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RESUMO 

Este estudo contribui para o Projeto de pesquisa do Ministério da Saúde: 

Observatório Nacional da Produção de Cuidado em diferentes modalidades à luz do 

processo de implantação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde no Sistema 

Único de Saúde: Avalia quem pede, quem faz e quem usa (RAC). Possui como tema 

os grupos de educação em saúde nas unidades de Estratégia Saúde da Família. 

Objetivo geral: analisar os diversos processos de constituição de grupalidade nos 

grupos de educação em saúde em unidades básicas. Objetivos específicos: 

Identificar as ferramentas empregadas na constituição de grupos de educação em 

saúde e relatar o manejo das estratégias de grupalidade presentes nos grupos 

estudados. Foi utilizado Referencial conceitual fundamentado em autores da área da 

psicologia. Caminho metodológico: abordagem qualitativa, do tipo descritivo, que 

se deu por meio da Pesquisa – Interferência e outros referenciais, me valendo 

também do movimento cartográfico. Coleta de dados: observação participante, 

construção do Diário de Campo e narrativas de três grupos de educação em saúde 

numa unidade básica no bairro da Rocinha/RJ. Resultados e discussão: Usuários 

e profissionais identificam os grupos como instrumento fundamental de prática 

coletiva. Dentre alguns recolhimentos que deixaram impressão, destaco: o local para 

realização dos grupos; o grupo como local de criação da rede viva; grupo como local 

de experimentação de novas formas de viver; o uso de tecnologias; o modo como os 

diálogos são tecidos e como o pertencimento se faz. Considerações finais: 

Podemos afirmar que os elementos que compõem a grupalidade são combustível 

para se promover a vida, devido aos dispositivos empregados na construção de 

processos de pertencimento. O grupo como aposta do cuidado na Atenção Básica 

aparece como instrumento a ser mais bem entendido e explorado, pois se apresenta 

como um dispositivo disparador do cuidado na rede e para o cuidado de si. 

Descritores: Promoção da saúde, atenção básica, estrutura de grupo, grupo social. 

 

 



8 

ABSTRACT 

This study contributes to the Research Project of the Ministry of Health: National 

Observatory of Care Production in different approaches in the view of the 

implementation process of the Thematic Networks of Health Care in the Unified 

Federal Health System: “Evaluates who asks, who does and who uses” (RAC). It has 

as its theme the health education groups in the Family Health Strategy units. The 

general objective is to analyze the diverse processes of constitution of grouping in 

the health education groups in basic units. As specific objectives the Identification of 

the tools used in the constitution of health education groups and report the 

management of group strategies present in the groups studied. The methodology 

employed occurred in two ways: an exploratory - bringing evidence of studies on the 

proposed theme and a descriptive - using Research Interference and the 

cartographic movement. This second obtained as a scenario a basic health unit in 

the city of Rio de Janeiro. The data was collected through observation of participants, 

construction of a field diary and narratives of three groups of health education in a 

basic unit in the neighborhood of Rocinha, in Rio de Janeiro city. As results, it could 

be pointed that health care users and professionals identified groups as a 

fundamental instrument of collective practice. Among some collections that left 

impression – “what is in the skin”, the place where the groups are formed is 

emphasized by the author. the group as the place of creation of the living network 

and experiment with new ways of living; the use of light technologies and the 

rationality of praxis; the way the dialogues are woven and how becoming a part of the 

group  is done. Such impressions are those that promote the grouping. We can affirm 

that the elements that make up the grouping are the fuel to promote life due to the 

devices employed in the construction of processes of belonging. The group as a 

resource of care in Primary Care appears as an instrument to be better understood 

and explored as it presents itself as a trigger device for care in the network and for 

care of itself. 

Keywords: Health promotion, basic care, group structure, social group. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Minha aproximação com o tema grupo na unidade de saúde surgiu no meu 

primeiro período da graduação em enfermagem ao realizar a prática na subárea: 

Saúde, Trabalho e Meio Ambiente I, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS)1, na 

modalidade de Estratégia Saúde da Família (ESF)2, em Curicica/RJ, quando da 

apresentação de um teatro sobre a temática dengue às crianças das escolas 

municipais que faziam parte do território adstrito daquela unidade. Foram abordadas 

formas de contágio e transmissão da doença assim como sinais e sintomas, formas 

de prevenção e reabilitação. Logo em seguida foi aberto espaço para as crianças 

manifestarem suas opiniões e fazerem perguntas ao elenco (os acadêmicos em 

questão), além do jogo de perguntas em relação ao conteúdo. 

Foi também durante períodos à frente da graduação em enfermagem, que 

trabalhei com estudantes adolescentes, de uma escola municipal, as diversas 

formas de violência, através da dramatização. O conteúdo abordado foram as várias 

formas de violência, a saber: verbal, física, sexual e bullying. Após a apresentação 

foi aberto um diálogo com os estudantes das turmas a fim de discutirmos tais formas 

de violência e o que poderíamos fazer para diminuí-las. O resultado foi muito 

satisfatório, uma vez que houve participação de todos e chegamos a uma conclusão: 

devemos trazer mais discussões sobre o assunto, pois os espaços para tal não 

acontecem com frequência, e poucos tipos de abordagens são envolventes ou 

acolhedoras.  

Ainda na graduação, ingressei como bolsista em um projeto de extensão que 

me possibilitou compreender a importância das atividades de educação em saúde 

                                                           

1  Trata-se da porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem o 

objetivo de resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população sem que precise acionar 

outros níveis de atenção à saúde.   

2  É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica reorientando 

seu processo de trabalho. É constituída por equipes multiprofissionais que, ao longo desta 

dissertação, será explicado com maiores detalhes.  
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num ambiente de creche, utilizando principalmente atividades coletivas e a 

ludicidade. Fui voluntária de outro projeto de extensão da mesma Universidade que 

desenvolveu na época, um trabalho com estudantes de graduação de outra 

instituição sobre o Direito à Licença Maternidade utilizando a técnica de “teatro-foro” 

de Augusto Boal, onde as cenas construídas pelos participantes do projeto 

expressavam fatos e diálogos sobre a temática. A cena era interrompida em 

determinado momento e as estudantes do curso davam continuidade à maneira 

como desejassem, e, após as dramatizações, foi-se discutido o conteúdo.  

Posteriormente à graduação, ingressei na residência em Saúde Pública com 

ênfase em Saúde da Família, no município do Rio de Janeiro. Dentre as atividades 

que desenvolvia como residente, havia as práticas de promoção da saúde e as 

ações com os grupos de educação em saúde. Meu envolvimento em tais grupos foi 

intenso. Em um destes, junto ao outro residente, reelaboramos as estratégias e 

instrumentos utilizados pelos profissionais que o conduzia. O resultado foi 

surpreendente: a “adesão” dos usuários foi maior e as discussões, que antes eram 

tímidas, passaram a ser mais vigorosas. Esta mudança significativa do “novo grupo”, 

que havia sido repaginado, me fez refletir sobre os outros grupos de saúde.  

Escrevi meu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Residência dando 

ênfase à promoção da saúde. No estudo, a estratégia de grupo foi a atividade de 

promoção à saúde mais citada pelos entrevistados e, destes, 100% alegaram ter 

dificuldades em relação a não participação dos usuários, principalmente às 

atividades coletivas. A não vinculação foi citada como uma das causas de frustração 

dos profissionais envolvidos em sua condução.  

Ao término da Residência, a direção da Unidade Básica de Saúde pediu 

uma devolutiva dos resultados da pesquisa aos participantes. Apresentei os frutos 

do estudo através de slides e, após a exposição dos dados, houve abertura para 

discussão em uma reunião onde todos os profissionais da unidade estavam 

presentes: tanto os que participaram das entrevistas quanto os que não 

participaram. Foram levantadas implicações da práxis dos trabalhadores e de como 
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deveriam manejar a situação hora posta. Saí de lá com a sensação de que este 

assunto estava longe de ser esgotado. 

Outras questões ainda inquietavam minha mente: será que existe uma única 

maneira de se conduzir um grupo de educação em saúde na Estratégia Saúde da 

Família (ESF)? Será que só podem ser conduzidos por profissionais graduados? O 

que faz um grupo de educação em saúde na ESF dar certo e outros não? Porque 

são denominados grupos de saúde, sendo que muitos abordam doenças?  

Por todas essas questões citadas e vivenciadas durante a residência em 

Saúde Pública, resolvi dar continuidade a estes frenesis e às dúvidas levantadas 

pelos profissionais da unidade de saúde em que estive na Residência. Naquela 

época da devolutiva do produto do meu TCC, muitas conversas informais pelos 

corredores da unidade e reuniões de equipe somavam-se àquelas questões citadas 

acima, que se encontrava em ebulição em minha mente. Determinei, então, estudar 

com maior profundidade minhas inquietações em relação a esta temática na ESF, e 

assim, como contribuir com os profissionais de saúde que conduzem grupos na 

Atenção Básica. 

Durante a Residência, participei dos grupos de Tabagismo, Puericultura, 

Hipertensão e Diabetes, Academia Carioca e o de Saúde Sexual e Reprodutiva, mas 

apenas auxiliando ou observando, exceto o último citado. Pude perceber modos 

diferentes de condução dos grupos, mas para todos eles existia um planejamento. 

Iniciei a condução do grupo Saúde sexual e reprodutiva – anteriormente 

denominado Planejamento Familiar – pelo fato da enfermeira, responsável até 

então, pedir demissão da ESF em que fazia a Residência. Junto ao meu colega, 

também residente, prosseguimos dando novos contornos: aumentamos o espaço de 

diálogo com os usuários a partir de curtas-metragens e figuras.  

