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RESUMO 

 
 
Lara BR. Uma abordagem psicossocial na promoção da saúde: refletindo criticamente sobre o 
processo de um grupo de apoio e discussão sobre peso e alimentação [dissertação de 
mestrado]. São Paulo. Universidade de São Paulo. Instituto de Psicologia. 2010. 138 f. 
 
Faz uma revisão da literatura sobre os modelos de promoção da saúde e as abordagens 
psicossociais da obesidade, discutindo as limitações desses modelos. Propondo a articulação 
da promoção da saúde com a abordagem psicossocial no quadro da vulnerabilidade e direitos 
humanos, desenvolveu-se um estudo de caso do processo de construção coletiva de um Grupo 
de Ajuda Mútua para a Discussão de Peso, Alimentação e Saúde (GAM-PAS), coordenado 
pela autora durante sua Iniciação Científica. O objetivo desse estudo foi descrever e analisar 
criticamente o processo de implementação dessa proposta, que surgiu entre participantes do 
grupo de reeducação alimentar acompanhado em estudo anterior no Centro de Promoção da 
Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(CPS-HC). O estudo de caso utilizou gravações das sessões de grupo que completavam as 
observações registradas em diário de campo sobre o dia a dia do processo. Os participantes do 
grupo foram recrutados através de divulgação do grupo em faixa, pela pesquisadora e por uma 
pessoa atendida no CPS-HC que aceitou atuar com multiplicadora da proposta em seu bairro. 
A análise do processo foi informada pela noção de sucesso prático e êxito técnico e pela 
abordagem psicossocial da vulnerabilidade comprometida com a proteção e promoção de 
direitos, incentivando soluções coletivas para dificuldades compartilhadas na vida vivida. As 
reuniões do GAM-PAS eram semanais e duravam cerca de duas horas. Descreve-se: o que foi 
planejado e o que aconteceu de fato; como era vivida a questão da alimentação e saúde na 
vida cotidiana das participantes; qual era o sentido do GAM-PAS nos termos de suas 
participantes. As participantes e a multiplicadora do GAM-PAS pareciam esperar que a 
pesquisadora oferecesse todas as informações que julgavam precisar para cuidar de sua 
alimentação e saúde, estranhando a proposta de intervenção aberta à sua contribuição. Ao 
longo das reuniões, entretanto, a multiplicadora e as participantes passaram a contribuir, 
transformando o espaço do GAM-PAS. Não foi possível evocar respostas coletivas para 
problemas que, a partir da abordagem psicossocial da vulnerabilidade à obesidade e ao 
excesso de peso, demandariam mobilização coletiva; nem ampliar a consciência do grupo 
sobre a violação do direito à alimentação adequada e à atenção à saúde integral a que 
deveriam ter acesso. Conclui-se que a crença socialmente compartilhada de que o cuidado 
com o corpo e saúde dependeria apenas de força de vontade individual dificulta o 
enfrentamento coletivo de dificuldades programáticas relacionadas à obesidade e ao excesso 
de peso. A falta de conhecimento da pesquisadora e membros do grupo sobre o 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) não favorecia o reconhecimento do seu 
direito ao acesso à integralidade do cuidado e da prevenção no campo da alimentação. 
Acredita-se que a intervenção teria se beneficiado de um manejo da abordagem psicossocial 
mais radicalmente comprometido com o quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos. 
Ressalta-se a importância de uma formação para o psicólogo social que compreenda o 
funcionamento do SUS e o trabalho em equipes multi-disciplinares, considerando contextos 
de desigualdade social e violação de direitos. 
 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Nutrição. Promoção da saúde. Psicologia Social. 
Vulnerabilidade. 
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ABSTRACT 

 
 
Lara BR. A psychosocial approach to health promotion: reviewing the process of a support 
group on weight and eating [MS thesis]. São Paulo. Universidade de São Paulo. Instituto de 
Psicologia. 2010. 138 p. 
 
Presents a literature review on health promotion models and the psychosocial approaches on 
obesity, discussing these models’ limitations. Proposing an articulation between health 
promotion and the psychosocial approach of the vulnerability and human rights framework, a 
case study of the collective construction of a mutual aid group on weight, eating and health 
(GAM-PAS), coordinated by the author as part of her undergraduate research, is developed. 
The objective of this study was to describe and analyze the implementation process of this 
proposal, which was created from the suggestions of the participants of the nutrition education 
group of the Health Promotion Center of the General Clinic Service of the Medical College of 
the University of São Paulo (CPS-HC). The case study has utilized group session recordings 
in addition to the observations recorded on a field journal of the process. The group’s 
participants were recruited through banner ads, made by the researcher and by one of the 
participants of the CPS-HC group, a woman who accepted being the multiplier of this 
proposal on her neighborhood. The process analysis was informed by the notion of practical 
success and technical efficacy and by the psychosocial approach on vulnerability committed 
to the protection and promotion of rights, stimulating collective solutions to the shared 
difficulties of the lived life. The GAM-PAS had two-hour weekly meetings. The following are 
described: what was planned and what really happened; how the eating and health issues were 
experienced in the participants’ daily lives; what was the meaning of the GAM-PAS in the 
terms of its participants. The participants and the multiplier of the GAM-PAS seemed to 
expect the researcher to supply them with all the information they deemed necessary to take 
care of their eating and health, not expecting an intervention proposal open to their 
contribution. However, throughout the meetings, the multiplier and the participants began to 
contribute, transforming the space of the GAM-PAS. It wasn’t possible to generate collective 
responses to problems which, from a psychosocial approach on vulnerability to obesity and 
overweight, would require a collective movement; neither was it possible to broaden the 
group’s consciousness on the violation of the rights to adequate food and to full health 
attention to which they were supposed to have access. The socially shared belief that the care 
to both body and health would depend only on the individual willpower is assumed to 
decrease the possibility of a collective approach to the programmatic difficulties related to 
obesity and overweight. The lack of knowledge of both the researcher and the group’s 
participants of the operation of the Brazil’s National Health System (SUS) didn’t help the 
acknowledgment of their rights of access to integral care and prevention on eating issues. It is 
believed that this intervention would have benefitted from a psychosocial approach handling 
more radically committed to the vulnerability and human rights framework. It is highlighted 
the importance of including the SUS framework and work in multidisciplinary teams into the 
education of the social psychologist, considering social inequality and violation of rights 
contexts.  
 
 
Keywords: Health Promotion. Human Rights. Nutrition. Social Psychology. Vulnerability. 
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1 Introdução 

 

 

Ponto de partida: o grupo de reeducação alimentar do Centro de Promoção da Saúde do 

Hospital das Clínicas 

 

O Centro de Promoção da Saúde do Hospital das Clínicas (CPS-HC), criado em 1999 

e localizado no Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, é uma iniciativa do Serviço 

de Clínica Médica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP ou HC, como é chamado por profissionais e pacientes), dedicada 

ao ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade na área de prevenção de doenças e 

promoção da saúde (Serviço de Clínica Médica Geral HCFMUSP, 2006). Segundo Ferreira 

Junior e Martinsi (2000 citado por Tunala Mendonça, 2005), o CPS-HC tem por princípio 

analisar, testar, adotar, recomendar, ensinar e divulgar procedimentos preventivos cujo 

impacto na saúde coletiva seja confirmado por evidências científicas e epidemiológicas 

sólidas, justificando sua aplicação como parte de políticas e programas amplos de promoção 

da saúde. 

Tunala Mendonça (2005) descreve a atividade do CSP-HC, que se concentra em três 

campos: o rastreamento de doenças e fatores de risco visando à detecção precoce (conhecido 

no serviço como “check up”); o aconselhamento para hábitos de vida e comportamentos mais 

saudáveis; e a profilaxia, feita por meio de vacinas e medicamentos. O serviço é oferecido 

pelo Serviço de Clínica Geral via Sistema Único de Saúde (SUS), de maneira que está 

teoricamente disponível a qualquer usuário que tenha interesse nele. O serviço começou, 

entretanto, atendendo pessoas saudáveis (sem diagnóstico conhecido de doença), oriundas de 

repartições públicas ou de departamentos do HC, que faziam uma convocação voluntária de 

seus funcionários para evitar que o serviço pudesse ser visto como porta de entrada para as 

diversas clínicas de especialidades muito procuradas localizadas no prédio . Apesar desses 

cuidados, as demandas internas do Serviço de Clínica Geral e a referência de ex-pacientes do 

serviço trouxeram novos usuários para o CPS-HC, sendo necessário enfatizar, durante a 

palestra de apresentação do centro aos usuários, que não há facilitação de fluxo interno entre 

especialidades. 

                                                 
i Ferreira Junior M, Martins MA. Centro de Promoção da Saúde: um novo conceito de ensino, pesquisa e 
prestação de serviços de saúde na clínica geral. Revista de Promoção da Saúde. 2000; 1(4):49-51. 
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No ano de 2004, durante o primeiro ano de sua Iniciação Científicaii, a autora do 

presente estudo acompanhou o grupo de reeducação alimentar do CPS-HC, assistindo, com 

Fernanda Passoni, Eliana Zucchi e Paula Massa, a pesquisadora Leticia Gaspar Tunala 

Mendonça na coleta de dados do projeto de pesquisa “Promoção da saúde: Análise do 

processo de um grupo de reeducação alimentar em um hospital universitário”, trabalho de 

doutorado de Leticia Gaspar Tunala Mendonça (2005) orientado pela Profa. Dra. Vera Paiva. 

Nesta época havia quatro grupos de promoção da saúde neste serviço: tabagismo, reeducação 

alimentar, estresse e atividade física. O modelo de intervenção dos grupos do CPS-HC 

utilizado nesses grupos era inspirado no modelo transteórico (Transtheoretical Model) e 

cognitivo comportamental. No plano ideal, os grupos deveriam funcionar da seguinte forma: 

a) nos primeiros dez minutos haveria coleta dos questionários auto-respondidos pelos 

pacientes sobre o que o paciente fez durante a semana com relação às suas metas, b) nos trinta 

minutos seguintes o profissional de saúde responsável pelo grupo passaria informações de 

forma interativa, c) a seguir quarenta e cinco minutos de troca de experiências entre os 

participantes − algo que deveria ser incentivado e considerado muito importante para o 

processo − d) nos cinco minutos finais seria feito um relaxamento. Entretanto, o programa 

varia um pouco de um grupo para outro e o número de sessões também. Quando acabasse o 

número de sessões previstas, que normalmente eram cerca de seis de duas horas cada, o grupo 

passaria a se reunir com o profissional de saúde apenas uma vez por mês para um 

acompanhamento de manutenção. 

O grupo acompanhado durante este período era coordenado por uma nutricionista. No 

caso desse grupo não houve palestra inicial, evento atribuído a algum problema de 

comunicação entre o hospital e os usuários do serviço. Como a nutricionista responsável se 

mudaria de São Paulo, foram realizadas apenas cinco sessões, sendo que a última foi um 

pouco mais longa que o normal. Na etapa seguinte, chamada de “manutenção”, o grupo que 

acompanhamos trabalhou com outras nutricionistas. 

As sessões do grupo foram observadas e transcritas e seus participantes foram 

entrevistados no início e ao final das sessões do grupo. Com o material das sessões do grupo a 

autora do presente estudo realizou trabalho de Iniciação Científica, onde tentou compreender 

de que maneira os participantes daquele grupo se relacionavam com o serviço: como sujeitos-

cidadãos (que são agentes de seu processo de saúde) ou como indivíduos-consumidores (que 

passivamente recebem um tratamento ou instruções sobre alimentação saudável, sem tomar 

                                                 
ii Realizada com bolsa PIBIC do CNPq 
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para si um projeto de saúde). 

A partir da análise das sessões do grupo se compreendeu que alguns participantes não 

se sentiam agentes de seus processos de saúde – vinham a um hospital onde, supostamente, 

seriam tratados por profissionais, sem que precisassem fazer mais nada além de se deslocarem 

até o hospital (em alguns casos este já era um esforço grande). Neste caso, o participante era 

agente de seu cuidado com a saúde só até o ponto de se comprometer a buscar a ajuda de um 

profissional, mas não se via como parte da solução de seu problema e como alguém que iria 

participar da construção de meios e fins deste processo. Aguardava passivamente que o 

profissional lhe indicasse seu “peso ideal” e os meios de atingi-lo. Nestes casos parecia não 

haver um encontro do saber técnico com o saber prático: havia apenas a possibilidade de 

acatar ou não o que o especialista dizia. O profissional de saúde, nestes casos, era visto como 

único responsável pelo cuidado com a saúde da pessoa atendida, ou ainda como alguém capaz 

de indicar uma solução mágica para o problema – algo que, a partir desta perspectiva, só  um 

especialista poderia fazer.  

Outros participantes, entretanto, não só criavam e recriavam seus projetos de saúde 

como também declaravam compartilhar estes projetos com outras pessoas. Alguns 

participantes, nas entrevistas realizadas ao final da intervenção, disseram que gostariam que o 

acesso a serviços de promoção da saúde fosse mais fácil. Compartilhavam sua impressão de 

que muitas pessoas precisavam do serviço oferecido pelo CPS-HC, mas moravam e 

trabalhavam longe demais do hospital, o que os impossibilitava de participar dos grupos. 

Esses resultados e a proposta do CPS-HC de que multiplicadores – participantes que 

passaram pelo serviço e mostraram envolvimento, interesse e boa comunicação com os outros 

pudessem levar o que aprenderam para suas comunidades – inspiraram a proposta de 

construção coletiva de um espaço de promoção da saúde fora do hospital, no bairro de uma 

das participantes que havia passado pelo grupo de reeducação alimentar do CPS-HC naquele 

período. 

Esperava-se envolver os participantes de tal maneira que pudessem ativamente 

construir aquele novo espaço promotor do cuidado com a saúde alimentar e que fossem 

capazes de articular aquele espaço com outros espaços e serviços da região. A função da 

pesquisadora no grupo se tornaria gradualmente menos central e mais suplementar, conforme 

o grupo pudesse criar raízes na própria comunidade.  

A implementação dessa proposta, comprometida com a promoção de um encontro de 

saberes técnicos e práticos e com a mobilização de respostas coletivas para dificuldades 

compartilhadas na vida vivida, foi coordenada pela autora deste estudo em seu segundo ano 
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de Iniciação Científicaiii e servirá aos propósitos de um estudo qualitativo de caso orientado 

pela noção de êxito técnico e sucesso prático e de uma abordagem psicossocial da 

vulnerabilidade comprometida com a proteção e promoção de direitos. 

 

  

                                                 
iii Realizada com bolsa PIBIC do CNPq 
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2 Um breve resumo sobre o movimento de Promoção da Saúde 

 

 

 A promoção da saúde é multifacetada tanto em sua definição como nas práticas que 

são consideradas do seu âmbito. Neste capítulo iremos retomar a história do movimento de 

promoção da saúde, com ênfase no contraponto que faz ao paradigma biomédico, que passa a 

predominar no mundo ocidental a partir do século XX e definiu saúde e doença apenas em 

termos da presença ou ausência de agentes patogênicos. Uma vez definida a oposição entre o 

movimento de promoção da saúde e o paradigma biomédico, que é fundamental para 

compreender a dinâmica deste movimento, poderemos expor o que identificamos como as 

duas principais vertentes da promoção da saúde, que inspiram maneiras distintas de realizar 

ações promotoras de saúde. 

 Entre as duas principais vertentes identificadas há posições intermediárias, que iremos 

abordar rapidamente ao longo deste capítulo, já que nos interessa distinguir de maneira 

pontual os contrastes entre essas vertentes. A primeira destas vertentes, que apresenta a 

Promoção da Saúde como um dos níveis da Prevenção, tem seu foco no indivíduo – tanto para 

interpretar o processo saúde-doença como para agir sobre ele. A concepção de saúde 

restringe-se à ausência de doenças que é compreendida e promovida no âmbito individual. A 

segunda vertente, que vem na esteira do que alguns autores chamam de “nova ou moderna 

promoção da saúde” e que aqui chamaremos de “moderna promoção de saúde” para clareza 

de exposição, amplia seu foco para o contexto social, resultando em ações que envolvam a 

comunidade de maneira mais ampla. A melhoria na saúde dependerá de uma melhoria 

coletiva de condições de vida e a saúde não é definida como ausência de doenças, mas 

configura-se como uma busca pela melhor condição de vida e bem estar possíveis. 

 Em nosso trabalho na comunidade, optamos por esta segunda vertente, para então 

pensar e realizar uma experiência de promoção da saúde a partir de uma perspectiva 

psicossocial do quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. 

  Segundo Westphal (2006), na história da humanidade sempre houve preocupação com 

a promoção da saúde do ser humano, seu crescimento, seu desenvolvimento físico e mental e 

com a prevenção das doenças, bem como, como acrescenta Buss (2000), com a influência da 

saúde sobre a qualidade e condições de vida e o seu inverso – influência da qualidade e 

condições de vida sobre a saúde. 

 Em linhas gerais, na história da elaboração da definição da “moderna Promoção da 
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Saúde” tem havido um debate intenso sobre o que é saúde, qual a tarefa da Promoção da 

Saúde e quais são as formas de promover saúde. O movimento de Promoção da Saúde se opõe 

a noção de que a saúde é mera ausência de doença, há mais em estar saudável do que 

simplesmente não estar doente. Mais ainda, para a Promoção da Saúde há mais determinantes 

a serem considerados na compreensão do processo saúde-doença do que o corpo biológico 

humano e os agentes etiológicos causadores das doenças. A história do movimento de 

Promoção da Saúde remonta ao pensamento médico social do século XIX e também às 

mudanças pelas quais a sociedade passou – principalmente no caso dos países desenvolvidos, 

onde o movimento emergiu. 

 No século XVIII, Johann Peter Frank, diretor geral de saúde pública da Lombardia 

austríaca e professor da Faculdade de Medicina, escreveu que a pobreza e as más condições 

de vida, trabalho, nutrição etc. eram as principais causas das doenças, preconizando que, mais 

do que reformas sanitárias, eram necessárias reformas econômicas e sociais (Buss, 2000). No 

século XIX, o pensamento médico social expresso nas obras de autores como Chadwick (na 

Inglaterra); Virchow e Neumann (na Alemanha); e Villermée (na França), afirmava a 

relevância da relação entre saúde e condições de vida (Buss, 2000; Czeresnia, 2003). 

Chadwick apontava a relação entre saúde e condições de vida e o patologista Rudolph 

Virchow a relação entre saúde e o contexto social e cultural (Westphal, 2006). Virchow 

liderou um poderoso movimento de reforma médica na Alemanha, defendendo que a 

medicina seria uma ciência social e que a política seria uma medicina em grande escala (Buss, 

2000). Para Neumann, as causas das epidemias eram tanto sociais e econômicas quanto 

físicas, e os remédios para as mesmas eram prosperidade, educação e liberdade (Terrisiv, 1992 

citado por Buss, 2000, p. 167). 

 Segundo Westphal (2006), no século XX, entretanto, com os avanços científicos no 

campo biomédico, toma corpo a idéia da natureza exclusivamente biológica da doença, 

prevalecendo assim a dimensão física e biológica sobre a dimensão social e política na 

compreensão do processo saúde-doença e ações de saúde. Com a descoberta dos agentes 

patogênicos causadores desta ou daquela doença, tem início a “era bacteriológica”, que 

“atravessa o século XX, mudando sempre a conotação principal em função dos avanços 

científicos” (Westphal, 2006, p. 638). A doença teria uma só causa, com um germe sendo 

responsável por cada etiologia. 

 Segundo a autora, a hegemonia do paradigma biomédico focado nos agentes 

                                                 
iv Terris M. Conceptos de la promoción de la salud: dualidades de la teoría de la salud publica. In: Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS). Promoción de la salud: una antología. Washington: OPAS; 1996. 
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patogênicos traz implicações para o pensamento e para as práticas de saúde. Em primeiro 

lugar, este paradigma deslocou o pensamento causal em saúde do ambiente físico e social para 

a biologia humana e para os germes que seriam responsáveis por esta ou aquela patologia. Em 

segundo lugar, esta perspectiva restringiu o olhar da medicina para o controle destes agentes 

patogênicos e, portanto, para a doença. Nesta perspectiva, a saúde se torna sinônimo da 

ausência de doença (ou de agentes patológicos atuantes no corpo biológico).  

 Neste paradigma o “o quê fazer” da razão práticav já está definido (controlar os 

germes) e o “como fazer” também (descobrir e controlar os germes através da pesquisa 

científica e de métodos clínicos já consagrados). Como discute Ayres (2007): 

 

[...] a objetividade lograda pelos discursos biomédicos modernos (domínio 
instrumental da doença) é produto de uma racionalidade prática (busca prática da 
saúde), que conferiu validade ética, moral e política a um certo quê fazer e como 
fazer que se fizeram preponderantes no Ocidente a partir de meados do segundo 
milênio da Era Cristã. [...] ao longo de sua história, a aplicação dessa 
instrumentalidade perde de vista os processos de transformação e reconstrução 
prática de suas bases normativas, absolutizando as relações meios-fins sobre as quais 
se construiu essa instrumentalidade como o discurso sobre saúde por definição. É a 
manifestação, no campo da saúde, do movimento também vivido em outras esferas 
da sociabilidade moderna, que Habermas (1988) chama de colonização instrumental 
ou sistêmica do mundo da vida. (Ayres, 2007, p. 50-1) 

 

 O que predomina na era bacteriológica é a razão instrumental (encontrar os meios 

adequados) colocada a serviço de uma finalidade e de uma forma de proceder que já estão 

definidas. Da mesma maneira, os agentes das ações de saúde já estão definidos: são 

exclusivamente os profissionais de saúde, e mais especificamente os médicos. 

 É no contexto da hegemonia desta racionalidade instrumental dos discursos 

biomédicos modernos – validados por uma racionalidade prática ocidental datada do segundo 

milênio da era cristã que precisaria, portanto, ser revista à luz das transformações pelas quais 

a sociedade passou – que começa a emergir o discurso da Promoção da Saúde. Contra a 

hegemonia da biomedicina, que traduz o processo saúde-doença como relação entre agentes 

patogênicos e o corpo biológico do doente e produz intervenções que se restringem ao 

controle destes agentes patogênicos, o termo promoção da saúde começa a ser incorporado na 

literatura médica. Buss (2003) recupera um texto de 1920 em que Winslow defende que a 

saúde pública é: 

 

                                                 
v Ayres (2007) lembra que a razão instrumental parte de fins preconcebidos para então definir qual dos meios 
disponíveis será utilizado para atingir esse fim. À razão prática cabe construir, a partir de possibilidades 
concretamente postas, quais fins almejar e quais meios escolher. A razão prática envolve a construção 
compartilhada de idéias acerca do que se está almejando, para quê e de como alcançar esse ideal na vida comum.  



17 
 

 

A ciência e a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, 
mental e a eficiência, através dos esforços organizados da comunidade para o 
saneamento do meio ambiente, o controle das infecções na comunidade, a 
organização dos serviços médicos e paramédicos para o diagnóstico precoce e o 
tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento da máquina social que irá 
assegurar a cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à 
manutenção da saúde. 
(Winslowvi, 1920 citado por Buss (2003, p. 17), Grifo nosso) 

 

 Em sua definição de saúde pública Winslow  traz a comunidade como participante do 

processo saúde-doença e, além disso, considera que o “aperfeiçoamento da máquina social” é 

necessário para a manutenção da saúde. Para Winslow a promoção da saúde é:  

 

um esforço da comunidade organizada para alcançar políticas que melhorem as 
condições de saúde da população e os programas educativos para que o indivíduo 
melhore sua saúde pessoal, assim como para o desenvolvimento de uma 
‘maquinaria social’ que assegure a todos os níveis de vida adequados para a 
manutenção e o melhoramento da saúde.  
(Winslowvii, 1920 citado por Buss (2003, p. 17), Grifo nosso) 

 

 Assim, nessa noção de promoção da saúde, a comunidade é agente da promoção da 

saúde e o trabalho em promoção da saúde busca políticas que promovam melhorias em saúde, 

e não só a manutenção da saúde.  Nesta perspectiva, à medicina não caberia apenas tratar 

doenças no corpo biológico dos indivíduos, devendo contar também com a ação no campo 

social e político, envolvendo a comunidade na busca por políticas promotoras de saúde e 

melhorias sociais que afetariam sua saúde. 

 Formalmente, a Promoção da Saúde ganha um nome e um lugar na medicina em 1946, 

sendo descrita por Henry Sigerist – “um dos mais brilhantes sanitaristas que concebeu as 

quatro funções da medicina – Promoção da Saúde, Prevenção das Doenças, Tratamento de 

Doentes e Reabilitação” (Westphal, 2006, p. 640). Buss (2000, p. 166) lembra que Sigerist 

afirmou que “a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições 

de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso”. Ainda, segundo esse autor, 

Sigerist pediu o esforço coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais, educadores 

e médicos. Aos médicos, como especialistas em saúde, caberia definir normas e estabelecer 

padrões. 

 Em 1965, Leavell e Clark propõem o modelo de prevenção da História Natural do 

Processo Saúde e Doença, no qual a Promoção da Saúde surge para caracterizar um dos níveis 

de atenção da medicina preventiva (Westphal, 2006; Buss, 2000, 2003). Segundo Westphal 

                                                 
vi Winslow CEA. The untilled fields of public health. Science. 1920;51:23. 
vii Ibid. 
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(2006, p. 641), ao lado da Proteção Específica (vacina, uso de camisinha) no nível de 

Prevenção Primária, a Promoção da Saúde corresponde a “medidas gerais, educativas, que 

objetivam melhorar a resistência, o bem-estar geral dos indivíduos [...] para que resistam à 

agressão dos agentes”. Na explicação da causalidade do processo de adoecimento este modelo 

propõe a “tríade ecológica” – agente etiológico, ambiente e predisposição do indivíduo (em 

seu componente genético e sua resistência ao adoecimento, relacionada aos seus 

comportamentos ou estilo de vida). 

 Comparado a outros modelos de prevenção de doenças, que ancoravam a prevenção 

em ações restritas à biologia humana, o modelo de Leavell e Clark trouxe como inovação o 

olhar para os estilos de vida e para o potencial das ações no ambiente (Westphal, 2006). Este 

modelo incluiu entre os procedimentos para a promoção da saúde um bom padrão de nutrição 

ajustado às fases de desenvolvimento humano, o atendimento das necessidades para o 

desenvolvimento ótimo da personalidade, incluindo o aconselhamento e educação dos pais, 

em atividades individuais ou em grupos, educação sexual e aconselhamento pré-nupcial, 

moradia adequada, recreação e condições agradáveis no lar e no trabalho (Buss, 2000). Assim, 

a prevenção comportaria estratégias de educação, comunicacionais e ambientais, além das já 

existentes – laboratoriais, clínicas e terapêuticas (Westphal, 2006).  

 Até hoje, segundo Westphal (2006), muitos profissionais de saúde entendem a 

Prevenção das Doenças e a Promoção da Saúde tal como foram propostas por Leavell e Clark 

(Quadro 1), porém o movimento de Promoção da Saúde avançou em relação ao que foi 

proposto por estes autores, no sentido de deixar de ser um nível de Prevenção para se tornar 

uma forma de abordagem, que pode ser aplicada a atividades de prevenção, tratamento, 

reabilitação e até em atividades de assistência de longo prazo (Westphal, 2006). Prevenir é 

“preparar; chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize”, e 

promover saúde é “dar impulso a; fomentar; originar; gerar” (Czeresnia, 2003, p. 45). Ou seja, 

por mais que na promoção da saúde colaborar para gerar ambientes mais saudáveis seja útil 

para evitar também as doenças, a razão prática desta ação está para além do objetivo 

instrumental de impedir esta ou aquela doença ou dano. 
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Quadro 1 – Níveis de Prevenção no modelo da História Natural do Processo Saúde e Doença de Leavell e Clark 
Prevenção Primária 

(Período de pré-patogênese) 
Prevenção Secundária 
(Período Patogênico) 

Prevenção 
Terciária 

(Desfecho) 
Promoção da Saúde Proteção 

Específica 
Diagnóstico e 
Tratamento 

Precoce 

Limitação da 
Invalidez 

Reabilitação 

Medidas gerais, 
educativas, que 
objetivam aumentar a 
saúde e o bem estar 
gerais. 
 
Exemplos: promoção de 
comportamentos 
alimentares saudáveis, 
apoio ao fumante que 
quer parar de fumar, 
campanhas contra o uso 
de drogas, campanhas 
em prol da atividade 
física, educação para 
comportamentos 
higiênicos, medidas para 
a contenção do estresse e 
incentivo a um repouso 
adequado. 

Medidas que 
visam evitar o 
contato com o 
agente agressor 
ou aumentar a 
resistência dos 
indivíduos a este 
agente. 
 
Exemplos: 
aplicação de 
vacinas, aumentar 
o uso de 
camisinha 

Identificar 
indivíduos sadios 
potencialmente em 
risco para 
identificar 
precocemente 
doentes sem 
sintomas 
 
Exemplos: exame 
para a detecção 
precoce de câncer 
ginecológico 
Exames de escarro 
para detecção de 
tuberculose 

Opera com doentes 
ou acidentados com 
diagnósticos 
confirmados para 
que se curem ou 
que complicações e 
morte sejam 
evitadas na 
impossibilidade de 
se manterem 
funcionalmente 
sadios. 
 
Exemplos: práticas 
clínicas preventivas 
e práticas 
educativas para a 
adoção ou mudança 
de comportamento. 

Focaliza os 
desfechos do 
processo e as 
sequelas de 
doenças ou 
acidentes e tem 
como objetivo sua 
recuperação ou a 
manutenção de um 
equilíbrio 
funcional. 
 
Exemplos: 
atividades físicas, 
fisioterapia, 
cuidado da saúde 
mental. 

Adaptado de Westphal (2006) e Ayres (2009) 
 

 O objetivo das medidas preventivas na perspectiva do modelo da História Natural do 

Processo Saúde e Doença é evitar as doenças ou seu agravamento (Westphal, 2006). Neste 

caso, se a Promoção da Saúde é um nível de um modelo de Prevenção, pode ser 

compreendida como um conjunto de medidas para evitar a doença – promovendo estilos de 

vida e comportamentos “saudáveis” que tornam os indivíduos menos suscetíveis às doenças.  

 Pensadores vinculados mais recentemente às vertentes da Medicina Social e da Saúde 

Coletiva criticaram este modelo por não considerar adequadamente os efeitos positivos e 

negativos das condições de vida e trabalho e da inserção social dos indivíduos nos níveis de 

saúde das populações (Westphal, 2006). O modelo de História Natural do Processo Saúde e 

Doença tem seu foco nos indivíduos com uma projeção para as famílias e grupos – mas de 

forma bastante limitada (Buss, 2003). Este modelo mostrou-se pouco adequado para o caso 

das doenças crônicas não transmissíveis, que se tornaram o foco das atividades preventivas na 

segunda revolução epidemiológica (Buss, 2000), que ocorreu na década de 1970 (Terris, 

1976). A partir das décadas de 1940 e 1950, quando as doenças infecciosas estavam 

praticamente conquistadas – pelo menos nos países desenvolvidos – a mortalidade por 

doenças não infecciosas passou gradativamente a chamar atenção do setor saúde (Terris, 

1976). Na abordagem das doenças crônicas as medidas centradas nos indivíduos ou nas 
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famílias foram substituídas por medidas preventivas voltadas para o ambiente físico e os 

estilos de vida (Buss, 2000). 

 O moderno movimento de Promoção da Saúde surge em 1974, no Canadá, com a 

publicação do Informe Lalonde (Buss, 2000). A motivação para a retomada do pensamento 

médico social do século XIX por este movimento vinha sendo compreendida, por um lado, 

como uma reação à “acentuada medicalização da vida social” (Buss, 2000, p. 166) e, por 

outro lado como fruto da “necessidade de controlar os custos desmedidamente crescentes da 

assistência médica, que não correspondiam a resultados igualmente significativos” (Czeresnia, 

2003, p. 39). 

 Lalonde, ministro da saúde do Canadá, realizou estudos sobre a causalidade do 

processo saúde-doença no país, tendo como foco aqueles que, pra ele, eram os quatro 

determinantes da saúde: biologia humana, ambiente, estilo de vida e organização da 

assistência médica (Buss, 2000). Lalonde verificou que embora os esforços e os recursos 

financeiros na área de saúde se destinassem a organização da assistência, os estilos de vida, 

ambiente e biologia humana eram responsáveis pela maior parte das doenças e mortes (Buss, 

2000). Westphal (2006) ressaltou que no Informe Lalonde 80% das enfermidades e mortes 

eram atribuídas aos estilos de vida e ao ambiente. O ministro questionou então o papel 

exclusivo da medicina na resolução dos problemas de saúde e atribuiu ao governo a 

responsabilidade por outras medidas, como o controle de fatores que influenciam o meio 

ambiente – poluição do ar, eliminação de dejetos etc. (Westphal, 2006). Porém, o Informe 

Lalonde não trazia nenhuma ênfase sobre a Promoção da Saúde, apenas a indicou como uma 

das cinco estratégias para abordar os problemas do campo da saúde (Buss, 2003). Neste 

documento, promover saúde estava associado exclusivamente a fatores específicos do estilo 

de vida (álcool, tabaco, dieta, drogas, conduta sexual), e as medidas propostas “abarcavam 

programas educativos dirigidos tanto aos indivíduos quanto às organizações e à promoção de 

recursos adicionais para o lazer” (Buss, 2003, p. 23). 

 Porém, enquanto a definição original de Promoção da Saúde, proposta em 1946 por 

Sigerist, enfatizava os “fatores gerais” da determinação da saúde (condições de vida decentes, 

boas condições de trabalho, educação, cultura física e descanso), o Informe Lalonde enfatizou 

os “fatores particulares”. Segundo Sícoli e Nascimento (2003), este documento foi um marco 

por questionar oficialmente “o impacto e o custo elevado dos cuidados médicos na saúde”  , 

mas foi criticado – inclusive pela Organização Mundial de Saúde/World Health Organization 

(OMS/WHO) – por apresentar uma concepção de Promoção da Saúde voltada a hábitos 

privados que tinha como principal objetivo a redução de custos da atenção à saúde. A 
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prescrição de certos comportamentos individuais, criticada pela OMS/WHO (1984) seria 

contrária aos princípios da Promoção da Saúde, podendo resultar, inclusive, na 

responsabilização e culpabilização exclusiva dos indivíduos por sua situação de saúde, 

enquanto os governos e formuladores de políticas são absolvidos de suas responsabilidades e 

as determinações sócio-políticas e econômicas ficam mascaradas.  

 Embora não tenha tido tanto impacto nacional, o Informe Lalonde teve impacto 

internacional (Buss, 2003). Em 1978, a OMS/WHO organizou a I Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde, que foi realizada em Alma-Ata (Buss, 2000). Esta 

conferência estabeleceu a meta de “Saúde para todos no ano 2000”, recomendando a adoção 

de oito medidas: 

 

Quadro 2 – As oito medidas recomendadas pela Conferência de Alma-Ata para atingir a meta “Saúde para todos 
no ano 2000” 

1) Educação dirigida aos problemas de  saúde prevalentes e métodos para sua prevenção e controle 

2) Promoção do suprimento adequado de alimentos e nutrição adequada 

3) Abastecimento de água e saneamento básico apropriados 

4) Atenção materno-infantil, incluindo o planejamento familiar 

5) Imunização contra as principais doenças infecciosas 

6) Prevenção e controle de doenças endêmicas 

7) Tratamento apropriado de doenças comuns e acidentes 

8) Distribuição de medicamentos básicos. 

Fonte: Buss (2000, p. 170)  
 

 Para o desenvolvimento da moderna ou nova Promoção da Saúde esta conferência 

contribuiu principalmente com a reafirmação da saúde como um direito humano fundamental, 

da noção de que desigualdades também nesse campo são inaceitáveis, e que há 

responsabilidade dos governos pela saúde de seus cidadãos e que devem garantir o direito da 

população de participar das decisões no campo da saúde (Buss, 2000, 2003). A meta “Saúde 

para todos no ano 2000” só poderia ser atingida se houvessem mudanças nas relações de 

poder entre os que oferecem e os que utilizam os serviços (Westphal, 2006). Além de ser pela 

primeira vez reconhecida como um direito, a Saúde foi reconhecida como um direito que seria 

atendido não só pela melhoria do acesso aos serviços de saúde, mas por meio de um trabalho 

de cooperação com os outros setores da sociedade (Westphal, 2006). Segundo Buss (2003): 
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Há amplo consenso de que este foi um dos eventos mais significativos para a saúde 
pública, em termos mundiais, ocorrido na segunda metade do século XX, pelo 
alcance que teve em quase todos os sistemas de saúde do mundo 
(Buss, 2003, p. 23) 

 

 Os resultados da Conferência de Alma-Ata reforçaram os defensores da Promoção da 

Saúde (Buss, 2000). Desde 1980 o escritório da OMS/WHO na Europa e o Ministério da 

Saúde do Canadá desenvolveram um processo de colaboração que teve como resultado a I 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em 

1986 (Buss, 2003). Mesmo antes desta conferência houve, em 1984, o Congresso Canadense 

de Saúde Pública, realizado para avaliar os progressos após dez anos da publicação do 

Informe Lalonde, e nesta ocasião foram definidos os princípios do que se estava entendendo 

por Promoção da Saúde, descritos por Westphal (2006 p. 644):  

 

1) Envolve a população como um todo, no contexto de vida diário, em vez de 
focalizar pessoas em risco de serem acometidas por uma doença específica;  
2) é dirigida para a ação sobre os determinantes ou causalidade social, econômica, 
cultural, política e ambiental da saúde; 
3) combina métodos e abordagens diversas, porém complementares;  
4) particularmente objetiva efetiva e concreta participação social; 
5) é basicamente uma atividade do campo social e da saúde e não somente serviço 
de saúde 

 

 Finalmente, na I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1986, 

foi aprovada a Carta de Ottawa, hoje considerada o documento mais importante e marco 

conceitual do movimento de Promoção da Saúde (Westphal, 2006). 

 A Carta de Ottawa assume o conceito de saúde da OMS/WHO (Buss, 2003): 

 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 
ausência de doença ou de enfermidade. 
(OMS/WHO, 1946, tradução nossa) 

 

 A Carta de Ottawa ainda acrescenta que “a saúde é o maior recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da 

qualidade de vida” (Brasil. Ministério da Saúde., 2002, p. 20). Os pré-requisitos básicos para 

qualquer incremento da saúde seriam paz, habitação, educação, alimentação, renda, 

ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Na Carta de Ottawa a 

Promoção da Saúde é definida como: 
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o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para 
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e 
não como o objetivo de viver. Neste sentido, a saúde é um conceito positivo, que 
enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 
promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além 
de um estilo de vida saudável, na direção de um bem estar global. 
(Brasil, 2002 p. 19) 

 

 A Carta de Ottawa continua sendo o principal marco referencial do movimento da 

moderna ou nova Promoção da Saúde, como reconheceram as conferências seguintes, de 

1988, 1991 e 1997, as conferências regionais (Santafé, Bogotá, Caribe) e a Canadian Public 

Health Association (CPHA), que revisou o tema da Promoção da Saúde em 1996 (Buss, 

2003). 

 A Promoção da Saúde descrita na Carta de Ottawa tem como três estratégias principais 

a “defesa da causa”, “capacitação” e “mediação”, e como campos de ação a construção de 

políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, reforço da ação comunitária, 

desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde (Brasil. 

Ministério da Saúde, 2002; Buss, 2003).  
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Quadro 3 – Estratégias e campos de ação da Promoção da Saúde de acordo com a Carta de Ottawa 

 A defesa da causa, ou defesa da saúde, consiste em lutar para que os pré-requisitos da saúde acima 
mencionados e os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos 
sejam cada vez mais favoráveis à saúde. 
 A capacitação diz respeito a reduzir as diferenças no estado de saúde da população e assegurar 
oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de 
saúde – e as pessoas devem ser capazes de controlar os determinantes de sua saúde, e para isso as iniciativas de 
promoção da saúde devem oferecer ambientes favoráveis, acesso à informação, experiências e habilidades na 
vida e oportunidades que permitam fazer escolhas mais saudáveis. 
 A mediação diz respeito ao papel e responsabilidade de profissionais, grupos sociais, e profissionais de 
saúde na mediação entre os diferentes setores da sociedade, já que os pré-requisitos para a saúde não são 
assegurados pelo setor saúde, mas dependem de ações coordenadas de todos os setores envolvidos na Promoção 
da Saúde: governo, setor saúde e outros setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não 
governamentais, autoridades locais, indústria e mídia. Todas as pessoas, em todas as esferas da vida deveriam ser 
envolvidas neste processo e as estratégias e programas de promoção da saúde deveriam adaptar-se às 
necessidades e possibilidades locais e de cada país e região, bem como levar em conta as diferenças em seus 
sistemas sociais, culturais e econômicos. 
 A construção de políticas públicas saudáveis requer a identificação e remoção de obstáculos para a 
adoção de políticas públicas saudáveis nos setores que não estão diretamente ligados à saúde, combinando 
diversas abordagens complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças 
organizacionais. Seu objetivo maior é indicar aos dirigentes e políticos que as escolhas saudáveis são as mais 
fáceis de realizar. 
 A criação de ambientes favoráveis diz respeito à necessidade de encorajar a ajuda recíproca, 
estimulando-se cada um a cuidar de si próprio, do outro, da comunidade e do meio ambiente natural. Entram 
aqui também a necessidade de organizar trabalho e lazer de maneira a fazer com que sejam fontes de saúde para 
as pessoas, bem como um componente ecológico, que envolve a proteção dos recursos naturais. 
 O reforço da ação comunitária é feito sobre os recursos humanos e materiais nela existentes para 
intensificar a auto-ajuda, o apoio social e para desenvolver sistemas flexíveis de reforço da participação popular 
na direção dos assuntos de saúde, o que requer total e contínuo acesso à informação, às oportunidades de 
aprendizado para os assuntos de saúde, bem como adequado apoio financeiro. 
 O desenvolvimento de habilidades pessoais é apoiado pela Promoção da Saúde, através da divulgação 
de informação, educação para a saúde e intensificação das habilidades vitais – aumentando assim as opções 
disponíveis para que as populações possam exercer maior controle sobre sua própria saúde e meio ambiente e 
podendo fazer escolhas que conduzam a uma saúde melhor. A capacitação das pessoas para aprenderem durante 
toda a vida deve ser realizada nas escolas, lares, locais de trabalho e outros espaços comunitários, por intermédio 
de organizações educacionais, profissionais, comerciais e voluntárias, e pelas instituições governamentais. 
 A reorientação dos serviços de saúde implica tanto no compartilhamento da responsabilidade pela 
promoção da saúde nos serviços de saúde, entre indivíduos, grupos, comunidades, profissionais de saúde, 
instituições que prestam serviço e governos, como na reorganização dos serviços de saúde para que se voltem 
gradativamente para a promoção da saúde – adotando uma perspectiva mais abrangente, percebendo e 
respeitando as peculiaridades culturais. 