No início do grupo, sempre dizíamos que todos tinham direito de fala e que 

nenhuma dúvida seria banalizada. O começo das discussões era acanhado e 

contido, mas, ao decorrer dos encontros, eram trazidas experiências de vida e a 

troca entre os participantes se fazia presente. Este era um grupo fechado, com três 
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reuniões subsequentes, onde conseguíamos abordar todos os tópicos que 

considerávamos principais, retirando dúvidas.  Eram empolgantes estes encontros! 

As dúvidas, das mais diversas, que nem sempre pareciam estar diretamente 

relacionadas à temática do Planejamento, muitas vezes não eram respondidas por 

nós, mas sim pelos próprios participantes.  

As tardes das quartas-feiras eram planejadas e esperadas com fortes 

expectativas. As vivências relatadas ali borbulhavam tanto que em certos momentos 

funcionávamos mais como moderadores das discussões e o grupo tomava rumos 

que não havíamos pensado antes! Nós também dividimos vivências e, por vezes, 

nos emocionamos uns com os outros ao relatarmos as experiências da vida.  

Fizemos o grupo várias vezes e nenhum foi igual. Repetimos os curtas- 

metragens a cada encontro, mas as reações sempre foram diferentes e o diálogo, 

um simulacro. A troca de experiência e vivências, mais cedo ou mais tarde, sempre 

aparecia. De todos eles pude tirar lições de vida. Em todos tivemos que estudar. 

Surpresas aconteciam constantemente, assim como a vida nos brinda. 

À medida que minha inserção nos grupos educativos da unidade acontecia, 

surgiam algumas inquietudes que se constituíram em questões norteadoras neste 

estudo: 

1. Como se promove grupalidade nos grupos educativos da Atenção Básica?  

2. Quais são os dispositivos empregados na construção de processos de 

pertencimento nestes grupos educativos?  
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1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Companhia de dança, de música, de teatro; turma do futebol, do bairro, da 

pré-escola; equipe de natação, de vôlei, multidisciplinar; grupo de pesquisa, de 

professores, da igreja; orquestra; conjunto coral; família… o ser humano procura 

viver em relação com o outro, em sociedade, desde o nascimento. Constrói e 

participa de diferentes grupos no decorrer da vida. Necessita sentir-se acolhido e de 

pertencer a determinado grupo. Busca, assim, sua identidade e formação de sua 

singularidade (ABRAHÃO; FREITAS, 2009).  

Marx e Aristóteles (1944) asseveram que os homens são seres sociais. 

Vivem em sociedade por necessidade, para compartilhar seus medos. Constroem 

grupos como um meio de sobrevivência. Cantarelli (2009), em um relato de 

experiência na inserção de psicólogos em um hospital, em uma de suas dinâmicas 

vivenciadas, comenta que o grupo torna-se suporte para enfrentamento de 

momentos de crise, emergindo, então, fenômenos de agrupamentos humanos. É 

considerado espaço de troca, de vivências e de experiências. 

Em conversas informais com alguns profissionais de uma ESF, pude 

perceber certas dificuldades no manejo com os grupos desenvolvidos na unidade de 

saúde. Este dispositivo é amplamente utilizado pelas equipes, porém explorar essa 

ferramenta se constitui, para muitos, desafiador. Muitas estratégias para adesão dos 

usuários são criadas – palestras, rodas de conversa, debates, teatros, fantoches, 

dinâmicas, etc. –, mas nem todas alcançam êxito. Um desafio maior ainda é a 

manutenção dos participantes no grupo, um problema frequente relatado por 

profissionais que atuam com trabalho de coletivos. 

Este problema foi evidenciado enquanto eu realizava as entrevistas do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 2015. 

Os relatos dos participantes naquele estudo anunciavam que a pouca 

“adesão” aos grupos de educação em saúde fica prejudicada, e, por isso, lançam 

mão de estratégias que os próprios profissionais entrevistados afirmam que a 
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conduta não é a ideal. Relataram e lamentaram a pequena instrumentalização sobre 

o manejo das ferramentas de grupo. Declararam que a linguagem utilizada por 

alguns profissionais não se reduz à dimensão enunciativa da palavra, mas a um 

complexo sistema de ideias sobre a cosmovisão, onde se inserem os códigos de 

cuidado que exigem investimentos em capacitação dos profissionais para 

desenvolverem habilidades e competências a fim de acessarem este campo da 

dimensão humana do cuidar. Tal constatação não impede, contudo, que 

desenvolvam determinadas estratégias para que os grupos de educação em saúde 

aconteçam.  

Por vezes, a participação do usuário ao grupo está vinculada a algum 

medicamento ou acesso a serviço que, muitas vezes, não é possível conseguir por 

não completar a frequência necessária. Ou seja, há uma imposição da presença de 

participação em alguns grupos educativos, estabelecida pelos programas do MS, 

para que o usuário acesse algum serviço.  

Outros estudos sobre grupos de educação em saúde, como o realizado por 

Andrade et al. (2012); Costa e Munari (2004); Flisch (2012); Nunes et. al (2014), que 

contém o mesmo cerne, foram encontrados. Alguns artigos publicados sobre este 

tema no Brasil apresentam resultados semelhantes ao descrito acima. No estado de 

Goiás, por exemplo, profissionais de saúde das ESF relataram encontrar 

dificuldades semelhantes às citadas acima, o que os levam a fazer a opção de 

trabalhar as atividades de grupo focadas nas doenças e agravos comuns no 

território (COSTA; MUNARI, 2004). 

Por outro lado, há ansiedade entre os profissionais em querer desenvolver 

este tipo de atividade com êxito, mas os espaços para discussão não ganham 

destaque, uma vez que as atividades educativas entram como “meta” a ser atingida, 

engessado ou (com) formado aos meios de protocolização das ações. 

O Ministério da Saúde (MS) disponibiliza uma série de Cadernos de Atenção 

Básica, protocolos e diretrizes para o desenvolvimento das atividades na atenção 

primária com a finalidade de padronizar a assistência e ações desenvolvidas neste 

cenário. Contudo, para se viver em grupo, as regras e limites são estabelecidos pela 
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sociedade, pelo território, pela cultura, que diferenciam os modos de enfrentamento 

da vida e, por isso, não se pode protocolizá-la. Não tem como “protocolizar” o que é 

subjetivo. Não tem como “protocolizar” a vida.  

A Atenção Básica ganha expansão a partir de 1996 quando houve o início 

da Estratégia Saúde da Família (ESF) e no município do Rio de Janeiro, mais 

tardiamente, entre os anos de 2000 e 2002 (CAZELLI, 2003). A partir de então, os 

grupos de educação em saúde tomam importância nos programas e nas ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Tais atividades são inseridas na lista 

de procedimentos subsidiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando aos 

usuários o conhecimento sobre o seu problema de saúde. 

Em consonância à Política Nacional de Humanização de 2010 (BRASIL, 

2010c), a organização das agendas de serviços e os programas sanitários são 

realizados de acordo com os atendimentos clínicos individuais havendo assim 

queixas dos profissionais com dificuldades em realizar ações educativas, de grupos, 

visitas domiciliares, de promoção e prevenção, seja pelo tempo reduzido para 

planejamento das ações e tomado por consultas individuais, procedimentos e 

demandas, seja por falta de instrumentalização dos profissionais, “dizendo que não 

têm a formação necessária, ou que é imprescindível que o grupo e o coordenador 

tenham orientação psicoterápica” (BRASIL, 2010c, p. 106). 

É notório que há priorização dos atendimentos individuais, pautados em 

procedimentos, em detrimento das atividades coletivas de caráter educativo que ao 

serem executadas se utilizam de metodologias expositivas, às vezes com linguagem 

clínica, voltadas para um público numeroso, não abrindo espaços para discussões 

ou mesmo para retirada de dúvidas. 

Durante minhas vivências como residente e agora, atuando em outro cenário 

do estado do Rio de Janeiro, na ESF, pude perceber, junto às Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACS) – e também endossa Muniz et al. (1992) –, sobre as repercussões 

dos grupos institucionais: estímulo ao acolhimento, o fortalecimento de vínculo 

(usuário – profissional – instituição), aumento da solidariedade, aumento de 
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informação e troca, maior capacidade de verbalização, momento de atividades 

recreativas e integração (MELLO FILHO, 2007).  

A ocorrência dos grupos na Atenção Básica deve estar harmonizada com o 

que é preconizado para este modelo de atenção à saúde. A Política Nacional de 

Atenção Básica de 2012 (BRASIL, 2012) estabelece que sejam desenvolvidas ações 

individuais e coletivas voltadas aos usuários do serviço e ações direcionadas às 

patologias específicas, principalmente na promoção da saúde, prevenção de 

agravos e tratamento de doenças; e redução de danos ou de sofrimentos os quais 

podem impossibilitar o viver de modo saudável.  

A Atenção Básica tem, então, como organização de suas ações, as áreas 

estratégicas para atuação em todo o país: a eliminação da hanseníase, o controle da 

tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, a eliminação da 

desnutrição infantil, a saúde da criança, da mulher, do idoso, a saúde bucal, mental 

e a promoção da saúde (BRASIL, 2006), o que está em sincronia com as metas do 

milênio: acabar com a fome e a miséria; redução da mortalidade infantil; melhorar a 

saúde das gestantes; combater o HIV/ AIDS, a malária e outras doenças; garantir a 

sustentabilidade ambiental; promover igualdade de gênero; atingir o ensino básico 

universal e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (LOUETTE, 

2007).  