Adaptado de: Brasil (2002) 
 

 Westphal (2006) e Sícoli e Nascimento (2003) apresentam os princípios da moderna 

Promoção da Saúde, afirmados nas conferências que se realizaram, na literatura sobre este 

tema, incluindo documento publicado em 1998 pela OMS/WHOviii: concepção holística de 

saúde voltada para a multi-causalidade do processo saúde-doença, equidade, 

intersetorialidade, ações multiestratégicas, participação social, empoderamento e 

sustentabilidade,. 

 Sícoli e Nascimento (2003) discutem que a promoção da saúde desenvolve uma 

                                                 
viii World Health Organization. Health promotion evaluation: recommendations to policymakers. Copenhagen: 
European Working Group on Health Promotion Evaluation; 1998. 
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concepção holística de saúde voltada para a multi-causalidade depreende-se que o 

processo saúde-doença deve ser entendido em sua complexidade, incorporando os 

determinantes sociais, econômicos, ambientais, e não só os biológicos, que não agem 

isoladamente, mas interagem uns com os outros, de maneira que é necessário analisá-los em 

suas interconexões, sendo útil recortá-los apenas para organizar a atividade de diferentes 

profissionais trabalhando de modo complementar. Reforça, portanto, a noção de saúde 

definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade. A autora observa que a equidade como 

princípio e como conceito vem ocupando espaço relevante nas discussões no campo da 

Promoção da Saúde. Garantir o acesso universal à saúde e eliminar as diferenças 

desnecessárias e injustas que restringem as oportunidades para se atingir o direito ao bem-

estar está presente como objetivo da Promoção da Saúde em todas as cartas e declarações das 

Conferências Internacionais de Promoção da Saúde. Westphal (2006) afirma que a equidade 

está relacionada a criar oportunidades para que todos tenham saúde, o que está intimamente 

relacionado com a distribuição dos determinantes de saúde na população. Citando Whitehead 

(1990) ix,a autora vincula a noção de equidade a noção de justiça social, afirmando que a 

noção de equidade tem forte conotação moral, que deve ser analisada nos diversos contextos 

socioculturais em que é utilizada, devendo identificar-se quais são as condições sociais 

consideradas injustas, quais as desnecessárias e quais as evitáveis. A intersetorialidade, 

lembra a autora, ao lidar com a multi-causalidade dos problemas em saúde reconhece a 

limitação do setor saúde e coloca a necessidade de múltiplos olhares para as ações em 

Promoção da Saúde e da cooperação entre estes múltiplos olhares/saberes na elaboração e 

desenvolvimento destas ações. 

 Sícoli e Nascimento (2003) defendem que as ações multiestratégicas pressupõe o 

envolvimento de diferentes disciplinas e dizem respeito à combinação de métodos e 

abordagens variadas no enfrentamento dos problemas de saúde. 

 A participação social, como princípio implicado nas concepções da moderna 

Promoção da saúde, demanda uma postura diferenciada frente às pessoas que participarão de 

determinada ação promotora de saúde. Estas pessoas não são vistas como público-alvo de 

uma intervenção, mas como colaboradores diretos, que tem contribuições e direito a 

participação nas decisões. Westphal (2006, p. 656) ressalta que este princípio nem sempre tem 

sido seguido em programas de Promoção da Saúde, e depende: 

                                                 
ix Whitehead M. The concepts and Principles of Equity and Health. Document EUR/ICP/RDP 414. Copenhague: 
WHO Office for Europe; 1990. 
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[depende do] envolvimento dos atores diretamente interessados – o governo, os 
membros da comunidade e organizações afins, formuladores de políticas, 
profissionais de saúde e de outros setores e agências nacionais e internacionais – no 
processo de eleição de prioridades, tomada de decisões, implementação e avaliação 
de iniciativas. 
 

 Este princípio, segundo a autora, está também diretamente ligado ao fortalecimento da 

ação comunitária e ao empoderamento individual e coletivo. Sícoli e Nascimento (2003) 

recuperam a definição de empoderamento individual e coletivo como “processo de 

capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem maior controle sobre os fatores 

pessoais, sócio-econômicos e ambientais que afetam a saúde” (OMS/WHOx, 1998 citado por 

Sícoli e Nascimento, 2003, p. 108). A disseminação de informação e educação não bastam se 

não se aumentar a capacidade de controle e se não houver perspectiva de mudança das 

pessoas e comunidades. Ter as informações sem ter a perspectiva de mudança ou controle 

sobre este processo poderia trazer ansiedade e fomentar a sensação de impotência. 

 O princípio da sustentabilidade, também relevante no quadro da moderna Promoção 

da Saúde, tem dois sentidos: “criar iniciativas que estejam de acordo com os princípios do 

desenvolvimento sustentável e garantir um processo duradouro e forte” (Westphal e Ziglioxi, 

1999 citado por Westphal 2006, p. 657). A continuidade de políticas promotoras de saúde 

seria um indicativo de sua sustentabilidade. 

 Assim, a moderna Promoção da Saúde, segundo Buss (2000, p. 165-6): 

 

 parte de uma concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, 
propondo a articulação entre saberes técnicos e populares, e a mobilização de 
recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e 
resolução. 
[...] este termo [Promoção da Saúde] está associado a um conjunto de valores como 
qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, 
desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. Refere-se também a uma 
combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da 
comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de 
habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de 
parcerias intersetoriais. Isto é, trabalha com a idéia de responsabilização múltipla, 
seja pelos problemas, seja pelas soluções propostas para os mesmos. 

 

 Finalmente, como observa Czeresnia (2003), entre outros autores, a Promoção da 

Saúde tem contemplado um amplo espectro de estratégias técnicas e políticas que incluem 

                                                 
x  World Health Organization, 1998, op. cit. 
xi Westphal MF, Ziglio E. Políticas públicas e investimentos: a intersetorialidade. In: Seixas SG, coordenador, 
Fundação Faria Lima, Cepam. O município século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: Hamburg Gráfica; 
1999. 
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tanto posturas conservadoras como extremamente radicais e diferentes pontos de vista acerca 

do que seria “boa saúde” e sobre quais seriam os determinantes do processo saúde-doença. 

 Buss (2003) apresenta duas tendências para o pensar/fazer Promoção da Saúde mais 

atuais. Uma destas tendências – talvez mais próxima da Promoção da Saúde descrita no 

modelo da História Natural do Processo Saúde e Doença de Leavell e Clark – teria como foco 

principal a alteração de comportamentos individuais, com ações de promoção da saúde que 

tendem a se concentrar em componentes educativos relacionados a riscos comportamentais 

que, nesta visão, estariam pelo menos em parte sob controle do indivíduo:  

 

As atividades [são] dirigidas à transformação dos comportamentos dos indivíduos, 
focando nos seus estilos de vida e localizando-os no seio das famílias e, no máximo, 
no ambiente das ‘culturas’ das comunidades em que se encontram.  
(Buss, 2003, p. 18) 

 

 A outra tendência seria aquela mais próxima da nova ou moderna Promoção da Saúde, 

em que pesa a “constatação do papel protagonizante dos determinantes gerais sobre as 

condições de saúde” (Buss, 2003, p. 19), ou seja, a saúde aparece como produto de um amplo 

espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, que dizem respeito ao indivíduo, ao 

ambiente físico, social e cultural. Assim, as atividades desta forma de compreender-fazer 

promoção da saúde estariam mais voltadas ao coletivo e ao ambiente, compreendido num 

sentido amplo, por meio de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento da saúde e do 

reforço da capacidade dos indivíduos e das comunidades. 

 Westphal (2006), com base em revisão de Naido e Willsxii, de 1994, em que 

analisaram e classificaram as diferentes iniciativas de Promoção da Saúde realizadas àquela 

época e no passado, apresenta três formas de pensar/fazer de Promoção da Saúde, os 

conceitos de saúde que os orientam e práticas dominantes em cada uma das vertentes que 

identificou (Quadro 4). 

 

  

                                                 
xii Naido J, Wills J. Health Promotion Foundations for Practice. London: Baillière Tindall; 1994. 
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Quadro 4 – As três formas de pensar/fazer Promoção da Saúde identificadas por Westphal (2006) 
 Biomédica Comportamental Socioambiental 

Conceito de saúde Ausência de doença e 
incapacidades 

Capacidades físico-
funcionais; bem-estar 
físico e mental do 
indivíduo 

Estado positivo; Bem-
estar bio-psico-social e 
espiritual; Realização 
de aspirações e 
atendimento de 
necessidades 

Determinantes de saúde Condições biológicas e 
fisiológicas para 
categorias específicas 
de doenças 

Biológicos, 
comportamentais, 
estilos de vida 
inadequados à saúde 

Condições de risco 
biológicas, 
psicológicas, 
socioeconômicas, 
culturais, políticas e 
ambientais 

Principais estratégias Vacinas, análises 
clínicas individuais e 
populacionais, terapias 
com drogas, cirurgias 

Mudanças de 
comportamento para a 
adoção de estilos de 
vida saudáveis 

• Coalizões para 
advocacia e ação 
política; 
• Promoção de espaços 
saudáveis; 
• Empowerment da 
população; 
• Desenvolvimento de 
habilidades, 
conhecimentos, 
atitudes; 
• Reorientação dos 
serviços de saúde 

Desenvolvimento de 
programas 

Gerenciamento 
profissional 

Gerenciamento pelos 
indivíduos, 
comunidades de 
profissionais 

Gerenciados pela 
comunidade em diálogo 
crítico com 
profissionais e agências 

Fonte: Westphal (2006, p. 646) 
 

 Na visão de Westphal (2006), a moderna Promoção da Saúde estaria mais vinculada a 

uma visão holística e socioambiental, colocando-se como uma prática emancipatória e um 

imperativo ético, em oposição às perspectivas biomédica e comportamental do processo 

saúde-doença, que identificam riscos e atuam sobre eles, mas não consideram o 

enfrentamento do que está na gênese destes riscos. 

 Pode-se perceber assim que, apesar de a Carta de Ottawa ser considerada o documento 

mais importante para a definição do conceito de Promoção da Saúde, ela se refere a uma das 

formas possíveis de compreender/fazer Promoções da Saúde. Muitos profissionais ainda 

pensam a Promoção da Saúde como uma das estratégias do nível de prevenção primária do 

modelo de Leavell e Clark. Além disso, a Promoção da Saúde tal como postulada pela carta 

de Ottawa como prática política emancipatória, talvez nem sempre possa ter sido fielmente 

traduzido para a prática. 

 Apesar dos esforços para se consolidar um enfoque democrático-participativo, a 

Promoção da Saúde continua sendo identificada com práticas individualistas e medicalizantes. 

Em outras palavras, como discutem Sícoli e Nascimento (2003, p. 102): 
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Apesar de os princípios estarem razoavelmente desenvolvidos, permanece a 
dificuldade de traduzi-los em práticas coerentes a ponto de as raras práticas que 
privilegiam a “nova promoção da saúde” se encontrarem ainda desarticuladas. 
(Sícoli; Nascimento, 2003, p. 102) 

 

 A promoção da saúde pensada a partir do quadro da vulnerabilidade e dos direitos 

humanos, um novo modo de pensar o processo saúde-doença desenvolvido no enfrentamento 

da epidemia da Aids desde os anos 1990, pode ser um passo na direção de implementar a 

promoção da saúde na perspectiva emancipatória, orientada pela promoção e proteção de 

direitos. Esse foi o quadro adotado para o desenvolvimento desse trabalho e que será 

abordado no próximo capítulo. 
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3 Promoção da saúde: abordagem psicossocial e sua articulação com o 

Quadro da Vulnerabilidade e Direitos Humanos 

 

 

3.1 Promoção da Saúde e o Quadro da Vulnerabilidade e Direitos Humanos 

 

 

Diante dos princípios da moderna Promoção da Saúde, restaria ainda definir um 

instrumental teórico e metodológico que auxiliasse a investigação a respeito de quais são as 

condições para uma existência mais saudável e fosse útil também à elaboração de estratégias 

de intervenção dentro deste enfoque. Em seu corolário de princípios, a moderna Promoção da 

Saúde já nos direciona para algumas condições desta existência mais saudável, como 

educação, paz, renda, moradia e propõe uma maneira democrática de promover esta existência 

mais saudável. Porém, temos ainda que nos perguntar: que educação? Que tipo de moradia? 

Como intervir programaticamente de modo a atuar sobre os determinantes do processo saúde-

doença para promover saúde? E, inevitavelmente, de que saúde estamos falando? Como 

conceber saúde? 

Czeresnia (2003) alerta para que não se tenha a pretensão, ao promover saúde, de se 

formular um discurso unificador de todas as dimensões que envolvem a saúde, porque a 

promoção da saúde envolve escolha, e isso não pertence apenas à esfera do conhecimento, 

implica valores. Por outro lado, estas escolhas precisam ser informadas não só por um 

horizonte ético e político, mas também por conhecimentos acerca dos processos saúde-doença 

e seus determinantes.  

Há, primeiramente, a própria dificuldade de definir o que é saúde nesta concepção 

mais ampla. Como Ayres (2007) questiona, quem define o que seria o efeito esperado, a 

saúde? Enquanto o discurso biomédico considerou científica a apreensão de seu objeto, 

transformando a doença em noção substantiva – e com isso perdeu de vista a significação 

mais ampla do adoecer – o mesmo não pôde ser feito para a saúde (Czeresnia, 2003; Ayres, 

2007). A saúde não pode ser delimitada, não se traduz substantivamente. A saúde, como 

discute Ayres (2002, 2004, 2007) é uma experiência existencial que não pode ser definida a 

priori, costuma ser acessível apenas a partir de obstáculos concretos à sua realização. Não é 

possível definir “Saúde”, é possível definir o que não é saúde. E uma vez que se descubra o 

que é que “estando de um modo, poderia ser de outro” (Ayres, 2002, p. 41), torna-se possível 
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pensar quais ações tomar para promover saúde. 

Ayres (2007) reflete criticamente sobre a noção de saúde proposta pela OMS/WHO 

(1984, p. 1) e difundida no final da década de 1970 na Conferência Internacional sobre 

Cuidados primários de Saúde, realizada em Alma Ata, de que a saúde seria “um estado de 

completo bem estar físico, mental e social”, por ser abstrata demais e definir a saúde como um 

“estado” de coisas e “completo”. Ao definir a saúde dessa forma, inviabiliza-se sua realização 

como horizonte normativo, já que como qualquer horizonte, um horizonte normativo deve se 

mover conforme nos movemos. Não é estado de coisas e nem pode ser completo, está em 

constante reconstrução. A noção de felicidade, escolhida pelo autor, remete a uma experiência 

vivida valorada positivamente, uma experiência que frequentemente não depende de um 

“completo bem estar”. 

O autor compreende saúde como: 

 

A busca contínua e socialmente compartilhada de meios para evitar, manejar ou 
superar de modo conveniente os processos de adoecimento, na sua condição de 
indicadores de obstáculos encontrados por indivíduos e coletividade à realização de 
seus projetos de felicidade. 
Ayres (2007, p. 60) 
 

A saúde não pode ser definida a priori, ela é contrafática. É mais fácil definir sua 

ausência do que sua presença. Normalmente é apenas através do contato com os obstáculos 

que se impõe à saúde e à felicidade que se torna possível conceber o que se quer evitar e, 

consequentemente, que saúde deve ser perseguida para a realização dos projetos de felicidade. 

Apenas na experiência vivida do obstáculo à saúde é que esta se põe como uma possibilidade. 

Assim, as doenças podem ser importantes indicadores do que falta, se compreendidas 

como obstáculos à saúde. Ayres (2007) analisou criticamente a separação radical entre a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças, já que esta separação obscurece o fato de que 

ausência ou redução de doença é um dos indicadores utilizados para avaliar se estamos 

conseguindo promover saúde. Como coloca Ayres (2002), não é preciso abandonar a 

conceituação das doenças, mas é preciso ter sobre a doença um olhar que vai além da 

necessidade de controlá-la: é necessário indagar que valores vitais obstaculizados as 

patologias estão revelando. A busca pela equidade, um dos princípios da moderna Promoção 

da Saúde, ganha importantes indicadores quando se observa a distribuição das doenças e 

agravos nas populações. Como se observou, por exemplo, na epidemia da Aids, que esta 

começava a afetar predominantemente os grupos com menor poder social (Ayres et al., 2006), 

a infecção pelo HIV revelou-se um indicador das relações desiguais que se estabelecem na 
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sociedade e da violação de direitos (Mann; Tarantola, 1996).  

Em trabalho sobre epidemiologia, promoção da saúde e o paradoxo do risco, Ayres 

(2002) discute extensamente como o diálogo entre a epidemiologia e a Promoção da Saúde 

pode ser interessante. Se por um lado, a saúde é um fenômeno complexo que não cabe nas 

categorias analíticas da epidemiologia do risco, por outro lado se dispõe à racionalidade 

sintética do quadro da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos. Como ressaltam Ayres et al. 

(1999), a combinação de universalidade de critérios e particularidade de conteúdos que a 

vulnerabilidade propõe é um instrumento fundamental para uma saúde pública que quer 

deixar para trás os argumentos tecnicistas e as abordagens naturalizadoras herdadas do século 

XIX. Portanto, a articulação com a epidemiologia a partir da noção de vulnerabilidade pode 

garantir à Promoção da Saúde mais subsídios para lidar com o processo saúde-doença. 

A noção de vulnerabilidade, no campo da epidemiologia foi a resposta à insuficiência 

dos conceitos e estratégias de prevenção tradicionais (Ayres, 2009), conformadas pela 

epidemiologia do risco e submetidas à validação biomédica, para lidar com as diversas 

dimensões do processo saúde-doença no campo da epidemia de Aids. De maneira semelhante, 

a moderna Promoção da Saúde se construiu a partir de uma crítica à insuficiência das 

explicações e intervenções focadas no biológico e no comportamento individual. 

O processo de constituição histórica da noção de risco epidemiológico (1945 até os 

dias atuais), fez com que o campo da epidemiologia fosse ficando cada vez mais dependente 

da validação biomédica, uma vez que à epidemiologia coube o papel de auxiliar as ciências 

biomédicas na identificação de etiologias, sugerindo vínculos causais que as ciências médicas 

duras deveriam confirmar e definir (Ayres et al., 2006). A epidemiologia do risco carrega em 

si o seguinte paradoxo: por um lado seu caráter pragmático e probabilístico a deixa em 

condições de expandir de forma potencialmente ilimitada a investigação acerca da associação 

causal entre quaisquer eventos de interesse prático para a saúde, por outro lado a necessidade 

de validação biomédica e a natureza matemática de seus procedimentos e inferências criam 

obstáculos à investigação epidemiológica das dimensões propriamente sociais do processo 

saúde-doença, que o paradigma epidemiológico do fim do século XIX e início do XX, à sua 

maneira, abordava (Ayres, 2002; Ayres et al., 2006). 

Segundo Ayres et al. (2006), na década de 1980 pensava-se que as principais doenças 

infecciosas estavam vencidas, e que o próximo passo da prevenção seria lidar com as doenças 

crônico degenerativas, mas a Aids surge como nova entidade clínica, demandando respostas. 

Àquela ocasião a epidemiologia do risco  
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rapidamente identificou grupos afetados, mas com pouca informação acerca dos 
significados mais concretos dessa distribuição e, portanto, com limites para instruir 
ações preventivas mais finas e adequadas aos contextos concretos de prevenção. 
(Ayres et al., 2006, p. 393) 

 

 O “isolamento” dos grupos de risco como proposta de contenção da epidemia teve 

como resultado o acirramento de preconceitos, discriminação em relação aos grupos 

populacionais identificados como “de risco”, produziu pouca sensibilidade para transformar a 

situação dos afetados e retardou a identificação da suscetibilidade das pessoas que não se 

incluíam nestes grupos. 

Diante destes limites, da reação social dos grupos que vinham sendo rotulados como 

“de risco”, dos avanços tecnológicos (delimitação do caráter transmissível da doença, 

licenciamento de um teste diagnóstico em 1985) que abriram novas possibilidades para as 

práticas de saúde pública e da constatação de que a Aids não afetava somente indivíduos dos 

grupos rotulados como de risco, novas respostas surgiram. 

Ao invés de grupos de risco, entre 1985 e 1988 começou-se a falar em 

comportamentos de risco (Ayres et al., 2003, 2006), porém, esta noção também apresentou 

problemas. Por um lado esta noção remete à idéia de que cada um é responsável por ser ou 

não infectado, ou seja, abre margem para a culpabilização do indivíduo. Por outro lado 

movimentos sociais, como os organizados pelos direitos das mulheres criticavam os modelos 

comportamentalistas ressaltando que o comportamento não dependia apenas de “informação” 

e “vontade”, mas também de poderes (coerções, disponibilidade de recursos de natureza 

cultural, econômica, política, jurídica e até policial) desigualmente distribuídos entre os sexos. 

A estas críticas somou-se a observação da mudança do perfil da epidemia de aids, que 

começou a afetar predominantemente grupos sociais com menos poder social – os mais 

pobres, as mulheres, os marginalizados, os negros, a periferia (Ayres et al., 2006). 

Diante deste quadro, a noção de vulnerabilidade para Ayres et al. (2006, p. 396): 

 

busca responder à percepção de que a chance de exposição das pessoas ao HIV e ao 
adoecimento pela aids não é a resultante de um conjunto de aspectos apenas 
individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior 
susceptibilidade à infecção e ao adoecimento, e, de modo inseparável, maior ou 
menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos. 

 

Enquanto a epidemiologia do risco isola fatores para analisar seus efeitos, à 

vulnerabilidade interessam sinergias, sincronismos, sinédoques, simpatias e sínteses. 

Examinando os fenômenos em suas articulações uns com os outros, privilegia a construção de 

significados, a agregação de elementos diversos que contribuem para que os fenômenos em 



34 
 

 

estudo sejam entendidos como uma totalidade dinâmica e complexa (Ayres et al., 2003, 

2006). Assim, a noção de vulnerabilidade vai dar conta também da dimensão social do 

processo saúde-doença, que a epidemiologia do risco falhava em incorporar, e vai apreender 

esta dimensão em suas interconexões com outras dimensões envolvidas neste processo: a 

dimensão individual e programática. 

A noção de vulnerabilidade não prescinde das análises epidemiológicas de risco – que 

buscam estabelecer associações probabilísticas da distribuição populacional da infecção entre 

diferentes condições objetivas e mensuráveis e continuam sendo uma fonte importante de 

informações e hipóteses (Ayres et al., 2003, 2006), mas o risco depende de uma certa 

casuística que possa ser investigada, enquanto susceptibilidades potenciais avaliadas pelo 

quadro da vulnerabilidade podem ser inferidas antes que os casos ocorram. 

 

Enquanto o risco busca expressar as ‘chances matemáticas’ de adoecimento de um 
‘indivíduo qualquer’, desde que portador de um certo traço identitário específico, a 
vulnerabilidade quer expressar os ‘potenciais’ de adoecimento\não-adoecimento 
relacionados a ‘todo e cada indivíduo’ que vive em um certo conjunto de condições. 
É claro que a identificação dessas situações se beneficia de análises de risco. Estas 
muitas vezes trazem importantes indicadores de vulnerabilidade, mas não é aqui que 
esta última quer se deter. (Ayres et al., 2003, p. 127) 

 

Mesmo quando utilizando dados provenientes de uma análise de risco, o olhar para 

estes dados a partir do quadro da vulnerabilidade vai buscar uma compreensão sintética, 

pensando o processo saúde-doença em sua multi-causalidade. 

São três as dimensões que fazem parte das análises de vulnerabilidade: dimensão 

individual, social e programática da vulnerabilidade. Nenhuma destas dimensões pode ser 

analisada isoladamente: a vulnerabilidade é resultado da interação de umas com as outras. Na 

dimensão individual, que Paiva (2009) desenvolve como dimensão da subjetividade 

intersubjetiva, e propõe uma concepção mais dramatúrgica da subjetividade em que as 

pessoas participantes de um programa que visa reduzir sua vulnerabilidade são concebidos 

sujeitos em cena, são consideradas as diferenças individuais na experiência cotidiana, mas 

essas diferenças são compreendidas dinamicamente e à luz das desigualdades sociais que co-

produzem essas diferenças. Fazem parte da dimensão individual o corpo e a saúde, o nível de 

conhecimento (acesso a informação, escolaridade), o momento emocional, as relações de 

amizade, afetivo-sexuais e profissionais, a rede de apoio social e, finalmente, os valores, 

crenças, desejos, atitudes, gestos, falas e interesses em cena. A dimensão social, segundo 

Ayres et al. (2006), remete a aspectos materiais, culturais, políticos e morais que dizem 

respeito à vida em sociedade também vividas, segundo Paiva (1999, 2006), em cenas da sua 
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vida cotidiana. Ou seja, a estrutura jurídico-política e as diretrizes governamentais dos países, 

as relações de gênero, as relações raciais, as relações entre gerações, crenças religiosas, 

pobreza são experiências cotidianas e, tomada nesta dimensão, a análise de vulnerabilidade 

foca fatores contextuais que definem e constrangem a vulnerabilidade individual. Finalmente, 

a dimensão programática diz respeito às instituições que fazem parte da vida das pessoas, 

como família, escola, serviços de saúde também encarnadas em experiências cotidianas. Para 

que a saúde seja protegida e promovida, portanto, é necessário que existam esforços 

programáticos na direção da diminuição da vulnerabilidade programática. A análise da 

dimensão programática leva em conta como, em determinadas circunstâncias sociais, as 

instituições atuam em prol de uma transformação ou reproduzindo e até mesmo aprofundando 

as condições socialmente dadas de vulnerabilidade. O grau e a qualidade do compromisso 

destes serviços e programas, os recursos de que dispõem, valores e competências de seus 

técnicos e gestores, o monitoramento, avaliação e retroalimentação de suas ações e 

sustentabilidade das propostas são importantes para a análise desta dimensão, mas é 

fundamental a análise da permeabilidade e estímulo destas instituições à participação e 

autonomia dos diversos sujeitos sociais que dela participam (Ayres et al., 2006). 

Embora tenha sido parte da resposta à epidemia da Aids, a noção de vulnerabilidade, 

como apontam Ayres et al. (2006, p. 399), “vem expandindo-se visivelmente para outras áreas 

da saúde”. Mais ainda, o conceito de vulnerabilidade está alinhado com a mudança de 

perspectiva sugerida pela moderna Promoção da Saúde, uma vez que os dois buscam 

apreender e transformar os determinantes sociais e políticos e relações multi-causais 

envolvidos no processo saúde-doença (Ayres, 2009). 

Quando pensamos a Promoção da Saúde a partir da estratégia de redução de 

vulnerabilidade buscamos identificar populações suscetíveis – partindo do pressuposto de que 

o que está causando esta situação de susceptibilidade à doença, ao agravo ou a uma pior 

condição de saúde tem múltipla determinação. Mais ainda, a análise no quadro da 

vulnerabilidade pode indicar um estado de violação de direitos, de injustiça social, como 

podemos ver quando olhamos para o exemplo da epidemia de aids, que passou afetar os 

grupos de menor poder social (Mann; Tarantola, 1996; Ayres et al., 2006; Paiva, 2009). A 

vulnerabilidade seria então o outro lado do empowerment (Ayres et al., 1999). Uma vez 

identificadas estas populações, a tarefa é favorecer a capacidade de resposta destas populações 

e isso é feito à maneira da moderna Promoção da Saúde: o profissional de saúde atua como 

um mediador entre os sujeitos visados pela ação e o conjunto de recursos de que devem dispor 

para sua saúde (Ayres et al., 2006). Os sujeitos são agentes do processo de promoção da 
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saúde, e não consumidores de intervenções pré-concebidas (Ayres, 2001; Paiva, 2002), como 

também compreende e defende a moderna Promoção da Saúde. A busca programática pelo 

que deve ser feito e como deve ser feito depende de um diálogo entre os profissionais de 

saúde e os sujeitos envolvidos na ação, para que a resposta construída seja fruto de uma 

construção compartilhada e pertinente àqueles sujeitos naquele contexto. Como discutem 

Ayres et al. (2006), quem melhor sabe quais são os obstáculos à saúde que estão sendo 

enfrentados são os próprios sujeitos envolvidos, de maneira que sem eles se torna impossível 

construir uma resposta efetiva. Não se espera deles adesão às prescrições, mas autonomia para 

construir estratégias que possam de fato lhes servir. E, por outro lado, para que as ações de 

redução de vulnerabilidade sejam efetivas e operacionais, não podem ser restritas à esfera 

institucional da saúde – a ação inter-setorial faz parte da estratégia. 

 

 

3.2 Abordagem psicossocial do quadro da vulnerabilidade e direitos humanos 

 

 

O quadro da vulnerabilidade e direitos humanos, como vimos acima, demanda uma 

compreensão específica da subjetividade. O plano individual não existe separado do social ou 

programático, assim como a pessoa não existe fora de seu contexto. Como coloca Paiva 

(2009, p. 39): 

 

A análise no quadro da vulnerabilidade pressupõe a vulnerabilidade de pessoas 
fazendo algo que tem um sentido, em um determinado lugar. A subjetividade 
intersubjetiva em cena, portanto, é o foco da abordagem psicossocial para reduzir a 
vulnerabilidade no quadro dos direitos humanos. 

 

A abordagem psicossocial no quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos que 

vem sendo proposta por Paiva (1999, 2002, 2006, 2009) no campo da prevenção ao HIV/Aids 

tem como desafio reconhecer o contexto na pessoa e a pessoa no contexto, implicando em 

uma concepção mais dramatúrgica da subjetividade, que é compreendida como subjetividade 

intersubjetiva em cena. O indivíduo como unidade psicobiológica só pode se tornar sujeito a 

partir do ato e de cenas – que supõem a presença do outro – assim a subjetividade só pode ser 

construída intersubjetivamente e jamais no vácuo, mas sempre em contexto sócio-cultural e 

programático-institucional. A noção de sujeito em cena proposta pela autora permite uma 

compreensão mais dinâmica da inter-subjetividade, pois a cena contempla o sujeito, o ato, os 
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outros, o cenário social, a realização ou violação de direitos e a possibilidade de 

transformação engendrada pela ação intersubjetiva e pela ação programática. Uma cena 

densamente descrita por uma pessoa permite compreender dinamicamente as diferenças 

individuais na experiência cotidiana à luz das desigualdades sociais que co-produzem essa 

experiência. 

Em oficinas de prevenção ao HIV/Aids com jovens Paiva (1999) utiliza como recurso 

a reconstrução de cenas (vividas ou imaginadas) em que a camisinha esteve ou não presente e  

a decodificação dessas cenas a partir da noção de  “encontro de especialistas” – os jovens 

especialistas em seu cotidiano e o profissional especialista do saber técnico. Através do 

trabalho realizado foi possível que os jovens se tornassem conscientes das dimensões social e 

programática de sua vulnerabilidade ao HIV: não ter dinheiro para comprar camisinha, não ter 

um local reservado em que pudessem fazer sexo, não encontrar amparo nos serviços de saúde 

para a orientação ou mesmo distribuição de preservativos, sentir-se pressionado a agir 

conforme um script de gênero que poderia deixá-los mais vulneráveis ao sexo desprotegido, 

entre outros. Assim, esses jovens não eram individualmente acusados e não se sentiam 

culpados pela não adesão ao discurso da prevenção, mas se percebiam mais vulneráveis ao 

sexo desprotegido por uma série de condições que ultrapassavam a dimensão individual e que 

pediam respostas sociais e programáticas, muitas vezes dependentes de mobilização política. 

A partir dessa decodificação os jovens puderam exercitar superar as barreiras encontradas 

através de iniciativas cidadãs, como a exigência de preservativos distribuídos gratuitamente 

no posto de saúde, exigência de orientação correta e gratuita sobre DSTs, Aids e contracepção 

e inclusão de homens em grupos de planejamento familiar, entre outras. A decodificação 

serve como um exercício de auto-observação e observação da cena, para compreender o que 

faz parte das responsabilidades individuais e o que é um limite do contexto, portanto, seria 

melhor enfrentado através da organização social e mobilização. A conscientização inclui a 

noção de si mesmo como parte de um grupo, com vulnerabilidades e obstáculos coletivos. 

Paiva afirma que (1999, p. 261): 

 

Essa abordagem permite a discussão dos caminhos factíveis e das dificuldades reais, 
quando se escolhe caminhar para o sexo seguro. Amplia a consciência individual, e a 
conscientização mobiliza também o grupo, que pode pensar o contexto cultural e 
social onde o sexo ocorre. 

 

A cena pode ser descrita, encenada num grupo de discussão, compartilhada num 

encontro clínico com o profissional de saúde e pode também ser filmada, gravada ou relatada 
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num diário de campo. Interessa-nos decodificar com as pessoas os seus contextos de vida, a 

experiência nos seus cotidianos, onde enfrentam situações desfavoráveis à sua saúde – 

situações de vida que devemos decodificar junto com elas, como propunha Paulo Freire em 

“Pedagogia do Oprimido”i, interessa-nos buscar compreender sua construção social, 

promovendo sujeitos ativos da promoção da saúde ao mesmo tempo em que promovemos 

sujeitos de direitos (Paiva, 2002, 2009; Tunala Mendonça, 2005). Deste processo, espera-se 

que derivem iniciativas no plano individual, mas também ações solidárias e coletivas que 

dêem conta das dimensões culturais, sócio-econômicas e programáticas que produzem o 

sofrimento ou queixa em questão (Tunala Mendonça, 2005).  

Nesta perspectiva, como tem defendido Paiva (2002, 2006), o sofrimento, o 

sentimento de opressão e o caminho para a emancipação deste sofrimento é sempre 

psicossocial – ao mesmo tempo sócio-cultural e subjetivo, individual e coletivo. A 

emancipação psicossocial da limitação ou da vulnerabilidade ao adoecimento dependerá de 

uma ampliação da consciência sobre a eventual opressão e o sofrimento compartilhados 

coletivamente para que se possa, levando em conta a análise do seu cenário sociocultural e 

político-programático, buscar nos seus termos aquilo que ambicionam. O saber técnico, 

daquele que está cumprindo o dever do Estado de promover o direito à saúde, será iluminar o 

caminho das escolhas cotidianas e informadas, no plano pessoal e coletivo e auxiliando na 

identificação de obstáculos e facilitadores para cada decisão de como viver a vida. 

 

O objetivo das iniciativas para a redução da vulnerabilidade ao adoecimento, 
portanto, é abordar as pessoas compreendendo-as como sujeito de seu cotidiano e de 
direitos, para colaborar na decodificação de suas cenas e dos cenários sociais e 
programáticos de cada uma. Ou seja, em cada cena compreender cada ato (fala, 
gesto, prática) como localizado em contextos – lugares, aparelhos sociais na 
comunidade, territórios, episódios, situações bi-pessoais ou de grupo – e seus 
sentidos construídos intersubjetiva e historicamente. Trata-se então de co-construir 
com as pessoas repertórios (conteúdos, novos scripts, reflexão) para sua 
emancipação psicossocial a partir da compreensão de situações povoadas por 
pessoas-sujeitos-de-direitos, abordá-las como sujeitos de seus projetos e cotidiano, 
sujeitos de duas dimensões da mesma intersubjetividade – a da pessoa em seu 
contexto e do contexto na pessoa. Busca-se valorizar os recursos que surjam em 
cada nova cena e cenário como repertórios para produzir “inéditos-viáveis”, como 
diria Paulo Freire, mobilizados pelo sujeito-cidadão consciente do seu contexto 
sócio-político-cultural, contexto que também participa da sua subjetividade-
intrasubjetiva. (Paiva, 2009, p. 13-14) 

 

A abordagem psicossocial da vulnerabilidade valoriza, portanto, especialmente a 

referência dos direitos humanos, nomeados pela primeira vez em 1980 em função da resposta 

global à epidemia da Aids (Paiva, 2009). Quando identificada a desigualdade, Paiva (2009) 
                                                 
i Freire P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 



39 
 

 

sugere que trabalhemos com a noção de Boaventura Souza Santos, para uma concepção 

emancipatória de direitos humanos: “defender a igualdade sempre que a diferença gerar 

inferioridade e defender a diferença sempre que a igualdade implicar em descaracterização” 

(Santos, 2005). 

Esta concepção difere radicalmente dos modelos de inspiração cognitiva ou sócio-

cognitiva amplamente utilizados nas práticas de promoção da saúde, que discutiremos em 4.2 

“O psicossocial em intervenções promotoras de práticas alimentares saudáveis”. Os modelos 

cognitivos ou sócio-cognitivos têm como foco de sua intervenção o plano individual e 

consideram que a cidadania seja um fato quando, para grande parte da população, não é.  

 

Cidadania não é um fato para os grupos de brasileiros mais vulneráveis, mas é um a 
priori dos modelos de psicologia da saúde que buscam modelar e treinar novos 
comportamentos , sem refletir sobre o contexto que se dão. (Paiva, 1999, p. 255) 
 
[...]A abordagem psicossocial, nesse quadro, pretende superar modelos de prevenção 
que focalizam apenas o plano individual. Superar também os modelos que, mesmo 
ao considerar as “situações de risco” e o “contexto cultural”, acabam por focalizar o 
indivíduo como unidade biológica-comportamental descontextualizada. (Paiva, 
2009, p. 37) 

 

No presente trabalho o plano de intervenção que buscamos foi o plano psicossocial da 

vulnerabilidade para realizar uma ação que se pretendia promotora de saúde. Interessavam-

nos os sujeitos em seu contexto e as dimensões da vulnerabilidade em interação nas cenas 

vividas pelos sujeitos. 

Para clareza de exposição, na Figura 1 apresentamos as três dimensões da 

vulnerabilidade ao adoecimento e/ou agravo de saúde, adaptado de Paiva et al. (2010). Note 

que cada dimensão de vulnerabilidade representada na face de um cubo, tal como proposto 

por Mann e Tarantola (1996) indica a indissociabilidade das 3 dimensões.  
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Figura 1 – Vulnerabilidade e Direitos Humanos: a dimensão individual, social e programática 
Adaptado de Paiva et al. (2010) 

 

Sintetizaremos a seguir, no quadro 5, os princípios da moderna Promoção da Saúde e 

mostramos como as estratégias para redução de vulnerabilidade a partir de uma abordagem 

psicossocial e emancipatória da vulnerabilidade responderiam a cada um deles. 

 

  

Contextos de interação social 
Cenários institucionais, culturais & políticos 

Mobilização pela realização da cidadania 
Tradições Culturais 

Discursos sobre o corpo e a alimentação 
Promoção da igualdade e equidade 

Acesso ao trabalho, educação, moradia, cultura, 
justiça, alimentação e saúde de qualidade 

Relações de Gênero 
Relações étnico-raciais 

Processos de estigmatização 

Cenas & cenários programáticos 
Mobilização política & técnica 
Investimento governamental  
Planejamento & avaliação 

Implementação dos princípios do SUS  
Controle Social & participação 

Qualidade dos serviços de saúde 
Proteção do direito à Alimentação 

Adequada 
Integralidade 

Sustentabilidade & responsabilização  
Não-discriminação 

Aceitabilidade & acessibilidade dos 
serviços 

Inter-subjetividade 
A pessoa concebida como sujeito em interação  

Cenas da vida cotidiana 
Momento emocional 
Desejos & valores 

Família & redes de apoio  
A pessoa concebida como sujeito de direitos 

A trajetória nos serviços de saúde 
Nível de conhecimento sobre prevenção e direitos 
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Quadro 5 – Comparação entre princípios da Promoção da Saúde e das estratégias de redução da vulnerabilidade 
a partir de uma abordagem psicossocial e emancipatória da vulnerabilidade. 

Promoção da Saúde Redução de Vulnerabilidade 
Concepção holística de saúde voltada para a multi-
causalidade: são incorporados, para a compreensão do 
processo saúde-doença os determinantes sociais, 
econômicos, ambientais, e não só os biológicos, que 
não agem isoladamente, mas interagem uns com os 
outros. 