Por estes motivos, apresento como objetivo geral desta pesquisa: analisar 

os diversos processos de constituição de grupalidade nos grupos de educação em 

saúde em unidades básicas. E como objetivos específicos:  

1. Identificar as ferramentas empregadas na constituição de grupos de 

educação em saúde;  

2. Relatar o manejo das estratégias de grupalidade presentes nos grupos 

estudados. 

Este estudo contribui para o cuidado em saúde na medida em que os 

profissionais que ofertam o cuidado reflitam sobre sua prática em relação aos grupos 

de educação em saúde. O cuidar envolve uma ação interativa e está calcada no 
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conhecimento daquele que cuida para com aquele que é cuidado (WALDOW, 1998). 

O cuidar se dá na relação com o outro e, para isto, é necessário a construção de 

vínculo profissional - usuário, proposta da ESF. 

Contribui para ampliar as discussões com os profissionais em relação às 

práticas grupais, sobre grupalidade como ferramenta de manejo com o grupo e 

construção de grupos na Atenção Básica.  

Em relação às pesquisas e estudos sobre grupos de educação em saúde na 

Atenção Básica, pouco se divulga sobre este assunto, sendo este o “carro-chefe” 

para o desenvolvimento das atividades de promoção da saúde e prevenção das 

doenças. A busca por artigos científicos em bases de dados brasileiros em relação 

ao conteúdo citado mostrou-se pequeno, evidenciando a necessidade de se 

debruçar nestes estudos. 

A contribuição para o ensino se faz a partir das discussões durante o 

aprendizado nos cursos de graduação, porém, a abordagem sobre esta temática é 

limitada e escassa nos currículos da saúde. Encontramos mais especificamente, e 

de forma rápida, an passam, nas disciplinas de saúde mental nos cursos da área de 

saúde. Segundo Sabóia (2003), os conteúdos dos cursos na área da saúde pouco 

valorizam o estudo das teorias da educação, o que contribui para que estes 

profissionais não se apropriem de algum destes referenciais para 

orientarem/fundamentarem sua prática de atividades educativas. Afirma ainda que, 

nem mesmo depois de anos de experiência de vida profissional, o modo como a 

prática de atividade educativa permeia o cotidiano não fica claro.  

Em se tratando de grupo de educação em saúde, tais intervenções não 

necessitam ser realizadas, mas sim, a troca de vivências e experiências de vida; 

contribuições dos profissionais de saúde; reflexão sobre mudança dos hábitos de 

vida, o que pode acontecer de diversas formas e locais que não só a unidade de 

saúde. É exatamente este acontecimento em diversos locais e formas que torna o 

grupo de educação em saúde interessante para ser estudado. 
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Este estudo se insere na pesquisa: “Observatório Nacional da Produção do 

Cuidado em diferentes Modalidades à luz do Processo de Implantação das Redes 

Temáticas de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde: Avalia quem pede, 

quem faz e quem usa”, aprovada pelo CEP sob nº 876.385/ 2013. Coordenada pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e executada em cooperação com 

Universidades parceiras em todas as regiões do Brasil, tal como a Universidade 

Federal Fluminense/UFF, pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gestão e Trabalho 

em Saúde/NUPGES, bem como outras Instituições de Ensino Superior/IES. 

 

 

1.2. REFERENCIAL CONCEITUAL: Atenção Básica e Grupo Educativo 

 

A Atenção Básica no Brasil é uma política pública de saúde resultante das 

lutas e experiências de atores sociais, usuários, trabalhadores e gestores que 

historicamente se engajaram na construção e consolidação do sistema de saúde 

que hoje vigora no país: o Sistema Único de Saúde (SUS). Instituído em 1988, o 

SUS estabelece princípios e diretrizes3 que balizam a Política Nacional da Atenção 

Básica, a qual procura produzir atenção integral à saúde, considerando o sujeito em 

sua singularidade e seu modus vivendi e operandi (BRASIL, 2012). 

Foi a partir da municipalização do SUS, após a nova Constituição, que, na 

década de 1990, os programas de saúde voltados para a Atenção Básica, em 

especial o PACS (Programa de Agentes Comunitários) formulado pelo Ministério da 

Saúde, trouxe o aumento da acessibilidade ao Sistema e fomentou as ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças. A tentativa de mudança de 

paradigmas na saúde – hospitalocêntrica, centralizada e individual para uma saúde 

coletiva e preventiva – obteve expansão com a inclusão de novos profissionais junto 

                                                           

3 Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Cap. II. Art. 7º. 
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aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do PACS para que não mais atuassem 

de forma isolada.  

Com a avaliação positiva do PACS, o Ministério da Saúde propôs o 

Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, cujo objetivo geral é:  

 
 

Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção 
Básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde, 
imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, 
com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e a 
população. (BRASIL, 1997, p. 10). 

 
 

Desta forma, foram criadas as primeiras equipes do Programa Saúde da 

Família, que tem a família como centralidade no cuidado, ampliando a visão no 

processo de intervenção na saúde da população e agindo preventivamente sobre 

ela, a partir do novo modelo de atenção à saúde (ROSA; LABATE, 2005).  

No ano de 2006 é lançada pela primeira vez a Política Nacional da Atenção 

Básica (PNAB), através da Portaria nº. 648/GM de 28 de março de 2006, onde o 

PSF passa a ser entendido como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial (BRASIL, 2006). Em 2012, a Política voltada a Atenção Básica é revista 

e a nova edição é apresentada com várias inclusões, a fim de garantir a 

continuidade do cuidado do usuário. Assim, passa-se a adotar o cuidado através de 

Linhas de Cuidado, substituindo os Programas (programa saúde da mulher, saúde 

da criança, por exemplo); aumenta-se a passagem de recursos financeiros à 

Estratégia; atualizam-se conceitos na política e introduzem-se elementos ligados ao 

papel desejado da Atenção Básica na ordenação das Redes de Atenção; avança-se 

nas modelagens de equipes para populações com realidades diferenciadas no país, 

como equipes básicas para a população de rua; ampliam-se os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF); facilitam-se e simplificam-se as condições para a criação 

das Unidades Básicas Fluviais e Populações Ribeirinhas. A nova política também 

amplia as ações intersetoriais, como o Programa de Saúde na Escola (PSE); 

implantação da Academia da Saúde, além do Telessaúde, integrado os sistemas de 

informação e a política de regulação (BRASIL, 2012). 
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A organização da Saúde, primeiramente em Programas e, atualmente, em 

Linhas de Cuidado instituídas pelo Ministério da Saúde com o objetivo de definir 

fluxos de assistência para as necessidades de saúde dos indivíduos, tem orientado 

a formação dos grupos nas Unidades Básicas de Saúde, principalmente na ESF que 

aborda, de modo geral, patologias e prevenção de agravos, principalmente das 

doenças não transmissíveis e seu controle. Parece que o foco das ações voltadas 

para a promoção da saúde, em se tratando de grupo, não recebe a mesma ênfase 

que as ações de prevenção de agravos ou das patologias. 

Em se tratando da ESF, o desenvolvimento dos trabalhos grupais pode ser 

realizado por qualquer profissional de saúde das equipes, como parte do processo 

de trabalho. Os grupos de educação em saúde são tidos como estratégia 

pedagógica e de trocas de saberes e vivências. O fato das atividades terem como 

foco a doença e sua prevenção nos convoca a investir em novos modos de cuidar, 

pois o processo saúde/doença envolve questões da vida e não somente a dimensão 

patológica (ABRAHÃO; FREITAS, 2009).  

Transparece, entretanto, que as atividades de grupo são mais uma atividade 

que os profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família desenvolvem, tendo 

em vista integrarem o conjunto das atividades-fim destes profissionais. A tensão 

constante que paira no ambiente do serviço proporciona uma atividade imersa em 

números e metas a serem alcançadas, não levando em consideração a qualidade do 

trabalho realizado. 

As atividades grupais de promoção da saúde e prevenção de agravos, 

financiadas e estimuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), proporciona ao 

usuário melhor entendimento de suas debilidades, requerendo, de certa forma, 

mudanças nos hábitos e estilos de vida que apresentam risco à saúde. Este objetivo 

de atividades grupais tem sido discutido, entre os profissionais de saúde, que 

desenvolvem tais ações na forma de educação permanente, talvez não destacando 

o grupo como dispositivo para emancipação social e política que produzem o sujeito, 

isto é, para a produção e fomento da cidadania e produção de vida, mas de 

imposição das formas do cuidado de si. 
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A dificuldade da adesão dos usuários aos grupos de saúde faz com que os 

profissionais responsáveis pela sua condução busquem outros métodos como 

“consulta coletiva” para atrair participantes. É certo que, durante consultas coletivas 

ou também denominadas “consultas em grupo”, conforme o Guia de Referência 

Rápida Diabetes Mellitus (2013), são feitas abordagens de cunho educativo para a 

saúde e têm sua importância, porém não podem substituir os grupos de educação 

em saúde. Ambas são eficazes, porém não são substitutivas. Ambas beneficiam os 

usuários, mas cada uma possui sua particularidade (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Na consulta coletiva o profissional pode verificar exames realizados pelos 

usuários participantes; renovar receitas e/ou entregar medicamentos aos 

participantes; realiza ações segundo os padrões de uma consulta individual, 

contudo, possui como particularidade ser desenvolvida de forma coletiva. É uma 

ação assistencial. (PENNA; CARINHANHA; RODRIGUES, 2008). 

Sendo assim, os profissionais possuem tempo reduzido para as atividades 

coletivas de promoção e prevenção, tanto para desenvolvê-las quanto para refletir e 

discutir com seus pares e com os usuários a cerca das ações. “A prática grupal, na 

Atenção Básica no Brasil, tende a ser uma prática complementar, seja quando sobra 

tempo, seja quando há muita demanda” (BRASIL, 2010c, p. 106), mas ainda não é 

compreendida como instrumento de organização das práticas e do projeto 

terapêutico dos usuários (BRASIL, 2010c). 
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2. GRUPO  

 

A organização das pessoas em grupos se solidifica, se multiplica, ao longo 

da história da humanidade e se constituíram como analisadores, dispositivos, 

estratégia pedagógica, ferramenta, tecnologia para promover a saúde e prevenir 

doenças, cabendo assim maior destaque para autores da psicologia ou das ciências 

“PSI”.  

 A partir do início do século XX, podemos identificar autores que inauguram 

estudos centrados no movimento de grupo, como Joseph H. Pratt, em 1905, nos 

Estados Unidos. Clínico geral criou a psicoterapia de grupo. Sua prática abordava 

discussões livres com pacientes em tratamento de tuberculose (MELLO FILHO, 

2007). Mas foi a partir dos anos 30, do mesmo século, que se evidenciaram os 

estudos sobre a prática grupal, principalmente entre os psicólogos sociais. Kurt 

Lewin escreve sobre os conceitos da dinâmica grupal que influencia o movimento 

grupalista. Moreno desenvolve a prática do psicodrama, da sociometria e do Role-

playing. Pichon-Rivière cria o conceito de grupos operativos, cuja ideia está centrada 

em tarefas. 

Há muitas definições de grupos realizadas pelos profissionais da psicologia 

social: Lewin diz que “o grupo é mais que a soma das partes…”; Bion relata que “é 

um agregado de indivíduos… sendo a grupalidade uma qualidade inalienável de ser 

humano”; e ainda Pichón-Rivière, criador do “grupo operativo”: “é um conjunto de 

pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e articuladas por sua mútua 

representação interna, que propõe explícita ou implicitamente uma tarefa em que se 

constitui sua finalidade.” Pode-se dizer então que grupo “é um intermediário entre 

um indivíduo e a sociedade; é um todo; uma estrutura, uma unidade” (BARROS, 

1996, p. 98).  

O grupo também é um dispositivo. O dispositivo caracteriza-se pelo repúdio 

dos universais, da totalidade. É definido pela novidade e criatividade para 

transformar. É pensar efeitos, ação, criação. É aquele que interfere nos modelos de 
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subjetivação privatizantes, que inibem o sujeito. Age como operador de ruptura dos 

movimentos e lutas contra as formas de poder inflexíveis, individualizantes e 

totalizadoras (BARROS, 1996).  

É no encontro que aparecem as contradições que, quando analisadas, 

produzem espaços de novas relações, de autonomia, de criatividade, de troca entre 

seus participantes (ARAGÃO; BARROS; OLIVEIRA, 2002). É neste encontro das 

diferenças que a singularidade ganha força e se faz a interdependência: a 

essencialidade do grupo. Quanto maior a interdependência dos indivíduos no grupo, 

mais compacto se torna (MELLO FILHO, 2007). 

Atualmente, o que se percebe no desenvolvimento dos grupos de saúde nas 

unidades básicas são as ações coletivas de caráter educativo, que visam o 

aprendizado de diversas formas de viver e lidar com a doença, que se prezam ao 

esclarecimento das dúvidas dos usuários e tenta incutir a mudança de hábitos. 

Porém, para além de tais contemplações, os grupos almejam a formação de um 

espaço para a formação e fortalecimento de redes sociais, a criação de vínculo tanto 

com os profissionais de saúde e serviço quanto com seus pares, para a 

experimentação de novas formas de viver.  

A promoção da Saúde recebe maior destaque a partir de 1994, quando o 

PSF torna-se um analisador da quebra do paradigma da saúde – individual, 

compartimentado, biologicista, curativo, para uma proposta coletiva, integral e 

preventivista. A promoção da Saúde forma um dos eixos que compõem a 

integralidade da assistência em saúde e, uma das formas de promovê-la, é através 

de grupos de saúde. A prática grupal pode ser realizada por qualquer profissional e 

é realizada nos diferentes níveis de atenção à saúde, porém o Programa Nacional 

da Atenção Básica estimula esta prática com maior ênfase na Atenção Primária. 

Para melhor entendimento do aparecimento das práticas grupais na saúde, 

me apropriei de autores da área “Psi” – a metodologia utilizada neste estudo vai ao 

encontro de conceitos da pesquisa interferência e, além destes conceitos, estou me 

valendo do movimento cartográfico. Ambos são bastante utilizados por autores da 

área da psicologia – e apresento a seguir, de forma cronológica e histórica, alguns 
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destes principais autores e filósofos que descrevem e caracterizam a temática de 

grupo de uma forma ampla, mas significativa e que, atualmente, podem auxiliar os 

profissionais de saúde tanto no entendimento do desenvolvimento do grupo e sua 

grupalidade quanto nos ofertar conhecimento teórico-científico para sustentar uma 

prática mais instrumentalizada e autêntica. Não me aterei aos detalhes da história de 

vida de cada um, nem citarei todos os analisadores históricos que contribuíram para 

o que hoje se entende sobre o assunto.  

a) Freud 

Freud é considerado o pai da psicanálise. Seu interesse pelos fenômenos 

sociais pode ser constatado em várias obras que escreveu. Ele atribuiu grande 

importância às relações com o outro, com a família e a sociedade na construção da 

psiquê do indivíduo. Dentre os livros que escreveu, o mais famoso e que falou mais 

diretamente de grupo é Psicologia das massas e Análise do Ego (1921), trazendo 

contribuições que se tornaram clássicas (AFONSO, 2006). 

Freud afirma que junto a outras pessoas, pensa e sente de modo diverso e 

regride a vida mental infantil. No grupo, então, o sujeito pode “suprimir as repressões 

de seus impulsos instintivos e inconscientes”. Nisto, Freud compara a multidão com 

o que seria grupo: “contínuo, com estrutura definida e com padrões definidos de 

inter-relação, com a predominância de aspectos” do ego (MELLO FILHO, 2007.p. 

32). 

Martins (1986), ao escrever sobre Freud, destaca que o que mantém um 

grupo unido é Eros, o amor. O amor narcisístico, que possui uma única barreira: o 

amor pelos outros, pelos objetos. Ele conta com o amor e com o amor dos pacientes 

para obter a comunhão grupal. Esse é um dos grandes temas de sua teoria da libido 

e aparece nas relações grupais. Freud encarava o grupo como um fenômeno 

unitário e massificante. 
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b) Pratt 

Joseph H. Pratt, clínico geral, criou a psicoterapia de grupo, trabalhava no 

Ambulatório do Massachussetts. Atendia pacientes com tuberculose e em julho de 

1905 inaugurou um programa de assistência aos tuberculosos, impossibilitados de 

arcar com os custos de internação. As discussões grupais tinham ênfase em 

atitudes positivas em relação às suas condições. Falava-se sobre a doença, o 

tratamento, higiene e alimentação (BECHELLI; SANTOS, 2004).  

Na época em que ainda não existiam antibióticos, Pratt pretendia modificar a 

evolução da tuberculose. Considerava as reuniões com os pacientes com a doença 

proveitosas, pois de certa forma havia impacto na vida dos pacientes. Depois Pratt 

utilizou as aulas com outros pacientes crônicos – cardíacos, diabéticos e 

psiconeuróticos. Adotava técnicas denominadas, posteriormente, comportamentais 

(MELLO FILHO, 2007). 

Foi através da observação, de modo intuitivo, espontâneo, e empírico, que 

desenvolveu seu trabalho destacando o bem-estar e a melhoria da qualidade de 

vida. Esses princípios foram posteriormente incorporados como eixo básico do 

tratamento dos transtornos mentais e em grupos de alcoólicos anônimos em 1935 

(BECHELLI; SANTOS, 2004).  

A psicologia grupal de Pratt deu início com pacientes somáticos, 

ambulatoriais, com casos de tuberculose. Essa situação ficou por muitos anos 

soterrada e com enfoque voltado apenas para o tratamento dos doentes mentais. 

Além disso, aparece diversas vezes na atualidade em encontros dos grupos de 

educação em saúde nas UBS, principalmente nas ESF. 

 c) Moreno 

Jacob Levy Moreno (1892 – 1974), judeu, nasceu na Romênia. Médico e 

filósofo que gostava de utilizar a dramatização para discutir problemas sociais com 

grupos de pessoas antes mesmo de lançar suas teorias, hoje muito utilizadas como 
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técnicas grupais mundialmente. Autor do Psicodrama4, da Sociometria5 e do Role-

playing6, é considerado um dos maiores marcos na terapia de grupo, surgida nos 

anos 30. A partir de 1942, com a fundação do seu “Projeto Socionômico”, houve 

expansão de suas teorias (BRUSTOLIN, 2006; FATOR, 2010). 

Moreno defende que o brincar é uma manifestação de liberdade, por isso 

seu objetivo com o psicodrama é resgatar a espontaneidade infantil perdida pelo 

homem adulto. Os elementos que permeiam sua teoria são a espontaneidade, a 

criatividade, a teoria dos papéis e psicoterapia grupal. Daí a dramatização como 

terapia (MELLO FILHO, 2007). 