Processo saúde-doença tem múltipla causalidade e três 
dimensões a serem enfrentadas: individual, social e 
programática, que interagem na produção de contextos 
de maior vulnerabilidade ao adoecimento e/ou ao 
agravo de saúde. 

Equidade: garantir o acesso universal à saúde e 
eliminar as diferenças desnecessárias e injustas que 
restringem as oportunidades para se atingir o bem-
estar. 

Proteção e promoção dos direitos humanos/ Pessoas 
concebidas como sujeitos de direito 

Intersetorialidade; ao lidar com a multi-causalidade 
dos problemas de saúde reconhece a limitação do setor 
saúde e coloca a necessidade de múltiplos olhares e 
saberes. 

Intersetorialidade das ações que depende de diferentes 
saberes e do envolvimento de outros setores além do 
da setor saúde. 

Ações multiestratégicas: pressupõe o envolvimento de 
diferentes disciplinas e combinação de métodos e 
abordagens. 

Ações que dependem da intersetorialidade e da 
multidisciplinaridade 

Participação social: pessoas como colaboradoras 
diretas e com direito a participar das decisões 
envolvendo sua saúde. 

Atitude construtivista/ processo colaborativo desde a 
identificação do problema e necessidades até a 
avaliação conjunta dos resultados das ações 

Empoderamento: processo de capacitação dos 
indivíduos e comunidades para assumirem maior 
controle sobre os fatores pessoais, sócio-econômicos e 
ambientais que afetam a saúde. 

Autonomia/Favorecer a capacidade de 
resposta/Emancipação de uma situação de 
vulnerabilidade 

Sustentabilidade; iniciativas que esteja de acordo com 
os princípios do desenvolvimento sustentável e que 
garantam um processo duradouro e forte. 

Sustentabilidade das ações pensada a partir do 
compromisso e responsabilização de governos pela 
proteção e promoção de direitos 

Adaptado de Paiva (1999, 2002, 2006, 2009), Ayres et al. (2003, 2006), Sícoli e Nascimento (2003), Westphal 
(2006) e Ayres (2009). 
 

A partir desse referencial propusemos a formação de um grupo promotor de saúde 

num bairro da zona Norte de São Paulo. A partir do contato com pessoas que participavam ou 

haviam participado recentemente das atividades do grupo de reeducação alimentar do Centro 

de Promoção da Saúde do Hospital das Clínicas (CPS-HC), convidamos estas pessoas para 

levar o debate sobre alimentação saudável para os lugares onde moravam, atuando como 

multiplicadoras. 

A idéia era trazer a promoção da saúde para o cotidiano das pessoas – que até então 

precisariam se deslocar até o CPS-HC para encontrar um espaço de promoção da saúde. Uma  

vez trazendo a promoção da saúde para o espaço do cotidiano, queríamos partir dos contextos 

de vida daquelas pessoas para construir este espaço promotor de saúde, que teria como foco a 

discussão da alimentação.  

Seguindo uma abordagem psicossocial e emancipadora do quadro da vulnerabilidade e 

direitos humanos no referencial da moderna Promoção da Saúde, nossa ação não poderia ser 

definida a priori, mas deveria ser co-construída em cena, junto com as pessoas com quem 

pretendíamos colaborar no campo da mudança no padrão de alimentação cotidiana. Não se 
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tratava de levar saberes técnicos e prescrições, mas de proporcionar um diálogo de saberes 

que permitiria reconhecer os obstáculos a serem enfrentados, necessidades e possibilidades, e 

desenhar as estratégias para fazê-lo junto à comunidade. Era uma proposta que tinha como 

eixo trabalhar com sujeitos-cidadão, que participassem do processo da construção de 

respostas para uma melhor saúde, e não com indivíduos consumidores – alvo passivo de 

prescrições não necessariamente úteis à vida contextualizada, à vida vivida. 

Esperávamos que ao final do processo o espaço promotor de saúde pudesse ser 

autonomamente mantido pelos moradores do bairro, sem que a nossa presença fosse mais 

necessária e que eles mesmos pudessem encontrar as melhores respostas para os desafios que 

enfrentavam. 
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4 Saúde e intervenções promotoras de saúde no campo da alimentação 

 

 

Discutiremos a seguir o que são “práticas alimentares saudáveis” e como são as 

intervenções promotoras de saúde no campo da alimentação que encontramos na literatura 

internacional. 

 

 

4.1 Práticas alimentares saudáveis 

 

 

O acesso e manutenção de uma alimentação saudável fazem parte dos pré-requisitos 

para um maior bem estar e melhores condições de saúde, a partir da perspectiva da Promoção 

da Saúde, como vimos no capítulo 2, “Um breve resumo sobre o movimento de Promoção da 

Saúde”.  

Belik (2003), em estudo sobre fome e segurança alimentar no Brasil e o Programa 

Fome Zero, discorre sobre segurança alimentar e alimentação como direito do homem. O 

autor ressalta que em 1993 o direito à alimentação passou a ser equiparado aos demais direitos 

do homem estabelecidos na Carta dos Direitos Humanos de 1948 e, em 1996, o Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas emitiu o “Comentário Geral 12 – 

O Direito à Alimentação Adequada”, que consiste na necessidade e obrigação que todos os 

Estados têm de respeitar, proteger e realizar esse direito. O “Direito à Alimentação 

Adequada” implica em garantir aos indivíduos e grupos que, por algum motivo que escape ao 

seu controle, estejam impossibilitados de usufruir o direito à alimentação adequada com 

recursos à sua disposição, a provisão desse direito diretamente pelos Estados. 

O conceito de segurança alimentar, por sua vez, surge na época da 2ª Grande Guerra, 

quando mais de metade da Europa ficou devastada e sem condições de produzir o próprio 

alimento. Seus três principais aspectos são: quantidade, qualidade e regularidade no acesso 

aos alimentos. Em relação à quantidade, Belik (2003) observa que a disponibilidade de 

alimentos em quantidade suficiente não garante a segurança alimentar, já que, além disso, é 

necessário garantir o acesso a esses alimentos que, muitas vezes, são produzidos e estão 

disponíveis, mas não podem ser consumidos pelas populações pobres. Não seria também 

suficiente garantir o acesso a alimentos se estes não forem adequados. Garantir a qualidade 
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dos alimentos implica em não haver submetido os alimentos disponibilizados para o consumo 

da população a qualquer tipo de risco por contaminação, problemas de apodrecimento ou 

outros decorrentes de prazo de validade vencidos, bem como implica também em garantir a 

possibilidade de consumir esses alimentos de forma digna. É necessário permitir que as 

pessoas possam comer em ambiente limpo, com talheres e seguindo as normas tradicionais de 

higiene. Seriam condenadas práticas como ministrar rações, preparados energéticos e outras 

misturas visando combater os efeitos da desnutrição. Finalmente, a regularidade supõe que as 

pessoas devam ter acesso constante à alimentação – alimentando-se ao menos três vezes ao 

dia, como se passara a considerar quando o autor desenvolveu seu estudo. Assim, poderiam 

ser consideradas em risco populações que dependem, por exemplo, de cestas básicas 

recebidas esporadicamente. 

Por oposição, a situação de insegurança alimentar aconteceria quando um indivíduo ou 

um grupo de indivíduos vivem uma situação em que a disponibilidade de alimentos seguros e 

nutricionalmentente adequados é incerta ou limitada ou quando não é possível adquirir 

alimentos através de meios socialmente aceitáveis (Stang; Bayerl, 2003). 

Assim, a alimentação é um direito fundamental do homem e uma das condições para a 

saúde. Onde há insegurança alimentar há, portanto, dois direitos violados: o direito à 

alimentação e o direito à saúde. A Constituição de 1988 coloca a saúde como direito de todos 

e dever do Estado nos seguintes termos: 

 

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (Brasil, 1988) 

 

Assim, se a alimentação adequada é uma condição para a saúde das populações, a 

situação de insegurança alimentar indicaria que a saúde dos que estão nessa condição não está 

sendo promovida e/ou protegida. 

No Brasil, uma publicação do Ministério da Saúde voltada para a saúde alimentar da 

população, o “Guia Alimentar para a População Brasileira: promovendo a alimentação 

saudável”, vincula a alimentação adequada a uma vida saudável e mais completa, ressaltando 

que a ciência teria comprovado o que a sabedoria popular já apregoaria há séculos: que a 

natureza e qualidade daquilo que se come e bebe é de importância fundamental para a saúde e 

para desfrutar de todas as fases de uma vida longa e saudável de maneira produtiva e ativa. 

É importante notar que o Guia Alimentar para a População Brasileira está voltado 
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principalmente para o controle da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis associadas, 

já que pretende dar conta das questões suscitadas pela “transição nutricional”, enfrentada 

também em outros países. 

 

A mudança da população do campo para a cidade é frequentemente acompanhada 
por mudanças negativas nos padrões alimentares. A denominada ‘transição 
nutricional’ implica mudança no padrão alimentar ‘tradicional’, com base no 
consumo de grãos e cereais, que aos poucos está sendo substituído por um padrão 
alimentar com grandes quantidades de alimentos de origem animal, gorduras, 
açúcares, alimentos industrializados e relativamente pouca quantidade de 
carboidratos complexos e fibras” (Brasil. Ministério da Saúde., 2005, p. 138) 

 

Os padrões de lazer e trabalho também mudaram e o gasto energético exigido para a 

vida e para o trabalho diminuiu com mudança do campo para a cidade. Estas transformações 

no padrão de vida e consumo explicam as tendências crescentes de sobrepeso e obesidade e 

doenças crônicas não transmissíveis associadas. O manual defende que a alimentação 

saudável deve ser aliada a um regime de atividade física que possibilite equilibrar consumo 

alimentar e gasto energético para o controle do peso. 

Para a promoção de práticas alimentares mais saudáveis, o manual ressalta a 

importância de respeitar a identidade cultural-alimentar das populações ou comunidades e que 

a promoção da alimentação saudável deve “ampliar e fomentar a autonomia decisória dos 

indivíduos e grupos, por meio do acesso à informação para a escolha e adoção de práticas 

alimentares (e de vida) saudáveis” (Brasil. Ministério da Saúde., 2005, p. 24). Segundo o 

texto, a alimentação envolveria consumo de alimentos, e não de nutrientes. As práticas 

alimentares teriam significados sociais e culturais, envolvem prazer, afetos e aspectos 

identitários, de maneira que as estratégias de promoção de práticas alimentares saudáveis não 

poderiam considerar a alimentação de maneira prescritiva e universal. 

Entretanto, frequentemente quando se fala de práticas alimentares saudáveis, se fala de 

uma norma que – mesmo provisória – nos informa o que deve compor uma “alimentação 

saudável” – e aqui é de nutrientes que se está falando, e não de alimentos. Assim, segundo a 

publicação do Ministério da Saúde (2005), na alimentação saudável: 

 

todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária. A alimentação saudável 
deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os 
quais são insubstituíveis e indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. 
A diversidade dietética que fundamenta o conceito de alimentação saudável 
pressupõe que nenhum alimento específico – ou grupo deles isoladamente –, é 
suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários a uma boa nutrição e 
consequente manutenção da saúde. 
(Brasil. Ministério da Saúde., 2005, p. 24-25) 
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Embora o manual não mencione este aspecto entre os princípios para uma alimentação 

saudável, em alguns de seus parágrafos menciona a importância do sistema alimentar – 

conjunto de processos que incluem a agricultura, pecuária, produção, processamento, 

distribuição, importação e exportação, publicidade, abastecimento, comercialização, 

preparação e consumo de alimentos e bebidas. Ressalta que se esses sistemas produzem 

alimentos que são inadequados ou inseguros, e que aumentam os riscos de doença e que há a 

necessidade de mudá-los, o que depende de ações intersetoriais onde o papel do Estado é 

fundamental. Ou seja, para se ter uma “alimentação saudável”, não bastaria então apenas o 

consumo adequado dos nutrientes necessários à manutenção da saúde, mas também seria 

necessário incorporar os outros níveis do sistema alimentar, mantendo a atenção à produção 

(agricultura, pecuária, produção, processamento), distribuição (distribuição, importação e 

exportação, abastecimento, publicidade e comercialização) e preparo destes alimentos – 

sejam eles de quais grupos nutricionais forem. A alimentação saudável depende também da 

boa gestão e vigilância do sistema alimentar no plano macroeconômico, indo muito além da 

observância da distribuição correta dos grupos alimentares no prato de cada um. Ou seja, essa 

publicação do Ministério da Saúde (2005) leva em consideração que as escolhas alimentares 

não dependem tanto da preferência ou hábitos pessoais, mas principalmente do sistema de 

produção e abastecimento de alimentos. Os determinantes sociais, econômicos, físicos e 

políticos são fundamentais para as ações que têm por objetivo promover a saúde na 

alimentação. 

Oferece-se como exemplo a prática de atividade física no lazer. Uma pesquisa sobre os 

padrões de vida realizada pelo IBGE em 1996/97, nas regiões nordeste e sudeste, mostrou que 

a associação da renda e da escolaridade com a frequência de atividade física no lazer é 

positiva – independentemente da idade, região, área de residência ou sexo –, quanto maior é a 

renda, maior é a frequência de atividade física (Brasil. Ministério da Saúde., 2005). 

 Será que ações promotoras de saúde no campo da alimentação têm levado em conta 

esta multi-determinação dos processos saúde-doença, tal como proposto pela moderna 

Promoção da Saúde? Estariam afinadas com os princípios da moderna Promoção da Saúde? 

Como detalhamos no capítulo anterior, em nosso trabalho optamos por olhar a promoção da 

saúde em articulação com a abordagem psicossocial no quadro da vulnerabilidade e dos 

direitos humanos, por isso nos interessam especialmente as intervenções promotoras de saúde 

no campo da alimentação que usam o termo “psicossocial” em suas análises e descrições. 

Examinaremos a seguir 17 artigos e dois resumos disponíveis no Medline, cobrindo o período 
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de 2000 até dezembro de 2009, sobre intervenções promotoras de saúde no campo da 

alimentação e que utilizam o termo psicossocial. 

 

 

4.2 O psicossocial em intervenções promotoras de práticas alimentares saudáveis 

 

 

 Como afirma Tunala Mendonça (2005), as intervenções mais frequentes de 

aconselhamento de hábitos de risco em saúde têm como base teorias que podem ser 

classificadas em modelos de comunicação, de crença racional, de sistemas auto-reguladores e 

de aprendizagem social e operante. Destacam-se os modelos Health Belief Model, de 

Bandura, o Planned Behavior e Reasoned Action, de Azjen e o Transtheoretical Model, de 

Prochaska. Estes modelos baseiam-se na pressuposição de que a percepção, crença e 

conhecimento dos indivíduos contribuem – em graus variados – para o desempenho ou não de 

um comportamento, como descreve Crossley (2000). Estes modelos têm como variáveis 

comuns o modo de cognição de doenças – crenças e pensamentos relacionados à saúde, à 

percepção do risco –, a motivação para a mudança, a aquisição de estratégias e avaliação de 

resultados. Outra tendência observada por Tunala Mendonça (2005) no campo da promoção 

da saúde é a de utilização da abordagem da terapia cognitivo comportamental para o 

aconselhamento em promoção da saúde. No campo da alimentação, um livro bastante 

utilizado por estudantes de nutriçãoi no Brasil traz justamente como modelos para o 

aconselhamento nutricional a terapia cognitivo comportamental e o modelo transteórico 

(Transtheoretical Model). 

 Estes modelos que têm como foco principal a mudança de comportamento tem sido 

criticados por apreenderem o comportamento apenas em dimensões individuais, mesmo 

quando utilizados em situações de grupo – característica que deriva da origem clínica destes 

modelos (Tunala Mendonça, 2005). Mais ainda, como afirma Paiva (2009), estes modelos 

mesmo ao considerar as “situações de risco” e o “contexto cultural”, acabam por focalizar o 

indivíduo como unidade biológica-comportamental (sócio-cognitivo) descontextualizada. 

Estes modelos têm ambição universalista, e segundo a autora, dificilmente consideram a 

vulnerabilidade a uma doença ou agravo de saúde como resultante de fatores programáticos 

ou dos cenários sócio-econômicos e culturais específicos que o envolvem. 

                                                 
i Mahan LK, Escott-Stump S. Alimentos, nutrição e dietoterapia. 11ª ed. São Paulo: Rocca, 2005. 
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 Entre os artigos do período analisado, um foi desconsiderado por não ter informações 

suficientes para que pudéssemos compreender a intervenção e o modo como utilizavam o 

termo “psicossocial” (Tchibindat et al., 2002). Outro foi também descartado por não tratar de 

uma intervenção promotora de saúde, mas sim de uma avaliação dos conhecimentos das 

enfermeiras formadas sobre o trabalho com idosos (Bonnel, 2003). Um artigo tratava de 

fatores que facilitam ou dificultam a institucionalização de um programa de promoção da 

saúde (CATCH) em escolas (Parcel et al., 2003). O construto teórico utilizado pelo programa 

não era explicitado pelos autores, entretanto este artigo colocava grande peso sobre 

“comportamentos” (behavior) e utilizava terminologia que nos remete a modelos de estágios 

de mudança, como o Transtheoretical Model (ex: readiness).  

 A maior parte dos artigos que encontramos utilizava como referência modelos 

cognitivos ou sócio-cognitivos (Rimmer et al., 2000; Langenberg et al., 2000; Van Duyn et 

al., 2001; Verheijden et al., 2003; Zemper et al., 2003; Saksvig et al., 2005; Campbell et al., 

2007; Haerens et al., 2008; Van Keulen et al., 2008; Portnoy et al., 2008; Burgess-Champoux 

et al., 2008; Elder et al., 2009; Tuuri et al., 2009). Localizamos também um artigo alinhado 

aos modelos ecológicos de promoção da saúde (Goh et al., 2009), que são modelos que 

consideram a interação entre o indivíduo e o seu ambiente social e físico ao propor mudanças 

de comportamento (Parker et al., 2004). 

 Os artigos que não seguiam um destes modelos de crença racional (Health Belief 

Model, Planned Behavior e Reasoned Action) ou de auto-regulação (Transtheoretical Model) 

ou inspirados de alguma maneira pela terapia cognitivo comportamental, foram um artigo que 

tratava da promoção da saúde na assistência de idosos de baixa renda em Taiwan (Li, 2004) e 

um relatório sobre a posição da American Dietetic Association a respeito de programas de 

nutrição para jovens e crianças (Stang; Bayerl, 2003). Nesses artigos não era posto em 

questão que modelo seria utilizado para mudar práticas alimentares, mas sim quais situações 

do contexto de vida dos idosos de Taiwan ou do contexto político e sócio-econômico dos 

Estados Unidos, no caso do relatório da American Dietetic Association, ameaçavam a saúde 

desses grupos. 

 Os trabalhos que tinham como referência estes modelos cognitivos ou sócio-cognitivos 

traziam como fatores psicossociais das práticas alimentares – considerados “hábitos” ou 

“comportamentos” alimentares nesta vertente – os seguintes construtos: attitude (postura, 

disposição diante de alguma coisa) (Langenberg et al., 2000; Verheijden et al., 2003; Haerens 

et al., 2008; Portnoy et al., 2008; Van Keulen et al., 2008), intention (intenção declarada em 

relação à determinado comportamento) (Saksvig et al., 2005; Burgess-Champoux et al., 2008; 
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Portnoy et al., 2008), preferences (neste caso, especificamente preferências alimentares) (Van 

Duyn et al., 2001; Tuuri et al., 2009), self-efficacy (auto-eficácia) (Langenberg et al., 2000; 

Van Duyn et al., 2001; Verheijden et al., 2003; Zemper et al., 2003; Campbell et al., 2007; 

Burgess-Champoux et al., 2008; Haerens et al., 2008; Portnoy et al., 2008; Tuuri et al., 2009), 

behavioral strategies (estratégias comportamentais) (Elder et al., 2009), self efficacy 

expectation (expectativa de auto-eficácia) (Van Keulen et al., 2008), positive outcome 

expectations (expectativa de resultados positivos) e negative outcome expectations 

(expectativa de resultados negativos) (Elder et al., 2009; Tuuri et al., 2009), knowledge 

(conhecimento) (Langenberg et al., 2000; Saksvig et al., 2005; Burgess-Champoux et al., 

2008; Portnoy et al., 2008; Tuuri et al., 2009), awareness (conscientização) (Van Keulen et 

al., 2008), intrinsic/extrinsic motivation (motivação intrínseca ou extrínseca para a mudança 

de comportamento) (Campbell et al., 2007), ability factors (fatores de capacidade como, por 

exemplo, ter um plano de ação) (Van Keulen et al., 2008), skills (habilidades presentes ou que 

serão desenvolvidas para a mudança de comportamento) (Saksvig et al., 2005), availability 

(disponibilidade/ oferta de determinados recursos/ alimentos) (Burgess-Champoux et al., 

2008), perceived barriers (barreiras percebidas para a mudança de comportamento) (Van 

Duyn et al., 2001; Haerens et al., 2008; Elder et al., 2009), perceived benefits (vantagens 

percebidas da mudança de comportamento) (Van Duyn et al., 2001; Haerens et al., 2008), 

threat/ health threat/ perceived health threat (percepção ou consciência de risco ou ameaça à 

saúde) (Van Duyn et al., 2001; Verheijden et al., 2003), subjective norm (normas subjetivas) 

(Verheijden et al., 2003), social norms (normas sociais) (Van Duyn et al., 2001; Portnoy et 

al., 2008; Tuuri et al., 2009), social support (suporte social) (Langenberg et al., 2000; Van 

Duyn et al., 2001; Campbell et al., 2007; Haerens et al., 2008), family support (suporte 

familiar) (Elder et al., 2009) e family interactions that promote healthy behavior (interações 

familiares que promovem comportamento saudável) (Elder et al., 2009). Há menção também 

à presença de depressão, problemas de ajustamento relacionados a perdas no trabalho e 

casamento e satisfação com a vida como determinantes psicossociais (Zemper et al., 2003). 

Um dos artigos (Rimmer et al., 2000) mencionava aferição de fatores psicossociais em seu 

resumo, mas não havia maior detalhamento desta aferição. 

 Podemos perceber, a partir desta listagem, como os construtos psicossociais destes 

trabalhos têm uma concepção específica do que seria sua abordagem psicossocial. A 

dimensão social é levada em conta enquanto formadora de comportamentos e cognição, pré-

disposições e obstáculos. Não há o objetivo de efetivamente transformar ou questionar 

aspectos da dimensão social ou programática, mas apenas levá-los em conta como dado ao 
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propor intervenções com o objetivo de promover no indivíduo a mudança destes “fatores 

psicossociais” para assim favorecer a mudança de comportamento. Seria como se os 

comportamentos dependessem apenas do indivíduo e não de um contexto específico em que 

os “comportamentos saudáveis” podem ser impedidos por condições que estão além das “pré-

disposições” individuais que alguém poderia ter de desempenhá-los. Os fatores psicossociais 

são localizados no indivíduo, que passaria por uma intervenção para melhorar os fatores 

psicossociais que condicionariam a mudança de comportamento. 

 Como o foco da intervenção é a mudança do comportamento, o trabalho sobre seus 

determinantes psicossociais seria importante apenas enquanto esses determinantes 

psicossociais fossem condicionantes da mudança de comportamento almejada pelos 

pesquisadores, como podemos observar nos trabalhos de Langenberg et al. (2000), Van Duyn 

et al. (2001) e Verheijden et al (2003). Essa mudança tem sentido pré-determinado pelo 

técnico. Há, inclusive, estudos para determinar o efeito dos fatores psicossociais na mediação 

de mudanças de comportamento (Haerens et al., 2008). 

 Verheijden et al. (2003) colocam que a importância de “fatores psicossociais” – como 

disposição (attitude), auto-eficácia (self-efficacy), norma subjetiva (subjective norm) e ameaça 

à saúde (health threat) – como indicadores da intenção de mudar o consumo de gorduras já 

foi atestada por pesquisas. Acrescentam ainda que os termos usados para os determinantes 

psicossociais do comportamento são variados nos diferentes modelos teóricos, mas uns 

sobrepõe-se aos outros. Ponderam, entretanto, que há atividades que se repetem e se 

transformam em hábito, e que estes hábitos não seriam tão conscientes ou racionais quanto os 

modelos de comportamento humano costumam enfatizar. Os autores sugerem que, ao lado 

dos “fatores psicossociais”, os hábitos também devem ser levados em conta nas intervenções 

para a mudança de comportamento. “Hábitos” e “fatores psicossociais” precisam ser 

conhecidos e transformados, cabendo aos pesquisadores descobrir o que interfere nos 

comportamentos e melhor maneira de agir sobre estes elementos. Não interessa a estes autores 

conhecer os significados sociais dos “hábitos” alimentares, sua história, interessa avaliar o 

quanto estes “hábitos” podem atrapalhar a mudança de comportamento. Os significados 

sociais de práticas alimentares e de saúde não entram em suas considerações. 

 No trabalho de Langenberg et al. (2000) com mulheres de baixa renda atendidas pelo 

Special Supplement Nutritional Program for Women (WIC) nos Estados Unidos, o objetivo 

principal foi aumentar o consumo de frutas e vegetais, transformando os “fatores 

psicossociais” envolvidos na possível mudança do comportamento alimentar: atitude das 

mulheres frente às frutas e vegetais, conhecimento a respeito das recomendações nacionais 
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para o consumo destes alimentos, barreiras percebidas para o aumento do consumo e 

sentimentos de auto-eficácia para fazer mudanças. Neste caso, a condição de pobreza destas 

mulheres não entrava em questão, apesar de a intervenção ser feita por outras mulheres que já 

participaram do programa ou são étnica ou socialmente do mesmo grupo das mulheres que 

participam do programa e foram treinadas para o trabalho de educação por pares. Se as 

mulheres relatassem que alimentos saudáveis são caros, o trabalho da intervenção deveria ser 

fornecer estratégias para comer de maneira saudável mesmo em situação de pobreza ou 

convencer as participantes de que isso não seria verdade – haveria alimentos saudáveis que 

não seriam caros. As “barreiras” percebidas não serviam para revelar uma situação de 

injustiça social, mas eram consideradas obstáculos que deveriam ser contornados sem que sua 

existência fosse questionada: “Através da apresentação de exemplos de deliciosos métodos de 

preparação de baixo custo, nós tentamos reduzir as barreiras percebidas para o consumo de 

frutas e vegetais” (Langenberg et al., 2000, p. 313, tradução nossa). O alcance do “social 

support” relatado por este experimento ia apenas até a família das participantes, que poderiam 

encorajá-las ou não ao consumo de frutas e vegetais. O sucesso da intervenção é definido pelo 

fato de as mulheres começarem a comer mais vegetais e frutas. Ou seja, a mudança nas 

variáveis psicossociais é importante, mas o que é central é promover mudança de 

comportamento individual. As variáveis psicossociais são fatores que descrevem o indivíduo 

e a intervenção proposta busca promover uma melhor alimentação e condições de saúde 

apenas a partir da transformação do indivíduo. 

 Em estudo sobre efeitos de uma intervenção promotora de saúde para um grupo de 

mulheres afro-americanas sobreviventes de derrame, Rimmer et al. (2000) se depararam com 

barreiras importantes aos objetivos de sua intervenção, que visava promover instrução e 

atividades físicas, educação nutricional e mudança de comportamentos de cuidado com a 

saúde. Entre as barreiras que relataram estavam: custo elevado do programa, falta de 

transporte, falta de energia e não saber onde se exercitar. Artificialmente – ou seja, apenas 

para o estudo – todas estas barreiras foram eliminadas: o programa foi oferecido 

gratuitamente, bem como o transporte para o local onde seria realizado – que também se 

tornaria o local onde as participantes fariam os exercícios com todos os recursos necessários. 

A “falta de energia” foi resolvida por profissionais que impediam que as participantes 

entrassem em fadiga durante os exercícios.  

 As barreiras foram levadas em conta no desenho da intervenção de Rimmer et al. 

(2000), mas não foram feitos questionamentos sobre as origens destas barreiras ou à 

necessidade de lidar diretamente com elas, apenas se estimulou a adequação. Novamente as 
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barreiras deveriam ser contornadas, com o agravante de que, neste estudo, as participantes 

tiveram as barreiras contornadas por elas, ao contrário do estudo mencionado anteriormente, 

de Langenberg et al. (2000), em que pelo menos as participantes precisavam elas mesmas, a 

partir da educação por pares que receberam, aprender a contornar obstáculos para uma melhor 

saúde. 

 A intervenção sobre os “fatores psicossociais” fica tão centrada no indivíduo que uma 

das inovações na área de promoção da saúde seria a possibilidade de realizar intervenções por 

computador que, segundo Portnoy et al. (2008), permitiriam acesso 24 horas e a 

personalização das intervenções para cada indivíduo. Intervenções nos “fatores psicossociais” 

poderiam ser feitas por meio de cartas, e-mails ou materiais (CD-ROM, impressos) 

personalizados (geradas com auxílio de computadores, com base em informações colhidas em 

questionários que avaliam estágios de mudança), posição defendida também por Van Keulen 

et al. (2008). Um dado importante é que apenas 7% das intervenções por computadores 

revisadas por Portnoy et al. utilizavam recursos mais interativos, como programas de 

computador e suporte eletrônico de pares, salas de bate-papo ou aconselhamento individual. 

Os autores concluíram que as intervenções por computador podem levar à imediata melhora 

de conhecimentos relacionados à saúde (knowledge), postura (attitude), e intenção (intention). 

Não encontraram evidências, entretanto, que dessem suporte à personalização (tailoring) das 

intervenções via computador, mas acreditam que mais estudos são necessários, e que no 

futuro as intervenções personalizadas se mostrarão mais eficazes que as não personalizadas na 

mudança de comportamentos de saúde e dos “fatores psicossociais” a eles relacionados. 

 Essa tendência à individualização das intervenções e dos “fatores psicossociais” pode 

ser observada também no uso de métodos como as entrevistas motivacionais (motivational 

interviewing) (Campbell et al., 2007; Van Keulen et al., 2008). Segundo Van Keulen et al. 

(2008, p. 2, tradução nossa), a entrevista motivacional é: “um método diretivo centrado no 

cliente, para aumentar a motivação intrínseca para a mudança através da exploração e 

resolução da ambivalência”. Ou seja, este método é focado no indivíduo, é diretivo – o 

entrevistador dirige o “cliente” para que este desenvolva um comportamento mais saudável – 

e tem como objetivo melhorar a “motivação intrínseca” para a mudança. As “ambivalências” 

a que os autores se referem são as “ambivalências internas”, de um indivíduo que por um lado 

quer realizar a mudança que lhe é proposta e, por outro lado, não quer.  Assim, a mudança 

dependeria apenas de “motivação intrínseca” livre de ambivalências. Nesta perspectiva os 

determinantes sociais, políticos e econômicos não são levados em conta na promoção de 

práticas alimentares saudáveis. Mais ainda, o “cliente” não é agente, sujeito de saúde e de 
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cidadania, é um consumidor. Como consumidor, ao “cliente” cabe ser dirigido a aceitar uma 

mudança que lhe é colocada como meta a ser atingida. “Recompensas”, como podômetros, 

foram utilizadas como recursos para motivar a mudança dos participantes desta pesquisa. 

 A perspectiva trabalhada por Van Keulen et al. (2008) é bem diferente da perspectiva 

da moderna Promoção da Saúde, enfocada a partir de uma abordagem psicossocial do quadro 

da vulnerabilidade e dos direitos humanos, em que não estaríamos lidando com consumidores, 

mas com sujeitos de direito, que traçam junto com os profissionais envolvidos seus projetos 

de saúde. As “metas” não são pré-concebidas por outrem, são co-construídas como projetos 

de saúde e a “ambivalência” não é intra-individual, mas intersubjetiva e resultante dos 

múltiplos discursos em disputa no cotidiano dos sujeitos. 

 O estudo de Zemper et al. (2003), voltado para bem-estar holístico de pessoas com 

lesão da medula espinhal, afirma que auto-eficácia (self-efficacy) – grau de confiança que a 

pessoa tem de que ele ou ela pode executar um comportamento de maneira bem sucedida – 

pôde ser ensinada aos participantes do programa desenvolvido pelos pesquisadores. Ou seja, a 

confiança que a pessoa tem de poder ou não fazer alguma coisa não depende do meio social, 

político, econômico e cultural, mas seria uma “capacidade” ou uma “habilidade”, importante 

para o bem-estar, que pode ser construída nos participantes pela ação dos pesquisadores. 

 Quatro estudos de nossa revisão se destacaram por utilizarem abordagens comunitárias 

(Saksvig et al., 2005; Campbell et al., 2007; Elder et al., 2009; Goh et al., 2009). Trataremos, 

inicialmente, dos artigos de Elder et al. (2009), Campbell et al (2007) e Saksvig et al (2005). 

Goh et al. (2009), tiveram como quadro de referência modelos ecológicos e propuseram uma 

atividade diferenciada, de maneira que trataremos deste estudo mais adiante. 

 O estudo de Elder et al. (2009) chamava atenção para a questão da cultura e contexto 

social na promoção de mudança de comportamentos alimentares. Nesse estudo, mulheres 

latinas receberam material personalizado em espanhol e, em alguns casos, aconselhamento 

por pares. O estudo tinha por objetivo examinar variáveis psicossociais relacionadas à dieta 

numa população de latinas vivendo nos Estados Unidos, uma vez os autores não encontraram 

outros estudos com essa população. As estratégias de intervenção foram embasadas pela 

teoria sócio-cognitiva e o desenvolvimento do material impresso foi informado pelo modelo 

de comunicação-persuasão. Assim, mais do que conhecer as particularidades que poderiam 

existir nas possibilidades e limitações vividas por essas mulheres na busca por uma 

alimentação mais saudável, o objetivo do estudo era preparar material e estratégias de 

intervenção que fossem adequadas ao público-alvo, que era reconhecido como um público 

culturalmente específico: mulheres latinas, fluentes no espanhol. A dimensão social não é 
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abordada a partir de uma perspectiva emancipatória, mas como um fator a ser levado em 

conta para que os materiais e estratégias de promoção de comportamentos alimentares 

saudáveis consigam atingir seu alvo. É digno de nota, entretanto, que na discussão de seus 

resultados os autores tenham cogitado a possibilidade de que barreiras econômicas, sociais e 

outras barreiras ambientais poderiam ter desencorajado as mulheres de manterem as 

mudanças comportamentais introduzidas pela intervenção. Apesar de a intervenção ser focada 

nos indivíduos e de os pesquisadores terem tentado promover diminuição nos índices de 

barreiras percebidas pelas participantes da pesquisa através de sua intervenção, há um 

reconhecimento de barreiras que são limites do contexto e não uma “capacidade” ainda não 

desenvolvida no indivíduo. Prevalece, no entanto, a noção de que as barreiras poderiam ser 

contornadas, como no trabalho de Langenberg et al. (2000), discutido anteriormente. 

O estudo de Campbell et al. (2007) teve como proposta articular uma estratégia de 

promoção da saúde a partir de igrejas afro-americanas. Os pesquisadores levaram em conta as 

disparidades entre brancos e negros na incidência e mortalidade por câncer, e buscaram, além 

de promover o consumo de frutas e vegetais, mudar a maneira como a American Cancer 

Society era vista pela população afro-descendente – que antes do estudo via a instituição 

como uma organização de brancos a serviço dos brancos – para que também pudessem 

utilizar seus serviços e participar como voluntários. Nesse estudo, membros da igreja foram 

recrutados e treinados, comitês do projeto foram instituídos em cada igreja e a promoção do 

consumo de vegetais e frutas se deu também através de mensagens dos pastores, eventos da 

igreja e mudança das políticas das igrejas que passaram a incluir estes alimentos nas ocasiões 

em que comida era servida pela igreja.  

 Vemos que estão presentes no desenho deste estudo (Campbell et al., 2007) o 

envolvimento da comunidade e um olhar também para as instituições, que precisam ter um 

discurso condescendente com sua prática – divulgar os benefícios de vegetais e frutas e 

oferecê-los nos eventos que promove. O que parece não ter ocorrido, entretanto, é o diálogo 

com as comunidades que receberam esta intervenção.  

 No estudo de Campbell et al. (2007), as igrejas recebiam uma ajuda monetária e 

diziam se aceitavam ou não participar do programa, sendo que em caso afirmativo indicavam 

o membro da comunidade que seria o contato do programa. As estratégias de intervenção já 

vinham prontas (livros de receitas, vídeos, panfletos educativos), bem como a meta de saúde 

da intervenção: promover consumo de vegetais e frutas. Membros das igrejas foram treinados 

como conselheiros voluntários na estratégia de entrevista motivacional e tinham como tarefa 

telefonar para outras pessoas da igreja e aumentar sua motivação para o consumo de vegetais 
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e frutas. Estes conselheiros, não podiam dar conselhos – porque se dessem não estariam 

seguindo a proposta da entrevista motivacional. Porém, entre pares, a troca de “conselhos” 

poderia ser muito útil para a promoção de práticas alimentares mais saudáveis. Tanto 

conselheiros quanto demais membros da comunidade estavam envolvidos com o projeto de 

“aumentar o consumo de frutas e verduras”, então por que utilizar na comunicação entre eles 

um método que impede a troca de experiências? Os construtos aferidos por este estudo foram 

motivação intrínseca e extrínseca, auto-eficácia (self-efficacy) e suporte social (social 

support). Verificou-se que o aumento na “motivação autônoma” ou interna e auto-eficácia 

estavam relacionados a receber material educativo e participar dos eventos do projeto, 

enquanto indivíduos que receberam os telefonemas de entrevista motivacional apresentavam 

um nível mais alto de “resposta controlada” ou motivação extrínseca, que poderia indicar 

mais culpa, vergonha e pressão social de outros. Para alguns a proposta (pré-concebida e 

distribuída para ser “consumida” pelos participantes) foi assimilada sem tantas cobranças, na 

medida em que aquela proposta fazia sentindo para eles e fazia sentido dentro de sua 

comunidade religiosa. Outros receberam a proposta como uma forma de pressão – o que 

poderia ter acontecido até com alguns dos conselheiros voluntários, que abandonaram o 

programa sem fazer nenhum telefonema após seu treinamento. Será que estes conselheiros 

voluntários não teriam se sentido mais à vontade se pudessem conversar livremente sobre o 

consumo de frutas e vegetais com outros membros de sua comunidade? Campbell et al. 

(2007), ao utilizarem o espaço religioso para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

aumentaram o alcance e aceitação de sua proposta, mas também enquadraram o consumo de 

frutas e vegetais numa estrutura de valores morais poderosa – com grande potencial de 

culpabilização para os indivíduos que não seguissem os valores difundidos por sua 

comunidade religiosa. 

 Saksvig et al. (2005) também propõem uma intervenção comunitária, realizando 

trabalho de intervenção com uma comunidade indígena do Canadá. O principal problema 

nesta comunidade era o diabetes, e os autores relatam que o diabetes nestas populações vem 

sendo associado a dietas ricas em gordura e pobres em fibras, baixos níveis de atividade 

física, predisposição genética e obesidade. O objetivo principal desta intervenção era então 

aumentar o consumo de fibras e nível de atividade física na comunidade a partir de uma 

intervenção realizada na escola que as crianças desta comunidade frequentavam. O foco da 

intervenção era o conhecimento (knowledge), desenvolvimento de habilidades (skills 

development) relacionadas à alimentação saudável, atividade física e educação sobre o 

diabetes. O currículo utilizado neste estudo foi um currículo adaptado a partir do currículo 
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CATCH (Parcel et al., 2003). Tradições culturais como celebrações e aprender com os velhos 

foram incorporadas e a adaptação-chave, segundo os autores, foi incorporar o contar histórias 

como maneira de ensinar.  

 Embora haja no estudo de Saksvig et al. (2005) preocupação em adequar a educação 

para a saúde ao modelo de aprendizagem prevalente da comunidade com a qual trabalharam, 

não houve uma preocupação em definir com a comunidade o que deveria ser ensinado. Por 

exemplo, os alimentos que foram definidos como as principais fontes de gordura e açúcar 

consumidas por esta comunidade – alimentos como refrigerante, batata frita, carne enlatada e 

pão branco – poderiam indicar que esta comunidade está consumindo alimentos que não 

faziam parte de sua dieta tradicional, mas não há qualquer menção a um resgate de tradições 

alimentares desta comunidade – tradições estas que poderiam ser promotoras de práticas 

alimentares saudáveis. Também não se questiona o fato de que apenas 19% dos estudantes 

que participaram da pesquisa eram ainda capazes de falar a língua original desta comunidade 

indígena. Há uma preocupação em envolver a família na intervenção, estabelecer uma relação 

em que os pares sirvam de modelo uns para os outros e de intervir também na instituição 

escolar, com o banimento de lanches ricos em gordura e açúcares das escolas e um programa 

de refeições escolares saudáveis – sendo que o que foi escolhido como viável pela escola e 

líderes da comunidade foi um lanche de café da manhã saudável. Ou seja, o ambiente cultural 

e social é considerado na intervenção, mas de maneira limitada. Como o objetivo era fazer 

com que as crianças e jovens consumissem menos gordura e mais fibras e fizessem mais 

atividade física, não se colocou em questão o que poderia estar afetando esta comunidade. O 

que levou a comunidade a conviver com altas taxas de diabetes não foi avaliado, a 

preocupação de Saksvig et al. (2005) era evitar o avanço da doença.  