 A espontaneidade é um fenômeno primitivo que não provém de nenhum 

outro impulso. É a resposta do sujeito a uma nova situação, que estende o “estado 

de consciência, levando a um estado de co-consciente grupal”, que só pode existir a 

partir de relações télicas (percepção mútua profunda) – que haja mútua 

disponibilidade de duas pessoas capazes de se colocarem uma no lugar da outra, 

ou seja, troca de papéis. – Esta espontaneidade é tida por Moreno o princípio 

produtor da catarse. Ela é esta associação que propicia a formação da identidade e 

é provocada pela representação de papéis de forma espontânea criativa (FATOR, 

2010).  

A teoria dos papéis é o ponto fundamental da Sociometria, pois é a partir e 

em torno dela que se formula uma rede de conceitos e teorias que levaram ao seu 

desenvolvimento e do Psicodrama (BRUSTOLIN, 2006). Em todo grupo humano há 

o desenvolvimento de papéis fixos ou não. Durante a infância assumimos vários 

papéis e, à medida que ocorre o desenvolvimento e crescimento, se diferencia e 

                                                           

4  J. Moreno desenvolveu uma técnica de teatro de marionetes e de drama, numa clínica de 

orientações para crianças, em Viena, em 1911, que nomeou de Psicodrama. Dez anos depois, em 

1921, abriu um teatro - "stegreiftheater" (teatro da espontaneidade) - para adultos, com a finalidade 

de tratamento de doentes mentais (MELLO FILHO, 2007).  

5  Objetiva estudar as leis do desenvolvimento social e das relações sociais, que concebe o 

homem em relação e que atua por meio de papéis. 

6  Utilizado para formação de profissionais que consiste na troca de papéis. 
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amplifica. Quanto mais amplo for o leque de papéis, mais sadio será o sujeito. Marra 

(2004) diz que o “papel é uma experiência interpessoal que só pode ser vivida e 

observada na relação. É uma fusão de elementos privados e coletivos que se 

compõe de duas partes: o diferencial individual e o denominador coletivo” (MARRA, 

2004, p. 42 apud BRUSTOLIN, 2006, p. 14). 

Na concepção de Moreno todos os grupos são agentes terapêuticos, onde a 

espontaneidade, criatividade e interação são regras fundamentais. O objetivo é 

favorecer a integração do indivíduo e do grupo (MELLO FILHO, 2007). Este médico 

filósofo trouxe para terapia de grupo uma forma de enxergar e compreender a 

realidade da vida de forma participativa e dinâmica, onde a dramatização, o jogo e o 

brincar, de um modo geral, estimulam o ser espontâneo e criativo de cada um no 

grupo.  

 d) Kurt Lewin 

Estudou as minorias sociais sempre num contexto psicossocial. 

Responsável pela criação da pesquisa-ação que toma como base o pequeno grupo. 

Lewin considera o grupo não como uma somatória de indivíduos, por isso não é o 

resultado de individualizações, mas sim um conjunto de relações em constante 

movimento.  

Lewin é o criador da dinâmica de grupo, na década de 30, que Busnello 

(1986) define como: 

 

 

Campo de pesquisa dedicado ao desenvolvimento do conhecimento sobre a 
natureza dos grupos e da vida coletiva, as leis do seu desenvolvimento e 
suas inter-relações com os indivíduos que o compõe, com outros grupos e 
com outras instituições mais amplas (BUSNELLO, 1986, p.16). 
 

 

Em 1943 escreveu sobre a essência do fenômeno grupal tomando como 

base a interdependência das subpartes que compõe o grupo. A partir do momento 

em que uma dessas subpartes se modifica, também modifica o meio em que se 
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insere, modificando o grupo. Então, quanto maior a interdependência das subpartes, 

mais intensa é a união do grupo. 

Lewin considerava os grupos como campos de força. Sua dinâmica se dava 

na relação entre os membros do campo psicossocial. Nestes, os pequenos grupos 

têm uma estrutura e uma dinâmica. A primeira diz respeito a sua forma de 

organização a partir da identificação de seus membros. A segunda constitui os 

processos de formação de normas, comunicação, cooperação e competição, 

distribuição de poder e liderança (AFONSO, 2006). 

Três ideias essenciais eram defendidas por Lewin para uma aprendizagem 

social ativa e participativa: 1ª. O indivíduo deve possuir papel ativo na descoberta de 

seu conhecimento; 2ª. Importância de uma abordagem compreensiva na 

intervenção, que inclui aspectos cognitivos e afetivos; 3ª. Importância do campo 

social para produzir e transformar a percepção social e a construção do 

conhecimento (AFONSO, 2006). 

Este psicólogo gestaltista não trabalhou diretamente na área da psicanálise, 

mas sim em grupos de industriais em treinamento e aprendizagem. Desenvolveu os 

grupos T (Training Groups – Grupos de Treino), em relações humanas, que 

ganharam destaque nos campos da educação, religião, psicoterapia, serviço social, 

treinamento de lideranças, etc., nos Estados Unidos entre os anos 60 e 70, mas 

suas repercussões ecoam na atualidade.  

 

 e) Pichon-Rivière 

Médico psiquiatra, argentino, analista de formação Kleiniana, vivenciou em 

Buenos Aires, no hospital de Las Mercedes, uma greve de enfermeiras. Por esta 

ocasião, propôs para os pacientes com doenças mentais menos graves uma 

assistência para aqueles mais comprometidos. A experiência produtiva para ambos 

os pacientes, os cuidadores e os cuidados, estabelecendo uma troca de posições e 

lugares, resultando numa melhor integração (BASTOS, 2010; MELLO FILHO, 2007).  
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Criou a técnica dos grupos operativos ou de tarefas, que ganhou destaque 

na década de 1940. Foi o fundador da Escola Psicanalítica Argentina, em 1940, e do 

Instituto Argentino de Estudos Sociais, em 1953. Para Rivière o “objeto de formação 

do profissional deve instrumentar o sujeito para uma prática de transformação de si, 

dos outros e do contexto em que estão inseridos” (BASTOS, 2010, p. 161). Diz 

também que a aprendizagem é sinônimo de mudança, isto porque há relação entre o 

sujeito e o objeto, não uma visão unilateral, mas sim, dialética (BASTOS, 2010). 

Segundo Pichón-Rivière (1988) o conceito de grupo operativo é:  

 
 
(…) um conjunto restrito de pessoas, que, ligadas com constantes de tempo 
e espaço e articuladas por sua mútua representação interna, propõe-se, em 
forma explícita ou implícita, uma tarefa que constitui sua finalidade, 
interatuando através de complexos mecanismos de assunção e de adjunção 
de papéis (PICHÓN-RIVIÈRE, 1988, p. 76-77). 

 
 

Isto significa que esta técnica fundamenta-se em um trabalho com grupos, 

em que o objetivo é favorecer um processo de aprendizagem para os sujeitos 

implicados. Aprender em grupo significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude 

investigadora, uma abertura para os questionamentos e novas inquietações 

(BASTOS, 2010). 

Zimerman (1993) escreve que grupo não é apenas um somatório de 

pessoas, mas se constitui como nova entidade, com leis próprias e específicas. 

Todos os integrantes de um grupo estão reunidos em torno de uma tarefa e 

objetivos comuns. Apesar de um grupo ter identidade grupal genuína, é 

indispensável que fiquem claramente preservadas as identidades de cada 

componente. A coesão do grupo está relacionada ao sentimento de pertinência e 

pertença de seus membros, bem como na capacidade de perder participantes e 

absorver outros novos, garantindo seu seguimento (ZIMERMAN, 1993, p. 53). 

Barros (2007) apoia o pensamento de Zimerman ao dizer que o grupo 

permite a comunicação dos diferentes, do que é forma e do que é força, do que é 

produto (social ou subjetivo) do que é produção de si e do mundo, do que é 

movimento (de institucionalização, ou movimentos desejantes). Assim, o grupo se 
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apresenta como uma rede quente, o produzir-se contínuo possibilitado de conhecer 

outros mundos, ver outras saídas e obter novos problemas.  

Não se pode considerar grupo apenas sendo um ajuntamento de pessoas, 

num plano molar obedecendo à lógica do terceiro excluído, mas sim, na lógica 

micropolítica, molecular. Não se encontra mais unidades, mas devires. O devir-grupo 

é experimentar para o além do grupo identitário, é o conectar-se com forças 

instituintes. “O coletivo torna-se um modo de funcionamento no qual pode apreender 

a aceleração das partículas que compõe dada realidade” (BARROS, 2007, p. 15). 

O sentimento de pertinência (“vestir a camisa”) e a pertença (“este é o meu 

grupo”) que Zimerman aborda vai ao encontro do que é grupalidade: 

 
 

Experiência que não se reduz a um conjunto de indivíduos nem tampouco 
pode ser tomada como uma unidade ou identidade imutável. É um coletivo 
ou uma multiplicidade de termos (usuários, trabalhadores, gestores, 
familiares etc) em agenciamento e transformação, compondo uma rede de 
conexão na qual o processo de produção de saúde e de subjetividade se 
realiza (BRASIL, 2010d, p. 61). 

 

 

Este processo de aproximações de pessoas (usuários do serviço e 

profissionais de saúde) resulta em acolhimento, coleguismo, o sentir-se à vontade, 

as colocações de incômodos, o sentimento de pertencimento nos encontros, o que 

produz vínculo. Isto caracteriza a grupalidade. 