 O alcance social da intervenção no estudo de Saksvig et al. (2005), como em outros 

estudos que promovem saúde a partir da escola (Haerens et al., 2008), foi apenas até o 

ambiente familiar – neste estudo em particular avaliou-se que ao final da intervenção os pais 

dos alunos estavam comprando alimentos com menos gordura e açúcar. Não se avaliou quais 

foram as repercussões na comunidade. 

 Embora descrita como uma intervenção com base na comunidade, a ação de Saksvig et 

al. (2005) não envolveu a comunidade na construção de um projeto de saúde e teve como alvo 

não os indivíduos na comunidade, mas os indivíduos como unidades psico-biológicas: ao final 

da intervenção os pesquisadores avaliaram se o consumo de alimentos mais ricos em fibras e 

pobres em gordura havia aumentado, se os índices de “auto-eficácia” e conhecimento tinham 

aumentado e realizaram também uma avaliação antropométrica dos alunos. 
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 Os estudos de Saksvig et al. (2005) e de Campbell et al. (2007), que levaram em conta 

a comunidade em suas intervenções, estavam atentos para a necessidade de modificações nas 

instituições das quais as pessoas faziam parte – ou seja, consideravam a necessidade de ações 

no plano programático, o que já é um grande avanço quando comparamos estas intervenções 

àquelas que se restringem ao plano individual. 

 Nessa mesma linha, outras propostas de intervenções promotoras de saúde realizadas 

em escolas (Haerens et al., 2008; Parcel et al., 2003), consideraram que a mudança de 

comportamento do aluno dependia de instituições como a família e a escola. Porém, nesses 

estudos o contexto mais amplo que a intervenção visava atingir era aquele da vida familiar. O 

estudo de Haerens et al. (2008), uma intervenção com escolares de 11-15 anos em que se 

examinou o efeito de fatores psicossociais na mediação da mudança de comportamento 

relacionado à atividade física, discutiu a importância de envolver a família para que a 

mudança de comportamento ocorresse. Burgess-Champoux et al. (2008) avaliaram que a 

“modelação parental” é muito importante para a adoção de comportamentos saudáveis, o que 

justificaria o envolvimento das famílias na promoção de práticas mais saudáveis. 

 Parcel et al. (2003), vão além da família e levam em conta a instituição escolar, 

refletindo sobre mudanças necessárias na escola. Preocupados com a sustentabilidade de uma 

iniciativa promotora da saúde, os autores analisam que o sucesso da implementação de um 

currículo promotor de saúde nas escolas depende muito do clima institucional destas escolas – 

o “clima escolar” é concebido à maneira dos modelos sócio-cognitivos, como um termo 

amplo que captura as percepções do ambiente de trabalho. Assim, o sucesso da 

implementação de um currículo promotor de saúde na escola dependeria de uma avaliação do 

“clima escolar” e preparação de diretores e professores para torná-los mais abertos à proposta 

deste currículo (o que tornaria o “clima escolar” mais favorável à proposta). Por um lado este 

estudo mostra a importância de conhecer a instituição sobre a qual se está intervindo e levá-la 

em consideração ao construir estratégias de promoção da saúde – que poderiam incluir um 

estágio de discussão das relações que se estabeleceram na instituição e que dificultam a 

colaboração entre seus atores. Por outro lado, não fica claro no estudo de Parcel et al. como 

seriam realizadas estas intervenções no “clima escolar”. 

 Parcel et al. (2003) parecem levar para as instituições o mesmo tipo de avaliação que é 

utilizada para os indivíduos em modelos como o Transtheoretical Model, que leva em conta 

os estágios para que um indivíduo possa mudar efetivamente seu comportamento. Ressaltam a 

importância de avaliar a abertura (openness) e prontidão (readiness) da escola para receber 
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um currículo promotor de saúde e de intervir no “clima escolar” a fim de garantir a 

sustentabilidade de um programa de promoção da saúde. 

 Em outra intervenção escolar, Tuuri et al. (2009), orientados pela abordagem sócio-

cognitiva, têm por objetivo aumentar o conhecimento dos alunos sobre frutas e vegetais e 

melhorar variáveis psicossociais que influenciaram o consumo desses alimentos por crianças 

da 4ª e 5ª série elementar de escolas norte-americanas. Os pesquisadores descrevem a 

importância de desenvolver gosto por frutas e vegetais na infância para evitar problemas de 

saúde na idade adulta e acrescentam que as crianças podem aprender a gostar de alimentos 

que não faziam parte de sua alimentação desde que expostas a esses alimentos – vendo os 

outros comê-los, sendo encorajadas a comer também e, finalmente, experimentando-os 

algumas vezes. A intervenção proposta, o “Smart Body Program”, dependia da colaboração 

das escolas e seus professores, bem como de um agente local, o agente cooperativo de 

extensãoii (cooperative extension agent), que acompanharia todo o processo de implantação 

do programa para disseminá-lo em outras escolas da região. Aos professores, treinados pela 

equipe do programa, cabia usar nas aulas os materiais do programa, cumprindo um currículo 

mínimo de aulas em que fariam uso desses materiais ou participariam com seus alunos de 

atividades interativas, peças de teatro e outras atividades que tinham como objetivo ensinar às 

crianças sobre fisiologia do organismo e efeitos de uma alimentação saudável. Aos 

professores cabia também encorajar seus alunos a consumir frutas e vegetais nas refeições. É 

importante ressaltar que, nesse estudo, a dimensão da intervenção é a programática, e que os 

pesquisadores encorajavam mudanças no ambiente social no qual a criança estava inserida – 

neste caso, o espaço de socialização objeto da intervenção foi a instituição escolar. É 

relevante também que, por meio das refeições oferecidas na escola, as crianças tinham a 

possibilidade de consumir alimentos que suas famílias muito possivelmente não poderiam 

utilizar em seu dia a dia. A discussão sobre o direito à alimentação adequada, entretanto, não 

parece ter sido feita pelo programa, que tem seu foco na disseminação de informação 

científica adequada e na modelagem de comportamentos para o consumo de frutas e vegetais. 

O ponto forte do estudo é envolver diferentes instituições na implantação e manutenção do 

programa e permitir a disseminação deste através da ação de agentes locais que, se acharem o 

programa interessante, podem levá-lo para outras escolas. O alcance e o espaço da 

intervenção são restritos à escola e à família. 

                                                 
ii Pessoas que residem em comunidades em todos os estados dos Estados Unidos e são contratadas pela National 
Cooperative Extension System para fornecer ao público informações de pesquisas, informações úteis e 
informações de aplicação prática. 
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 Goh et al. (2009) descreveram um estudo baseado na comunidade para identificar 

barreiras para uma alimentação saudável e possíveis meios de superar estas barreiras. Nesse 

estudo, a mudança de comportamento é vista a partir de um enfoque ecológico, mais alinhado 

aos princípios da moderna Promoção da Saúde. Segundo Parker et al. (2004), os modelos 

ecológicos incluem fatores individuais e ambientais que podem influenciar o comportamento. 

Esses fatores são organizados em níveis de influência: intrapessoal/individual (ex.: 

knowledge – conhecimento; attitudes – postura, disposição diante de alguma coisa; 

comportamento), interpessoal (ex.: família; redes sociais), institucional, (ex.: organizações 

voluntárias; local de trabalho), comunidade (ex.: relações entre organizações, instituições e 

redes informais) e política pública (ex.: políticas locais, estaduais e nacionais). Assim, a 

multi-determinação dos processos saúde-doença é considerada por esses modelos. Outro 

ponto de convergência entre a abordagem utilizada por Goh et al. (2009) e os princípios da 

moderna Promoção da Saúde está no desenho do estudo, que foi realizado em parceria com a 

comunidade. Pesquisadores e comunidade estavam em diálogo, através da participação dos 

pesquisadores em conselhos para discussão de juventude e saúde (community advisory boards 

on youth and health issues) quando, nas discussões, foi identificado o problema da obesidade 

juvenil e feita a proposta de que os pesquisadores focassem seus esforços na promoção de 

melhor alimentação e atividade física dos jovens. Todos os protocolos da pesquisa foram 

discutidos com os membros do conselho, que colaboraram também na interpretação e 

disseminação dos resultados. Em relação a outros estudos discutidos nesse capítulo, esta é 

uma grande diferença: os pesquisadores decidiram com a comunidade quais eram as 

prioridades e objetivos de uma intervenção, ao invés de oferecer à comunidade uma proposta 

e objetivos estabelecidos com base apenas no saber técnico. Além disso, consideraram o saber 

prático daquelas pessoas para interpretar seus resultados. 

 A pesquisa de Goh et al. (2009) foi definida pelos autores como uma pesquisa 

qualitativa formativa. Seu objetivo era, através de grupos focais e entrevistas com key 

stakeholdersiii conhecer as principais barreiras à alimentação mais saudável e ao exercício 

físico e elaborar, com a comunidade participante, possíveis estratégias de superação dessas 

barreiras. Ao contrário do que vimos em outros estudos, os autores não falam em “fatores 

psicossociais”, mas em quatro “categorias psicossociais ou ecológicas” que influenciariam o 

jovem: comunidade, escola, família e indivíduo. As barreiras são identificadas de acordo com 

                                                 
iii Pessoas da comunidade e, portanto, interessadas e intervenientes, experientes no contexto local e assunto sob 
estudo com informação e conhecimento suficiente sobre a situação para elaborar processos efetivos de mudança 
social. 
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sua categoria. Como exemplos de barreira os autores ressaltam: acesso fácil a comida pouco 

saudável, favorecendo a opção por esse tipo de alimento em detrimento de alimentos mais 

saudáveis (nível comunitário), hábitos pouco saudáveis e falta de conhecimento dos pais 

(nível familiar), falta de conhecimento, conscientização (awareness) e motivação para comer 

alimentos mais saudáveis, estigma e pressão negativa dos pares na escola (nível individual), e 

comida escolar pouco saudável ou pouco atraente (nível escolar).  

 Alguns exemplos de intervenções propostas pelos participantes deste estudo foram: 

diminuir o acesso a comidas pouco saudáveis e aumentar o acesso a alimentos mais saudáveis 

como, por exemplo, com a limitação da venda de fast-food perto da escola e oferta de 

produtos saudáveis a preços acessíveis em lojas de conveniência (nível comunitário), 

melhorar a aparência e o sabor da comida oferecida na escola (nível escolar), 

responsabilização dos pais pela mudança na alimentação dos filhos, regulação das atividades 

sedentárias e incentivo à prática de atividades físicas (nível familiar), educação dos jovens 

para a prevenção da obesidade (nível individual). Nas entrevistas com os key stakeholders 

também foram sugeridas intervenções que, na abordagem psicossocial da vulnerabilidade, 

consideraríamos pertinentes à dimensão programática, mas nesse estudo provavelmente foram 

classificadas no nível comunitário: mais fundos para melhorar os serviços de alimentação das 

escolas, dar às escolas maior flexibilidade para planejar seus menus e aumentar a participação 

dos estudantes elegíveis no National School Lunch Program, que fornece refeições escolares 

gratuitas ou de preço reduzido para estudantes que teriam maior dificuldade de acesso à 

alimentação adequada. 

 O ponto forte desse estudo é mostrar diversas dimensões imbricadas no consumo de 

alimentos menos saudáveis e falta de atividade física dos estudantes e apontar para a 

necessidade de intervenções multiestratégicas desenhadas e conduzidas intersetorialmente 

com o suporte e input da comunidade. Entretanto, é necessário ressaltar que a maneira como a 

subjetividade é compreendida nesta abordagem é diferente da maneira como a concebemos na 

abordagem psicossocial da vulnerabilidade. Aos pesquisadores, as pessoas estariam “mal 

informadas” quanto à qualidade nutricional da comida oferecida pela escola – considerada 

ruim pelos pais e estudantes e adequada pelos key stakeholders e pesquisadores. Entretanto, se 

a comida era considerada pouco saudável por pais e estudantes, isso significa que em suas 

experiências cotidianas essas pessoas teriam uma concepção de comida saudável na qual a 

comida da escola não estava cabendo, e isso parece não ter sido investigado no estudo. Da 

mesma maneira, não foi analisado em profundidade o fato de que a refeição oferecida pela 

escola era percebida pelos estudantes e pais como “comida para os pobres” e como essa 
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construção intersubjetiva impactava a aceitação e apreciação dessa comida pelos jovens. A 

noção de categorias psicossociais ou ecológicas que influenciam os indivíduos parece 

restringir a análise de como essa experiência é vivida pelos indivíduos e de como os 

indivíduos também participam de sua construção. Embora os autores proponham um 

alinhamento com a comunidade em relação às suas prioridades e considerem seu input para a 

elaboração de intervenções, o foco continua sendo a mudança de comportamento e, neste 

caso, mudança de crenças consideradas racionais. As alterações no ambiente são pensadas 

para favorecer a mudança de comportamento em si, sem uma discussão sobre direitos que 

poderiam estar sendo negados por aquelas condições ambientais. Ao falar do que poderia 

impedir aos pais dos estudantes de modelar e promover comportamentos saudáveis, Goh et al. 

(2009) supõe que o que falta aos pais são habilidades (skills), ferramentas ou motivação para 

fazer mudanças que melhorem a qualidade de vida familiar, mesmo quando entre as falas 

citadas no artigo há uma de um pai ou mãe que diz que trabalha demais e compra fast food 

“porque... está ficando tarde” (p. 496). Seria uma questão apenas de habilidade, ferramentas e 

motivação ou, nos termos deste estudo, haveria também condições ambientais desfavoráveis 

enfrentadas cotidianamente por estes pais? 

Finalmente, dois estudos (Stang; Bayerl, 2003; Li, 2004) de nossa revisão não estavam 

baseados nestes modelos (cognitivos, sócio-cognitivos, de estágios de mudança ou inspirados 

pelo referencial da terapia cognitivo-comportamental) e apresentavam uma compreensão 

diferente do que seria “psicossocial”. No estudo de Li (2004), a preocupação central é com a 

promoção de saúde de idosos de baixa renda em Taiwan. Nesse trabalho o termo psicossocial 

não se refere a um conjunto de construtos compreendidos como fatores, mas diz respeito às 

relações que esses idosos estabeleciam com familiares e vizinhos, seu bem-estar, sua 

capacidade de manter a autonomia e prolongar a vida fora de asilos. O autor avalia que há 

determinantes econômicos que afetam a vida destes idosos e ressalta que a promoção da saúde 

teria deixado de enfocar “má saúde” para focalizar os estilos de vida e hábitos saudáveis, mas 

estaria considerando pouco em seus estudos as populações de baixa renda. Li (2004) pondera 

ainda que os idosos de baixa renda não têm o tempo ou a energia para se dedicar a atividades 

promotoras de saúde quando estão sofrendo para dar conta das necessidades básicas para 

manter a vida. A perspectiva do autor e de sua intervenção – que se realiza no plano da 

assistência para garantir melhores condições de vida aos idosos de baixa renda – está mais 

alinhada à discussão que fizemos quanto à promoção e proteção de direitos e a necessidade de 

compreender saúde como uma busca para superar obstáculos aos projetos de felicidade. Não 
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se trata de pregar hábitos saudáveis universais, mas reconhecer a diversidade nas necessidades 

e no enfrentamento dos obstáculos. 

 Stang e Bayerl (2003), representando a American Dietetic Association, descreveram 

iniciativas programáticas nos Estados Unidos para lidar com a má nutrição de crianças e 

adolescentes. Fazem considerações a respeito dos mais vulneráveis à pobreza – que seriam as 

crianças criadas por mães solteiras, afro-americanas e hispânicas. E estes mais vulneráveis à 

pobreza seriam também mais vulneráveis à insegurança alimentar. A noção de insegurança 

alimentar está mais associada ao quadro dos direitos humanos implicados na abordagem da 

emancipação psicossocial da vulnerabilidade ao adoecimento que adotamos e pode ser 

definida como uma disponibilidade limitada ou incerta de alimentos seguros e 

nutricionalmente adequados ou a possibilidade limitada ou incerta de adquirir alimentos 

adequados através de meios socialmente aceitáveis (Stang; Bayerl, 2003). Os autores 

discutem que aumentos na insegurança alimentar ocorreram entre 1995 e 1999 entre 

residências de baixa renda com os dois pais e crianças assim como entre residências 

comandadas por não-cidadãos. Não ser cidadão, como no caso de imigrantes ilegais, implica 

em não ter direitos reconhecidos e respeitados: não é uma condição apenas de desrespeito a 

direitos humanos, mas também da negação de qualquer direito civil. Iniciativas de 

alimentação escolar, suplementação alimentar para mães e crianças de baixa renda, programas 

de doação de alimentos e programas de educação alimentar são elencados no artigo como 

iniciativas programáticas para enfrentamento do problema, programas semelhantes ao que 

mantemos nas escolas da maior parte das cidades brasileiras. 

 Como podemos constatar, a partir da literatura que descreve e discute intervenções 

promotoras de saúde orientadas ou atentas à dimensão psicossocial no campo da alimentação, 

os modelos cognitivos e sócio-cognitivos são amplamente utilizados em estratégias 

promotoras de saúde e têm como foco a alteração de comportamentos individuais. Mesmo 

quando trabalham envolvendo a comunidade, o resultado que importa são mudanças de 

comportamento individuais, sendo que no máximo prescrevem mudanças ambientais que 

impedem os comportamentos considerados não saudáveis ou que facilitam o desempenho de 

comportamentos saudáveis. Em geral são intervenções feitas de cima para baixo, ou seja, os 

profissionais envolvidos propõem intervenções com objetivos definidos a priori, que não são 

discutidos com os sujeitos da intervenção – aos quais cabe apenas a decisão de participar ou 

não destes programas. As estratégias educativas – amplamente utilizadas – partem do 

pressuposto de que os interventores ou as pessoas treinadas para a intervenção são aqueles 
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que ensinam e os participantes da intervenção são aqueles que aprendem, não há um diálogo 

entre os saberes técnicos e práticos.  

 A noção do que é “psicossocial”, nesta abordagem, envolve uma compreensão de que 

o indivíduo é uma soma de fatores – alguns do quais são chamados de “psicossociais” – que 

facilitariam ou dificultariam a adoção de comportamentos saudáveis. Assim, a dimensão 

psicossocial nestes modelos é concebida como um conjunto de fatores e sua análise por parte 

dos saberes técnicos que vão determinar o desenho da intervenção depende do pressuposto de 

que são independentes e, eventualmente, podem estar associados. O “social” é determinante 

do “psicológico” ou da construção de crenças e atitudes dos indivíduos, mas não demanda 

uma cuidadosa avaliação da dimensão social envolvida dinamicamente nos processos saúde-

doença na história de uma determinada pessoa ou de uma comunidade. O “social” é assim 

incorporado, como uma adequação recente de teorias que foram criticadas por ignorar a 

importância do social nas percepções e forma de pensar dos indivíduos (Crossley, 2000). Ou 

seja, o social é importante apenas enquanto informa pré-disposições, hábitos, pensamentos e 

intenções individuais e é de interesse apenas quando tem influência sobre os comportamentos. 

A dimensão social, que faz parte do processo de socialização e interação inter-subjetiva das 

pessoas, mas que também as afeta concretamente em seu cotidiano, não é assim considerada. 

Mesmo quando se leva em conta o construto “barreiras percebidas”, o enfoque é adaptativo. 

As barreiras não são enfrentadas coletivamente, o sujeito é ensinado a conviver com elas e 

contorná-las da melhor maneira possível. 

 Essa revisão da literatura nos mostra a importância da proposição de uma outra 

possibilidade de conceber a promoção da saúde na área das intervenções voltadas à promoção 

de melhores condições de alimentação e saúde. Torna-se necessário conceber a promoção da 

saúde como ação co-construída coletivamente no contato com os sujeitos dessa ação de auto-

cuidado; ou seja, como uma iniciativa que não perde de vista a dimensão individual do 

processo saúde-doença, mas considera também suas dimensões sociais e programáticas tanto 

na compreensão desse processo como na busca por soluções que, frequentemente, não são 

individuais. As soluções não podem ser apenas individuais, uma vez que as dificuldades das 

dimensões social e programática também não são vividas isoladamente, mas no contato com 

os outros e em condições concretas de desigualdade na realização de direitos fundamentais e 

garantidos pela Constituição de 1988 (Brasil, 1988), como o direito a saúde integral, ao 

cuidado e à prevenção. 

 



64 
 

 

5 Objetivos 

 

 

Geral: 

Refletir criticamente sobre uma iniciativa de promoção da saúde orientada por uma 

abordagem psicossocial do quadro da vulnerabilidade e direitos humanos focada no acesso a 

condições adequadas de alimentação e saúde. 

 

Específicos: 

- Descrever o que foi planejado e o que aconteceu de fato.  

- Descrever como era vivida a questão da alimentação e saúde no cotidiano das 

pessoas que participaram do grupo. 

- Descrever o sentido do grupo nos termos de seus participantes.
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6 Método 

 

 
6.1 Êxito técnico e sucesso prático 

 

 

O êxito técnico refere-se, sem dúvida, a um sucesso, mas um sucesso em relação a 
um “como” fazer. Não faz parte de suas aptidões definir os “quê fazer”. 
(Ayres, 2001, p. 69) 

 

Os processos de trabalho em saúde podem ser analisados em termos de sua busca por 

êxito técnico e/ou sucesso prático. Explicitar essa diferença será fundamental para a 

metodologia adotada nesse trabalho. 

Segundo Ayres (2001), buscar êxito técnico implica em utilizar meios já conhecidos 

para atingir um fim que já está dado que, no caso desse trabalho, poderia ser a redução de 

peso para diminuir a chance de que aqueles indivíduos viessem a desenvolver problemas de 

saúde relacionados à obesidade ou tivessem seus problemas agravados. Assim, o que se quer 

atingir se limitaria a uma melhora nos indicadores relacionados aos problemas decorrentes da 

obesidade e os meios para atingir esse objetivo seriam escolhidos entre a gama de técnicas 

para manejo da obesidade existentes na literatura. 

O sucesso prático, por outro lado, tem como horizonte uma “situação que se traduz por 

felicidade, o que abarca também, e especialmente, dimensões éticas e estéticas” (Ayres, 2001, 

p. 67). O êxito técnico depende da escolha do meio adequado para alcançar um fim pré-

determinado. Já o sucesso prático é o processo de construção compartilhada de idéias acerca 

do que se quer fazer, para quê fazer e como fazê-lo. Nem o fim e nem os meios para atingi-los 

são dados previamente, mas idealizados e construídos na interação entre profissional de saúde 

e sujeitos das ações de saúde. 

Assim, ao trabalhar segundo uma abordagem psicossocial do quadro da 

vulnerabilidade e dos direitos humanos no referencial da moderna Promoção da Saúde, o que 

estamos buscando é principalmente sucesso prático. Almejar a prevenção dos agravos de 

saúde pode fazer parte de nossos objetivos, mas não poderia ser um fim em si mesmo, uma 

vez que estamos trabalhando com uma noção ampliada de saúde que, em nossa perspectiva, 

abarca a felicidade, o bem estar, o respeito e a realização de direitos e da cidadania. 

A idéia de produção, sob essa perspectiva, é abarcada pela noção mais ampla de 

sucesso prático, que pode ou não passar pela produção de bens (Ayres, 2001), mas passa pela 
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produção de sujeitos. Sujeitos que são tomados como sujeitos de direito, sujeitos que sonham 

e têm projetos de felicidadei, que servirão de “referência para a construção de juízos acerca do 

sucesso prático das ações de saúde” (Ayres, 2007, p. 54). Assim, se esse projeto de felicidade 

não puder ser incorporado no planejamento e execução das ações de saúde, correremos o risco 

de perder de vista o sucesso prático de nossa ação e ignorar o poder transformador daquele 

encontro. É o projeto de felicidade que atribuí sentido concreto às demandas postas aos 

profissionais (Ayres, 2007). 

 

Como experiência vivida, o projeto de felicidade é aquilo que move e identifica as 
pessoas em seu existir concreto. Como dispositivo compreensivo-interpretativo e 
referência normativa para as práticas de saúde, o projeto de felicidade é o pano de 
fundo que confere contornos a identidades, valores, vivências dos sujeitos. É o todo 
que dá sentido a uma parte, sem que o todo seja absoluto, nem a parte definitiva. 
Sabe-se que a realidade não está toda contida ali e que aquela é apenas uma entre 
outras expressões possíveis da realidade, mas há uma verdade ali que, naquele 
momento, reclama reconhecimento, compartilhamento e ação. (Ayres, 2007, p. 57) 

 

Mais ainda, como coloca Ayres (2004), fica evidente a inseparabilidade do plano 

individual, social e coletivo. O valor só se concebe na perspectiva de um horizonte ético, “que 

só faz sentido no convívio com o outro, no interesse em compatibilizar finalidades e meios de 

uma vida que só pode ser vivida em comum” (Ayres, 2004, p. 27). A construção de 

identidades individuais só pode se dar na relação com o outro e no compartilhamento de 

projetos de felicidade. Finalmente, como propõe Ayres (2004, p. 27): 

 

não apenas os horizontes normativos que orientam os conceitos de saúde e doença 
são construídos socialmente, mas também os obstáculos à felicidade que estes 
horizontes permitem identificar são também fruto da vida em comum, e só 
coletivamente se consegue efetivamente construir respostas para superá-los. 

 

Quando o que buscamos é sucesso prático, a intervenção pode começar pela busca de 

um êxito técnico, mas não se encerra nela: 

 

O sucesso prático, o alcance da felicidade num sentido existencial, foi além, no caso 
de D. Violeta, do êxito técnico do controle da hipertensão arterial. Mas foi este êxito 
técnico que justificou e promoveu o encontro do sucesso prático. O que é preciso 
perceber, então, é que o importante para a humanização é justamente a 
permeabilidade do técnico ao não-técnico, o diálogo entre essas dimensões 
interligadas. (Ayres, 2004 p. 22) 

 

O sucesso prático depende de que o profissional de saúde e os sujeitos da ação 

                                                 
i  “Felicidade”, tal como Ayres (2004) definiu, diz respeito a um horizonte normativo que se enraíza na vida 
efetivamente vivida, no cotidiano, aquilo que as pessoas querem e entendem por saúde e atenção à saúde. 
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promotora de saúde possam se encontrar como sujeitosii. Apenas encontrando-se como 

sujeitos poderão construir este o quê fazer do qual depende a concepção de uma noção de 

sucesso para a ação que não é dada, mas construída na e pela ação dos sujeitos. 

Nesse sentido, o diálogo dependeria da fusão de horizontes, “de produção de 

compartilhamentos, de familiarização e apropriação mútua do que até então nos era 

desconhecido no outro, ou apenas supostamente conhecido” (Ayres, 2007, p. 58). Como 

coloca Ayres (2007, p. 58), “é necessário ouvir o que o outro mostra ser indispensável para 

que ambos, profissional de saúde e sujeito do cuidado, possam colocar os recursos técnicos 

existentes a serviço dos sucessos práticos almejados”. 

Mais ainda, o sucesso da discursividade técnica, segundo Ayres (1997), depende de 

três níveis de validação intersubjetiva, que sejam: efetividade em instruir ações legítimas no 

âmbito dos projetos sociais relativos a tais realidades, isto é, na sua correção normativa; sua 

capacidade de expressar certezas compartilháveis, isto é, na sua verdade proposicional; e êxito 

em estabelecer efetiva comunicação entre os diversos sujeitos envolvidos nessas ações, isto é, 

na sua autenticidade expressiva. 

Embora o profissional de saúde possa ter uma noção de pontos que quer atingir no 

contato que travará com a população, ele não pode saber logo de partida até onde irá chegar, 

pois essa decisão não cabe somente a ele e não pode ser concebida na ausência de outros 

sujeitos, mas apenas na relação com eles. 

Assim, para que nosso trabalho pudesse acontecer junto às pessoas em sua 

comunidade, dependíamos do encontro com os outros que ainda não conhecíamos, e para 

elaborar nossa ação promotora de saúde dependíamos desse encontro para definir um 

horizonte compartilhado que nos orientasse tanto quanto aos fins quanto aos meios de nossa 

ação. 

 

 

  

                                                 
ii A definição de sujeito com a qual trabalhamos aqui é sintetizada por Ayres (2001), um sujeito que nunca é o 
mesmo porque está sempre mudando, mas ao mesmo tempo, é sempre ele mesmo e constrói a si próprio e aos 
outros apenas em relação com os outros. A existência do sujeito, a presença do outro, a ação e a capacidade de 
construir projetos de felicidade são indissociáveis a partir dessa perspectiva: o sujeito só pode existir quando há 
relação com a alteridade, possibilidade de imaginar utopias a partir do contato com essa alteridade, e ação, uma 
vez que só é possível tomar contato com a alteridade a partir do ato. 
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6.2 Recrutamento de participantes para esta pesquisa  

  

 

O trabalho se iniciou com a participação de três mulheres que haviam passado pelo 

grupo de reeducação alimentar do CPS-HC e que se dispuseram a atuar como multiplicadoras 

na região em que moravam. O nosso grupo começou com reuniões entre a pesquisadora e 

essas mulheres que foram, então, definidas como “multiplicadoras”. Após divulgação, outras 

pessoas começaram a vir às reuniões. 

 

 

6.3 Seleção do local do grupo 

 

 

Inicialmente foi deixado a cargo das multiplicadoras pesquisar locais no bairro onde 

poderíamos fazer reuniões. Como este procedimento não estava trazendo resultados, entramos 

em contato com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. Antes de passarmos pelos 

procedimentos burocráticos exigidos para realizar uma atividade na UBS, decidimos que 

talvez fosse melhor fazer o grupo desvinculado de um serviço estabelecido de saúde, para que 

pudéssemos desvincular o nosso projeto da idéia de tratamento e favorecer a premissa de que 

o grupo seria de ajuda mútua e não médico ou nutricional. 

Uma biblioteca do bairro estava passando por reformas, mas ainda assim nos acolheu 

e, passado o período da reforma, pudemos utilizar uma sala de espaço considerável (cerca de 

25m2). 

Durante o período de reforma da biblioteca mantínhamos reuniões quinzenais com as 

nossas multiplicadoras para começar a preparar a intervenção. 

 

 

6.4 Visão geral do planejamento, dinâmica e organização do Grupo de Ajuda Mútua 

para a Discussão de Peso, Alimentação e Saúde 

 

 

Nas nossas discussões havia sido idealizado que as multiplicadoras divulgariam a 

proposta de um grupo sobre peso, alimentação e saúde para vizinhas e amigas e que isso seria 
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suficiente para constituirmos o grupo, mas não foi. Fizemos diversas reuniões apenas com as 

multiplicadoras depois de estimulada a divulgação do grupo sem que tivéssemos mais 

nenhuma pessoa para participar do grupo. Começamos a fazer cartazes e pendurá-los em 

lugares próximos ao local em que realizaríamos o grupo, mas também não estava 

funcionando. Definindo esta como nossa última tentativa – do contrário modificaríamos nossa 

proposta de trabalho – resolvemos colocar uma faixa na entrada do local em que estávamos 

nos reunindo. Fizemos isso ao final de 2005, antes do início dos feriados de natal e ano novo. 

Na faixa colocamos uma data específica para o início do grupo: 11 de janeiro de 2006. 

Imaginávamos que continuaríamos com a sala vazia, mas quando chegamos em janeiro havia 

29 pessoas nos esperando para a reunião do Grupo de Ajuda Mútua para a Discussão de Peso, 

Alimentação e Saúde, que daqui para frente chamaremos de GAM-PAS. 

 

 
Figura 2 – Faixa utilizada para divulgar o grupo no final de 2005 

 

Ao colocarmos a faixa num local de grande trânsito, acabamos recebendo pessoas que 

não moravam naquele bairro, mas passavam por aquela avenida em seus trajetos e, ao passar, 

notavam a faixa, interessavam-se pelo grupo, e vinham procurá-lo. Assim, trabalhamos com 

pessoas que não eram apenas daquele bairro ou mesmo daquela região, ao contrário do que 

inicialmente havíamos imaginado que aconteceria. 

Por uma questão de disponibilidade, tanto minha como das multiplicadoras e do local 

em que realizaríamos as reuniões, nossos encontros aconteciam às quartas-feiras, às 15 horas. 

Percebemos que esse horário não atendia às pessoas que estavam trabalhando, de maneira que 

algumas das pessoas que vinham ao grupo estavam conseguindo vir apenas porque estavam 

desempregadas ou de férias. Logo, pessoas que se encontravam nessa situação não 
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participaram de muitas reuniões do grupo. 

Cerca de 73 pessoas passaram pelas reuniões de grupo, mas nem todas de fato 

participaram das reuniões. Destas 73 pessoas, 9 apenas fizeram a inscrição, mas não 

participaram de nenhuma reunião e 31 fizeram a inscrição, assistiram uma reunião e não 

voltaram. O restante, 33 pessoas, participaram de duas ou mais reuniões. Em nossa análise 

consideramos todas as pessoas que procuraram o grupo – mesmo as que apenas fizeram 

inscrição – porque tínhamos interesse no grupo e sentido do grupo para a comunidade, e não 

em analisar cada pessoa individualmente. O próprio movimento de inscrições e 

comparecimento ou não às reuniões forneceu-nos material para análise. Há que se considerar, 

entretanto, que algumas dessas pessoas, assim como pessoas que falaram menos durante as 

reuniões, podem não ter fornecido tantas informações para a análise quanto pessoas que 

participaram de mais reuniões e/ou falavam mais durante as reuniões. 

Não foi possível coletar os dados sócio-demográficos de todas as pessoas que 

passaram pelas sessões de grupo devido ao grande fluxo de pessoas que começavam a 

participar do grupo e pessoas que paravam de fazê-lo. Assim, conseguimos colher dados 

apenas de algumas das mulheres que vieram ao grupo e estavam presentes quando utilizamos 

o tempo da reunião para preencher o questionário sócio-demográfico. Em função das 

dificuldades que tivemos na coleta desses dados, não utilizaremos os formulários preenchidos 

àquela ocasião em nossa análise, trabalharemos com as informações que foram colhidas ao 

longo dos diálogos que tivemos durante as reuniões do grupo. 

De maneira geral, a maior parte das pessoas que vieram até o grupo eram mulheres, 

acima dos trinta anos. Algumas mulheres mais jovens e uma adolescente – que veio com a sua 

mãe – também procuraram o grupo. Apenas dois homens vieram ao grupo, sendo que um 

deles participou de duas reuniões e o outro de apenas uma. 

No início de nosso trabalho precisamos dividir o grupo em duas turmas, pois a sala 

que utilizávamos não comportava 29 pessoas. Assim, estabelecemos que metade das pessoas 

que desejavam participar viria em uma semana e a outra metade viria na semana seguinte. 

Àquela época criamos uma lista de espera para os novos interessados que vinham procurar o 

grupo a cada reunião. Entretanto, como o fluxo de pessoas era grande, mas eram poucas as 

pessoas que de fato eram assíduas nas reuniões no grupo, percebemos que seria melhor juntar 

as duas turmas em um único grupo – inclusive as participantes pediam que isso fosse feito – e 

chamamos as pessoas que estavam em lista de espera. 

Também precisamos estabelecer um horário específico para novas inscrições – algo 

que fomos percebendo ser necessário quando observamos que a chegada de pessoas novas 
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prejudicava o andamento do grupo. Como havia necessidade de explicar a pesquisa e 

propósito do grupo aos novos participantes, assinar termo de consentimento livre e 

esclarecido e, ainda, colocá-los a par do que vinha sendo discutido no grupo, colocamos nova 

faixa na fachada do prédio em que explicitamos que as inscrições seriam realizadas às 14 

horas. Assim, tínhamos uma hora para conversar com as novas participantes antes da reunião 

do grupo começar. As participantes que já eram veteranas do grupo eram convidadas a chegar 

mais cedo se quisessem para ajudar a introduzir as novas pessoas ao grupo. 

 

 

6.5 Descrição do padrão de reunião do Grupo de Ajuda Mútua para a Discussão de 

Peso, Alimentação e Saúde 

 

 

As reuniões do grupo eram semanais – inicialmente com revezamento entre as duas 

turmas que formamos e, após percebermos que tinha havido um esvaziamento, interrompemos 

o revezamento. Cada reunião durava duas horas e a proposta era para que cada reunião 

pudesse ser pensada coletivamente, por nós (pesquisadora e multiplicadora) e pelos 

participantes. A única coisa pré-definida que levamos para o grupo foi um trabalho com a 

“Pirâmide alimentar adaptada para a população brasileira”, que era a apresentação dos grupos 

de alimentos às participantes, que eram convidadas a falar sobre o que sabiam sobre a 

pirâmide, grupos de alimentos e – para as que quisessem – colar as figuras de alimentos (que 

tinham velcro em seu verso) na lousa de feltro sobre a qual montávamos a pirâmide. Esta 

etapa da explicação da pirâmide era repetida semanalmente, para os novos participantes, uma 

hora antes do início da reunião do Grupo de Ajuda Mútua para a Discussão de Peso, 

Alimentação e Saúde.  

Para a organização de nossas atividades trabalhamos com a possibilidade de formar 

um comitê, com a possibilidade de dividir tarefas, mas as pessoas que se comprometiam ou 

deixavam de vir ou começavam a faltar demais, de maneira que os projetos iniciados nem 

sempre podiam ser concluídos. Algumas participantes se propuseram a ensinar coisas que 

tinham aprendido sobre alimentação e saúde e abrimos este espaço também. 

Paralelamente buscamos atender as expectativas das participantes ao mesmo tempo em 

que tentávamos formar alianças para a nossa iniciativa, procurando integrar nossa ação a 

serviços de saúde ou mesmo à coordenadoria de cultura da sub-prefeitura da região. 
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6.6 Procedimentos 

 

 

O desenho deste estudo de caso teve seus procedimentos fundamentados na 

metodologia de investigação qualitativa em saúde (Minayo, 2007) com base nos seguintes 

instrumentos: gravação das reuniões do grupo e registro em diário de campo; entrevistas 

realizadas com apenas uma parte das participantes em duplas ou por telefone, sendo uma 

entrevista estruturada para coleta de dados sócio-demográficos e uma semiestruturada para 

que as participantes relatassem o motivo de terem vindo ao grupo, seu objetivo no grupo, se 

achavam que alcançariam seu objetivo, o que concebiam como saúde, o que pensavam do 

Hospital das Clínicas e que contribuição acreditavam que poderiam dar ao GAM-PAS e 

descrevessem cenas de suas vidas em que seu corpo foi importante. 

Todas as reuniões do grupo foram gravadas e descritas detalhadamente em diário de 

campo pela pesquisadora. 

Os questionários sócio-demográficos foram respondidos pelas primeiras participantes 

do grupo, em uma reunião em que realizamos apenas esta atividade, mas a maior parte das 

pessoas que passou por este grupo não respondeu a este questionário. A mesma coisa 

aconteceu para outro questionário – sobre expectativas em relação ao grupo e à saúde – que 

foi respondido em duplas pelas participantes nesta mesma reunião ou por telefone – no caso 

de algumas pessoas que entraram no grupo na reunião seguinte àquela. Além de não ter sido 

possível aplicar o questionário a todas as participantes, algumas das participantes que 

responderam ao questionário participaram de apenas uma ou poucas reuniões do grupo. 

Apesar das dificuldades na aplicação dos dois questionários, a conversa que tivemos com as 

participantes que realizaram essa atividade permitiu uma aproximação entre pesquisadora e 

participantes e possibilitou conhecer melhor a vida de algumas delas. As respostas a esses 

questionários não serão objeto direto de nossa análise, mas informaram nossa reflexão. 
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6.7 Análise dos dados 

 

 

Nossa análise do processo se desenvolverá com base no diário de campo, que registrou 

o processo de constituição do grupo e as reuniões que realizamos com as participantes. 

Analisaremos o processo dessa iniciativa de promoção da saúde à luz da noção de sucesso 

prático (Ayres, 2001, 2004, 2007). 

 

 

6.8 Considerações éticas 

 

 

Esse trabalho fez parte do projeto “A Aderência e o Processo dos Grupos de 

Aconselhamento em um Programa de Promoção da Saúde de um Hospital Terciário” (Paiva, 

Tunala, Martins, 2004/2005). Todos os participantes deste estudo, portanto, assinaram termo 

de consentimento livre e esclarecido, concordando em participar da pesquisa e autorizando a 

gravação das reuniões e entrevistas. O termo de consentimento assinado pelos participantes 

foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. As gravações ficarão guardadas em local seguro pela 

pesquisadora e não serão divulgadas. Às participantes foi informado que o material das 

reuniões e das entrevistas seria utilizado nesta pesquisa, sem qualquer elemento que pudesse 

identificá-las. Também foi dito aos participantes que poderiam recusar-se a participar ou 

desistir de participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para sua participação no 

grupo. Os menores de idade puderam participar com autorização dos pais em seus termos de 

consentimento livre e esclarecido. 

Os nomes das participantes foram trocados, bem como foi suprimida do relato 

qualquer informação que pudesse identificá-las. 

Nosso compromisso é, ao final desse processo acadêmico, depois da aprovação da 

banca que examinará essa dissertação, devolver o resultado para o serviço onde o projeto foi 

iniciado (CPS-HC) e para as participantes que conseguirmos localizar. 
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7 Resultados 

 

 

7.1 Aquilo que planejamos e aquilo que aconteceu de fato 

 

 

 Quando realizamos a devolutiva da pesquisa “Promoção da saúde: Análise do 

processo de um grupo de reeducação alimentar em um hospital universitário” (Tunala 

Mendonça, 2005), convidamos as participantes que compareceram a constituir conosco um 

grupo de ajuda mútua para a discussão de peso, alimentação e saúde em seus bairros. 