Para abordar estas questões nesta dissertação optou-se não trabalhar com 

referencial teórico, mas sim um referencial conceitual pautado em Regina Duarte 

Benevides de Barros, Heliana de Barros Conde Rodrigues, Antônio Lancetti, 

Solange L’Abbate, entre outros autores que escrevem sobre a temática grupo com 

ênfase na saúde.  

Barros (1995, p. 6) traz em sua tese uma concepção de grupo como “uma 

totalidade, uma unidade, que é ‘mais do que a soma das partes’, um todo que 

impede” as individualidades, que homogeneíza a partir do momento em que esta 

ideia reproduz a totalidade. A falta de sigilo, o desrespeito às individualidades de 

serem vistas e ouvidas, permearam a história da concepção de grupo. 
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O grupo, no século XVI, era retratado como um conjunto de pessoas 

colocadas de forma circular e, mais adiante, dois séculos depois, passa a significar 

uma reunião de pessoas, expressão de um laço social tirada da vida pública 

burguesa dos séculos XVII e XVIII, obtendo-se ,então, duas principais significações: 

grupo como círculo de pessoas, e grupo como laço, coesão. 

A mudança de significações citadas insurge num contexto social do 

humanismo ou antropocentrismo, da valorização do “eu”, do advento da revolução 

industrial e das relações com o Estado. A nuclearização da família e o fortalecimento 

do “contrato social” também influenciaram nesses sentidos.  

No século XIX, muitos movimentos de massa incentivaram o agrupamento, a 

reunião, como condição de possibilidade para reivindicações, conquistas políticos-

civis fundamentais. Entre os atravessamentos deste século, introduz-se a ideia do 

indivíduo/indiviso, peça fundamental nesta época, que movimentava a engrenagem 

sócio-política que vive um impasse: indivíduo ou sociedade? Quem determina 

quem? 

A mudança do “grupo retrato” para “grupo instituição”, o “laço retrato” passa 

a ser “laço psíquico”, elemento fundante das relações entre os componentes do 

grupo. O grupo como instituição produz campos de saber, redes de poder, 

especialismos e produz sujeitos (BARROS, 1995). 

O grupo se faz unidade ao assumir um papel mediador ente indivíduo e 

sociedade e surge como objeto histórico da lógica antitética: indivíduo/indiviso, 

particular X sociedade, que dá ideia do todo/universal. 

Barros, 1995 aponta: 

 
 

Se entendermos o grupo como intermediando, acompanhando e 
produzindo modos – individualizados de subjetivação ele só poderia ser 
considerado morto a ser enterrado por sua forma e não por sua função 
subjetivadora. Se há algo a ser enterrado, portanto, não seria o grupo, mas 
a função que ele tem posto em funcionamento, de transformar aquilo que é 
da ordem da multiplicidade em unidade e identidade. (BARROS, 1995, 
p.10). 
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Na psicologia o estudo sistemático dos pequenos grupos sociais busca 

compreender a dinâmica dos mesmos, tendo início na década de 30 e 40 com 

Moreno e Kurt Lewin, que em 1944 utiliza pela primeira vez o termo: “dinâmica de 

grupo”. Olmsted, sociólogo, define grupo como: “uma pluralidade de indivíduos que 

estão em contato uns com os outros que se consideram mutuamente e que tem algo 

significativamente importante em comum” (OLMSTED, 1970 apud CARLOS, 1998, p. 

201). 

O grupo não é meramente um conjunto de pessoas unidas entre si por 

constantes de espaço de tempo que se ajuntam em torno de uma tarefa. O grupo 

não é um lugar, mas uma instituição, porque condensa fluxos de toda ordem, 

aglutina forças que travam lutas pelo significado de um determinado domínio, por um 

determinado saber-poder (BARROS, 1995). 

 

 

2.1. GRUPO E SAÚDE 

 

É interessante perceber que o conceito de grupo se modifica ao longo da 

história da humanidade bem como seus comportamentos. As práticas de atenção à 

saúde antes do surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, pôde-se 

observar que as ações assistenciais e curativas, com perspectiva individual, 

pendiam para o setor privado, enquanto as atividades e práticas de caráter coletivo 

eram atribuídas ao setor público e às políticas do Estado.  

Segundo o Cadernos HUMANIZASUS (BRASIL, 2010c) a Atenção Básica, 

possui basicamente dois tipos de grupo: um grupo dito fechado e um grupo aberto. 
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Grupo Fechado Grupo Aberto 

Possui... 

  Um limite de participantes; 

 Um limite de encontros; 

 Determinados usuários com 

indicação clínica para o grupo; 

 Os mesmos participantes, do 

início ao término do processo grupal, 

ou novos participantes, mas com 

indicação, continuidade e frequência 

de participação;  

 A programação determinada 

do início ao fim para determinadas 

pessoas;  

 Uma proposta terapêutica 

definida para determinadas pessoas 

participantes/ convocadas;  

 O acompanhamento de casos 

mais graves ou de maior 

vulnerabilidade, com continuidade ao 

longo do tempo, coesão grupal, 

criação de vínculo e suporte 

emocional entre as pessoas; 

 Início e fim para capacitação 

dos participantes. 

São aqueles... 

 Com uma temática aberta 

aos interessados, com uma 

divulgação geral na unidade de 

saúde; 

 Que os pacientes são 

convidados e não obrigados a 

comparecer; 

 Que não exige uma 

frequência de participação; 

 Que os participantes variam - 

não é o mesmo grupo de pessoas 

em todos os encontros; 

 Que os usuários podem 

convidar seus conhecidos e 

familiares a participarem. 

 

Fonte: Cadernos HUMANIZASUS, 2010. Confecção do quadro: próprio. 
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Podem-se citar como exemplo de grupo fechado os grupos terapêuticos em 

saúde mental, de planejamento sexual e reprodutivo, de tabagismo, porque iniciam 

com pessoas definidas. Para novos participantes, há que se esperar um próximo 

grupo para reiniciar. É necessário o seguimento para concluir o 

tratamento/orientação. Já os grupos abertos, pode-se citar: hipertensão, diabetes e 

terapia comunitária.  

 

Estas são características do processo de trabalho o desenvolvimento de 
ações educativas e focalizadas nos grupos populacionais de maior risco 
comportamental, alimentar e/ou ambiental e que possam interferir no 
processo saúde-doença e nos problemas de saúde mais frequentes de cada 
território. Assim, os grupos teriam o objetivo de atingir essa parcela 
populacional que necessita de intervenção nos diversos níveis de atenção 
(BRASIL, 2010c, p. 112). 
 

 

3. CAMINHO METODOLÓGICO: 

 

 

Optamos por construir dois caminhos metodológicos. Um primeiro 

exploratório, que pudesse trazer evidências de estudos sobre grupos educativos na 

Atenção Básica, e um segundo descritivo, tendo como cenário uma unidade básica 

de saúde no município do Rio de Janeiro.  

 

3.1. CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO CAMINHO 

 

Para iniciar a investigação sobre a análise dos diversos processos de 

constituição de grupalidade nos grupos de educação em saúde em unidades 

básicas, optamos por uma busca de artigos e outros trabalhos/estudos com a 

finalidade de investigar em outras literaturas de que forma esta temática tem sido 

abordada. A pesquisa foi desenvolvida nos meses de setembro/outubro de 2016, na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Internacional em Ciências da Saúde 
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(MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Index Psicologia Periódicos 

técnico-científicos. Optamos pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

promoção da saúde and saúde da família and grupo. 

A consulta foi realizada por palavra ou termo, por índice permutado e 

método integrado; todos os índices e todas as fontes. Após esta etapa iniciou-se a 

leitura dos resumos dos trabalhos selecionados. 

Aos artigos que foram selecionados seguiram-se três etapas: 

1. Mapeamento das referências bibliográficas sobre o tema desta pesquisa. 

Os estudos incluídos foram aqueles que descreviam o grupo de educação em saúde 

como instrumento de promoção da saúde no escopo da Atenção Básica, 

principalmente nas Estratégias de Saúde da Família; 

2. Elaboração de um Banco de Dados para organizar e possibilitar um olhar 

panorâmico sobre o que se pesquisa sobre o tema identificando assim elementos 

centrais para análise (título, revista, objetivos, sujeitos, tipo de estudo, resultados e 

discussão, considerações finais e região onde o estudo foi realizado); 

3. Análise do conteúdo dos resultados: a partir do banco de dados, 

possibilitou identificar, filtrar e conhecer os estudos produzidos com a temática: 

grupos de educação em saúde, nos termos da Atenção Básica. 

Analisando os resumos dos trabalhos encontrados, obtive o seguinte 

resultado nas bases eletrônicas: foram encontrados 790 estudos. Após a aplicação 

de filtros - textos completos disponíveis; base de dados eletrônicos com maior 

quantidade de publicação em relação aos descritores; ano dos periódicos 2009 – 

2015 e idioma em português – resultaram 172 estudos assim distribuídos:  
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Dos 16 trabalhos selecionados, 06 foram desenvolvidos por acadêmicos de 

graduação ou pós-graduação vinculados a projetos de extensão das universidades 

brasileiras. Os outros 10, por iniciativa dos próprios profissionais de saúde das 

Unidades Básicas de Saúde.  

Em todas as 

bases 
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3.2. CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO CAMINHO  

 

Este segundo caminho possui abordagem qualitativa, do tipo descritivo, que 

se deu por meio da Pesquisa – Interferência e outros referenciais. Estou me valendo 

também do movimento cartográfico na construção deste estudo. 