Explicamos a elas que ao longo das entrevistas que realizamos para o projeto acima 

mencionado percebemos que muitos dos participantes gostariam que houvesse espaços 

promotores de saúde próximo aos locais onde moravam e que acreditávamos que elas 

poderiam nos ajudar a estabelecer contato com os moradores de seus bairros para que juntos 

pudéssemos criar um espaço para discussão de alimentação e saúde fora do hospital. Elas 

atuariam como multiplicadoras, ensinando aos outros o que aprenderam com suas 

experiências e chamariam vizinhos e vizinhas para participar do projeto. 

 Como não dispúnhamos de recursos para atender diversos bairros simultaneamente, 

elegeríamos apenas um multiplicador, dependendo da disponibilidade das pessoas que 

desejassem participar do projeto. Como as três participantes que compareceram a esta reunião 

demonstraram interesse em participar do projeto e moravam próximas umas às outras, 

escolhemos um bairro da zona Norte de São Paulo, onde duas delas moravam, que era 

próximo também da casa da terceira participante, de maneira que todas pudessem participar. 

 No plano ideal, de acordo com a nossa perspectiva, o grupo de ajuda mútua para 

discussão de peso, alimentação e saúde (GAM-PAS) deveria ser uma construção coletiva 

desde o seu início. Àquela época constava no projetoi que os objetivos de nossa intervenção 

promotora de saúde, então informada pela noção de sujeito cidadão e indivíduo consumidor 

(Ayres, 1997, 2001; Paiva, 2002), seriam: 

 

a) Montar um grupo de reeducação alimentar fora do HC, na própria comunidade do(s) 
participante(s). 

b) Estabelecer uma dinâmica de grupo em que todos devem ajudar a todos, não ficando a 
responsabilidade da ajuda sobre um profissional de saúde. 

                                                 
i  Projeto de Iniciação Científica realizado com bolsa PIBIC do CNPq 
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c) Estimular a discussão entre os participantes deste novo grupo sobre saúde e 
alimentação. 

d) Criar um programa de reeducação alimentarii junto com os participantes. 
e) Incentivar os participantes a buscarem respostas às necessidades do grupo, materiais 

ou não. 
  

 Adicionalmente, optamos pelo formato de grupo não porque este era o formato das 

reuniões realizadas no CPS-HC, mas porque entendíamos que a mudança deveria ser 

abordada não apenas no plano individual e que o grupo poderia ser um espaço privilegiado de 

elaboração e decodificação da situação de acesso a programas, de valor socialmente 

compartilhado e, eventualmente, de planejamento e reivindicação. Pensávamos àquela ocasião 

principalmente no direito ao acesso à saúde integral e imaginávamos que coletivamente seria 

possível promover e proteger este direito, que inclui o direito ao acesso a programas de 

promoção da saúde. 

 Partindo da idéia da construção coletiva que não depende exclusivamente ou 

principalmente do profissional de saúde, o planejamento de nossa intervenção se restringia 

aos objetivos acima mencionados. Não queríamos traçar os caminhos antes de conhecer 

nossos co-autores: a intervenção não poderia chegar à comunidade pronta e acabada. 

 Planejávamos não entregar ao(s) multiplicador(es) e participantes do GAM-PAS algo 

previamente planejado. Como fica explícito na frase anterior, entretanto, ao decidir não 

entregar algo previamente planejado já estamos planejando. Estamos assumindo um 

posicionamento teórico metodológico que informava a nossa intervenção. Assim, ao idealizar 

nossa intervenção já estamos a planejando de alguma maneira, e fica explícito que esperamos 

uma determinada resposta tanto do(s) multiplicador(es) como dos participantes do grupo que 

ainda estava por se constituir: a sua colaboração. 

 Neste capítulo iremos descrever como esta proposta foi recebida e o que de fato 

aconteceu – em relação ao que havíamos planejado – ao longo de nossa intervenção. 

 No planejamento de nossa intervenção as etapas previstas do processo de constituição 

do grupo inicialmente resumiam-se a: (1) contatar as participantes do grupo de reeducação 

alimentar do CPS-HC para convidar possíveis multiplicadores, (2) definir o local da 

intervenção em conjunto com o(s) multiplicador(es), (3) fazer os contatos na região – com o 

apoio do(s) multiplicador(es) – para encontrar uma sede física para o grupo e, finalmente, (4) 

deixar que o(s) multiplicador(es) trouxessem ao grupo as pessoas que quisessem dele 

                                                 
ii Posteriormente o termo “reeducação alimentar” seria abandonado em nosso projeto, uma vez que entendemos 
que era um termo específico da prática de profissionais formados em nutrição, de maneira que seria inadequado 
que utilizássemos tal termo. 
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participar e (5) realizar as reuniões com participantes e multiplicadores para que juntos 

pudéssemos decidir como aquele grupo deveria caminhar. 

 Após a coleta dos dados, pudemos observar e nomear 4 momentos-chave do processo 

de constituição do GAM-PAS (posteriores ao contato inicial com as multiplicadoras para 

explicar e convidar para participação no projeto): 

 

1º momento: Contato com as multiplicadoras por telefone para nos articularmos e definirmos 

um local para o grupo. (10/08/2005 – data da apresentação do projeto para as multiplicadoras 

– até 26/09/2005) 

2º momento: Reuniões com as multiplicadoras no local em que o grupo seria realizado para 

planejamento e articulação inicial do grupo. (05/10/2005 até 30/11/2005) 

3º momento: Reuniões do grupo com participantes – apresentação e ajustes. Reunião inicial e 

apresentação do projeto (11/01/2006), reuniões com o grupo dividido em dois, a cada 15 dias: 

um grupo em uma semana e outro grupo na semana seguinte, devido ao grande número de 

participantes (de 18/01/2006 até 15/02/2006). 

4º momento: Reuniões do grupo com participantes – relativamente estabilizado. Reuniões 

com o grupo unificado devido à diminuição no número de participantes e flutuações do grupo 

(22/02/2006 até 28/06/2006). 

 

 No plano ideal – pensando-se no grupo que é imaginado conceitualmente para ser 

construído coletivamente – desde o primeiro destes momentos as multiplicadoras seriam 

agentes do processo de constituição do grupo, trabalhando ativamente em todas as suas 

etapas, bem como os participantes que viriam a integrar o grupo. 

 Inicialmente contávamos com três mulheres – Neuza, Valquíria e Magali– que se 

dispuseram a atuar como multiplicadoras. Como mencionamos anteriormente, duas delas – as 

duas primeiras – moravam num bairro na Zona Norte de São Paulo e a terceira morava em 

bairro próximo a este, de maneira que conseguiríamos trabalhar com as três mulheres como 

multiplicadoras. Valquíria, entretanto, acabou não conseguindo participar de nossas reuniões 

– desde o encontro em que se dispôs a atuar também como multiplicadora não conseguimos 

mais falar com ela pessoalmente, apenas pelo telefone. Por telefone ela dizia que poderia 

ajudar, dizia que conversaria com as pessoas e divulgaria o grupo, mas acabou não se 

envolvendo. Magali ficou conosco apenas até o 2º momento do processo – até a última 

reunião que fizemos apenas entre as multiplicadoras – ela e Neuza – e eu. Quando finalmente 

chegaram até nós pessoas interessadas em participar do grupo, Magali disse que não poderia 
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mais participar porque estava sem carro. A Neuza ficou então como única multiplicadora do 

projeto e, ainda assim, precisou ausentar-se das reuniões diversas vezes, pois tinha outros 

compromissos – como, por exemplo, outros grupos dos quais participava, visita de amigas de 

outros estados. 

 A tarefa de coordenação do grupo – que fora idealizada como coletiva – acabou 

recaindo sobre a pesquisadora. Desde o início do projeto havia indícios de que isso estava 

acontecendo, mas imaginávamos que talvez isso se devesse ao fato de que estávamos ainda 

muito no início do processo: 

 

Sinto que, pelo menos por enquanto, está totalmente em minhas mãos a articulação 
deste grupo. Por mais que dona Magali tenha me acompanhado até a Unidade 
Básica de Saúde de [bairro da Zona Norte de São Paulo], vejo que entre elas – 
Magali, Valquíria e Neuza – não há nada, nenhuma iniciativa de contato. 
(15/09/2005) 
[...] 
Dona Magali também falou que eu deveria contatar os outros participantes do grupo 
[grupo de reeducação alimentar do CPS-HC, do qual elas tinham sido participantes], 
e eu disse a ela que isso deveria partir delas também, porque senão viraria o meu 
grupo. [depois disso passei para as multiplicadoras a lista de telefones das outras 
pessoas do grupo, mas não entraram em contato com nenhuma delas]. (26/09/2005) 

 

 Já àquela época podíamos perceber que eu estava no centro do processo do grupo, 

articulando todos os arranjos e contatos. Como afirmei para Magali, não queria que fosse o 

“meu” grupo, mas, de certa forma, era. A proposta tinha partido de mim, o projeto era meu. 

Acreditava, entretanto, que com um pouco mais de tempo o projeto poderia deixar de ser 

“meu” e se tornar “nosso”. 

 A minha centralidade no grupo se manteve até o final do processo – apesar de ao 

longo das reuniões que realizamos termos contado com a contribuição de várias das 

participantes, que traziam materiais e trocavam informações umas com as outras. A maneira 

como as participantes articularam uma espécie de rede de ajuda mútua paralela às reuniões do 

GAM-PAS será discutida mais detalhadamente em 7.3 “O sentido do grupo nos termos de 

suas participantes”. 

 Quando chegamos ao final das reuniões do grupo, no final de junho de 2006 

discutimos por que o grupo não poderia continuar caminhando sem a minha participação, e 

entre os motivos levantados, elencaram que não teríamos alguém para organizar, para assumir 

responsabilidade pelo grupo. Diziam que sempre que alguma delas não podia participar, 

entrava em contato comigo e avisava ou pedia para alguém avisar, mas se não houvesse 

alguém para ficar neste papel, não sabiam como ia ser, diziam que as pessoas iam começar a 

parar de vir e o grupo acabaria. Uma delas usou a palavra “esteio” para dizer qual era o meu 
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papel no grupo. De certa forma, era eu a pessoa que estava sempre lá – a Neuza nem sempre 

estava e as pessoas que participavam do grupo – com algumas exceções – mudavam 

constantemente. 

 

[...] Começam a falar que é muita responsabilidade [assumir a coordenação do 
grupo]. Comentam que eu só faltei mesmo duas vezes, uma no carnaval e outra na 
páscoa. (14/06/2006) 
 
Clarisse: “Você sabe que vem e a pessoa vai estar”. [...] Clarisse diz que precisa de 
uma direção mesmo, e que eu sou um esteio aqui, um esteio pra elas. (28/06/2006) 

 

 A minha proposta era que o grupo fosse dirigido coletivamente, porém o que elas 

estavam me dizendo era que isso não funcionaria, precisava haver alguém centralizando a 

coordenação do grupo, e nenhuma delas estava disposta a isso individualmente. Como grupo, 

também era difícil assumir a coordenação das reuniões, uma vez que, como elas mesmas 

ressaltaram: 

 

[...] não adianta uma decidir continuar se as outras não aparecerem também, 
porque aí não tem o grupo, não tem uma pessoa responsável à frente. Amanda fala 
que acha que são poucas as pessoas que ficam firmes mesmo, a maioria vai 
desistindo no meio do caminho, não adianta. (28/06/2006) 
 
Bruna – Mas se vocês continuarem vindo aqui e se encontrando, o grupo continua. 
Clarisse – Mas não vem, Bruna, mesmo agora olha quanta gente falta. (14/06/2006) 
 

 

 A participação no grupo era instável. No GAM-PAS idealizado imaginávamos que 

seria possível desenvolver um processo de construção conjunta com os participantes e com a 

multiplicadora, mas as flutuações de participação no grupo tornavam isso muito difícil. Era 

uma dificuldade que não previ ao propor o grupo, e era um impedimento pra elas no que dizia 

respeito à possibilidade de continuar o grupo sem mim. Mesmo que as pessoas ali presentes 

àquelas reuniões específicas tomassem a decisão de continuar o grupo, se não houvesse pelo 

menos uma pessoa que se dispusesse a assumir a coordenação do trabalho, era muito grande a 

chance de que o grupo se desmantelasse. Em nossa experiência, havendo um ponto de 

encontro e horário fixos e uma pessoa fixa – que, no caso, era eu – as pessoas podiam circular, 

ora participando do grupo, ora não participando. Algumas podiam desistir, outras podiam a 

qualquer momento começar a participar, sem que isso fizesse o GAM-PAS deixar de existir. 

Porém, ninguém queria assumir o compromisso de ser esta pessoa fixa. Mais ainda, havia 

outros impedimentos para que alguma delas pudesse aceitar esta tarefa, que iremos discutir 

mais adiante. 
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 Além da questão do meu papel central na coordenação do grupo e constatação de que 

precisávamos – nas condições em que trabalhamos – de uma pessoa responsável em torno da 

qual as outras pudessem se organizar, havia também a questão do direcionamento, da 

orientação técnica. As participantes me diziam que precisava haver alguém para orientá-las – 

papel este que, mesmo, sem querer, acabei assumindo. Como Clarisse ressaltou no excerto 

previamente citado, elas precisavam de uma “direção”. Raquel complementou o raciocínio de 

Clarisse: 

 

Raquel pergunta “Agora, nós todas, o que vamos fazer? [depois que eu não viesse 
mais] Ela que tem mais conhecimento [.euza] não vai estar aqui. Vir aqui bater 
papo? Conversar?”, Simone diz “Mais bate-papo, né”, e Raquel continua “Ah, sei 
lá, acho que vai faltar alguma coisa. Comento que faz um tempão que o quê a gente 
tem feito é conversar, que eu não trago nada de conhecimento. Raquel fala “Ah, mas 
mesmo assim, você sempre traz alguma coisa, dá alguma direção”. (28/06/2006) 

 

 A proposta não era que o grupo fosse dirigido, mas sim que fosse co-construído. Em 

nosso planejamento as reuniões ficariam abertas e as pautas seriam construídas coletivamente. 

Porém, logo pudemos observar que isso era o que nós gostaríamos que acontecesse, mas não o 

que era viável. Diversas vezes a falta de um direcionamento ou de uma dinâmica de grupo 

mais parecida com uma palestra foi entendida como “perda de tempo”, como já aparece no 

excerto acima em que as participantes mencionam com certo menosprezo o “bate-papo” – 

“Mais bate papo, né?”, diz uma delas. 

 

Amanda fala que acha que já foi por isso que muita gente desistiu, as pessoas 
começaram a achar “ah, eu vou lá só pra ficar conversando”, e as pessoas não 
procuram absorver as coisas, acha que está aqui só papeando, não está aprendendo 
nada, então acaba desistindo. Neuza fala que isso faz parte do grupo. Bianca fala que 
às vezes as pessoas não percebem que aprenderam. Amanda continua “acham que 
estão perdendo tempo”. (28/06/2006) 

 

 O incômodo por não oferecermos algo estruturado e pronto para funcionar apareceu já 

em reuniões iniciais com Neuza e Magali, enquanto ainda estávamos nos articulando para 

tentar planejar como começaríamos o grupo. O “bater papo” aparece como sinônimo de 

desperdício de tempo e de falta de objetividade da intervenção: 

 

Falei da idéia [de colocarmos uma faixa para divulgação do grupo]. Magali achou 
bom, porque “se for pra ficar vindo bater papo, eu tenho mais o que fazer”. 
(16/11/2005) 

 

 A conversa não era vista como uma tecnologia possível, mas como algo sem 
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propósito. Em outra reunião Magali demonstra mais uma vez sua insatisfação, perguntando 

irritada: 

 

“Já que estamos falando de coisas práticas, então como vocês estão pensando em 
fazer essa palestra?” Devolvi a pergunta para as duas e Neuza respondeu, dizendo 
que mais ou menos nos moldes da palestra da [nutricionista do CPS-HC], vendo por 
que a pessoa quer emagrecer, ensinando a se alimentar, dizendo o que pode e o que 
não pode... (23/11/2005) 

  

 Depois do início do grupo de fato (3º momento em diante), foram outros os porta-

vozes dessa insatisfação com a falta de estrutura do grupo. Algumas pessoas simplesmente 

desistiam do grupo em função da falta de estrutura – tanto falta de estrutura no planejamento 

de reuniões (quais assuntos seriam discutidos, como e em que ordem) como ausência de uma 

estrutura institucional que claramente demarcasse os papéis e atribuições de cada um. Para 

algumas pessoas, o grupo já tinha que começar pronto, com profissionais de saúde e dietas 

prescritas: 

 

Em dado momento uma senhora começou a se irritar e pedir o que era então a 
alimentação correta, reclamando que tínhamos começado a falar um pouco disso e 
depois tínhamos mudado de assunto. (11/01/2006) 
 
A Thaís, amiga dela [Heloísa] que a trouxe para o grupo não viria mais porque ficou 
decepcionada por não termos uma nutricionista. (24/01/2006) 
 
[...] acho que a Marta [iniciante] não volta. Eu expliquei mais ou menos o que era o 
nosso grupo pra ela e ela perguntou “Ah, mas você não passa dieta?”. Não, não 
passo. “Ah, então não tem assim uma coisa pra seguir?”. Não, não tem. [não voltou] 
(26/04/2006) 

  

 Outras pessoas estavam insatisfeitas com a falta de estrutura das reuniões, e 

apresentavam sugestões, começando a mostrar o que esperavam e o que queriam para o 

GAM-PAS: 

 

O Mário sugeriu que a gente monte as reuniões por assunto, assim fala bastante e 
esgota aquele assunto, porque todo mundo tem alguma coisa pra dizer que fez que 
deu certo, que já ouviu falar e coisas assim, mas seria bom montar por assuntos pra 
não ficar muito solto. (01/02/2006) 
 
A Imaculada sugeriu que a gente defina temas para cada reunião e cada um pense 
um pouco em casa sobre o tema. Disse também que seria bom também que a Neuza 
dissesse o que tem lá no HC e que então a gente fizesse igual. (15/02/2006) 
 
Ao final da reunião Patrícia – que ficou um pouquinho depois do final da reunião e 
me ajudou a empilhar as cadeiras – disse que veio hoje porque estava com esperança 
de se pesar, porque o resto tudo é repetição. [Depois disso faltou na reunião 
seguinte, veio mais uma e se propôs a trazer uma balança dela. Depois disso não 
veio mais e nem trouxe a balança] (22/03/2006) 
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 As pessoas tinham sugestões, que eu tentava acompanhar na medida do que fosse 

possível. Porém, as sugestões normalmente vinham ao final das reuniões e eram feitas para 

mim, não para o grupo. Todos os três excertos acima foram retirados de diálogos que 

ocorreram após o final das reuniões, ou seja, eu era comunicada e recebia sugestões, mas 

acabava não existindo espaço para trabalhar isso coletivamente. 

 No início das reuniões que fizemos com os participantes tentei propor a formação de 

grupos que auxiliariam na coordenação das reuniões: 

 

Coloquei a proposta de algumas pessoas do grupo me ajudarem a organizar as 
reuniões, reiterei que a idéia não é eu chegar e ficar falando o que eu acho que eu 
devo falar, eu quero saber o que eles querem falar. Mas dei pra eles 15 dias para 
pensarem, ou seja, na próxima reunião montaremos essa comissão. (18/01/2006) 
 
Mais para o final da reunião tentei ver se alguém queria ajudar na coordenação do 
grupo. Só a Elvira se dispôs. Porém, o Mário e a Liane se propuseram a preparar 
uma aula de fisiologia, o Mário disse que gostava [e era formado em educação 
física] e a Liane também tem um monte de material, já que é fisioterapeuta. 
(01/02/2006) 

 

 Porém, esta estratégia não deu certo. Mesmo a pessoa que havia se disposto a 

participar da organização era uma pessoa que tinha vindo apenas uma vez ao grupo e, depois 

de ter se colocado à disposição para ajudar na coordenação, faltou na reunião seguinte e veio 

apenas mais uma vez ao grupo. Nesta época estávamos com dois grupos simultâneos, os 

encontros para cada grupo eram quinzenais, de maneira que faltar em uma reunião significava 

ficar três semanas sem encontrar com o grupo. Com isso, acabamos não conseguindo dar 

sequência à intenção de Elvira de ajudar na organização das reuniões. 

 Mário e Liane, que também estavam dispostos a ajudar dando aulas para o grupo, não 

puderam continuar. Mário veio apenas em duas reuniões (sendo que depois que falou que 

poderia dar uma aula não veio mais). Lembro-me que à ocasião, como ele tinha se proposto a 

dar uma aula para o grupo, cheguei a entrar em contato com ele, que me informou que não 

poderia mais participar. Liane justificou que estava saindo do grupo porque estava se 

formando em fisioterapia e tinha engravidado – veio apenas em mais uma reunião. 

 E assim, entre pessoas que estavam começando, pessoas que estavam saindo do grupo 

e algumas poucas pessoas que, embora faltassem, acompanharam-nos pela maior parte do 

tempo, vi-me na posição de organizadora e “esteio” do grupo, como as participantes viriam a 

me descrever. A maior parte das pessoas estava de passagem pelo grupo. Eu estava sempre lá.  

 É importante ressaltar que o GAM-PAS era um projeto com objetivos, era um trabalho 
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de pesquisa. Para os participantes era mais uma atividade que passava a fazer parte de seus 

cotidianos. Esperávamos que as pessoas encampassem o projeto, reconhecessem o direito que 

eles e seus pares tinham à promoção da saúde, a uma alimentação saudável, porém esta 

ambição era minha, não deles. Havia uma diferença significativa entre os meus objetivos para 

o grupo e os objetivos dos participantes no grupo. Em 7.3 “O sentido do grupo nos termos de 

suas participantes” abordaremos mais detalhadamente o que as participantes buscavam no 

grupo. Por ora é importante ressaltar apenas que as pessoas que vinham ao grupo não vinham 

lutar pelo seu direito a uma melhor condição de saúde, mas vinham para aprender a se 

alimentar melhor, encontrar apoio, perder peso ou simplesmente ficar um tempo fora de casa.  

 Do ponto de vista do que concebíamos para o grupo, foi muito difícil lidar com essa 

situação. Por um lado as pessoas pediam estruturação para as reuniões, por outro lado o 

próprio grupo não estava nunca estável – como já mencionamos, algumas pessoas estavam só 

de passagem, outras iam e vinham – o que dificultava o desenvolvimento de um projeto 

coletivo e, adicionalmente, parecia não existir um horizonte comum compartilhado – algum 

fim prático que pudesse ser concebido coletivamente, um projeto coletivo. As participantes 

compartilhavam o desejo de emagrecer, mas esse desejo de emagrecer aparecia como um 

projeto individual ao longo das reuniões, e não como um projeto que pudesse ser 

coletivamente assumido. Não havia de fato um envolvimento comunitário ou mesmo um 

grupo estável que pudesse construir ativamente o GAM-PAS. Diante disso, quem poderia 

oferecer a estrutura que era solicitada pelo grupo? 

 A pessoa que permaneceu no grupo como multiplicadora, a Neuza, que poderia ajudar 

a dar o ritmo das reuniões, ausentou-se de várias delas e se recusava a falar para todo o grupo 

– embora conversasse com as participantes informalmente antes do início de cada reunião e 

durante algumas discussões. A certo ponto do processo registrei em meu diário de campo: 

 

Acho que o grande problema é que em [bairro na Zona Norte de São Paulo] 
chegamos a um ponto em que está difícil definir os rumos a serem tomados [...] as 
pessoas pedem por organização, ao mesmo tempo em que falam juntas e não ouvem 
as outras, pedem para que a cada semana seja discutido um tema. Acho que vou 
começar a selecionar alguns temas para propor e me preparar pra eles, vai ficar mais 
fácil pra mim e terei a atenção deles mais facilmente. (22/02/2006) 

 

 E assim comecei a ser mais diretiva no grupo – além de já estar fazendo a função de 

articuladora da organização do grupo. Comecei a preparar temas para as reuniões, tomando 

por base a transcrição que tínhamos das reuniões do grupo de reeducação alimentar do CPS-

HC, o Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil. Ministério da Saúde., 2005) e 
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coisas que eu lia na mídia e levava para discutir com o grupo. Se na reunião não emergissem 

discussões propostas por elas – neste momento já não havia mais homens no grupo – eu 

recorria a um destes temas que havia preparado. Abri mão de planejar coletivamente o 

“programa de reeducação alimentar”, tal como havíamos definido nos objetivos do projeto 

para começar a trabalhar com o que me pediam que eu trabalhasse e com o que surgisse a 

cada reunião – sendo que cada reunião precisava ter começo, meio e fim, uma vez que era 

praticamente impossível estabelecer atividades que começassem em uma reunião e 

terminassem na seguinte, já que havia sempre pessoas novas e participantes que vinham 

praticamente uma reunião sim, outra não. 

 Mesmo o local onde nossas reuniões aconteciam era instável – algo que só pudemos 

perceber ao longo do trabalho com o grupo. A idéia inicial era escolher junto com as 

multiplicadoras qual seria o local ideal para intervenção. Entretanto, o lugar que escolheram – 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro – não só era mais difícil de acessar, em função 

de encaminhamentos que precisavam ser feitos para que o grupo fosse autorizado, como 

também talvez não fosse o local mais adequado para os objetivos aos quais tínhamos nos 

proposto. Se nossa idéia era fazer um grupo de promoção da saúde fora do hospital, fazê-lo na 

UBS, embora a UBS deva promover saúde, era colocar a promoção da saúde de volta no 

circuito do setor saúde, deixando-se assim de enfatizar que a promoção da saúde não 

precisaria ocorrer somente na rede de assistência à saúde. Adicione-se a isto também o receio 

de que nossa iniciativa pudesse provocar algum tipo de atrito com as nutricionistas do local. 

Assim, embora inicialmente a multiplicadora Magali tenha vindo comigo até a Unidade 

Básica deste bairro e a multiplicadora que só falava comigo por telefone, a Valquíria, tenha 

conversado com a profissional da UBS (uma agente de saúde da família talvez?) que ia até a 

casa dela de tempos em tempos, no final acabei procurando um local alternativo para o grupo. 

Entrei em contato com a sub-prefeitura daquela região, e descobri que aquele era o telefone da 

biblioteca. Achei estranho, mas aproveitei para verificar se havia espaço para as reuniões na 

própria biblioteca. Havia. Só que este espaço seria instável, tanto do ponto de vista da 

estrutura física do prédio como dos recursos humanos e serviços nele instalados. 

 Cito rapidamente algumas mudanças que vimos ocorrer entre 2005 e 2007: a 

biblioteca mudou de nomeiii; a sala que utilizamos para as reuniões estava sendo re-

organizada quando procuramos a biblioteca, de maneira que tivemos que esperar cerca de um 

mês até poder utilizá-la; o prédio anexo à biblioteca estava vazio e em reforma e, num 

                                                 
iii O que nos levou a ter que refazer alguns cartazes que havíamos preparado para divulgar o grupo – o 
subprefeito ficaria bravo se passasse e visse o nome errado, disseram-me. 
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segundo momento aulas de yoga eram oferecidas neste prédio anexo à biblioteca e, em um 

terceiro momento, o serviço de vigilância sanitária foi instalado naquele local; finalmente, 

quando tentamos entrar em contato com a biblioteca novamente para tentar agendar o espaço 

para uma reunião devolutiva da pesquisa, recebemos a informação de que não havia mais 

salas e de que naquele local havia sido instalada a subprefeitura. Além destas instabilidades, 

que certamente dificultariam a permanência do grupo naquele local, havia também a 

transitoriedade de tudo que era acertado com as pessoas que trabalhavam lá: pessoas com 

quem eu já tinha falado diversas vezes não lembravam mais quem eu era ou o que fazia lá 

(apesar de estar lá uma vez por semana); cartazes de divulgação do grupo foram retirados 

porque uma das funcionárias, que tinha dito que poderíamos nos comunicar diretamente com 

uma segunda funcionária (que foi quem consultamos sobre os cartazes), disse que não havia 

sido contatada e que por isso mandou retirar o material; avisos que eu deixei na recepção da 

biblioteca nunca alcançaram as participantes, de maneira que algumas pessoas que perderam 

reuniões em que avisos foram dados ou não leram com atenção a faixa do grupo que dizia que 

não haveria reunião em feriados foram até a biblioteca e não receberam essa informação, mas 

sim a de que eu deveria estar chegando ou teria faltado; uma lista de possíveis interessados 

que deixei na recepção da biblioteca para que pessoas que viessem buscar informações 

pudessem deixar nome e telefone sumiu em uma semana. 

 O local não colaborava para a institucionalização do GAM-PAS e de uma estrutura 

que não precisasse ter em mim o seu centro. Por outro lado, a instabilidade das participantes 

no grupo dificultava a construção coletiva de um projeto – que necessariamente dependeria de 

um processo em que todas elas, ou pelo menos uma parte delas, pudesse participar. O ponto 

de referência, naquele contexto, era eu. 

 Porém, embora as contribuições da multiplicadora e das participantes para o GAM-

PAS não estivessem ocorrendo tal qual imaginávamos que ocorreriam, é necessário 

reconhecer que as participantes contribuíam à sua maneira. E esta maneira não era a maneira 

que estávamos propondo – decidir tudo coletivamente, ponto a ponto, ouvir o que elas 

queriam para o grupo, estruturar coletivamente um plano. 

 Demorou um tempo até que eu pudesse perceber que, embora não do jeito que eu tinha 

idealizado, as pessoas estavam atuando na construção do grupo. Não estavam assumindo a 

liderança do grupo, como talvez eu gostaria que tivessem feito ou reivindicado melhores 

condições de acesso à saúde e a uma melhor alimentação – esta meta era ambiciosa e 

mostrou-se fora da realidade – mas estavam me dizendo: “podemos fazer uma dinâmica com 

fotos – cada uma traz fotos de quando era mais magra e a gente conversa sobre isso”, “sou 
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fitoterapeuta, posso dar uma aula sobre chás”, “trouxe esta revista que fala sobre a cirurgia 

bariátrica dos integrantes da Fat Family”, “trouxe um livro de receitas de dieta”, “trouxe este 

material do meu curso de técnica em nutrição que pode interessar”... E assim por diante. 

 A maior parte dessas contribuições pudemos incorporar às reuniões do grupo. Uma 

parte delas não. De qualquer forma, apesar da participação de todas elas e das contribuições 

que traziam, me incomodava continuar sendo a coordenadora do grupo. Também neste 

sentido, o planejamento que envolvia não propor nada pronto e acabado, estava engessando a 

intervenção ao me fazer colocar em segundo plano e não enxergar claramente o valor de 

algumas destas contribuições. Quando, nas reuniões em que estávamos só as multiplicadoras e 

eu, Magali me disse que leu sobre uma cartilha que estava sendo lançada pelo Senai e que 

devíamos arranjar estas cartilhas para o nosso grupo, eu de partida já não gostei da idéia, 

porque imaginei que cartilhas seriam diretivas demais, mas acabei podando uma estratégia 

que estava sendo construída pela multiplicadora. Parti de um a priori, uma generalização de 

que qualquer cartilha seria inevitavelmente diretiva, e não dei espaço para vermos juntas se a 

cartilha seria interessante e se poderia ser apropriada pelo grupo. Mais ainda, a cartilha 

poderia ter sido uma maneira de garantir o direito à informação. 

 Outro problema no que dizia respeito a quem, além de mim, poderia coordenar o 

grupo, estava relacionado também com a questão de que este alguém, na visão delas, deveria 

ter determinados conhecimentos: 

 
Raquel: “precisava ter alguém, um instrutor para tomar a frente. Pra dar as 
informações pra gente. Uma pessoa que tivesse conhecimento pra tomar a frente, pra 
chegar aqui e essa pessoa estar”. (28/06/2006) 
 
[Neuza] Comenta que cada uma delas sabe um pouco e que o quê elas fazem lá nas 
Clínicas é muito isso, de trocar idéia uma com a outra. Cada uma descobre a sua 
forma de tapear a fome, coisas assim, e troca com as outras. [...] Porém, diz que não 
entende nada de alimentação, então... Amanda diz que acha que é isso que é difícil 
mesmo, se surgir algum problema, como vão fazer para resolver? Neuza fala que 
não estudou nada de nutrição. (28/06/2006) 
 
Raquel diz que a única que poderia [coordenar o grupo após a minha saída] seria a 
Neuza. Raquel diz que ela mesma aprendeu muitas coisas boas, mas não se sente 
capaz de passar as orientações necessárias. Neuza fala que gostou muito de estar 
com elas por esse tempo e fica muito feliz se conseguiu passar alguma coisa pra 
elas, mas não tem tempo disponível e nem conhecimento suficiente porque não é 
nutricionista, só aprendeu um pouco com a nutricionista do HC, mas sente que não 
tem condições de assumir o grupo assim. (28/06/2006) 

 

 Como se pode observar a partir destes excertos do diário de campo, havia entre elas a 

percepção de que as conversas que tinham entre elas eram importantes e que haviam 

aprendido muita coisa umas com as outras, porém isso não seria suficiente para que o GAM-
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PAS pudesse ser mantido após a minha saída por duas razões fundamentais: alguém precisava 

dar as direções e organizar o grupo e, além disso, este alguém tinha que ter um conhecimento 

especializado sobre alimentação. 

 A ausência de uma participante no grupo, ou de uma pessoa responsável, que tivesse 

conhecimento especializado em nutrição para orientá-las quanto à alimentação talvez não 

fosse de fato um impedimento. Desde o começo do grupo, nunca houve o envolvimento de tal 

profissional de saúde. Minha formação não era em nutrição, mas em psicologia. Mantivemo-

nos em contato com os profissionais do CPS-HC para que pudessem nos auxiliar quando 

houvesse alguma questão muito específica e, em alguns casos, simplesmente indicávamos à 

pessoa que procurasse se consultar com o médico do posto de saúde para conversar sobre as 

suspeitas e dúvidas que tinha (tireóide, diabetes, dor no pé, pressão, memória etc.). Assim, 

talvez não fosse nem tanto a questão da presença ou não de uma nutricionista para coordenar 

o grupo, mas simplesmente a presença de alguém que é reconhecido como capaz de mobilizar 

aqueles conhecimentos, recursos e saberes e ensinar aos outros o que, pra elas, dependia de 

educação formal, como vimos nos excertos acima dos quais destacamos: 

 

Neuza fala que não estudou nada de nutrição. 
Raquel diz que ela mesma aprendeu muitas coisas boas, mas não se sente capaz de 
passar as orientações necessárias.  
Neuza [fala que não tem] conhecimento suficiente porque não é nutricionista, só 
aprendeu um pouco com a nutricionista do HC, mas sente que não tem condições de 
assumir o grupo assim. 
(28/06/2006) 

 

 Não importava, àquele momento, que Neuza fosse uma veterana do grupo de 

reeducação alimentar do CPS-HC, conhecendo os temas das reuniões como poucas pessoas 

conheceriam, uma vez que até então já havia participado três vezes deste grupoiv. O que 

pesava é que ela não era uma nutricionista formada e, portanto, autorizada a ensinar os outros 

sobre uma alimentação mais saudável. Ela tinha muito conhecimento sobre o assunto, mas ao 

seu conhecimento faltava a legitimação que, para ela, parecia depender de formação na área. 

 No diário de campo tenho o seguinte registro da segunda reunião do grupo: 

 

Esperava que a Neuza [que estava conversando com duas das pessoas que tinham 
vindo para o grupo] fosse me ajudar a coordenar o grupo, mas quando disse a ela 
que quando ela quisesse começar podíamos começar, ela me disse que eu que sabia e 
perguntou quando eu ia começar. (18/01/2006) 

 

                                                 
iv Normalmente as pessoas passam pelo grupo de reeducação alimentar do CPS-HC apenas uma vez, fazendo seis 
sessões de reeducação alimentar semanais e depois reuniões mensais de manutenção pelo prazo de um ano. 
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 Só fui me dar conta do peso da educação formal e de como eu era vista no grupo 

quando uma estudante de um curso técnico de nutrição me abordou: 

 

Vitória ficou um pouco mais pra conversar comigo, tinha que fazer uma pesquisa 
com perguntas como “O que é nutrição”, “Qual a importância da água e o que é água 
tratada?”, “Como cuidar do meio ambiente?”. Ela me disse que tinha que fazer a 
pesquisa com alguém mais instruído. (31/05/2006) 

 

 Vitória, fazendo um curso técnico em nutrição, poderia ser uma ótima candidata ao 

posto de “especialista em alimentação” do grupo, mas eu entrava na categoria de “pessoa mais 

instruída”, provavelmente por estar fazendo curso de graduação na Universidade de São 

Paulo. Isso faz refletir sobre que tipo de pessoa as participantes consideravam autorizadas a 

coordenar o grupo e falar sobre alimentação saudável. Ou seja, não era nem a questão de ter 

para coordenar o grupo uma pessoa com os conhecimentos da área de nutrição, mas alguém 

socialmente reconhecido como “mais instruído”. 

 Uma vez que essa hierarquia de saberes se coloca desta maneira – o mais instruído 

pode coordenar o grupo e falar sobre o tema da alimentação e saúde e o menos instruído não 

pode fazer nada disso, só pode atuar como colaborador num grupo que o mais instruído deve 

gerir – nosso objetivo de que o grupo pudesse ser autônomo depois de minha saída fica 

ameaçado. 

 De acordo com o que havia sido idealizado para o GAM-PAS, o centro do grupo não 

seria o profissional de saúde e, com o desenvolvimento do grupo, ele se tornaria um 

personagem de menor importância, sendo consultado apenas em caso de necessidade. Porém, 

a partir do ponto de vista das participantes do grupo, percebemos que este profissional de 

saúde era elemento fundamental do grupo, sem o qual o grupo não pode existir. Afinal de 

contas, nosso grupo estava centrado num profissional de saúde – como mencionado 

anteriormente, tudo no grupo mudava, mas eu estava sempre lá.  

 Do ponto de vista das participantes, ou mesmo da multiplicadora, as participantes 

poderiam até trocar entre elas dicas e coisas que aprenderam, mas não poderiam ensinar para 

alguém o que se ensina no CPS-HC porque não são “nutricionistas”. Mais ainda, me diziam 

que não consideravam que dispusessem de informações suficientes para manter o grupo 

sozinhas. 

 De qualquer forma, por mais que o grupo não tenha atingido o objetivo idealizado de 

tornar-se autônomo ao final do processo – no sentido de poder continuar existindo mesmo 

sem a participação da pesquisadora, consolidando suas raízes na própria comunidade e 
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integrando-se aos serviços já oferecidos naquela região e muitas vezes desconhecidos pelos 

participantes do GAM-PAS – foi possível observar que cada vez mais as participantes 

passavam a resolver as dúvidas umas das outras sem que eu tivesse que falar tanto. Uma rede 

de apoio havia se formado entre elas, em que o saber prático era valorizado e disseminado. 

Em algumas reuniões, quando estávamos perto da data de encerramento do grupo, eu agia 

muito mais como uma moderadora das discussões do grupo. Valorizei e chamei a atenção 

delas para estas situações, no intuito de “fazê-las perceber” que podiam coordenar o grupo 

sem mim. Porém, como já discutimos, a minha presença tornava aquele espaço legítimo e 

dava para elas a segurança de que haveria reunião porque eu sempre estaria lá nos dias 

combinados. Assim, eu não precisava “fazê-las perceber” que podiam ajudar umas às outras, 

isso elas já sabiam, e não era isso que tornaria a autonomia do grupo viável, pois essa 

autonomia dependia de outras coisas, como a existência de um coordenador para o grupo e a 

vinculação a serviços e programas que pudessem dar suporte às participantes em suas dúvidas 

e dificuldades – que, enquanto estávamos lá, era o próprio CPS-HC, mas idealmente seriam 

serviços e programas daquela região. 

 Toda esta experiência nos mostra a importância de ter em mente o planejamento que 

traçamos, mas compará-lo o tempo todo à realidade com a qual nos deparamos. A intenção 

era construir o grupo junto com a(s) multiplicadora(s) e traçar com elas o caminho a ser 

percorrido. Porém, a idéia fixa em minha cabeça era a de que o caminho deveria ser o 

caminho da autonomia do grupo, da descentralização do profissional de saúde e do 

estabelecimento de um horizonte coletivo. Só que não era este o caminho que elas estavam 

me dizendo que queriam traçar e, obscurecida pelo GAM-PAS idealizado, deixei de ver a 

potencialidade transformadora do grupo que elas estavam construindo em suas cabeças e em 

nossas reuniões. 

 

 

7.2 Peso, alimentação e saúde na vida cotidiana das participantes 

 

 

 As pessoas que procuraram o grupo e nos comunicaram o motivo de sua vinda 

estavam, de maneira geral, buscando ajuda para emagrecer. Apenas uma pessoa declarou que 

tentava não perder peso e disse que queria ficar mais “encorpada”, mas não conseguia, e outra 

veio ao grupo porque sua irmã era diabética e ela queria aprender a lidar com isso. Uma 

pessoa veio ao grupo porque tinha emagrecido com cirurgia bariátrica e queria aprender sobre 
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os cuidados que deveria tomar para não voltar a engordar. 

 

Uma moça disse que sempre foi muito magrela e que depois que teve filho, deu uma 
encorpada, e agora não queria perder. Várias pessoas lamentaram não ser como essa 
moça. (11/01/2006) 

 

 Em seu cotidiano as participantes conviviam constantemente com o preconceito – dos 

outros e delas mesmas. Uma delas tinha certeza de não ter sido contratada para um trabalho 

por estar gorda. Outras traziam relatos deste preconceito: 

      

Anelise fala ainda que todo mundo repara neles [pessoas que estão gordas], que se 
uma magrinha vai na festa e come 298 coxinhas ninguém vê [mas quando é ela]  o 
irmão faz questão de bater fotos [...] sempre [que está pegando] alguma coisa pra 
comer [nas festas]. Ela fala que tem fotografia só dela pegando comida, porque ele 
faz questão de tirar foto nessas horas, e isso a deixa bastante chateada, e todo mundo 
acha graça. (08/03/2006) 
 
 [...] “Ser gorda faz mal pro orgulho da gente, vaidade da gente, você vai colocar 
uma roupa não serve...”, [Hebe fala] que não dá pra olhar no espelho e dizer aquela 
oração: “eu sou perfeita, alegre e forte, sou linda, maravilhosa, tenho sorte”.  
(05/04/2006) 

 

 Na primeira destas cenas, Anelise virou motivo de piada na sua família pelo fato de 

estar gorda. Hebe, por sua vez, não podia considerar que era uma pessoa “de sorte, perfeita, 

alegre, linda e maravilhosa” porque estava acima do peso. Era como se, só o fato de estar 

gordo fosse algo condenável e risível, errado, desviante e motivo de infelicidade. 

 O excesso de peso pode ser julgado como problema e como uma falha pessoal. Os 

indivíduos são constrangidos e responsabilizados por seu excesso de peso ou, quando são 

eximidos desta culpa, isso se deve a algum problema físico que seria a causa do excesso de 

peso. De certa forma, reconhecer algum processo metabólico que fosse a causa do aumento de 

peso parecia desculpá-los. A culpa pelo aumento do peso ou pela pouca perda de peso seria 

então atribuída a algo que não dependeria apenas da suposta falta de virtudes do sujeito – 

como força de vontade e persistência, que foram constantemente associadas no grupo ao 

sucesso no emagrecimento: 

 

Em dado momento, Imaculada começou a falar de tireóide e de como ela acha que 
está perdendo pouco peso por causa da tireóide, que o médico falou pra ela que está 
controlada e que então não é por causa disso que ela engorda, mas ela acredita que 
não é porque a tireóide está controlada que o problema não existe mais, então 
desconfia de que seu metabolismo é mais baixo mesmo. (08/02/2006) 

 

 As experiências, sentimentos e desejos das participantes são emblemáticos do que 
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Costa (2004) definiu como “cultura somática”: o corpo teria se tornado a vitrine compulsória 

de nossos vícios e virtudes, permanecendo devassado pelo olhar do outro anônimo. Segundo 

relato das participantes: 

 

[...] se vai pra cozinha comer alguma coisa, mesmo sem ter comido nada o dia 
inteiro, a irmã dela já passa falando “Ih! Já vai comer de novo!”, e que então ela 
desiste de comer, não come. Outras pessoas falam que “eles fazem o bolo de 
propósito pra testar a sua força de vontade, porque se você comer eles dizem ‘ah, 
mas é por isso que você é gorda, você quer comer tudo’, e aí elas já comem com 
culpa, e aí comem e se perguntam  “Ai, meu Deus, por que eu estou comendo? Eu 
não podia ter ficado sem? Aí vem a cobrança”. (08/03/2006) 

 

 Outra participante afirma: 

 

[Heloísa]: “Porque ser gordo é falta de vergonha na cara, né?” [dizendo que as 
pessoas sabem o que fazer para emagrecer, então se não emagrecem só poderia ser 
falta de vergonha na cara] (24/01/2006) 

 

 Assim, supõe-se que ter conhecimento é suficiente para ter mais saúde, supõe-se que 

aquele que está acima do peso está acima do peso porque “come demais” porque “quer comer 

tudo”. Assim, só não teria mais saúde quem teria, por oposição, “fraqueza de vontade”. Estar 

acima do peso se torna uma falha de caráter, uma falha moral. Em alguns casos, por vergonha, 

deixou-se de participar das reuniões do grupo, ou então não estar conseguindo emagrecer era 

motivo para não se manifestar durante as reuniões: 

 

A Rita [...] diz que na semana que faltou andou comendo muito, mas que depois ela 
falou pra si mesma que não ia desistir e que ia provar pra todo mundo do grupo que 
conseguia emagrecer, que ia chegar essa semana e estar pesando menos, e 
conseguiu: correu atrás do prejuízo e perdeu mais um quilo. (15/03/2006) 
 
 
Anita: “Eu penso assim, da pessoa não desistir, porque na minha cabeça aparece 
tanta coisa... ‘eu não vou, não estou conseguindo nada’, mas depois vem ‘não, eu 
não posso parar, tudo que eu começo eu não termino! Não, eu vou, mesmo que eu 
não tenha emagrecido, mas eu vou lá quietinha, porque todo mundo está perdendo 
peso e eu não, mas eu não vou desistir’”. (14/06/2006) 

  

 Nas reuniões do grupo era comum ouvir depoimentos segundo os quais o 

emagrecimento dependeria apenas da vontade de cada um: 

 

Rita fala que depende da nossa força de vontade. Neuza fala então que o que se 
aprende nesses grupos [de reeducação alimentar do CPS-HC] é assumir, ela 
[nutricionista] dá uma dica e você tem que por em prática. (15/03/2006) 
 
Neuza fala que ela [uma participante que tinha medo de morrer gorda e precisar de 
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caixão especial que nem a mãe dela havia precisado] “pode escolher não ser gorda, 
só depende de cada um”.  (05/04/2006) 
 
Fernanda conta então que foi no médico porque estava com dor nas costas e ele 
falou que ela está 20 kg acima do peso e está afetando a coluna, então como pra 
emagrecer precisa saber comer... a mãe dela falou que tinha esse grupo e ela ficou 
enrolando um pouco, “teve força de vontade e veio”. Neuza diz “Seja bem-vinda e 
que você consiga alcançar” (05/04/2006) 
 
Neuza acredita que mesmo sem o grupo aquelas que tiverem força de vontade vão 
conseguir alcançar os objetivos. (24/05/2006) 
 
Alguém comenta: “se a gente não querer, não vai conseguir”, outra comenta que 
depende da gente. (24/05/2006) 
 
Clarisse fala da força de vontade e que depende de cada um de nós. (28/06/2006) 
 
[Em dinâmica de encerramento do grupo em que as participantes diziam os itens que 
eram importantes para uma alimentação melhor]: força de vontade/caminhada/ 
perseverança/resistir a certas coisas/não se acomodar (28/06/2006) 

 

 Esses depoimentos mostram que, para as participantes, o cuidado com a saúde não 

dependia de condições ou agentes externos, mas apenas delas mesmas. Essa concentração da 

responsabilidade pelo processo saúde-doença no indivíduo tornava muito difícil trazer a 

questão do peso, alimentação e saúde para o campo de um projeto coletivo de promoção e 

proteção de direitos, pois as participantes tinham consciência de seus “deveres”, mas não dos 

seus direitos que poderiam estar sendo violados. 

 Mesmo nos serviços de saúde, segundo relato das participantes, elas eram 

consideradas únicas responsáveis por seus problemas de saúde: 

 

Neuza falou de como no Posto de Saúde tinham tido dificuldade de pegar a veia dela 
e de como ficou irritada quando o médico não quis mais lhe receitar remédio para o 
colesterol e disse que ela tinha era que fazer dieta. Ficou revoltadíssima, porque se 
tem uma coisa que ela segue à risca é a dieta. Tanto é que antes ela tomava remédio 
pra gastrite, e hoje em dia não toma mais, e não toma porque abriu mão de comer 
coisas que gosta. O remédio é caro, 77 reais uma caixa com 30 comprimidos, sendo 
que é um por dia. Se tivesse jeito de não precisar do remédio, certamente ela não 
preferiria tomá-los! (23/11/2006) 
 
Gláucia contou que sua mãe perdeu uns 10kg em 3 semanas, 1 mês mais ou menos. 
De calça 46 passou pra 40 já. O médico falou pra ela que se ela quisesse conhecer 
os bisnetos, não quisesse morrer com os netos com 15 anos, ia ter que diminuir a 
gordura. (26/04/2006) 

  

 No caso de Neuza, o fato de ela seguir à risca a dieta recomendada pela nutricionista 

não foi considerado pelo médico que tratava dela. Diante desse desencontro, Neuza ficou 

irritada e, pior, teve negado o direito de acesso ao tratamento que, se fosse receitado, poderia 

ser adquirido gratuitamente. A mãe de Gláucia, por sua vez, foi tratada na base do terrorismo: 



92 
 

 

“Se você não cortar a gordura vai morrer”. 

 

[Anita queria tirar dúvidas sobre o hormônio que toma, sugeri que perguntasse ao 
médico, mas ela] disse que tudo que ela fala ele responde “mas também! É porque 
você está muito gorda”, e pára por aí, não diz a ela como emagrecer. (22/03/2006) 

 

 Supõe-se que todos tenham acesso à informação e que isso bastaria para que as 

pessoas emagrecessem. Assim, Anita estaria acima do peso adequado por uma falha sua. O 

médico não levou em consideração, no caso de Anita, que ela trabalhava preparando merenda 

em uma escola, que a comida que serviam nessa escola era feita com bastante gordura e que 

ela almoçava comendo bastante às onze horas da manhã, já que nem sempre teria o quê jantar 

em sua casa. Não se tratava apenas de uma questão de disciplina, persistência, força de 

vontade. Anita tinha diariamente seu “direito à Alimentação Adequada” violado – já que não 

dispunha de alimentos em quantidade suficiente para alimentar-se com regularidade e não 

dispunha de alimentos de qualidade e condições adequadas para consumi-los. 

 Se por um lado este enfoque da questão da obesidade, que chama os indivíduos à 

responsabilidade pelo controle de seu peso e de sua alimentação, permite considerá-los como 

sujeitos do auto-cuidado, ou seja, agentes de seus projetos de saúde que não esperam que uma 

ação externa milagrosa venha resgatá-las, por outro leva ao engodo de que todos seriam livres 

para escolher uma alimentação melhor e que, portanto, só não seria saudável quem não 

escolhesse ser. As pessoas serão mais eficazes no enfrentamento aos obstáculos à realização 

de seu projeto de felicidade se, como agentes do cuidado com a saúde, superarem a 

descontextualização que acontece, por exemplo, quando se reduz a obesidade ou o excesso de 

peso à falta de “força de vontade” dos sujeitos. É necessário reconhecer que certas condições 

as tornam mais vulneráveis ao excesso de peso e à obesidade e avaliar como sua vida 

cotidiana poderia ser diferente. Reconhecer-se como sujeito do direito à saúde, por exemplo, 

reconhecendo que o acesso a uma alimentação de qualidade não é benemerência, mas um 

direito do cidadão, torna o cuidado com a saúde mais eficaz. Só ao se reconhecer como 

cidadão e, portanto, sujeito de direito, poderá incorporar as dimensões social e programática 

em suas ações pessoais em direção ao cuidado com a saúde. 

 Quando o cuidado com a saúde é visto como responsabilidade individual e como um 

problema privado, as dimensões social e programática da vulnerabilidade ao agravo ou ao 

adoecimento não são reconhecidas. Nas reuniões do grupo a dimensão que mais aparecia nas 

conversas era a dimensão individual da vulnerabilidade à obesidade ou ao excesso de peso, 

envolvendo apenas as relações familiares ou, no máximo, de trabalho ou com a vizinhança: 
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Heloísa comenta “Lembra quando a gente comentou o que influenciava mais na hora 
de fazer um regime? É a força de vontade e a falta de incentivo em casa é o que 
mais influencia a gente largar”. Começam a falar dos maridos que compram coisas 
que atrapalham o regime. (15/03/2006) 
 
Falam também de as pessoas ficarem oferecendo as coisas, Cláudia fala que explica 
que não pode, que ela está fazendo regime, e que ainda assim as pessoas falam que 
tudo bem, que é festa. O grupo fala que parece que as pessoas ficam testando pra 
ver se elas têm força de vontade. (08/03/2006) 

 

 O problema do excesso de peso era vivido como um problema de âmbito privado que, 

entretanto, é permeado pelo olhar deste outro que julga, testa, atrapalha – e à pessoa cabe não 

se deixar levar pelos outros ou persistir (termo utilizado pelas participantes) apesar dos 

outros. O outro, em alguns casos, foi incluído na realização das participantes de seu projeto de 

saúde, como no caso de algumas mulheres que gradualmente fizeram com que suas famílias 

aceitassem as modificações que estavam implantando em suas casas ou convidaram suas 

vizinhas a participar do grupo: 

 

Clarisse contou [...] que a sua mãe no começo não queria comer o arroz daquele 
jeito porque é mineira e queria comer o arroz com banha de porco. Já o marido, 
como é diabético, acompanhou numa boa. No final a mãe dela não quis saber de 
fazer o arroz separado, “no final agora [a mãe dela] vai pra Minas e vai pedir pra lá 
fazerem o arroz sem óleo também. O óleo rende, a saúde melhora...” [...] Clarisse 
conseguiu não comer o doce de mamão que a mãe dela fez. E não precisou pedir pra 
mãe não fazer o doce. (05/04/2006) 
 
Simone [...] punha na mesa tudo, e ia comendo de tudo. [...] ela parou de colocar 
tudo na mesa agora, até pra educar as filhas, que são novas, mas já é bom ir 
aprendendo. (24/05/2006) 
 
Clarisse: [...] em casa [...] estão comendo assim e também estão perdendo peso. [...] 
o arroz que eu fazia, a gordura que sobrava, dava pra fazer outro, e agora isso tudo 
acabou. (14/06/2006) 
 
Maria Laura veio ao grupo. Ela é vizinha da Clarisse e da Raquel, então ficou 
sabendo do grupo através delas e por isso veio. E tem mais uma vizinha delas que 
vai vir também. (29/03/2006) 

 

 Nesses casos o projeto de felicidade pôde se ampliar e incluir outras pessoas. 

Frequentemente, este outro significativo – que pode ser uma pessoa ou, até mesmo, 

referências culturais marcantes de uma história pessoal – não podia ser incluído, e acabava 

sendo mais uma dificuldade no caminho para uma alimentação mais saudável: 

 

[Samanta] sente muita vontade de comer doce [...] chega a acordar pensando nas 
bolachas que tem no armário. Se não tem, não sente vontade, mas se tem... E precisa 
ter, porque não é só ela em casa – tem o marido, os filhos... (01/02/2006) 
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[Anelise] fala que não vai comer o arroz [que faz na sua casa], porque ele [marido] 
fica falando que vai comprar a banha "porque as crianças precisam". Diz ela: “É, as 
crianças... as crianças tem 33 anos, 30 e 22, né? As crianças precisam... Complicado, 
né? Então eu vou ter que fazer o meu separado”. (08/03/2006) 

 

 Observamos situações em que o cuidado com a saúde do outro não era considerado 

nos projetos de saúde individuais: 

 

[Neuza] contou que fez um pudim de Maria-mole, mas para não comer tudo tirou 
um pedaço pra ela e deu todo o resto para uma vizinha dela que “já é gorda mesmo e 
tem uma família que já come muito mesmo”. (26/10/2005) 
 
Gláucia falou que vai proibir de ter ovo de páscoa em casa. Neuza fala que não é 
legal se proibir de comer o que gosta, o importante é aprender a ter limite. Neuza 
conta suas estratégias, como dar o resto do bolo pra vizinha ou comer fora de casa. 
(05/04/2006) 

 

 Quando alguém mencionava estratégias em que o outro era desconsiderado como 

sujeito de direito à saúde – “eu me mantenho saudável, mesmo que para isso tenha que 

engordar o outro” – isso era questionado por nós e o grupo tentava produzir alternativas para 

não comer o bolo inteiro, o pudim ou todos os ovos de páscoa. Algumas coisas poderiam ser 

congeladas em pedaços, outras não precisariam ser consumidas imediatamente, de uma vez 

só, e outras poderiam ser feitas em porções menores. E recorremos também à seguinte cena 

que uma participante nos ofereceu para discutir como aquilo que afeta aqueles a nossa volta 

também nos afeta: 

 

Simone comenta que tem uma tia que é bem obesa e já quase não consegue andar 
[...] come comida gordurosa [...] [tem a] mesa sempre farta [...] [e acredita] que estar 
bem de vida e de saúde é ter a geladeira cheia de coisas. [...] Simone continua 
contando que na casa dela ela não deixa você sair sem antes oferecer alguma coisa, e 
põe peça de queijo na mesa, um monte de coisa, e ela vai cortando e comendo ali e 
você falando... (28/06/2006) 

 

 Aproveitamos o exemplo dado pela Simone para discutir que, se essa tia dela também 

estivesse tentando melhorar sua alimentação, a própria Simone poderia se sentir melhor ao 

não ver mais essa cena – que a preocupa – e ainda teria o benefício de não se ver numa 

situação em que é obrigada a comer comidas “pesadas” só para acompanhar a tia. E a própria 

Simone poderia tentar passar para a tia o que havia aprendido no grupo. 

 Ou seja, estávamos tentando colocar a importância de melhorar não só o próprio prato 

ou mudar o próprio peso na balança, mas de sermos cercados por condições promotoras de 

uma melhor condição de vida e saúde que fossem válidas não só para esta ou aquela pessoa, 

mas para todos, diminuindo a vulnerabilidade de todos ao adoecimento. Um projeto de 
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felicidade individual não deveria se sobrepor ou, pelo menos, não desconsiderar o Bem 

comum democraticamente negociado. 

 Em uma de nossas reuniões a dimensão programática da vulnerabilidade à obesidade 

ou ao excesso de peso apareceu na fala de uma das participantes. Dolores se queixou que na 

escola da filha só serviam comida gordurosa. Ou seja, o acesso a uma melhor alimentação e 

condições para a saúde não estava sendo garantido na escola. À ocasião tentei incentivar no 

grupo uma discussão sobre isso, afinal de contas, uma boa alimentação deveria ser estimulada 

e oferecida nas escolas. Queria saber onde seria possível discutir esta questão e trabalhar por 

uma mudança neste padrão, mas a conclusão a que o grupo e Dolores chegaram foi que era 

melhor mandar um lanche de casa para a filha comer. E assim estávamos contornando 

barreiras da dimensão programática, com soluções individualizadas, ao invés de 

coletivamente questioná-las. 

 

Cristiane ficava fazendo algumas perguntas que deixavam sua mãe [Dolores] 
irritada, perguntava coisas como “como eu faço para escolher alguma coisa pra 
comer no lanche quando eu estou na escola?”, ao que a mãe dela dizia que teriam 
que preparar em casa. Isso levantou a questão da merenda escolar. Joguei a questão 
para o grupo [...] [porém,] a discussão não rendeu muito, não uniu ninguém, como se 
fosse só um problema daquela mãe e daquela filha. (18/01/2006) 

  

 Vemos assim como essa lógica que deixa o sujeito como único responsável pelo 

excesso de peso opera. Os problemas, mesmo quando agravados por algo que está além do 

plano individual – como no caso da merenda escolar – são abordados com soluções 

individuais. Enquanto sociedade e estado eximem-se de sua responsabilidade na promoção da 

saúde, o sujeito torna-se único responsável por seu excesso de peso. 

 Também a questão do acesso à saúde era tratada com soluções individuais. Muitas das 

participantes tinham convênios particulares e preferiam ter essa despesa extra a utilizar os 

serviços do SUS. Outros pagavam suas consultas. 

 
Quando passei uma folha e pedi pra colocarem nome, telefone, e se tinham algum 
problema de saúde, algumas pessoas colocaram também que tinham convênio de 
saúde. (11/01/2006) 
 
Alguém fala que deveríamos ter um endócrino, e já outra pessoa fala que aí é pra 
passar pelo convênio. “E quem não tem convênio?”, pergunta outra. Pergunto como 
podemos fazer para que todo mundo consiga passar por um endócrino. Falaram que 
demora muito pra pessoa conseguir passar com o endócrino. (22/03/2006) 
 
Cláudia acha difícil conseguir passar mesmo com o endócrino. Ela tem direito ao 
Hospital do Servidor Público municipal, como dependente, e mesmo lá, que ela 
considera um bom hospital, tem que esperar um ano às vezes pra ser atendida. Às 
vezes consegue passar uma vez em um ano. Mais ainda, por telefone não consegue 
falar, nunca ninguém atende, e agora ela vai perder o direito de usar porque 
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dependente não vai mais poder usar o hospital. Conta que passava com uma médica 
e gostava muito, mas depois não conseguiu mais pagar e teve que parar de ir, apesar 
de a médica não cobrar tanto assim (o valor de consulta particular dela era 80 reais, 
mas como Cláudia era do Servidor Público, cobrava 60 reais por consulta). Mesmo 
convênio demora uns dois meses, mas seu convênio demora até um ano. 
(22/03/2006) 
 
[...] “Se não for muito caro [a consulta particular] eu vou pagar, porque de outro 
jeito eu não vou conseguir pelo SUS”. Comentei que deveria conseguir, e elas 
disseram que o único lugar que daria pra conseguir é no [não entendi o nome] e a 
endocrinologista está de licença. [...] Clarisse diz que o pior é que se ela pegar o 
encaminhamento ela não pode sair de [bairro da Zona Norte de São Paulo], e são 
elas que têm que marcar pra ela a consulta. Bianca complementa que se o posto de 
saúde determinar ela pode ir em outro lugar, mas se não, não. (29/03/2006) 
 
Começaram a falar que nessas horas é que faz falta ter um convênio médico. Bianca 
e o marido tem um, mas como ele só começou a pagar agora, ela ainda não pode 
usar. Pagam 110 reais por mês, para os dois. Clarisse paga o [convênio] dos sem-
terra pra mãe dela, dá 27 reais por mês, e cobre bastante coisa, e agora ela quer fazer 
pra ela e pro marido, mas agora mudou, precisa pagar 75 da adesão e já pagar a 
mensalidade do mês que começar a usar, então para Clarisse e seu marido vai dar 
125 reais o pacote. Antes não tinha a taxa de adesão. Pra ela fazer esse mês, não dá. 
(29/03/2006) 

 

 Quando as incentivei a procurar atendimento, procurar os serviços de saúde da região 

para cuidar de sua saúde, as participantes do grupo acabaram fazendo isso individualmente e, 

em alguns casos, recorrendo a serviços privados ao invés de recorrer aos serviços do SUS aos 

quais teriam direito. 

 Quanto à relação com os médicos, para elas era importante que o médico as ouvisse e, 

também, que explicasse melhor o tratamento proposto. Sem essa conversa mais atenta à 

pessoa e sua experiência do adoecimento, em alguns casos a orientação do médico era deixada 

de lado: a pessoa ficava com receio de tomar determinada medicação, principalmente quando 

o retorno com médico estava marcado para uma data distante e, frequentemente, não 

concordava com a orientação médica e alterava o tratamento prescrito. 

 

Imaculada contou que ia numa médica que ouvia ela, ficava um tempão conversando 
e que era bem melhor, mas depois o seguro dela não cobria mais aquela médica e ela 
começou a ir em um que mal ouve o que ela fala. (08/02/006) 
 
Maria Francisca falou também que tem problema de pressão, mas é só quando vai no 
médico, que quando ela chega lá a pressão dela sobe, e aí eles já passam remédio 
direto. (15/03/2006) 
 
Anita comentou que mudou o remédio da pressão dela, e que agora ela está 
dormindo até em pé  […] Foi no médico anteontem. A pressão estava alta apesar de 
ter tomado captopril. Então o médico mudou o remédio. O retorno agora seria só 
daqui a três meses. A médica viu que ela estava com bronquite e achou que era por 
causa do propanolol, então mudou a medicação. Independente da médica, Anita 
decidiu por si mesma que vai voltar pra medicação antiga. (19/04/2006) 
 
Clarisse pergunta se alguém está fazendo o exame médico. Ela conseguiu passar 
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num clínico e ele foi super legal, pediu os exames e não deu nenhum 
encaminhamento, já que primeiro vai ver se tem necessidade. Gláucia também vai 
fazer seus exames e gosta de seu médico. (26/04/2006) 
 
Neuza fala que os médicos falam que “você tem obesidade, vai no posto de saúde 
que vão cuidar de você” e chega lá e não tem nada disso. As outras concordam. 
(03/05/2006) 
 
Anita fala que fica meio com medo de tomar remédio porque já teve síndrome do 
pânico antes, e teve que tomar tanto calmante… (07/06/2006) 

 

  

 Do contato apressado com médicos da UBS ou do convênio, ficavam várias dúvidas 

que as participantes esperavam poder solucionar em nossas reuniões, ou seja, o atendimento 

não parecia suficientemente integral. Precisávamos da colaboração de um médico e, 

novamente, as soluções apresentadas pelas participantes eram individuais. Não saíram cada 

uma em uma direção para procurar um médico, mas a sugestão apresentada por uma das 

participantes foi chamar um médico “legal” para conversar com o grupo. Só que o médico 

legal, como em geral são os bons médicos do SUS: 

 
[...] trabalha em três hospitais e falou que ia dar um jeito de pegar uma semana de 
folga dos três hospitais pra ver se vinha aqui na quarta-feira falar com a gente. 
(10/05/2006) 

 

 Assim, o cuidado com a saúde das participantes dependeria da boa vontade de um 

médico que já tinha uma sobrecarga no trabalho e utilizaria tempo de suas férias para vir até o 

grupo. Ao invés de levantarmos a necessidade de profissionais com tempo e dedicação para 

realizar seu trabalho no contexto do SUS, em seu horário regular de trabalho, optamos por 

depender não do profissional do SUS, mas da pessoa formada em medicina que se disporia a 

fazer trabalho voluntário para nos ajudar. O que seria um direito passa a ser um favor ou uma 

caridade.  

 Diante da falta de informação e de tratamentos para emagrecer que não deram certo, o 

GAM-PAS, para algumas participantes, apresentava-se como um espaço onde pudessem 

assumir, como agentes, o cuidado com a própria saúde e saírem da posição de meros 

consumidores de tratamentos que não podiam entender ou manter. Muitas das participantes 

traziam o relato de já ter tomado medidas para perder peso em que sua participação restringia-

se a submeter-se a determinado tratamento ou dieta e, ao procurar o GAM-PAS, estavam 

buscando algo que fosse diferente disso: 

 

Continuei ouvindo a conversa, e Rita mostrou-nos um recorte de revista. Ela estava 
contando de como ela tinha decidido que se todo mundo podia emagrecer, ela 
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também podia, e que dessa vez tinha botado na cabeça que ia conseguir, e sem 
remédio, porque a vida toda ela tomou remédio... e depois engordava tudo de novo. 
Na revista que trouxe, uma ex-obesa contava sobre sua vitória. (18/01/2006) 
 
Bianca – Ir no médico é diferente, porque ele te passa remédio e mais nada, e depois 
você não consegue manter, é diferente daqui que você consegue manter o que tá ali. 
(14/06/2006) 

 

 Assumir a responsabilidade pela própria saúde, nestes casos, poderia significar se 

livrar do emagrecimento dependente dos remédios ou de cardápios – que são seguidos apenas 

até se atingir uma determinada meta – para começar a construir um caminho próprio em que 

poderiam ser sujeitos do processo permanente de cuidado com a saúde. 

 Diante desse contexto em que o sujeito é visto como único responsável por sua saúde e 

as soluções imaginadas como possíveis são individuais, nosso grande desafio passava a ser 

tentar trabalhar com as participantes do GAM-PAS as dimensões sociais e programáticas da 

vulnerabilidade ao excesso de peso e à obesidade, para que estas dimensões também 

pudessem ser reconhecidas e integradas aos seus projetos de saúde. Além disso, tornava-se 

também um desafio participar da construção de um lugar para o emagrecimento nos seus 

projetos de felicidade sem que o emagrecimento se tornasse um fim em si mesmo, como 

discutiremos a seguir. 

 Fomos percebendo, ao longo das reuniões do GAM-PAS, que o desejo que as 

participantes tinham em relação à perda de peso podia não passar pelo cuidado com a saúde. 

O desejo de emagrecer, em alguns casos, parecia imobilizar o devir dos projetos de felicidade, 

que pareciam ser condicionados ao êxito técnico reduzido à perda de peso. Este 

emagrecimento poderia ser, inclusive, desvinculado do cuidado com a saúde, configurando-se 

como cuidado com a forma do corpo. Assim, no contexto de uma dada cultura somática, 

como definiu Costa (2004), em que a aparência do corpo define as virtudes do indivíduo, o 

emagrecimento frequentemente não fazia parte de um processo de cuidado com a própria 

saúde, mas de busca por uma aparência socialmente valorizada e reconhecida como 

“virtuosa”. Segundo Costa (2004), o corpo ideal, que é o corpo socialmente valorizado das 

elites, seria imposto pelas novas regras e dogmas ditados pela moral do espetáculo e pela 

moda e, agora, validado pela ciência que se dispõe a persegui-lo. Possuir tal “corpo ideal” 

acabaria sendo o modo – aparentemente acessível para todos – de ascensão social: 

 

[Esmeralda] fala também de assistir a tevê e ver que as pessoas são “tão assim e a 
gente não é? Vem um monte de coisa na sua cabeça, você quer fazer tudo e não 
consegue fazer nada, aí vem aquela ansiedade" [...] (05/04/2006) 
 
Gláucia disse que [...] era pele e osso, esquelética, mais magra que a Gisele 
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Bündchen e adorava ser pele e osso. (22/03/2006) 
 
Gláucia conta que quando estava mais magra a tia dela que veio de Pernambuco, de 
uma cidade pequena lá, achou que Gláucia estava doente. Ela explicou pra sua tia 
que aqui ser magrinha é melhor, as pessoas olham, é coisa de charme, de beleza. A 
tia falou que aqui em São Paulo a gente é tudo doido. (26/04/2006) 
 

 

 Se para os mais velhos, ou de outras regiões do Brasil, como a tia de Gláucia, a 

magreza pode ser motivo de preocupação com uma possível falta de saúde, para essas 

mulheres paulistanas, que estavam na faixa dos 20 aos 40 anos, alcançar este corpo seria 

como ter o corpo dos ricos, ou o corpo da moça da televisão ou da Gisele Bündchen. Ser 

charmosa e bela é chique. 

 O “corpo ideal”, entretanto, é suficientemente rígido e, ao mesmo tempo, 

suficientemente instável, o que faz com que seja apenas aparentemente atingível. A 

possibilidade de alcançar esse padrão é limitada pela biologia de cada indivíduo, pela 

condição de desigualdade social em que os corpos são produzidos e pela própria 

transitoriedade destes padrões. Como é disseminada a esperança de que este padrão possa ser 

atingido através de tal tratamento ou adoção de determinados hábitos, os indivíduos 

desrespeitam suas particularidades físicas e passam a travar guerra contra o próprio corpo para 

torná-lo signo de um modo de vida ideal ao qual jamais terão acesso (Costa, 2004). De 

tratamento em tratamento a busca pelo corpo ideal seria eternamente adiada, sem nunca ter 

um fim. No cotidiano é experimentada a impossibilidade de alcançar esse corpo, que vem 

acompanhada da crença socialmente compartilhada de que o insucesso nessa busca seria 

causado não pela rigidez e transitoriedade do “corpo ideal”, mas por falhas pessoais de um 

indivíduo subtraído de qualquer contexto e de sua condição biológica. 

 Ao difundir-se a perspectiva de que este corpo seria “democrático”, acessível para 

todos, e que emagrecer dependeria apenas de uma escolha pessoal, força de vontade e 

perseverança de cada um, todo o contexto em que estes corpos são produzidos é subtraído. 

Sob este ponto de vista os corpos que fogem a este padrão refletiriam apenas as falhas 

pessoais para atingir o ideal, o que reforça a crença de que o excesso de peso e obesidade 

seriam problemas individuais expostos pela aparência física da pessoa. 

 Para se ter uma idéia do poder que tinha a aparência, cabe mencionar o que nos 

disseram algumas participantes do GAM-PAS: 

 

Enriete [diz que] a primeira coisa que reparou quando chegou hoje foi em mim: se 
eu fosse gorda, ela ia embora. [...] Conta que ia em um [endocrinologista] que era 
enorme, hoje se arrepende de ter passado tanto tempo pagando pra alguém que só 
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fez passar fórmulas pra ela. Porque demorou um pouco pra se dar conta, mas quando 
contou pro marido dela que o médico de regime dela era imenso, o marido falou 
que ela não ia mais lá, que ele não ia mais pagar esse médico. (03/05/2006) 
 
Alguém comenta da campanha que tá tendo para os profissionais do HC perderem 
peso. Começam a falar que se o médico for gordo não vai ganhar confiança e 
lembram da história que a Enriete contou na semana passada. Ámanda fala que o 
endócrino que ela vai é enorme, mas ela vai lá por causa da tireóide, porque se fosse 
pra regime ela não ia não. (24/05/2006) 
 

 

 A capacidade que o profissional de saúde teria para colaborar com elas no seu desejo 

de emagrecer seria avaliada também em função de sua aparência física – supondo-se que se o 

profissional não fosse gordo, teria além dos conhecimentos, as práticas necessárias que, por 

essa linha de raciocínio, estariam refletidas no corpo do profissional. O bom profissional seria 

reconhecido por sua forma física. 

 Assim, em muitos casos o projeto de emagrecimento podia não ter relação com o 

cuidado com a saúde, atendendo ao desejo de possuir este corpo que é considerado ideal pela 

mídia, pelo mundo do trabalho, pela moda e pela ciência. Assim, para alcançar este corpo, 

todos os caminhos eram válidos. Este é um corpo que poderia, inclusive, ser comprado: 

 

Clarisse comenta da Fat Family [seus membros haviam feito cirurgia bariátrica] e 
disse que não acreditava como eles com tanto dinheiro conseguiam ser tão feios. 
(29/03/2006) 

 

 O apelo da oferta de soluções que prometem vender ao indivíduo este corpo é muito 

forte. Ter o “corpo ideal” poderia indicar não apenas uma pessoa virtuosa, mas também uma 

pessoa com poder de compra, que pode ter o corpo das elites. Assim, ter aquele corpo muitas 

vezes se torna objetivo de um processo de emagrecimento no qual a melhoria da saúde e a 

felicidade da pessoa não são priorizadas e o indivíduo é colocado na posição de mero 

consumidor de fórmulas e de prescrições dietéticas que lhe são entregues prontas. A 

participação do sujeito se restringe a optar por consumir ou não consumir tais fórmulas ou 

dieta. 

 No local em que desenvolvemos o GAM-PAS era comum, por exemplo, o relato de 

uso de fórmulas para emagrecimento. 

 

Perguntei quem já tinha tentado tomar remédio. Todas tinham usado remédio pelo 
menos uma vez, exceto a Raquel e a Neuza [ou seja, das seis pessoas presentes, 
quatro já haviam tomado fórmula]. [...] Por que? Porque é o caminho mais fácil, 
disse Jussara. (03/05/2006) 
 
Vânia contou que seu sobrinho, filho de sua irmã que não veio [ao grupo], 
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emagreceu com remédio, mas depois engordou tudo de novo, e agora parou de tomar 
remédio e se encheu de comer na páscoa porque era páscoa. Falou que voltava a 
tomar o remédio depois que a páscoa passasse. Clarisse disse “Nossa, ele confia 
mesmo no remédio!”. (19/04/2006) 

 

 Como colocou Jussara, tomar uma fórmula para emagrecer era o caminho mais fácil – 

ao tomar a fórmula o emagrecimento não dependeria de ninguém, apenas do remédio que é 

consumido. Assim, como as próprias participantes foram relatando ao longo das reuniões, 

emagreciam rapidamente com as fórmulas, mas depois – sem elas – voltavam a engordar. 

Além disso, havia a questão do custo deste tipo de tratamento e de seus efeitos colaterais. 

 Heloísa contou que passou muito mal tomando remédio para emagrecer porque depois 

viria a descobrir que tinha alergia ao corante da cápsula. Enriete disse que quando tomava o 

remédio não tinha vontade de comer nada, só tomava água e tinha vontade de chorar durante o 

intervalo entre uma dose e outra do remédio e vontade de limpar até o teto logo depois de 

tomá-lo. Clarisse contou que ela e suas parentes que tomaram o remédio ficaram com “cara de 

doente” de tão magras, mas depois todas elas atingiram um peso mais alto do que o peso que 

tinham quando decidiram fazer este tratamento. Maria Laura já tinha tomado remédio pra 

emagrecer e o que disse sobre isso é que além de ter feito mal, fez com que engordasse mais 

ainda e que antes do remédio ela não era ansiosa, teria ficado ansiosa depois de tomar o 

remédio. 

 O remédio também pesava no bolso: a cunhada de Enriete já estava indo pela quinta 

vez numa médica que cobrava 200 reais a consulta e estava mandando manipular um remédio 

que custava 195 reais.   

 Apesar de tudo isso, o remédio atraía pelo seu aspecto “mágico”: 

 

A cunhada da Eliete está há dois anos tomando fórmula para emagrecer, e Enriete 
conta que ela percebeu que só de pegar a receita e ir até a farmácia mandar fazer, já 
se sente mais magra. (03/05/2006) 

 

 Como coloca Amanda, algumas pessoas queriam: 

 

[...] ter uma porta que passasse gorda e saísse magra, [a pessoa] quer o caminho 
mais fácil [ao falar de uma pessoa “bem gorda” que dizia que foi atrás de um 
programa pra ter cirurgia de estômago, pois se ela perdesse um quilo, não faria a 
menor diferença]. (14/06/2006) 

 

 O remédio parecia atender a essa pressa de perder peso, essa vontade de passar por 

uma porta e sair magra do outro lado. Para algumas pessoas interessava escolher o caminho 

mais curto, aquele que respondesse à urgência de emagrecer. 
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 Quando essas pessoas chegavam ao GAM-PAS não encontravam soluções rápidas: 

 
Cleusa ficou surpresa ao saber que comendo aquilo emagreceria [imaginou que 
tivesse que comer menos e ficar sem arroz e feijão]. Ela me perguntou então quanto 
tempo ia levar até ela perder os 20 quilos que precisa perder. Expliquei que aquele 
exemplo de cardápio era pra perder cerca de meio quilo por semana, então levaria 
uns 10 meses. Ela se assustou com a quantidade de meses. Achou muito. [E não veio 
mais ao grupo depois disso] (18/01/2006) 
 
Apesar das dificuldades, [Patrícia] conseguiu perder peso, mas achou que foi pouco. 
Expliquei que não foi pouco [mas ela não se convenceu disso, queria ter pedido 
mais]. (08/02/2006) 

 

 E quando a “pressa para perder” estava em jogo, não faltavam “soluções mágicas” 

para perder peso – e saúde – rapidamente: 

 
 

Não demorou muito e Magali estava falando da dieta da sopa de repolho que fez e 
que a fez perder 4 kg em uma semana. (05/10/2005) 
 
[Patrícia] chegou falando que está tentando não jantar, só que de vez em quando dá 
uma tentação, e aí ela vai lá e come alguma coisa. Tem feito no jantar só salada e 
dessas sopas em pó, light, que é mais água do que qualquer outra coisa. Expliquei 
que seria melhor se ela jantasse, mas acho que ela não pensa assim. (08/02/2006) 
 
A próxima a falar foi Elisabete [...] contou que fazia um regime que uma moça fez e 
ofereceu pra ela. Contou que numa outra vez fez uma dieta em que comia só inhame 
e emagreceu muito em pouco tempo. Comia só salada e inhame. (05/04/2006) 
 
[Gláucia] Tinha dia que tomava café, almoçava e não jantava, e essa coisa do lanche 
pra ela não existia. Aí tinha dia que não tomava café, não almoçava e jantava, e 
assim tentava emagrecer [...] (26/04/2006) 
 
[Enriete] Conta que uma conhecida sua já toma chá de carquejo há quatro anos, 
perdeu muito peso e está muito magra mesmo. Clarisse diz que ouviu falar que dá 
problema de coração, Enriete conhece uma mulher que morreu de tanto tomar 
carqueja, deu câncer. (07/06/2006) 

 

 Assim, as participantes iam nos contando do uso de fórmulas e dietas de vários tipos, 

em que o objetivo era perder peso rápido. Eram mencionadas também as dietas “inovadoras” 

da vez, como a “dieta do tipo sanguíneo”, que estava sendo muito falada naquele ano e as 

dietas das celebridades, como a dieta ortomolecular que, aparentemente, estava sendo muito 

veiculada na mídia àquela época e dependia do envio de fios de cabelo para análise nos 

Estados Unidos. 

 Ou seja, não faltavam ofertas, porém o consumo de boa parte dessas soluções não era 

possível para as participantes do GAM-PAS. Algumas chegavam ao GAM-PAS porque o 

GAM-PAS era gratuito, em oposição a outros grupos de ajuda em que as sessões eram pagas 

semanalmente. Relatavam ter perdido peso enquanto frequentavam este ou aquele grupo de 
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apoio, mas depois ficavam sem dinheiro para pagar pelas reuniões e, ao parar de frequentá-

las, voltavam a engordar. 