Neste sentido, ao mergulhar no campo tido como cenário deste estudo, fui 

observando, anotando, conversando e participando das atividades de grupos de 

educação em saúde oferecidos num Centro Municipal de Saúde (CMS), no bairro da 

Rocinha/RJ. O trabalho vivo em ato dos profissionais que conduzem tais grupos e a 

participação dos usuários-sujeitos foram expostos aqui deixando impressões e 

marcas de uma outra lógica de produção da saúde. Distanciado da racionalidade 

tecnológica e mais próximo da racionalidade da práxis, tomo como um referencial a 

lógica do produto da pesquisa interferência e a cartografia.  

Portanto, este estudo é uma emenda deste grande Projeto, que possui como 

tema a “construção de uma Rede Nacional de Pesquisa Compartilhada Universidade 

- SUS para realizar pesquisa qualitativa sobre a produção do cuidado em diferentes 

modalidades à luz do processo de implantação das Redes Temáticas de Atenção à 

Saúde no” SUS – RAC (PROJETO..., 2013, p. 1). Constitui-se então um produto da 

RAC Rio para a RAC nacional. 

A Metodologia da RAC se apoia na dimensão do cuidado produzido na 

lógica de um processo que se faz no encontro, entre “vários” – eu e os outros - e se 

constrói sempre como uma rede “rizomática”, ou o que chamamos de “rede viva” no 

campo dos territórios existenciais. Os pesquisadores da Linha de Pesquisa 

Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde / UFRJ, os quais fazem parte da 

RAC Rio de Janeiro, acumulam experiências e produzem enriquecimentos na 

construção “(método-)lógica de desenvolvimento da investigação e produção do 

conhecimento” (CARVALHO; SANTOS; MATIAS, 2016).  

A pesquisa-interferência é repercutida de forma infinita, pois se constitui 

movimento sobre si mesma. Por isso, na produção do cuidado em saúde temos o 
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que poderemos chamar de macroestruturas – a biomedicina, a instituição, o poder 

sobre os corpos, as categorias de classe – e temos a multiplicidade em cada um de 

nós, que são tensionadas, discutidas e, como efeito do processo, refletem nas 

práticas, nas lógicas, nos objetos que produzem um “outro” num campo de 

investigação sobre o cuidado (CARVALHO; SANTOS; MATIAS, 2016; MERHY, 

2013). Faz-se necessário então repensar os modos de produção do cuidado e como 

uma unidade de saúde pode ser uma multiplicidade de formas para produzi-lo. 

É neste sentido que se produz uma investigação de ruptura de continuidade 

e aposta na potência de produção de vida: através da construção de narrativas dos 

muitos profissionais e usuários do campo, dos usuários-pesquisadores e 

pesquisadores-pesquisadores, que falam de suas singularidades seja ela escrita, 

oral ou um acontecimento. 

Pode-se dizer então que a construção metodológica da RAC, pautada na 

investigação-intervenção, possui algumas características para construção de seu 

conteúdo: a grupalidade; o usuário-guia que conduz, como se nos pegasse pela 

mão, os pesquisadores, pesquisadores-usuários e pesquisadores-profissionais num 

rizoma criado e vivido por ele mesmo; o caso-traçador que permite a reconstituição 

de um caso de determinada equipe ou unidade de saúde, promovendo melhor 

observação do cuidado prestado ao usuário para avaliar o processo de trabalho de 

uma equipe; a lógica do encontro, fundamental para a tarefa de reconhecimento das 

fontes e neste sentido, os pesquisadores locais (do campo) são autores e 

narradores onde os sujeitos pesquisadores se misturam; a relação objeto e sujeito 

da pesquisa em que a relação pesquisador e objeto não se distanciam, mas o 

próprio sujeito se constitui objeto; e tem como instrumento de análise as narrativas 

dos sujeitos que participam e se envolvem na construção de um conhecimento 

coletivo. 

Meu estudo foi inspirado nesta metodologia que discorri nos parágrafos 

anteriores, porém com destaque na construção da grupalidade que tange a lógica do 

encontro. A análise, assim como no estudo da RAC, também ganha espaço no 

presente trabalho: a apresentação das narrativas e recolhimentos do campo, trazem 
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à tona as evidências cartográficas de três grupos educativos da unidade de saúde 

da Rocinha. Traz aquilo que ficou marcado em mim, aquilo que trouxe 

esclarecimento ou não, o que se aproxima e o que a fasta, o que me afeta ou traz 

estranhamento: evidências do campo em mim.  

Aproprio-me também da estreita relação entre objeto e pesquisador, o que 

se denomina pesquisador implicado, de acordo com alguns autores da área “psi” e 

daqueles que se utilizam da Análise Institucional, onde os sujeitos pesquisados 

encontram-se no mesmo plano dos pesquisadores, estes se misturam e o seu 

encontro é determinado como um acontecimento intercessor (CARVALHO; 

SANTOS; MATIAS, 2016). Um reconhecimento profundo e intenso do pesquisador e 

seu objeto de pesquisa e a “forte intencionalidade ética-estética-política na produção 

do conhecimento, na divulgação de experiências” (MOEBUS, 2015, p. 58). 

Adotou-se também a cartografia como caminho para a pesquisa-

interferência. Procurou-se associar outras estratégias de investigação não 

tradicionais, pois procura “explorar as linhas e traçados por onde o cartógrafo/sujeito 

pesquisador faz sua investigação. Trata-se de uma pesquisa cujo próprio processo 

de investigação e implementação modifica e atua, a todo instante, no objeto a ser 

pesquisado” (ROCHA et al., 2014 p. 106), desfazendo assim o pensamento 

positivista em que deve haver um distanciamento entre o objeto pesquisado e o 

sujeito pesquisador.  

A Cartografia não é um método e por isso, não me permite a análise a partir 

da subdivisão em categorias e/ou temáticas que aparecem durante a coleta de 

dados. Apoia-se nas ideias de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), aplicada em 

pesquisas de campo voltadas com foco nos estudos que versam sobre 

subjetividade. Nesta proposta, a produção de conhecimento é feita a partir das 

percepções, sensações e afetos vividos no encontro com o campo e os participantes 

da pesquisa. O estudo, que não é neutro nem isento de interferências e, tampouco, 

centrado nos significados atribuídos por ele, refere que a cartografia acontece como 

um dispositivo, pois no encontro do pesquisador com o pesquisado diversas forças 
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estão presentes, fazendo com que ambos sejam afetados (MAIRESSE, 2003, p. 259 

apud ROMAGNOLI, 2009, p. 170). 

Tal forma de produção de conhecimento se diferencia daquelas que operam 

na fragmentação e distanciamento entre e sujeito e o objeto das ciências duras. Mas 

operam na ótica da “constituição do sujeito pesquisador no mundo, in-mundo, com o 

objeto”. Desta forma, a implicação é inerente à produção do conhecimento.  “Análise 

que se amplia no movimento de produção do sujeito em ato e de suas afecções, 

pertença, referências, motivações, investimentos libidinais, bem como das relações 

de saber-poder sempre produzidas nos encontros entre o pesquisador e seus 

objetos” (ABRAHÃO et al., 2013 p. 134).  

Foucault descreve o poder como relação, não entre pessoas ou grupos, mas 

apenas quando colocado em ação. Assim, ele define relação de poder como “um 

modo de ação que não age diretamente ou imediatamente sobre os outros. Ao invés 

disto, age sobre suas ações: uma ação sobre uma ação...” (FOUCAULT, 1995 p. 

243).  

Abre-se então espaço para a experiência, para vivências, para o exercício 

de produzir um conhecimento implicado na modificação de práticas e saberes que 

por vezes engessam formas universais de conduzir a vida. A construção do 

conhecimento acontece como ativadora e produtora de intervenção na vida e dá-se 

na mistura do pesquisador com o campo. “A vida como algo capital, a vida como 

produção e expressão de subjetividades” (ABRAHÃO et al., 2013 p. 135), repleta de 

acontecimentos. 

“Eis então o sentido da cartografia: acompanhamento de percursos, 

implicação em processos de produção, conexão de redes ou rizomas” (PASSOS; 

KASTRUP; ESCÓSSIA, 2009, p. 10) formando um mapa de cada situação vivida em 

ato. Neste mapa não há um único sentido para a sua experimentação nem uma 

mesma entrada. A cartografia se caracteriza pelas várias entradas, assim como o 

rizoma possui várias entradas e não possui centro. (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2009).  
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A pesquisa interferência caracteriza-se por uma investigação em 

acontecimento, que estão no processo de trabalho da equipe cuidadora; vai para 

além da entrevista ou observação do campo, quase sempre repercutindo em outros 

equipamentos ou dispositivos do campo que se pesquisa e se torna potente 

produtora de vida. Interfere nas “redes duras”, ou redes estruturadas, dos serviços 

do SUS e se entrelaçam à rede viva que o próprio usuário constrói enquanto sujeito 

do seu próprio cuidado (MERHY, 2013; SCHIFFLER; ABRAHÃO, 2014).  

A Interferência acontece provocando uma forma de perturbação, que se 

propaga em inúmeras direções a partir dos grupos de educação em saúde. Ao 

ocorrer tais provocações, nos deparamos com arranjos que produzem novos 

encontros com potência de causar outras interferências (SCHIFFLER; ABRAHÃO, 

2014). 