 Como algumas participantes relataram: 

 

[...] emagreceram quando fizeram Vigilantes do Peso, mas depois relaxaram e 
voltou. Falam do problema de pagar as reuniões, é caro, 20 reais toda semana pra ir 
lá só pra pesar. [...] Elas dizem que assim eles tentam fazer doer no bolso, e que tem 
gente que não acredita em nada de graça. (24/05/2006) 
 
[...] Hebe conta: “Tem uma outra que a palestra é gratuita, uma do Ronnie Von do 
‘Todo Seu’ só que o tratamento lá custa 400 reais. É um lugar muito chique” – Hebe 
foi até lá – "tem atendente até pra quando você espirrar". Alguém diz que então vai 
continuar aqui (05/04/2006) 

 

 Assim, entre tantas opções – algumas acessíveis, outras não – às participantes era 

importante saber se o que estava sendo oferecido por nós era eficaz para a perda de peso: 

 

Tivemos duas novas participantes hoje, a Jussara e a Enriete. De partida tinham uma 
dúvida: se as pessoas que estavam fazendo o grupo estavam conseguindo emagrecer. 
(03/05/2006) 

  

 A questão de emagrecer sem “perder tempo” era central para muitas das participantes. 

Era comum dizerem que se viessem ao grupo, mas depois não fizessem nada em casa, 

estariam perdendo tempo. Ou ainda, se começassem a se alimentar de maneira mais saudável, 

conforme era discutido no grupo, e não perdessem peso ou não perdessem tanto peso quanto 

gostariam, estariam também perdendo tempo. Assim como discutimos em 7.1 “Aquilo que 

planejamos e aquilo que aconteceu de fato”, vir ao grupo para ficar “só batendo papo” 

também era considerado perda de tempo. 

 

[Rita] Tinha dado uma relaxada, mas não podia relaxar, porque não podia perder o 
seu tempo (15/03/2006) 

 

 Para algumas das participantes do GAM-PAS os resultados no corpo, sempre medidos 

por balanças eram imprescindíveis.  Neste contexto a razão prática não podia ser colocada em 

debate. Não haveria um “para quê” a ser discutido e construído com as participantes, porque 

ele já estaria dado – pela moda, pela mídia, pela ciência – e poderia ser resumido pela palavra 

“emagrecimento”. Às participantes importava apenas o êxito técnico – que nosso grupo fosse 

eficaz em promover seus emagrecimentos. Para essas participantes não cabia discutir o que 

almejar, cabia escolher qual método preferiam consumir para chegar a um fim pré-

determinado que não estava aberto ao questionamento – como pesar 20 kg a menos, por 
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exemplo. 

 A saúde, entretanto era tema de nossas conversas e as próprias participantes tinham, 

em seus repertórios de casos e cenas da vida cotidiana, exemplos que mostravam que o 

emagrecimento e aquilo que concebiam como saúde não necessariamente andavam juntos, ao 

contrário do que faria crer o discurso socialmente compartilhado de que ser magro é ser 

saudável. Elas queriam emagrecer, mas queriam emagrecer para viver melhor, sem perder 

saúde, o que implicava em perder peso cuidando da saúde: 

 

[a pessoa] acaba com a saúde, vai se acabando aos pouquinhos. [...] O corpo fica 
maravilhoso, mas você fica com olheiras. (03/05/2006) 

 

 Neste caso, a aparência do corpo sacrificava a saúde. O corpo magro das fórmulas, não 

era um corpo saudável e magro, era simplesmente magro – mas com olheiras que simbolizam 

uma saúde que vai se consumindo, “se acabando aos pouquinhos”, como as participantes 

colocaram. 

 O corpo magro, entretanto, é o corpo que, olhado de longe, é o corpo ideal e 

reconhecido como saudável, comedido, equilibrado – que seria o reflexo de uma pessoa capaz 

de se controlar, ter força de vontade, perseverança. Quando o emagrecimento tornava-se um 

fim em si mesmo, colhíamos relatos como este: 

 

Rita contou que sabia que não ia conseguir comer um pedaço só, então por isso não 
comeu e saiu de perto da pizza. E o marido dela ficou insistindo pra ela comer, 
porque achava que ela estava muito tristinha de não comer. (15/03/2006) 

 

 Ao tentar emagrecer, Rita estava afastando-se dos outros. Poderíamos pensar que Rita 

estava apenas abrindo mão da alegria momentânea de um pedaço de pizza e companhia da 

família para ser mais feliz depois, porém o que poderia ser apenas uma estratégia para não 

comer demais poderia vir a se tornar uma fonte de constante insatisfação. Como discute Ayres 

(2007), uma situação de dor e sofrimento pode representar para uma pessoa o caminho pelo 

qual realiza a busca de sua felicidade. Isso expressa uma forma de ser própria dessa pessoa, 

porém, se percebermos nessa situação um paradoxo, isso se deve ao fato de vislumbramos 

outras experiências de felicidade negadas naquela experiência. Nesse caso, Rita estava 

abrindo mão do convívio à mesa com seus familiares ao buscar o emagrecimento. Estava 

também abrindo mão de comer algo que gostava, apesar de o saber técnico dizer que isso não 

seria necessário. Ao invés de diminuir a quantidade de pizza que comeria, Rita preferiu não 

comer mais pizza. O receio do profissional de saúde, numa situação como essa, é que a pessoa 
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ao invés de buscar o emagrecimento para superar obstáculos ao seu projeto de felicidade, 

passe a buscar o emagrecimento como se este fosse a própria felicidade. Além disso, o saber 

técnico compartilhado nas reuniões do GAM-PAS nos informava que esse tipo de medida 

adotada pela participante é pouco eficaz para o fim por ela perseguido: emagrecer. Pular 

refeições, deixar de comer as mesmas coisas que os outros comem não é a maneira 

recomendada para perder peso. 

 Do ponto de vista do profissional de saúde, nem sempre emagrecer torna uma pessoa 

mais saudável. O exemplo extremo disso seriam os quadros de anorexia e bulimia, em que a 

pessoa emagrece, mas compromete sua saúde. Nem sempre os projetos de felicidade 

incorporam o cuidado com a saúde e o profissional de saúde precisará atentar para este 

paradoxo durante o cuidar. Para promover práticas alimentares saudáveis é necessário 

entender como estas se encaixam no projeto de felicidade das pessoas. 

 

Neuza falou que o que acha mais importante para começar é uma discussão para que 
as pessoas saibam o que estão querendo, o que estão buscando, se querem saúde, se 
querem emagrecer... [...] (05/10/2005) 

 

 O que Neuza estava nos dizendo era que precisávamos começar entendendo o que 

aquelas pessoas estariam buscando porque, eventualmente, precisaríamos repensar algumas 

coisas junto com elas. No caso, Neuza estava pensando especificamente em pessoas que 

conheceu no grupo de reeducação alimentar do CPS-HC e que acreditavam que quando 

estavam mais gordas estavam mais bonitas e não entendiam que perder peso tornava-as mais 

saudáveis. Às vezes alguns dos resultados do cuidado com a saúde que estamos propondo não 

são desejados pelas pessoas, concebidas como sujeitos do cuidado, e este limite ético da 

atuação profissional precisa ser compreendido na parceria entre sujeito do auto-cuidado e o 

profissional de saúde. Esse é um dilema que deve ser incorporado como parte dos processos 

de atenção integral à saúde. O grande desafio que se coloca aqui é promover saúde de maneira 

que seja possível encontrar um horizonte comum para todas essas demandas em conflito, que 

respeite não só os índices e parâmetros médicos de saúde, mas também valores estéticos e 

éticos de cada pessoa. 
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7.3 O sentido do grupo nos termos de suas participantes 

 

 

 Já discutimos como o GAM-PAS havia sido idealizado, a proposta de funcionamento 

do grupo e como, na prática, nosso planejamento precisou ser revisto. Também abordamos a 

maneira como as participantes lidavam em seu cotidiano com a questão do excesso de peso, 

mudanças e controle da alimentação e com a questão do acesso ao cuidado com a saúde. 

Resta-nos, entretanto, expor como foi o grupo nos termos das próprias participantes: como o 

GAM-PAS encaixava-se em suas vidas, o que esperavam do GAM-PAS e como foi de fato o 

grupo a partir das expectativas e contribuições das participantes. 

 O grupo teve múltiplos sentidos para as diferentes mulheres que por ele passaram. Dos 

dois homens que vieram procurar o GAM-PAS tivemos pouca informação. Um deles veio 

apenas em duas reuniões e o outro assistiu apenas uma, não falou nada, apenas o seu nome. 

Assim, temos apenas os relatos das mulheres que passaram pelo grupo. 

 Para Neuza, a multiplicadora que nos acompanhou até o final do processo, o nosso 

grupo, assim como os outros dos quais participava, lhe dava a oportunidade de evitar a solidão 

de sua casa. 

 

Em pouquíssimo tempo (num espaço de três anos, se não me engano) [Neuza] 
perdeu o irmão mais velho, o marido e a irmã. Se ficar em casa acredita que não vai 
aguentar e vai cair em depressão, por isso os grupos a ajudam muito. (05/10/2005) 

 

 Tanto que, quando nos reuníamos após feriados, Neuza estava sempre aliviada por 

poder voltar às atividades que a tiravam de casa: 

 

[Neuza] acha ruim o feriado porque detesta ficar em casa, tem pavor de ficar sozinha 
em casa, então o feriado mais atrapalha do que ajuda [09/11/2005] 
 
[...] Então fica fora de casa o máximo que pode, sempre arranja alguma coisa pra 
fazer. Neste sábado, por exemplo, veio na aula de Yoga que está sendo dada na 
biblioteca. (23/11/2005) 

 

 Houve até quem entrasse no grupo – e saísse pouco depois – porque, como Neuza, 

tentava ficar longe de casa, porém não tinha nenhum interesse em participar do GAM-PAS, 

precisava só sair para espairecer: 

 

A uma e meia já tinha uma senhora batendo na porta. Abri e falei que ainda não 
tinha começado, mas como ela estava de passagem, acabei conversando com ela. 
[...] o marido estava com problemas de saúde e pra ela estava ruim ficar em casa, 
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então ela hoje pegou e resolveu sair pra espairecer... Passando na Av. [nome da 
avenida em que realizávamos o grupo], viu a faixa e resolveu entrar. [...] Ela queria 
falar. E queria sair de casa. [...] Sugeri que voltasse às 14h30, que eu daria uma 
explicação básica e depois ela poderia ficar para assistir o grupo hoje. Ela não voltou 
depois. (26/04/2006) 

 

 Para outras pessoas, era importante vir ao grupo para sair um pouco de casa, ter 

contato com outras pessoas e, em alguns casos, tentar diminuir a ansiedade e evitar a geladeira 

de casa: 

 

Quanto à Marta, ela já tinha visto a faixa, mas estava enrolando para vir, mas agora 
decidiu vir. Ela está fazendo análise e a analista falou pra ela fazer. Conta que 
precisa arrumar um tempo pra cuidar de si mesma e que é melhor ficar fora de casa 
à tarde, pois o filho está na escola e ela fica sozinha com a comida e a tevê. 
(26/04/2006) 
 
Gláucia fala que antes de vir para o grupo tinha medo de as pessoas falarem com ela 
porque tinha medo de não saber responder, e agora está falando tanto que na casa 
dela nem aguentam de tanto que ela fala. (05/04/2006) 
 
Esmeralda começou, contou que ela veio porque achava que precisava de ajuda. Ela 
lê muito, vê muita entrevista, e isso a ajudou bastante, mas ela precisava sair de 
casa também, conhecer gente... “Porque essa ansiedade tem que ir embora”, 
porque se ficar em casa não tem o que fazer e acaba comendo. (05/04/2006) 
 

 

 Era comum também as participantes chegarem antes do horário marcado para o início 

do grupo para ficarem conversando umas com as outras ou comigo. Colhi muitos relatos de 

suas histórias de vida enquanto esperávamos para começar o grupo. 

 

[Heloísa] praticamente por meia hora ficou falando, contando coisas de sua vida e a 
sua relação com as pessoas e com a comida e pela outra meia hora ela continuou 
falando, mas a Neuza chegou, depois a Yasmim e a Samanta, e mais pessoas foram 
participando da conversa. Eu basicamente ouvi. (24/01/2006) 

 

 Muitas participantes nos contavam por que estavam buscando o grupo, seus limites em 

relação a ele e a importância que passou a ter em suas vidas: 

 

[Heloísa] Contou que veio pro grupo principalmente para buscar incentivo para o 
seu emagrecimento, ter apoio, porque em casa, quando ela emagrece, para as filhas 
ela não está fazendo mais do que a obrigação. Diz ela: “Porque ser gordo é falta de 
vergonha na cara, né?”. Então ela queria no grupo encontrar pessoas que tem o 
mesmo objetivo que ela, mas já avisa, não faz nada forçada, e que é bom que eu 
saiba isso. (24/01/2006) 
 
Segue uma conversa meio tumultuada (todas falando ao mesmo tempo) sobre doces, 
e alguém fala que se tem um deslize já desanimaria da dieta, mas que o grupo faz 
não desanimar. (08/03/2006) 
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Clarisse fala que pra ela é muito importante ver o exemplo dos outros, e fala da Rita, 
que estava quase desistindo e conseguiu perder quatro quilos. [...] Fala que temos 
que ver o exemplo bom dos outros, mesmo que percamos pouco, o importante é não 
ganhar peso. (29/03/2006) 

 

 Assim, o espaço oferecido pelo GAM-PAS era um espaço em que poderiam encontrar 

outras pessoas que estariam enfrentando situação semelhante e, assim, encontrar o apoio e 

incentivo que não encontravam em pessoas que não viviam aquela situação. Mais ainda, ao 

ver e encontrar essas pessoas, buscavam encontrar esperança – ver que o outro conseguiu 

passar a se alimentar melhor e conseguiu ter mais saúde inspirava-as a também buscar este 

caminho. 

 

Clarisse [...] [foi a sua igreja, que já algum tempo não era a igreja que estava 
frequentando e] todo mundo reparou que ela tinha emagrecido e todo mundo queria 
saber o que ela tinha feito para emagrecer, ninguém acreditava que ela tinha 
emagrecido sem remédio, só com reeducação alimentar. Queriam saber onde podiam 
fazer isso também [...] (14/06/2006) 

 

 Além disso, o grupo ajudava a tirar da solidão, ajudava a “não desanimar”, como disse 

uma participante. Não estavam sozinhas naquela caminhada, mas estavam umas com as 

outras. 

 Assim, no grupo era frequente a troca de receitas que uma anotava e passava para as 

outras e as dicas que cada uma ia descobrindo que funcionava em sua casa e passava para o 

grupo. Também recomendavam umas às outras serviços e cursos que haviam descoberto e 

traziam para o grupo informações que haviam lido ou visto na mídia – algumas vezes para 

colocar em discussão se aquilo que tinham visto ou ouvido era mesmo daquele jeito. Várias 

participantes trouxeram materiais que encontraram: livros de receitas, guias de alimentação 

saudável que em algum momento de suas vidas haviam recebido, revistas com matérias sobre 

alimentação e apostilas.  

 O grupo nunca foi “estável” e, como já discutimos, no início do trabalho havia um 

número muito grande de interessados e dividimos o grupo em duas turmas, que se revezavam 

para que pudéssemos estar com uma turma em uma semana e a outra turma na semana 

seguinte. Após algum tempo percebemos que boa parte das pessoas interessadas não estava 

vindo às reuniões e que seria possível juntar as duas turmas num grupo só, que passou a se 

reunir toda semana. A junção das turmas foi importante, pois garantiu às participantes que se 

encontrassem com maior frequência e, para nós, garantiu que trabalhássemos com um grupo 

unificado ao invés de dois grupos diferentes. A maior frequência dos encontros garantia que, 

mesmo tendo faltado a uma reunião, a participante não precisasse ficar mais uma semana sem 
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vir ao grupo – se faltava, poderia vir já na semana seguinte. Nessa fase também já havia 

algumas participantes mais assíduas de maneira que, mesmo que sempre houvesse pessoas 

novas e algumas que não voltariam mais, o grupo já começava a ter uma identidade, embora o 

as participantes não estivessem atentas à dimensão coletiva do processo saúde-doença nem 

engajadas na reivindicação de seu direito a melhores condições de saúde, tal qual 

idealisticamente havia sido imaginado. 

 Quando o grupo ficou um pouco mais estável, ou seja, com um núcleo de pessoas que 

o frequentavam, começou a haver um diálogo intenso entre as participantes. Nos pequenos 

diálogos o intercâmbio entre as participantes era muito rico e importante para colocá-las na 

posição de agentes de seus próprios processos de saúde. Não eram nem vítimas de condições 

externas, nem culpados por suas condições atuais de saúde, mas pessoas buscando ativamente 

um caminho próprio para alcançar melhores condições de saúde, ampliando sua consciência e 

apropriando-se ativamente do que era debatido no grupo. Ao mesmo tempo, compartilhavam 

as descobertas deste caminho umas com as outras. 

 

Para o grupo, Bianca deu a sua dica: para sentir que repetiu, ela se serve de metade 
da comida que pode comer e só depois pega a segunda metade, e come bem 
devagarzinho, que é pra enganar e não ficar com a sensação de ter comido pouco. 
Alguém fala de encher o prato de folhas para não ficar com o prato vazio. 
(08/03/2006) 
 
Cláudia [...] falou que está usando a dica da Bianca, de colocar só metade do que 
pode comer no prato para depois repetir (22/03/2006) 
 
Bianca contou que a Liane estudava e contou pra ela que no cérebro tem uma coisa 
chamada hipotálamo, que avisa quando a gente tá cheio e quando não tá e aí quando 
você come demais e depois aquilo ali sobra, ele tinha avisado a gente. (05/04/2006) 
 
Alguém comenta que o Dráuzio Varela falou que se você comer demais o coração 
cresce, e depois não volta ao normal. A pessoa que viu isso ficou assustada. 
(05/04/2006) 
 
Simone começa a falar da cirurgia de estômago. [...] Sugiro que Bianca mostre a 
revista que dizia quem podia fazer a cirurgia [...] Bianca mostra em sua revista as 
ilustrações dos tipos de cirurgia. [e comentam sobre casos de conhecidas que 
fizeram a cirurgia e ficaram "mais tristinhas" ou com peles sobrando] (19/04/2006) 
 
Simone comenta que perto da casa dela tem um grupo que faz caminhada. E pra 
terceira idade tem um serviço no posto de saúde dela. (03/05/2006) 
 
Simone comentou que ouviu na tevê um médico falar que pra informação chegar no 
cérebro demora uma meia hora, por isso antes de comer é bom comer uma gelatina, 
um queijo branco... Porque aí na hora de comer você não está com tanta fome. 
(10/05/2006) 
 
Gláucia fala que de umas duas semanas pra cá começou a seguir os conselhos da 
Heloísa e da .euza: deu vontade de comer, ela sai de casa. Ou começa a fazer outras 
coisas. (17/05/2006) 
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Simone mostrou as receitas de pizza que trouxe. Enriete falou que dá pra fazer pizza 
na panela de pressão, é só desligar a panela quando começar a chiar. Deixo os livros 
à disposição e logo de cara se interessam pelo da Enriete. Começam a falar dos 
cursos do Sesi, Anita se matriculou em um que vai começar agora. Enriete disse que 
parece que vai ter um curso de multiprocessador. (07/06/2006) 

 

 Elementos da sabedoria popular – ou de caminhos alternativos à medicina tradicional 

também ganharam espaço e foram valorizados no GAM-PAS: 

 

A Heloísa deu então uma aula de chá, explicando inclusive a necessidade de não se 
tomar, por mais de três dias seguidos, chá da mesma erva e preparar a quantidade 
certa, porque se consumido em quantidade excessiva, o chá deixa de fazer efeito. 
[Segue falando sobre o preparo de chás]. Falou que o chá de carqueja é bom pra 
emagrecer, mas precisa tomar cuidado com ele, pois consumido por mais de nove 
meses seguidos, começa a afetar a visão. (24/01/2006) 
 
Nessa hora falou-se também de receitas caseiras contra a flacidez, falaram de óleo 
de amêndoa pra passar no corpo [...] [alguém] deu a dica de misturar óleo de girassol 
com hidratante, porque é barato e contra flacidez é ótimo. Porém, precisa tomar 
cuidado com o sol, disse alguém. (24/01/2006) 

 

 Além disso, os nossos termos começam a ser transpostos em outros termos: 

 

[Clarisse diz que] está conseguindo manter o horário de comer de 3 em 3 horas. [...] 
compara o estômago com um bebezinho, que quando chora você dá de mamar, e dá 
de mamar a cada três horas. (03/05/2006) 
 
A Dulce perguntou dos adoçantes, se tem algum risco pra saúde, [falei que] a gente 
faz um rodízio da substância do adoçante, [...] tem que estar atento a química do 
adoçante, porque [...] é pra trocar o elemento químico. “Como o chá”, disse alguém. 
É, como o chá. [as ervas do chá também precisavam ser rodiziadas para não fazer 
mal] (24/01/2006) 
 

 E a conversa no grupo estava além do emagrecimento. As histórias no grupo não são 

apenas histórias de sucesso no emagrecimento, mas são exemplos de vida: 

 

Clarisse: Eu lembro muito também da Heloísa, da história de vida dela mesmo, que 
ela perdeu o marido que teve um enfarte dirigindo o carro, né, teve que cuidar de 
tudo sozinha... O exemplo de vida que ela passou pra gente tá, exemplo de mãe, de 
mulher mesmo... [retoma um pouco da história] (14/06/2006) 

  

 Mesmo nos momentos 1 e 2 de nosso trabalho – quando o grupo ainda era formado 

somente por mim e pelas multiplicadoras – o espaço do grupo não servia só para falar de 

alimentação, tanto para a Neuza quanto para a Magali. Neuza sempre chegava cedo – antes do 

horário marcado para nos reunirmos, e ficava falando de sua vida, da perda das pessoas 

queridas. Magali chegava sempre atrasada, porém não conseguíamos começar a falar sobre o 



111 
 

 

GAM-PAS em si enquanto ela não terminasse de contar – sempre falando muito rápido – 

sobre todos os problemas que enfrentava na família. Somente depois dessas conversas, 

começávamos a falar sobre o GAM-PAS. Às vezes não dava tempo: 

 
Magali ainda disse “Nossa, mas a gente nem falou de comida hoje"! (09/11/2005) 

 

 Porém, não eram todas as pessoas que acreditavam que o GAM-PAS pudesse ser um 

espaço para falar da vida. Quando nos reencontramos após esta reunião em que “não 

havíamos nem falado de comida”, Magali nos disse que: 

 

[...] se for pra ficar vindo bater papo, ela tem mais o que fazer. Neuza discordou, 
achou que era bom podermos falar da vida, era importante. (16/11/2005) 

 

 Vemos assim que mesmo antes das participantes chegarem ao grupo, havia certa 

indefinição quanto ao seu propósito – e seus limites – sob a perspectiva das multiplicadoras. 

O que cabia no grupo e o que seria um desvio de sua proposta? Para Neuza, falar da vida 

cabia no grupo. Para Magali, por mais que ela também estivesse sempre usando o espaço do 

grupo para falar de sua vida, isso era encarado como um desvio da proposta e como “perda de 

tempo”, afinal de contas, estaríamos lá, segundo ela, para falar de comida. 

 Porém, será que era só sobre comida que deveria tratar um grupo de ajuda mútua para 

a discussão de peso, alimentação e saúde? Sob nosso ponto de vista a comida não deveria ser 

o centro da conversa, embora fosse um elemento importante dela. Conhecer o cotidiano das 

multiplicadoras e, futuramente, das participantes, também era fundamental para entendermos 

quais eram as condições e possibilidades de seus contextos de vida. Assim, conversar sobre a 

vida era fundamental. 

 Assim como Magali acreditava que falar da vida era perda de tempo, algumas das 

pessoas que vieram ao grupo e não tiveram resultados como os que esperavam, ou não 

encontraram uma estrutura que considerassem eficaz para promover a perda de peso, não 

ficaram no grupo. Como já discutimos em 7.1 “Aquilo que planejamos e aquilo que 

aconteceu”, a tecnologia da conversa, ou o “bate-papo”, como chamavam as participantes, foi 

visto por algumas das pessoas que procuraram o grupo como sinônimo de perda de tempo. 

Logo, para algumas pessoas, a função do grupo era promover seu emagrecimento – não 

necessariamente vinculado à sua saúde, como foi exposto em 7.2 “Peso, alimentação e saúde 

na vida cotidiana das participantes” – e se o GAM-PAS não parecia ser capaz de cumprir esta 

finalidade, não voltavam mais às reuniões. 

 Quando percebemos que as participantes não estavam permanecendo no grupo e que 
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pediam por algo mais estruturado, queriam saber o que era uma alimentação saudável e o que 

deviam comer, decidimos que seria necessário entregar a elas algo concreto, que pudessem 

pegar e levar pra casa. Montamos então pastas de ferragem com folhas em branco, uma 

imagem da pirâmide alimentar adaptada à população brasileira (Philippi et al., 1999) e lista de 

substituições do “Guia Alimentar Adaptado para a População Brasileira” (Brasil. Ministério 

da Saúde., 2005) e um exemplo de cardápio para ilustrar como as porções funcionavam. 

 A confecção dessas pastas, que surgiu do encontro das exigências das participantes e 

de nossa intenção de tentar manter as pessoas no grupo ao mesmo tempo em que tentávamos 

responder ao que demandavam, teve um impacto importante no grupo tal como ele aconteceu. 

Por um lado a pasta deu ao grupo certa legitimidade. Nosso material nos diferenciava de 

outros grupos voltados para perda de peso e de tratamentos feitos anteriormente. Foi como se 

a pasta tivesse dado um nome ou uma linha para o GAM-PAS. Em várias reuniões as 

participantes disseram que “estavam seguindo a pirâmide” – referindo-se à pirâmide alimentar 

que estava na pasta. Algumas diziam ter feito a opção de “seguir pela pirâmide”, ao invés dos 

pontos ou da dieta que uma nutricionista havia passado: 

 

Clarisse: [...] E eu já tinha começado a fazer a dos pontos. Eu tinha perdido um quilo 
com os pontos. Aí me interessei, deixei os pontos de lado e graças a Deus estou feliz, 
porque eu perdi peso mesmo, sem prejudicar a minha saúde e sem sofrer. 
(14/06/2006) 
 
A Raquel queria a pasta. Porque a nutricionista em que ela foi é muito longe e ela 
preferia seguir “por aqui”. Perguntei se ela estava ciente de que eu só estaria até 
final de junho. Pra ela tudo bem. Falei pra ela que eu não era nutricionista e que 
poderia ser melhor se ela fosse acompanhada também por uma nutricionista, mas ela 
não queria porque era muito longe e ficava me dizendo “Eu já vim aqui, eu estive 
aqui semana passada, e ainda não ganhei minha pasta”. (22/03/2006) 

 

 Por outro lado, essa pasta causou diversos problemas. Já no excerto acima, Raquel 

reclama por ainda não ter ganhado a pasta. De fato, já havíamos começado a evitar a 

distribuição das pastas quando Raquel começou no grupo. O que acontecia era que as pessoas 

ficavam sabendo da pasta através de outras participantes quando chegavam ao grupo pela 

primeira vez – ou mesmo antes de vir, como foi o caso de Raquel, que soube da pasta através 

de Clarisse – e vinham até mim ávidas pela pasta. Era como se a pasta fosse resolver todos os 

problemas, se tornando então mais uma das possíveis soluções mágicas disponíveis no 

mercado, com a vantagem de que não estávamos cobrando nada nem pelas reuniões e nem 

pelo material, ao contrário do que acontecia com a maior parte das outras alternativas 

disponíveis. 
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Raquel tinha a pressão alta e agora está com a pressão boa, está se sentindo bem, 
falou que depois que pegou a pasta ficou tudo mais fácil. (03/05/2006) 

 

 Como a solução para os problemas poderia estar apenas na pasta, algumas pessoas 

sequer continuavam no grupo após pegar esse material. Cumpriam o que havíamos 

estabelecido como critério para avaliar se a pessoa realmente teria intenção de ficar no grupo 

– participar de duas reuniões –, recebiam a pasta e nunca mais voltavam. Assim, um item que 

deveria apenas fazer parte do trabalho que desenvolvíamos, tornava-se objeto de consumo. A 

participação das pessoas, nesses casos, restringia-se a ter o trabalho de frequentar o número 

mínimo exigido de reuniões para pegar a pasta, ou seja, pagar o preço que era exigido para ter 

a pasta. 

 Uma vez distribuídas as pastas ficou muito difícil voltar atrás. Quando restringimos a 

distribuição das pastas houve quem se revoltasse: 

 

[Era um dia que estava particularmente confuso, havia muito gente nova querendo 
começar no grupo, estávamos ainda trabalhando com uma lista de espera e era um 
dia que havíamos programado para responder questionários da pesquisa] Eu estava 
explicando as coisas para cada pessoa nova e quando dei pelo que estava 
acontecendo a Cláudia e uma amiga [novas no grupo] [...] estavam saindo pra 
xerocar a apostila da Rita. Barrei. A amiga de Cláudia disse, muito brava, que já que 
não tinha vaga ela ia tirar xerox. Falei pra ela que a idéia não era pegar a pasta e ir 
embora, que aquele material fazia parte do trabalho que faríamos nas reuniões, e que 
cada pessoa tinha uma necessidade diferente, de maneira que não adiantaria xerocar 
o material da Rita. (15/02/2006) [essa amiga de Cláudia não voltou mais ao grupo, 
mesmo quando não tínhamos mais uma lista de espera]. 

  

 E, como as próprias participantes e a multiplicadora estavam divulgando a pasta como 

uma das coisas mais importantes e interessantes do GAM-PAS, ficava ainda mais difícil 

interromper sua distribuição: 

 

[...] eu estava explicando a pirâmide e ela [.euza] falou que eu ia dar a pasta [para 
as novas participantes]. Expliquei que eu não tinha mais pastas para dar e que eu 
não tinha verba para mais pastas (na verdade, tinha 10 pastas em casa ainda, mas 
depois de algumas coisas que aconteceram, cheguei à conclusão de que não era uma 
boa idéia entregar as pastas). Mesmo assim a .euza continuou dizendo que eu podia 
xerocar as pastas em algum lugar baratinho...  (05/04/2006) 

 

 Para as participantes a pasta era importante. Porém, se por um lado foi uma tentativa 

de ir de encontro ao que as participantes nos diziam que era necessário ao grupo e deu a ele 

certa concretude, por outro, nos colocou na posição de fornecedores de material gratuito para 

perda de peso. No plano ideal do que havíamos planejado para o grupo, essa pasta poderia ter 

sido desenvolvida junto com as participantes, mas da maneira como as coisas aconteceram, 
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isso não teria sido possível. É necessário considerar também que a pasta era uma maneira de 

assegurar o direito à informação, porém no plano ideal o direito à informação seria uma das 

reivindicações possíveis daquele grupo de pessoas junto ao Estado. Da maneira como as 

pastas foram produzidas – com material próprio da pesquisadora – era possível fornecer 

apenas uma quantidade limitada de pastas às pessoas e, inevitavelmente, algumas não teriam 

acesso a este material. 

 Quanto à função da pasta na vida das participantes, algumas delas podem ter visto a 

pasta como uma espécie de prescrição que, se seguida, levaria ao emagrecimento. Quanto 

àquelas pessoas que pegaram a pasta e não vieram mais às reuniões, não podemos avaliar, 

mas com as pessoas que ficaram no grupo tentamos recolocar esse material a partir de uma 

outra perspectiva. Não tivemos a oportunidade de construir o material a partir do zero com 

elas, mas conseguimos revê-lo coletivamente. Assim, com as participantes que ficaram no 

grupo independentemente de já terem recebido suas pastas, conseguimos fazer discussões 

importantes a partir desse material e avançar para além do que estava lá. Ampliamos, por 

exemplo, a lista de alimentos que constava da lista de substituições fornecida, para incluir 

alimentos que faziam parte do cotidiano das participantes e não eram contemplados pela lista. 

 

Segue uma conversa sobre o cuscuz, que ele não precisa ser abandonado, o que não 
dá é pra comer o cuscuz inteiro, como Clarisse conta que Raquel fazia, e ainda com 
margarina. [Clarisse] Fala que seu cuscuz é bem nortista mesmo, com milharina, e 
agora é um pedacinho, o café com leite e pronto, que sustenta bem mais que o 
pãozinho. (31/05/2006) 

 

 Ao longo de nossas reuniões as participantes puderam perceber que não precisariam 

deixar de comer os alimentos com que estavam habituadas para ter uma alimentação mais 

saudável. Quando algum alimento não estava na lista de substituições da pasta, pensávamos 

juntas a respeito de qual seria a posição daquele alimento nas listas (carboidratos, legumes, 

frutas, carnes, feijão, laticínios, óleos, doces) e de como seria o tamanho de uma porção 

daquele alimento para que pudessem comê-lo sem prejudicar sua saúde. A pasta oferecia uma 

estrutura, mas nós precisávamos usar o que estava na pasta como ponto de partida para falar 

da alimentação do dia a dia. 

 Da maneira como algumas pessoas utilizaram o material da pasta, esse material não 

restringiu a alimentação ou a criatividade, mas ajudou as participantes a conhecer melhor os 

alimentos e, com a ajuda do grupo, a encontrarem maneiras de melhorar a alimentação do dia 

a dia: 
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Simone fala que antes tinha muita dificuldade na cozinha, ela nunca sabia o que 
fazer de mistura, faltava imaginação, estragava muito legume e verdura que ela 
comprava no mercado, agora não, agora ela cada dia faz um legume diferente e uma 
carne. .ão está estragando tanto alimento quanto estragava e não falta imaginação. 
(31/05/2006) 

 

 Ainda na linha de que o grupo deveria ter “alguma coisa para seguir” e ser eficaz para 

fins de emagrecimento, algumas pessoas também achavam que o grupo deveria também ter 

uma balança. Ao contrário do que aconteceu com a pasta, a balança nós não providenciamos 

para o grupo. Desde o começo propusemos que tentassem descobrir de que maneira 

poderíamos conseguir uma balança para o nosso grupo ou algum local onde pudessem se 

pesar. Várias pessoas se dispuseram a trazer balanças de casa, mas sempre que alguém dizia 

que traria uma balança, não vinha mais ao grupo. As participantes chegaram a organizar uma 

“vaquinha” para comprar a balança, mas quando uma pessoa ficou encarregada de comprar a 

balança e depois trazê-la ao grupo cobrando dois reais de cada participante para saldar a 

balança, essa pessoa parou de vir ao grupo. 

 

[perguntaram-me]: “Você não consegue arranjar uma balança pra gente ter aqui?”. 
Expliquei que eu não tinha verba nem pra xerox, quanto mais para uma balança. 
Uma das sugestões então foi estabilizar o grupo e então as pessoas que realmente 
forem ficar fazerem uma vaquinha pra comprar uma balança, dessas que não são 
muito caras. [...] Sugeri que organizássemos uma comissão que ficasse responsável 
por tentar descobrir se havia algum meio de conseguirmos uma balança. De 
comissão ninguém quis participar, mas várias delas sugeriram que cada uma fosse 
tentando descobrir. (22/02/2006) 

 

 Como já vimos em 7.2 “Peso, alimentação e saúde na vida cotidiana das 

participantes”, numa lógica em que a eficácia do grupo seria medida pelo emagrecimento de 

seus participantes, a balança é item fundamental dessa avaliação. Mais ainda, considerando 

que, por essa mesma lógica a diminuição do peso dependeria somente da força de vontade de 

cada participante, a balança mediria também a força de vontade e esforço de cada uma ou a 

falta deles. O indicador de saúde, neste caso, seria a diminuição do peso.  

 

Por que o grupo precisa de uma balança? Deram vários motivos. “É pra incentivar, 
porque assim se eu for no grupo e ver que a outra emagreceu 100g, vou me 
perguntar por que eu não emagreci, e vou querer emagrecer na semana seguinte”; 
“A gente combina que naquela semana não pode comer tal coisa, [...] se pesa e vê 
quem conseguiu e quem não conseguiu. Aí quem conseguiu a gente aplaude”. 
(22/02/2006) 
 
E eu até perguntei se não dava pra cada uma se pesar e contar o peso, mas o que me 
disseram é que aí a pessoa pode mentir [...] (22/02/2006) 
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Falam de novo da balança, que se tivesse uma balança iam se esforçar para chegar 
toda semana e ter perdido alguma coisa, porque dá vergonha chegar e dizer que 
não perdeu nem 100 graminhas. (08/03/2006) 
 

 

 Assim, do ponto de vista das participantes, a balança seria uma ferramenta. A balança 

serviria para avaliar se estariam ou não conseguindo emagrecer, mas também serviria tanto 

para que os outros vissem seus progressos no emagrecimento como para monitorar e 

comparar o seu emagrecimento com o dos outros. Por um lado ver que o outro emagreceu 

serviria de incentivo para continuar tentando emagrecer: o outro poderia ser fonte de 

esperança – “se ele, que é como eu, está conseguindo, eu também posso conseguir”. Por outro 

lado a balança estimularia pelo constrangimento já que, como vimos em 7.2 “Peso, 

alimentação e saúde na vida cotidiana das participantes”, perder peso é encarado como algo 

que dependeria apenas de uma escolha e, portanto, do esforço dos indivíduos. Ao mesmo 

tempo, não perder peso significaria “não ter vergonha na cara”. A competição com os outros – 

uma espécie de disputa para ver quem estaria seguindo a dieta, quem teria mais “força de 

vontade” e quem “não estaria se esforçando” – também parecia ser estimulante. 

 

Rita diz que na semana que faltou andou comendo muito, mas que depois ela falou 
pra si mesma que não ia desistir e que ia provar pra todo mundo do grupo que 
conseguia emagrecer, que ia chegar essa semana e estar pesando menos, e 
conseguiu: correu atrás do prejuízo e perdeu mais um quilo. (15/03/2006) 

 

 A relação com a balança e com os outros, para Rita, envolvia desafio e superação. Rita 

precisava provar aos outros que era capaz de emagrecer, mostrar aos outros – e, assim, para 

si mesma – que era capaz de seguir as condutas para uma alimentação saudável. O risco dessa 

maneira de lidar com a balança é que, após o primeiro ou o segundo deslize, poderia ficar 

difícil voltar a encarar os outros participantes do grupo, uma vez que se compreenderia que no 

espaço do grupo a (má) conduta alimentar seria registrada e julgada. Quando acompanhamos 

o grupo de reeducação alimentar do CPS-HC (Lara, 2005; Tunala Mendonça, 2005) já 

havíamos presenciado algo semelhante: uma das participantes ficava sem comer quando 

estava perto do dia da pesagem, pois assim não corria o risco de registrar um aumento de 

peso. 

 Para algumas das participantes, a balança poderia ser também uma parte dos rituais 

que manteriam o grupo existindo após a minha partida. A pasta já havia conferido certa 

legitimidade ao GAM-PAS, mas a balança poderia ser algo físico ao redor do qual as 

participantes poderiam continuar se reunindo: 
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Me perguntam se eu não posso mesmo continuar. [...] Simone fala que se a gente 
conseguisse uma balança de repente seria até mais fácil, porque aí poderiam se 
reunir para se pesar. (03/05/2006) 

 

 Entretanto, nós nunca conseguimos trazer uma balança para o GAM-PAS. Para 

algumas, isso gerou decepção: 

 

A Patrícia – que ficou um pouquinho depois do final da reunião e me ajudou a 
empilhar as cadeiras – disse que veio hoje porque estava com esperança de se pesar, 
porque o resto tudo é repetição. [Depois disso faltou a uma reunião, veio mais uma e 
depois não veio mais] (22/03/2006) 
 

 Já outras pessoas encontraram soluções individuais para monitorar o seu peso e 

continuavam vindo às reuniões independentemente de termos ou não uma balança. Uma delas 

ganhou uma balança, outras pediam para se pesar no postinho ou se pesavam na farmácia. E, 

para algumas, houve a seguinte constatação: 

 

Simone fala que antes acha que era pelo peso que fazia as coisas, agora que é uma 
reeducação alimentar, não acha que é assim, não é porque emagreceu que vai voltar 
a comer os doces porque eliminou um pouquinho. Não tem isso de comer um doce e 
depois deixar de comer outra coisa... (31/05/2006) 

 

 Então, no grupo, havia uma percepção de que a saúde estava para além da diminuição 

do peso e que a opção por uma alimentação mais saudável era reeducar para a vida, e não até 

atingir determinado peso. 

 

[...] Clarisse falou que agora ganhou uma balança, pro aniversário dela [...] Alguém 
comentou que balança não era presente. Clarisse falou que adorou. Enriete falou que 
o ruim é que a gente fica querendo se pesar todo dia. Clarisse disse não, disse que se 
pesou no dia que ganhou. Neuza fala que não tem problema com balança não, 
Clarisse diz que ela também não. Neuza fala que não fica subindo todo dia. 
(31/05/2006) 

 

 A balança pode deixar de ser um juiz moral para ser apenas um dos recursos para 

acompanhar a evolução de seus projetos de saúde. E o grupo, com balança ou sem balança, 

com emagrecimento ou sem emagrecimento, continuaria existindo para suas participantes, 

mesmo depois que encerrássemos nossas reuniões: 

  

Anita: Eu lembro, a todo momento, sempre que eu vou comer eu lembro desse 
grupo. O grupo, pelo menos pra mim, é muito importante. Mesmo que eu não perca 
esse peso como vocês [...] (14/06/2006) 
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 Neuza, a multiplicadora diz sobre a sua experiência no grupo: 

 
Neuza: Ah, eu achei muito legal porque eu consegui meu objetivo lá nas clínicas e 
acho que tem muita gente que gostaria de ter o mesmo que eu tive. O que eu tive 
outras pessoas podem ter. Foi bom conhecer elas, passar minha experiência pra 
elas... Fico contente, se eu pude contribuir com alguma coisa pra elas melhorarem, 
foi muito bom. (14/06/2006) 

  

 O grupo deu às participantes a oportunidade de acesso a um espaço que até então não 

fazia parte de seu cotidiano. Neuza conseguiu dividir com outras mulheres aquilo que tinha 

aprendido no grupo de reeducação alimentar do CPS-HC, bem como as participantes do grupo 

também puderam ensinar muitas coisas umas às outras – muito além do que seria uma 

alimentação saudável. Aquelas que permaneceram no GAM-PAS transformaram o espaço do 

grupo em um lugar de amizade e solidariedade. Se no começo do processo, quando ainda 

estávamos apenas com as multiplicadoras, era eu que precisava fazer todos os contatos 

telefônicos, ao final do grupo as participantes ligavam umas para as outras pedindo para que 

me avisassem que tinham tido algum problema ou para perguntar por que a outra não tinha 

vindo ao grupo. Algumas delas, que eram vizinhas e nem sabiam, começaram a descobrir 

histórias e amigos em comum. 

 Assim, para as participantes e para as multiplicadoras, o GAM-PAS assumia 

diferentes facetas. Era um lugar para desabafar e falar da vida, mas sem que se perdesse de 

vista a discussão sobre alimentação e saúde. Era um espaço para encontrar apoio e 

solidariedade, mas também um lugar onde poderia haver competição e controle de uns pelos 

outros. Ao mesmo tempo, neste grupo poderiam também encontrar histórias inspiradoras e 

exemplos que renovavam a esperança de que uma condição melhor de vida seria possível. 
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8 Discussão 

 

 

 Nossa intervenção surgiu do encontro de uma proposta do Centro de Promoção da 

Saúde do Hospital das Clínicas (CPS-HC) com a percepção dos participantes de um grupo de 

reeducação alimentar do mesmo CPS-HC de que outras pessoas não tinham acesso a este tipo 

de serviço. O acesso à promoção da saúde, neste caso, era um direito do qual as pessoas que 

moravam ou tralhavam longe do HC estariam sendo privadas. Unindo esta demanda das 

pessoas atendidas pelo serviço à proposta do CPS-HC de que participantes de seus grupos de 

promoção da saúde poderiam atuar como multiplicadores, servindo como referência para 

outros participantes ou levando o que aprenderam nas reuniões para suas comunidades, 

idealizamos uma intervenção que pudesse ser realizada fora do CPS-HC. 

 Tentamos criar um espaço de promoção da saúde para a discussão de peso, 

alimentação e saúde na comunidade de uma das participantes do grupo de reeducação 

alimentar do CPS-HC que aceitou essa proposta e nos acompanhou durante todo o processo. 

Dessa maneira buscávamos reconhecer e ampliar o acesso a serviços de promoção da saúde 

fora do hospital e, de preferência, próximo ao local de residência das pessoas, bem como 

trabalhar com a comunidade no desenho e implantação de um Grupo de Ajuda Mútua para a 

discussão de Peso, Alimentação e Saúde, o GAM-PAS. 

 A perspectiva de trabalhar com a comunidade estava alinhada, como vimos, aos 

princípios da moderna Promoção de Saúde e da abordagem psicossocial da vulnerabilidade e 

direitos humanos, uma vez que os participantes do grupo seriam vistos não como um 

“público-alvo” de uma ação promotora de saúde exclusivamente definida pelo saber técnico, 

mas como colaboradores diretos e sujeitos de direito à saúde, que têm o direito de participar 

das decisões que envolvem o cuidado com a sua saúde. Assim, nossa ação não poderia ser 

definida a priori, mas deveria ser co-construída com a comunidade. 

 Para definir nossa ação seria necessário, a partir das cenas da vida vivida dos 

participantes, decodificar quais eram as limitações que encontravam em seu cotidiano e que 

os tornavam mais vulneráveis à obesidade ou ao excesso de peso, identificando o que seria 

próprio da dimensão individual intersubjetiva e o que seria próprio da dimensão social ou da 

programática sendo, portanto, melhor abordado a partir de mobilização coletiva. Somente 

conhecendo os obstáculos à saúde poderíamos concebê-la na perspectiva de direitos que 

poderiam estar sendo negados e como uma possibilidade concreta de nossa ação. A ampliação 
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da consciência, a partir da decodificação das cenas do cotidiano, inclui a noção de si mesmo 

como parte de um grupo, que compartilha situações de vulnerabilidade e obstáculos coletivos 

que, portanto, demandam também soluções coletivas, tal qual pretendíamos inspirar no GAM-

PAS. 

 Esperávamos, portanto, que o espaço do GAM-PAS servisse a esta decodificação e 

construção coletiva de um horizonte compartilhado. Esperávamos também que as pessoas 

pudessem reconhecer como seus direitos eram violados e, a partir do reconhecimento de que 

essa violação de direitos era compartilhada com outras pessoas em seus cotidianos, pudessem 

se organizar para defendê-los. Este horizonte compartilhado e este tipo de resposta coletiva – 

implicada na promoção de direitos – era o que imaginávamos para o GAM-PAS. Esta era a 

nossa noção de sucesso prático para a intervenção. Mesmo idealizando uma intervenção que 

pudesse ser co-construída com a comunidade e, portanto, aberta a um encontro de horizontes 

que permitiria a concepção coletiva de uma noção de sucesso prático para nossa ação, sem 

perceber impúnhamos uma noção de sucesso prático concebida a priori. 

Inicialmente, tomaremos como perspectiva a dimensão programática da 

vulnerabilidade ao excesso de peso e à obesidade para discutir os problemas enfrentados na 

implantação de nossa proposta de intervenção. 

 O sucesso prático de nossa ação supunha que o grupo chegaria na reivindicação de 

direitos, entre outros objetivos que dependiam de uma construção coletiva do GAM-PAS – 

como, por exemplo, o planejamento da ação e preparação de materiais informativos ou a 

articulação daquele grupo com serviços de saúde da região. O que esse estudo permitiu 

concluir foi que nossa noção de sucesso prático não favorecia de fato o encontro entre saberes 

para a construção de um horizonte compartilhado, uma vez que a pesquisadora esperava que a 

multiplicadora e as participantes do grupo pudessem autonomamente realizar o GAM-PAS, 

valorizando radicalmente o saber prático das participantes e desvalorizando o saber técnico 

que poderia ser a sua contribuição para essa construção.  

As participantes do GAM-PAS e a multiplicadora tinham outra noção de sucesso 

prático que, ao longo das reuniões, foi transparecendo. Para as participantes que frequentaram 

as reuniões do GAM-PAS de maneira mais consistente, o espaço do GAM-PAS era 

importante para a formação de uma rede de apoio. Compartilhavam como horizonte o desejo 

de emagrecer – emagrecer para não adoecer, emagrecer para se sentirem mais bonitas, 

emagrecer para terem mais disposição, emagrecer para não precisar de um caixão especial etc. 

– e se reuniam para encontrar apoio, inspiração e esperança na busca pela superação de 

obstáculos aos seus projetos de felicidade, que era melhor vivida na companhia dos outras 
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pessoas. Sua mobilização coletiva, entretanto, não se deu tal como havíamos idealizado – não 

resultou em mobilização para a reivindicação de direitos, mas para a formação desta rede de 

suporte no espaço oferecido pelo GAM-PAS. 

 No embate entre a noção de sucesso prático para a intervenção – idealizada, mas não 

discutida no grupo pela pesquisadora – e aquela que as participantes e multiplicadora do 

grupo concebiam, as participantes conseguiram colocar a pesquisadora na posição de 

profissional de saúde, capaz de mobilizar conhecimentos, recursos e saberes caros às 

participantes. Mesmo sem ter compreensão, à época, de que o acesso a informações sobre 

alimentação e nutrição era um direito daquelas pessoas e não um fracasso do diálogo com o 

saber prático, a pesquisadora passou a fornecer para as participantes do GAM-PAS o conjunto 

de informações que solicitavam. 

 Era importante atender a demanda das participantes por informações técnicas 

específicas sobre alimentos, recomendações alimentares e para a perda de peso. Entretanto, 

era importante também fornecer informações sobre como realizar plenamente seu acesso à 

saúde integral de qualidade, à alimentação de qualidade, e decodificar sua vulnerabilidade à 

obesidade e/ou ao excesso de peso nas suas três dimensões necessariamente implicadas: 

individual intersubjetiva, social e programática. Esta poderia ser uma importante contribuição 

do saber técnico da pesquisadora à ampliação da consciência das participantes do GAM-PAS 

relevante para sua concepção como sujeitos de direito. Entretanto, faltaram recursos teóricos e 

metodológicos à pesquisadora para que pudesse fazer esta contribuição ao GAM-PAS. 

 Em primeiro lugar, quando essa intervenção foi realizada, a pesquisadora era ainda 

estudante do curso de graduação em psicologia, sem uma compreensão aprofundada da 

abordagem psicossocial – bastante rara no curso – e menos ainda do manejo adequado da 

abordagem psicossocial no quadro da vulnerabilidade que inclui recurso de cenas, ou seja, o 

foco denso no sujeito dinamicamente compreendido a partir da sua vida cotidiana em sua 

complexidade.  Não se tinha acesso, nas disciplinas da graduação, ao trabalho do psicólogo 

segundo os princípios do SUS – que à época não fazia parte do currículo do curso de 

graduação em psicologia da Universidade de São Paulo.  

 A falta de conhecimento a respeito do SUS era comum à pesquisadora e às 

participantes do grupo, o que levava a uma maior dificuldade no reconhecimento dos direitos 

que estavam sendo violados na vida daquelas pessoas e de como seria possível realizar estes 

direitos. Nem a pesquisadora e nem as participantes sabiam, afinal de contas, quais eram estes 

direitos e como fazer concretamente para garanti-los. Assim, embora a publicação do 

Ministério da Saúde (Brasil. Ministério da Saúde., 2005) que utilizávamos como referência 
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mencionasse que políticas públicas de promoção à alimentação saudável deveriam ser 

implantadas, inclusive nas escolas, diante do relato de uma das participantes que a merenda 

escolar que sua filha comia era gordurosa, ninguém sabia o que fazer ou a quem recorrer, a 

não ser a si mesmo. Dessa maneira, soluções individuais continuavam sendo privilegiadas em 

detrimento de soluções coletivas, ao contrário do que gostaríamos que tivesse acontecido. Ao 

não fornecer às participantes elementos e fatos que as remetessem aos direitos que deveriam 

ser realizados e protegidos, e que poderiam estar sendo violados, supunha-se que elas 

conhecessem esses dados, e reduzia-se o papel do profissional de saúde ao de um 

“agregador”, um “motivador”, alguém que reúne as pessoas para que elas façam aquilo que já 

sabem que precisam fazer.  

Hoje temos mais clareza que, para ser eficaz, uma ação de cuidado integrada à 

moderna Promoção da Saúde deve ser pensada no contexto do SUS e deve promover o 

encontro do saber técnico com o saber prático, sem supor que um deles é melhor ou pior que o 

outro, mais ou menos necessário que o outro. Além disso, o saber técnico não se constitui 

apenas de recomendações nutricionais: em uma abordagem psicossocial da vulnerabilidade, 

saberes sobre o contexto sócio-cultural, político e econômico são informações relevantes a 

serem compartilhadas e produzidas pelo grupo sobre seu contexto. Construir este conjunto de 

informações a que os participantes teriam direito dependeria também da interdisciplinaridade 

e da participação de profissionais de diferentes áreas para que a ação de cuidado tivesse maior 

efetividade do cuidado. 

 A falta de um manejo adequado, por parte da pesquisadora, de uma abordagem 

psicossocial da vulnerabilidade e de recursos coerentes com ela, como o uso das cenas, por 

exemplo, foi outro elemento que prejudicou a compreensão das dimensões envolvidas na 

vulnerabilidade à obesidade e/ou ao excesso de peso e a decodificação das situações de 

sofrimento e opressão que aquelas pessoas experimentavam. Consequentemente, a atuação no 

sentido da promoção de pessoas que se percebam como sujeitos de direito, agentes do cuidado 

com sua saúde, tal qual havíamos almejado, era dificultada. As discussões, na maior parte das 

vezes, se davam no nível das informações técnicas sobre cuidado com a alimentação e 

atividade física, das opiniões e dos relatos sobre a vida que, embora nos ajudassem a 

compreender as pessoas em seu contexto, não chegaram a colaborar com a decodificação mais 

aprofundada deste contexto. 

 O caso de Anita, que foi ao médico e não conseguiu resolver suas dúvidas sobre 

hormônios porque o médico lhe disse que seu problema era ser gorda, é emblemático. Uma 

exploração aprofundada desta cena de cuidado – ou melhor, falta de cuidado integral – 
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poderia ter trazido contribuições riquíssimas para ela e para o grupo, permitindo colocar a 

questão de sua obesidade em perspectiva. Entretanto, a cena foi abordada apenas como um 

relato quase unidimensional, sem o dinamismo e sinergias próprias das cenas densamente 

descritas como se espera na abordagem psicossocial da vulnerabilidade. A coleta dos relatos 

pôde fazer as pessoas demonstrarem sua indignação diante da atitude do médico, como 

fizeram Anita e as demais participantes que a ouviram. Não houve a possibilidade, entretanto, 

de transformar a indignação em ação, não se favoreceu uma dinâmica em que a percepção 

vaga de que aquilo não era correto se transformasse em certeza de que havia opressão e 

violação de direitos. O simples relato pode, muitas vezes, aparecer como constatação de fatos 

imutáveis, que não podem ser combatidos, apenas contornados como quando, no GAM-PAS, 

contornamos a dificuldade de acesso ao cuidado integral com a visita de uma médica do CPS-

HC que se dispôs a tirar as dúvidas que as participantes não conseguiam solucionar com seus 

médicos. O uso do recurso das cenas, explorando como propõe Paiva (2006) quais os direitos 

garantidos pela Constituição, ou pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), tinham 

sido violados (direito à não discriminação e ao cuidado integral, por exemplo) poderia ter 

ajudado as participantes a compreenderem melhor o que estávamos propondo através da 

identificação em cena de seus desejos e dos limites sociais e programáticos que encontravam 

em seu contexto, além do manejo de situações cotidianas para se realizarem como sujeitos de 

saúde e agentes de seus projetos de felicidade. 

 Outra dificuldade enfrentada no plano da dimensão programática foi não encontrarmos 

uma comunidade que pudesse coletivamente nos dizer quais eram as suas demandas, afinal, 

fomos nós que levamos a proposta, sem a mediação das lideranças da comunidade. 

Esperávamos entrar em contato com a comunidade a partir da pessoa que se dispôs a atuar 

como multiplicadora, a Neuza, porém não foi isso que aconteceu. Ela tinha acabado de chegar 

no bairro, que entrada na comunidade poderia(mos) ter? 

A noção de comunidade é complexa e polissêmica. Não podemos afirmar que o grupo 

de pessoas com o qual trabalhamos não era uma comunidade, mas podemos esclarecer o que 

esperávamos encontrar quando nos propusemos a trabalhar com uma “comunidade” e o que 

de fato encontramos. Entendíamos comunidade como comunidade local, tal como descrita por 

Castells (1999): como um agrupamento das pessoas em organizações comunitárias (que ao 

longo do tempo, geram um sentimento de pertença) através de um processo de mobilização 

social, movimentos urbanos (não necessariamente revolucionários), pelos quais são revelados 

e defendidos interesses em comum, e a vida é, de algum modo, compartilhada e um novo 

significado é produzido. Assim, quando nos propusemos a trabalhar com a comunidade, 
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esperávamos encontrá-las já organizadas de alguma maneira e (bem) localizadas no espaço 

em que realizaríamos a intervenção, conhecendo umas às outras e aos serviços e organizações 

locais. No entanto, o local no qual realizávamos o grupo – e onde exibimos a faixa que 

convidava as pessoas a participarem dele – era um local de passagem, uma grande avenida do 

bairro por onde muitas pessoas e ônibus passavam. Muitas das pessoas que procuraram o 

grupo sequer moravam naquele bairro. Assim, algumas participantes sequer compartilhavam 

os mesmos serviços de assistência à saúde da região. Mesmo as participantes que moravam 

próximas do local escolhido e próximas umas das outras, não conheciam umas às outras. Não 

havia vida e interesses compartilhados previamente por elas – algum compartilhamento da 

vida e de interesses em comum passou a existir quando começaram a se organizar em uma 

rede de apoio no espaço do GAM-PAS. 

 A falta de uma organização prévia das participantes numa comunidade era uma 

dificuldade a mais na proposição de respostas coletivas e na decodificação de contextos de 

vulnerabilidade à obesidade e ao excesso de peso, uma vez que não havia, como Castells 

(1999) define, um processo de mobilização social com vidas compartilhadas e interesses 

comuns a serem defendidos. Essa mobilização precisava ainda ser construída, assim como 

uma demanda comunitária que pudesse pautar o encontro. Esse contexto tornou nossa 

proposta unilateral: uma proposta da pesquisadora para o grupo, como nas abordagens mais 

comuns no campo da saúde. Adicionalmente, se houvesse mobilização social, de alguma 

forma existiria um reconhecimento das limitações que o contexto impunha aos projetos de 

felicidade individuais e coletivos e um movimento em direção a sua superação. Assim, se os 

membros do GAM-PAS já participassem de uma comunidade, mesmo a falta de 

conhecimento da pesquisadora sobre as limitações e possibilidades de ação daquele contexto 

poderia ter sido de alguma forma compensada pelo grupo no processo de decodificação das 

situações da vida vivida. 

 Benzaken et al. (2007) descrevem uma intervenção de base comunitária em 

Manacapuru, que produziu a mobilização de comum acordo com as lideranças políticas 

municipais a partir de um grupo “semente” – selecionou mulheres profissionais do sexo – 

para atuarem como multiplicadoras na prevenção às DST/Aids, com resultados muito 

promissores do ponto de vista da mobilização da comunidade, que inclui jovens, profissionais 

de saúde e homossexuais. O fato de a intervenção ser planejada e realizada com a comunidade 

favoreceu a sua circulação na comunidade e sua sustentabilidade – era também do interesse 

das lideranças políticas locais aumentar o turismo, definindo sua cidade como “comunidade 

receptora de turismo”, sem aumentar a incidência das DST/Aids na população. No caso de 
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nossa intervenção, não encontramos uma liderança e uma “comunidade” no local em que 

propusemos o GAM-PAS e nossa proposta de intervenção não partiu de um interesse da 

comunidade, mas sim da pesquisadora. 

 Este contexto dificultava a abordagem coletiva, social e programática, da questão da 

vulnerabilidade à obesidade e/ou ao excesso de peso, que acabava restrita a sua dimensão 

individual. O apoio da rede que as participantes formaram ajudava a responder as questões da 

dimensão individual intersubjetiva e, em parte, da social, mas não da dimensão programática 

e não com uma construção do direito à saúde integral. 

 Sem o aporte da comunidade, sem que as participantes e a pesquisadora 

compreendessem o SUS, sem o manejo adequado da abordagem psicossocial da 

vulnerabilidade, portanto, nossa intervenção ficou limitada à promoção de soluções 

individuais para problemas percebidos como individuais. Havia troca de saberes entre as 

participantes e a formação da rede de apoio que mencionamos, mas sem uma proposta política 

de ampliação de direitos e cidadania. 

 Em intersecção com as dimensões individual e programática, aspectos da dimensão 

social da vulnerabilidade à obesidade e/ou ao excesso de peso dificultavam a percepção da 

dimensão coletiva da limitação e do sofrimento vivido. Como vimos, no cenário cultural que 

as participantes compartilhavam, os discursos sobre o corpo e a saúde vinculavam o corpo 

magro à idéia de saúde e atribuíam ao indivíduo a responsabilidade pelo cuidado com o corpo, 

ignorando os contextos em que o cuidado com o corpo se dá. Segundo Costa (2004), este seria 

o momento histórico e cultural de uma cultura somática, que se diferencia de outros 

momentos culturais, não pela quantidade de tempo dispensada para o cuidado com o corpo, 

mas pela maneira como a vida psicológico-moral estaria relacionada com a vida física. Neste 

momento cultural o desviante não seria o louco e nem o perverso, mas aquele que não é 

competente para exercer a vontade no domínio do corpo e da mente, segundo os preceitos da 

qualidade de vida – preceitos cuja realização estaria, supostamente, ao alcance de todos. A 

“fraqueza de vontade” seria um desvio, e nessa categoria se encaixariam os dependentes ou 

adictos, os desregulados, os inibidos, os estressados e os deformados. 

 No relato das participantes, emagrecer dependia de que tivessem, principalmente, 

“força de vontade” e “vergonha na cara”. Este discurso era reproduzido também nos serviços 

de saúde – por médicos que não consideravam outras dimensões da vulnerabilidade à 

obesidade e ao excesso de peso que não a dimensão individual – e nas cenas vividas de 

preconceito, em que a pessoa que estava acima do peso era vista pelas pessoas a sua volta 

como menos competente para o trabalho ou como “descontrolada”, “descuidada”, 
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“imperfeita”. Ignorava-se assim que a vontade poderia estar presente e ser forte, mas que os 

meios para realizá-la talvez não estivessem disponíveis àquela pessoa ou àquele grupo. 

Novamente, como propor mobilizações coletivas se, aparentemente, os problemas seriam 

causados por “falhas individuais” e a solução dependeria apenas do empenho individual? 

Diante deste quadro, o trabalho do profissional de saúde trabalhando, como a autora, com um 

grupo, deveria incluir a colaboração com as participantes para decodificação e 

desnaturalização deste discurso que constrói o cuidado com o corpo como uma obrigação 

moral individual, define a obesidade e o excesso de peso como uma inépcia do indivíduo. 

Esse trabalho de desnaturalização depende, como vimos, da decodificação das três dimensões 

necessariamente implicadas da vulnerabilidade à obesidade ou ao excesso de peso. 

 Outro aspecto desta cultura somática, o desejo e busca de ascensão social através da 

forma física – única forma de ascensão aparentemente acessível para todos – faz com que o 

corpo desejado, o “corpo ideal”, seja o corpo socialmente valorizado das elites. Uma das 

participantes, Gláucia, lembrava feliz de quando era “magra como a Gisele Bündchen”. 

Assim, este corpo magro, celebrado pela moda e pela mídia e validado por um discurso 

científico pouco crítico e bastante normativo, vincula-se à idéia de sucesso e felicidade, 

levando a uma busca pelo corpo em si, sem que essa busca passasse, necessariamente, pelo 

cuidado com a saúde. Isto é sintomático deste momento cultural em que, segundo Costa 

(2004), o corpo deixa de ser um meio de agir sobre o mundo para se tornar o objeto da ação – 

ações de conservação e reprodução de corpos normatizados como “ideal”. O objetivo então 

não é cuidar do corpo a fim de evitar os processos de adoecimento que dificultam a realização 

dos projetos individuais e coletivos de felicidade, mas transformar o corpo no corpo que seria 

sinônimo de felicidade – o que não depende, necessariamente, do cuidado com a saúde, uma 

vez que é possível emagrecer e, ao mesmo tempo, debilitar a própria saúde.  

 Diante deste quadro, a fusão de horizontes necessária para a construção de uma noção 

compartilhada de sucesso prático para nossa ação é dificultada, uma vez que essas pessoas já 

reduziram, de maneira inegociável, o sucesso prático ao êxito técnico da perda de peso 

normatizada por modelos universais e inatingíveis. Se a situação que se traduz por felicidade é 

ter o corpo da Gisele Bündchen, obter este corpo é o horizonte do sucesso prático, mesmo que 

as medidas utilizadas para isso aumentem a vulnerabilidade do indivíduo ao adoecimento e 

agravos de saúde. Cabe então, ao profissional de saúde, buscar alguma brecha de negociação 

que permita incluir o cuidado com a saúde no projeto de emagrecimento daquelas pessoas e, 

para isso, nem sempre oferecer informações técnicas sobre estratégias e recomendações 

nutricionais era suficiente. Dizer às pessoas que emagreceriam menos se ficassem fazendo 
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jejum ou dietas muito restritivas – ou seja, compartilhando apenas o saber técnico bio-médico 

sobre dietas – não foi suficiente para impedi-las de continuar adotando estes procedimentos. 

Novamente, o trabalho do profissional de saúde envolve ajudar na decodificação de situações 

vividas pelas pessoas em que essas ações estão em cena. Acreditamos que utilizar o recurso 

das cenas para este tipo de decodificação poderia ter ajudado principalmente na ampliação da 

consciência daquelas pessoas quanto aos discursos (muitas vezes contraditórios, como o 

discurso da revista de dieta, o discurso da profissional de saúde, o discurso da moda etc.) e 

desejos presentes na cena. 

 Observou-se no GAM-PAS outro aspecto da dimensão social da vulnerabilidade à 

obesidade e ao excesso de peso, que parece estar relacionado à mudança da população do 

campo para a cidade e mudanças no padrão alimentar e de atividade física. Como vimos, a 

transição nutricional (Brasil. Ministério da Saúde, 2005), que acompanha a mudança da 

população do campo para a cidade, implica mudança no padrão alimentar tradicional, baseado 

no consumo de grãos e cereais, que passa a ser substituído por outro padrão alimentar, com 

grande quantidade de alimentos de origem animal, gorduras, açúcares, alimentos 

industrializados e pouca quantidade de carboidratos complexos e fibras. Havia, no grupo, 

pessoas que não tinham nascido em São Paulo e, ao longo das reuniões, diversas vezes 

conversas sobre alimentos e preparos tradicionais participaram das discussões – o uso da 

banha para fazer arroz é um exemplo. Entretanto, estes alimentos e preparos tradicionais 

estavam descontextualizados – alguns deles sequer constavam da lista de substituições 

alimentares que havíamos oferecido às participantes. Assim, algumas participantes 

acreditavam que não podiam comer mais aqueles alimentos se quisessem emagrecer. Assim, 

ao invés de localizar nas mudanças dos padrões alimentares e de atividade física, culpavam 

pela obesidade ou pelo excesso de peso alimentos que antes consumiam sem qualquer 

prejuízo para a saúde. Não chegamos a trabalhar com relatos ou cenas sobre como era a 

alimentação em um contexto da vida anterior e no contexto atual. Sem isso, faltaram 

elementos que auxiliassem as pessoas na reordenação de seu cuidado com alimentação e 

saúde que pudesse incorporar aqueles alimentos que participavam de suas referências 

culturais e de sua história pessoal. Identificar mudanças nos padrões de alimentação e 

exercício físico que pudessem ter contribuído para aumentar a vulnerabilidade daquelas 

pessoas à obesidade ou ao excesso de peso teria sido útil, permitindo às pessoas localizarem 

seu processo de aumento de peso em um cenário específico, no qual poderiam, dentro de suas 

possibilidades, intervir. 

 Outras condições da dimensão social da vulnerabilidade à obesidade e ao excesso de 
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peso, como emprego, salário e acesso à prática esportiva também afetavam as participantes do 

GAM-PAS. As participantes do GAM-PAS em geral não trabalhavam ou estavam 

desempregadas. Como as reuniões do grupo aconteciam durante a semana, em horário 

comercial, quando conseguiam emprego paravam de vir às reuniões, o que limitou a 

participação de muitas pessoas no GAM-PAS. Tínhamos a intenção de ampliar o acesso a 

grupos como os que eram oferecidos no CPS-HC, mas o horário escolhido – semelhante ao do 

CPS-HC – impediu que pessoas que trabalhavam pudessem vir às reuniões.  

 Quanto ao salário, as participantes relatavam que não tinham acesso a alguns 

alimentos, como produtos diet e light, porém as limitações impostas pelo salário não eram 

claramente expostas nas reuniões do grupo. Constatou-se, entretanto, que a economia era 

necessária. Mesmo participantes animadas com as reuniões muitas vezes ficavam preocupadas 

com o horário e saíam mais cedo das reuniões para não perder o direito de tomar o ônibus 

com o bilhete único (que permite ao passageiro tomar quantas conduções precisar no espaço 

de tempo de duas horas pagando o valor de uma passagem). O enfrentamento das limitações 

impostas pelo salário foram abordadas indiretamente, pelas próprias participantes. Quando a 

rede de suporte que construíram no espaço do GAM-PAS já estava mais ativa, começaram a 

trocar sugestões de receitas mais econômicas e dicas de lugares para fazer cursos gratuitos. 

 O acesso à prática esportiva era condicionado à disponibilidade de vagas em centro 

esportivo próximo ao local em que realizamos o grupo – para as pessoas que moravam 

naquele bairro – ou limitado pelas condições climáticas – quando as participantes tinham 

como opção de atividade física a caminhada em seus bairros. Porém, mesmo diante das 

limitações climáticas, a “força de vontade” tinha que ser maior – a multiplicadora, Neuza, 

dizia ao grupo que pegava seu guarda-chuva e saía para caminhar. Assim, mesmo o acesso ao 

esporte e lazer parece depender apenas de “força de vontade” e iniciativa individual, 

dificultando uma abordagem coletiva do direito ao acesso à lazer e esporte. 

 Sobre a dimensão individual da vulnerabilidade dessas pessoas à obesidade ou ao 

excesso de peso, as participantes do GAM-PAS nos contaram sobre: comer “besteira” quando 

estavam sozinhas em casa com a televisão – sem filhos ou sem o companheiro, comer demais 

quando estavam nervosas, comer de raiva. Queixavam-se também de falta de apoio na 

família. 

 Há de se considerar que na dimensão individual estão implicadas também a dimensão 

social e programática da vulnerabilidade à obesidade e ao excesso de peso – como já 

mencionamos, essas três dimensões estão sempre mutuamente implicadas nos processos de 

adoecimento. Assim, crenças, desejos, valores e atitudes são informadas por questões que já 
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discutimos, como a falta de conhecimento dos direitos aos quais deveriam ter acesso, a crença 

de que a solução para a obesidade ou para o excesso de peso dependeria da “força de vontade” 

individual, o desejo de emagrecer, entre outros. Porém, na dimensão individual da 

vulnerabilidade à obesidade e ao excesso de peso, esses aspectos mais gerais – as dimensões 

social e programática – irão dialogar com os diversos repertórios individuais de cada pessoa. 

Cada pessoa irá lidar à sua maneira com os desafios impostos pela vida cotidiana, construindo 

sua ação a partir de uma apropriação singular dos muitos discursos nos quais foi socializada 

ou que abraça ao longo da vida, podendo usar ora mais elementos de um discurso (por 

exemplo, o da norma estética que associa a magreza à competência), ora de outro (o do 

cuidado com a saúde). As pessoas podem ser sujeitos de múltiplos discursos, que recriam e 

articulam dinamicamente conforme vão vivendo. Assim, Clarisse tinha vontade de emagrecer 

e achava que atrizes magras eram bonitas – alinhando-se com o discurso da valorização do 

corpo magro – mas, ao mesmo tempo, não queria emagrecer demais, e acreditava que a 

magreza poderia estar associada à doença.  

 As possibilidades de ação e cuidado com a saúde de uma pessoa são limitadas por 

condições concretas do contexto em que vivem e dos recursos intersubjetivos que dominam – 

limitações nas duas condições (sociais e individuais) podem depender de mobilização coletiva 

para serem melhor enfrentadas. As possibilidades, desejos e sonhos são intersubjetivamente 

construídos em muitos contextos dos quais as pessoas participam em seu cotidiano. A pessoa, 

como sujeito de seu projeto de felicidade, sempre irá fazer com que essas múltiplas 

referências e discursos – muitas vezes contraditórios – dialoguem. Trazer este diálogo para a 

cena vivida e decodificada, em grupo ou mesmo em abordagens psicossociais individuais 

desenvolvidas neste quadro conceitual, pode trazer elementos muito interessantes para ajudar 

o sujeito do auto-cuidado com a saúde a reconhecer seus recursos pessoais para lidar com os 

processos de adoecimento e reconhecer a si próprio como alguém que pode transitar entre os 

múltiplos discursos dos quais participa fazendo com que dialoguem e sejam mobilizados no 

sentido de favorecer a realização de seu projeto de felicidade. 

 Como discutimos acima, por termos mantido as reuniões do GAM-PAS 

principalmente no nível das opiniões e relatos menos densos, não pudemos explorar de 

maneira aprofundada estas contradições. Entretanto, em uma de nossas últimas reuniões 

propusemos, pela primeira vez, uma atividade em que mobilizamos uma cena. Foi um 

exercício mais simples, sem que nos propusemos a uma decodificação mais aprofundada da 

cena. Pedimos que lembrassem de uma pessoa que desistiu de participar do grupo e que uma 

delas fizesse de conta que era essa pessoa. As participantes do grupo passaram a indagar Rita, 
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a participante desistente, representada no exercício por outra participante do grupo, sobre os 

motivos de sua desistência. A seguir, tentaram convencê-la a ficar no grupo. Várias delas 

expressaram motivos que levariam elas mesmas a desistir do grupo ou de tentar melhorar sua 

alimentação, motivos que não eram mencionadas nas reuniões, e puderam encontrar no 

repertório do grupo e delas mesmas respostas para suas próprias inseguranças. Fizemos 

algumas “trocas de papel” (colocando-as no papel dos personagem que traziam à cena), e 

algumas pessoas participaram da encenação representando pensamentos na cabeça de Rita. 

Ao final da atividade as participantes perguntaram “Mas foi tão bom, por que você não fez 

isso antes?”. E a pergunta ficou em nossas cabeças: “Realmente, a reunião pareceu tão 

produtiva hoje. Por que não fizemos isso antes?”. Apesar de nunca ter sido capacitada em 

qualquer abordagem psicodramática esse foi um exercício factível sob coordenação da 

pesquisadora – a partir de sugestão da orientadora daquele projeto de Iniciação Científica e 

leitura de textos sobre o uso de cenas. 

 Encerramos as atividades do GAM-PAS com o encaminhamento de algumas das 

participantes que gostariam de continuar o trabalho de reeducação alimentar – como 

chamavam o trabalho que desenvolvíamos nas reuniões – para o CPS-HC. Assim, apesar de 

nosso ponto de partida ter sido justamente permitir que as pessoas não precisassem ir até o 

CPS-HC – que ficava distante do bairro onde realizamos nossa intervenção – nossa proposta 

não pôde vingar. Como já colocamos, não conseguimos construir um horizonte compartilhado 

para nossa ação que compreendesse uma mobilização coletiva pela ampliação de direitos 

daquelas pessoas, não conseguimos contato com possíveis organizações comunitárias da 

região, que poderia ser um caminho para a realização destes direitos. Não conseguimos 

descobrir os meios que possibilitariam a continuidade do GAM-PAS após a saída da 

pesquisadora, pois esta continuidade dependia do diálogo e vinculação do GAM-PAS aos 

serviços e organizações já instaladas na região – diálogo que não conseguimos fazer por falta 

de conhecimento da pesquisadora e das participantes do grupo sobre o SUS. 

 Fora da comunidade, sem entender o funcionamento do SUS ou a abordagem 

psicossocial, ficamos restritos a uma atuação que se aproxima a do psicólogo como 

profissional liberal – coerente com nossa formação na graduação. Sem vinculação com outros 

profissionais ou com outros serviços, como se a pesquisadora sozinha pudesse dar conta de 

resolver todos os problemas. Por mais que estivéssemos imbuídos de um ideal de promoção 

de sujeitos cidadãos, sujeitos de direito e de promover um diálogo entre saberes, faltavam-nos 

os meios para realizar este ideal e avaliar nossa intervenção. 

 Fizemos uma revisão crítica da abordagem psicossocial dos modelos cognitivos e 
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sócio-cognitivos à promoção da saúde, apontando a limitação destes modelos que restringem 

sua ação à dimensão individual, partindo do pressuposto de que a realização dos direitos 

consagrados na Constituição fosse um fato quando, na verdade, não é. Também criticamos a 

ausência de propostas – a exceção do estudo de Goh et al. (2009), de intervenção que 

envolvessem a comunidade na definição de objetivos para ação. No entanto, ao idealizar uma 

intervenção que fosse diferente daquelas propostas pelos modelos cognitivos e sócio-

cognitivos, não dispúnhamos, à época, de meios para implementá-la.  

 Não conseguimos adensar a compreensão dos aspectos das dimensões individual, 

social e programática mutuamente implicados na vulnerabilidade à obesidade e ao excesso de 

peso, o que dificultou a identificação dos limites e obstáculos que se colocavam diante de nós. 

 Havíamos concebido uma intervenção em que a comunidade participaria da 

construção da proposta, mas acabamos trabalhando de maneira semelhante a pesquisadores 

que utilizam uma abordagem psicossocial cognitiva ou sócio cognitiva na promoção da saúde. 

Assim, mesmo sem ser esta a nossa intenção, fizemos como Saskvisg et al. (2005) e Campbell 

et al. (2007): em nossa intervenção nos propusemos a trabalhar com a comunidade, mas 

partimos de objetivos fechados e pré-concebidos pela pesquisadora, sem prestar atenção ao 

fato de que a noção de sucesso prático das participantes poderia ser diferente daquele que 

concebemos. 

 Precisávamos também contornar barreiras, ao contrário do que almejávamos, como 

fizeram Langenberg et al. (2000) e Rimmer et al. (2000). Sem conseguir encontrar meios para 

enfrentar essas barreiras – como a falta de acesso à atenção integral à saúde de qualidade – 

nos adaptamos para conviver com elas, sem termos conseguido refletir, no período em que o 

trabalho se desenvolveu, sobre a violação de direitos imposta por essas barreiras. Aceitamos 

conviver com barreiras que não deveriam existir. 
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9 Considerações Finais 

 

 

A partir da experiência do GAM-PAS pudemos concluir que, no campo da promoção de 

práticas alimentares saudáveis, o exercício da cidadania e a participação das pessoas no seu 

cuidado à saúde como sujeitos de direito à saúde são dificultadas pelo desconhecimento dos 

direitos que podem estar sendo desrespeitados. O direito à atenção integral à saúde, direito à 

Alimentação Adequada, bem como o direito de não sofrerem discriminação foram observados 

nas discussões e no processo do grupo, mas não eram reconhecidos pelas participantes do 

GAM-PAS. Diante de situações adversas, acreditavam que tinham que ter “força de vontade” 

para superar obstáculos que, muitas vezes, pertenciam à dimensão social ou programática da 

vulnerabilidade à obesidade e/ou ao excesso de peso. Assim, um trabalho para ampliação da 

consciência dos limites impostos por estas dimensões e da condição de violação de direitos 

vivenciada no cotidiano seria fundamental para que estas pessoas pudessem vir a ser sujeitos 

do direito à saúde. 

 Para realizar tal trabalho de modo mais bem sucedido, sugerimos a abordagem 

psicossocial no quadro da vulnerabilidade e dos direitos humanos para dar conta da 

decodificação e enfrentamento das três dimensões da vulnerabilidade – individual, social e 

programática – à obesidade ou ao excesso de peso. O uso do recurso de cenas também seria 

recomendável. Este recurso foi utilizado apenas uma vez durante as reuniões do GAM-PAS, e 

foi elogiado pelas participantes, que queriam ter feito outras atividades como aquelas. 

Entretanto, para que sejam adequadamente manejadas, as cenas dependem de um diretor 

capaz não só de conduzir a reprodução ou a descrição densa de uma cena, mas também de 

fornecer elementos que contribuam para sua decodificação. Um profissional que não conhece 

bem a literatura sobre o problema de saúde que está enfrentando, ou como esses problemas 

são vividos no cotidiano das pessoas, e que não conhece os princípios e o funcionamento do 

SUS ou os direitos específicos relacionados ao problema de saúde que enfrenta será menos 

bem sucedido como promotor da saúde. No caso deste grupo em que a obesidade estava em 

foco as principais referências poderiam ser o direito à Alimentação Adequada, à não 

discriminação do direito à saúde integral e de qualidade, e a noção de segurança alimentar, 

que ao serem identificados e compreendidos nos termos das pessoas participantes do grupo, as 

ajudaria a produzir uma decodificação mais aprofundada das cenas vividas que aumentavam 

sua vulnerabilidade ao excesso de peso e à obesidade. 
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  Assim, iniciativas como essa se beneficiariam do trabalho em equipes multi-

disciplinares e de profissionais com uma formação voltada também para a saúde coletiva, e 

não apenas para o cuidado de indivíduos, superando modelos de promoção da saúde e de 

intervenção psicossocial que focalizam apenas a dimensão individual da vulnerabilidade. É 

necessário compreender que as ações de promoção de saúde serão mais eficazes se não 

funcionarem nos moldes do atendimento psicológico da clínica particular, em que o 

atendimento é feito não por uma equipe, mas por um psicólogo que é, ele mesmo, a “eu-

quipe”. O trabalho do psicólogo social no campo da saúde irá sempre se beneficiar do 

trabalho em equipe interdisciplinar, com uma concepção multissetorial dos determinantes no 

processo saúde-doença.  

 Conclui-se que para que as ações de promoção da saúde possam superar estes modelos 

que não levam em conta os contextos de desigualdade em que a saúde e alimentação se dão, 

não basta o desejo do profissional de saúde ou do pesquisador. Idealizar uma possibilidade 

diferente para as ações promotoras de saúde é parte do processo, mas não é suficiente para 

garantir sua efetividade. É necessário capacitar futuros profissionais de saúde nas ferramentas 

teórico metodológicas que permitam colocar em prática os princípios da moderna Promoção 

da Saúde. As pessoas a serem atendidas, ou as comunidades que terão acesso à prevenção de 

agravos como excesso de peso, diabetes, entre outros efeitos da obesidade em sua saúde e 

projetos de felicidade, agradecerão! 
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