 
 
(…) A pesquisa interferência, ainda que tenha em comum muitos ou quase 
todos esses pressupostos da análise institucional, como produção de 
analisadores, etc, não tem o pressuposto de uma intervenção institucional. 
Mas, a colocação em funcionamento de um ruído, que cria visibilidades 
insuspeitadas, que cria possibilidades de expressão e de escuta (MOEBUS, 
2015, p. 57). 

 

 

Adiciono à pesquisa interferência a narrativa como ferramenta metodológica, 

que obteve como objetivo ampliar a investigação. A narrativa consiste em um 

instrumento na construção de experiências e vivências dos usuários e profissionais 

envolvidos. 

A abordagem qualitativa é realizada quando o nível de realidade não pode 

ser quantificado, quando os fenômenos humanos constituem a realidade social, pois 

cada indivíduo possui seu modus vivendi e operandi de forma singular e interpreta 

de forma particular o mundo e a interação com seus pares (MINAYO, 2010). 

Neste tipo de abordagem o pesquisador precisa buscar o significado que as 

coisas têm nos seres humanos e, principalmente, no cenário da saúde, qual o 

significado do processo saúde-doença para se melhorar a qualidade de vida e as 

relações profissional-paciente-família-instituição, promovendo maior adesão dos 
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indivíduos a tratamentos e construções coletivas, tanto dos doentes quanto da 

equipe profissional de saúde (TURATO, 2005). 

O emprego de técnicas distintas de coleta de dados é permitido dentro da 

perspectiva da cartografia por permitir ao pesquisador as diversas formas de entrada 

no campo da pesquisa e das variadas formas de aproximação com os sujeitos da 

pesquisa. A cartografia, neste sentido, não permite ser reproduzida, mas vivida, 

sentida, relatada, porém não se reproduz o momento, o encontro.  

Acrescento ainda que uma das técnicas de coleta de dados é através da 

observação participante e a confecção de um Diário de campo de três grupos de 

educação em saúde da unidade de saúde da Rocinha. 

Segundo Minayo (2010), a observação participante é aquela em que o 

pesquisador se coloca como observador de uma dada situação social, para realizar 

uma investigação científica, colocando-se no lugar do outro. O observador 

estabelece uma espécie de vínculo com os observados podendo provocar 

modificações e ser modificado pelo contexto. Por um lado, temos a participação 

plena do pesquisador que observa e se envolve em todas as dimensões de vida do 

grupo a ser estudado e por outro, temos um distanciamento de participação da vida 

do grupo, tendo como prioridade somente a observação. O cerne da observação 

participante relaciona-se aos principais momentos da realização da pesquisa, sendo 

um deles a entrada em campo. A empatia, a observação por parte do investigador e 

a aceitação dele por parte do grupo são fatores definitivos desta técnica de coleta de 

dados.  

 

3.2.1. Técnicas utilizadas para coleta de dados: 

 

A coleta de dados se deu através da observação participante e do diário de 

campo de três grupos de educação em saúde. A prática de escrita no diário existe 

há muitos anos e tem se conservado ao longo dos tempos, mas somente em 1808 
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este método se consagrou como diário de pesquisa através de um homem 

denominado Marc - Antoine Jullien, numa época em que “a escola não era acessível 

para todos e o diário aparecia como um tipo de formação total do ser” (HESS, 2006, 

p. 90). 

Esse método prioriza o trabalho de campo e a observação participante e é 

considerado como sendo pouco utilizado na área das Ciências Humanas. A técnica 

se fundamenta na participação do pesquisador-observador da vida diária de um 

grupo ou organização através de descrições detalhadas das situações vividas pelas 

pessoas, bem como o comportamento destas diante de tais situações. Este método 

é bastante utilizado entre os sociólogos quando se interessam compreender uma 

organização específica ou um problema substantivo e, para identificarem os 

problemas e hipóteses significativas, precisam descobri-los nos desdobramentos da 

pesquisa (BECKER, 1994). 

O mesmo autor ainda relata que a análise de dados a ser realizada é 

conduzida sequencialmente. Isto significa que enquanto o pesquisador está 

coletando seus dados também faz sua análise, o que leva a duas consequências: 1) 

a coleta de dados imediatamente tecida é analisada de forma condicionada; 2) o 

montante e o tipo de análise condicional realizado são limitados pelas exigências do 

trabalho de campo. Assim a análise abrangente final pode ocorrer apenas quando o 

trabalho de campo estiver concluído.   

Weber (2009, p. 157-158) escreve que a construção do diário de campo é 

um método essencial do ofício do etnógrafo. É uma técnica que se apoia na 

“observação direta dos comportamentos culturais de um grupo social”, com 

característica de investigação singular. Bronislaw Malinowski foi pioneiro deste 

método com a publicação do seu livro Argonautas do Pacífico Ocidental, em 1922, 

que se perpetua na obra de Marcel Maget, com a obra Guide d'étude directe des 

comportements culturels, 1953: a presença de um pesquisador-observador por longo 

tempo convivendo com o grupo que ele estuda. Pode estar associado a outras 

abordagens teórico-metodológicas, e não unicamente a pesquisas etnográficas. O 
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Diário é frequentemente utilizado entre os pesquisadores em pesquisa-ação 

(PEZZATO; L'ABBATE, 2011). 

Weber (2009) explica em seu artigo três tipos de diários: 1) diário de campo 

específico da etnografia; 2) diário de pesquisa, tal como poderia desenvolver um 

historiador ou um filósofo; e 3) "diário íntimo". 

Já L'Abbate e Pezzato (2011), definem os diários do seguinte modo: 1) o 

Diário de Pesquisa (DP) (LOURAU, 1988; 2004; 1993); 2) o Diário Institucional (DI) 

e; 3) Diário dos Momentos (DM) (HESS, 1998; 2006). 

 

3.2.2. Cenário: 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui atualmente 72 unidades de saúde neste 

modelo ampliando a Estratégia Saúde da Família de 3,5% em janeiro de 2009 para 

44% até julho de 2014. É dividida em 10 Coordenadorias de Área Programática 

(CAP) que têm como um de seus objetivos “planejar, programar, coordenar, 

supervisionar e controlar o desenvolvimento das ações de saúde da rede de 

serviços de saúde” (RIO DE JANEIRO, 2007, grifo nosso), de acordo com as 

diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde nas respectivas áreas: CAP 1.0 (Centro 

e adjacências); CAP 2.1 (Zona Sul); CAP 2.2 (Grande Tijuca); 3.1 (Região da 

Leopoldina) 3.2 (Grande Méier); 3.3 (Região de Madureira e adjacências); 4.0 

(Região de Jacarepaguá e adjacências) 5.1 (Região de Bangu e adjacências); 5.2 

(Região de Campo Grande e adjacências) 5.3 (região de Santa Cruz e adjacências). 

A pesquisa foi desenvolvida na Área Programática (AP) 2.1 (Zona Sul) do 

município em 01 unidade de saúde que adota, desde 2009, o modelo de saúde de 

Clínica da Família (CF) que tem em seu escopo a promoção da saúde e a 

prevenção de agravos representando assim um marco na reformulação da Atenção 

Primária (RIO DE JANEIRO, 2013).  
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As Clínicas da Família fazem parte do Programa Saúde Presente7, que visa 

atender regiões até então excluídas trabalhando a prevenção de agravos e a 

promoção da saúde nos moldes preconizados para a ESF. (BRASIL, 2009a). Este 

novo formato contém o que é preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) para as 

ESF e acrescenta outros serviços de acordo com uma Carteira de Serviços que 

orienta a sua padronização para a APS, tais como inserção de DIU, exames Raios-

X, coleta de sangue e realização de desintoxicação alcoólica. 

A Área Programática escolhida para o desenvolvimento deste trabalho faz 

parte do projeto do Ministério da Saúde supracitado, bem como a Clínica de Saúde 

da Família estabelecida: uma Clínica da Família do bairro da Rocinha/RJ. 

A Rocinha nasceu e se desenvolveu entre o final da década de 20 e início da 

década de 30 com a imigração de portugueses e espanhóis que possuíam grandes 

terras para o plantio de verduras e legumes e vendiam tais alimentos aqueles que 

passavam por suas terras dizendo que os alimentos eram oriundos de suas 

“rocinhas”, época em que a população desta área era reduzida e as famílias 

conhecidas por sua atividade agrícola. Neste período houve divisão de lotes os 

quais foram vendidos. No fim dos anos 30, com a chegada da energia elétrica no 

bairro e asfaltamento de ruas, a população aumentou e, a partir dos anos 50 a 

migração de nordestinos aumentou. Em 1985 o decreto n. 5280 criou a XXVII 

Região Administrativa responsável pela Rocinha e, em 1995, o bairro foi delimitado 

sendo incluído na Área de Planejamento 2.1, conhecida como Zona Sul. 

Hodiernamente, a maioria da população é do sexo feminino e oriundo do nordeste 

(LUCENA, 2016). 

A Estratégia Saúde da Família da Rocinha, que participa desta pesquisa, 

possui uma história de luta pela saúde de sua população desde a década de 80, 

quando prestava atendimento para apenas 20 mil moradores da área ofertando 

atendimentos básicos de saúde. Em 1985 a unidade sofreu ampliação passando a 

atender 30 mil moradores, quantidade ainda pequena, pois era a única unidade de 

                                                           

7  http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/saude-presente 
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saúde do bairro. Somente em 2011 houve reinauguração da unidade sob o novo 

modelo segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Estratégia Saúde 

da Família, modificando assim a estrutura organizacional de Posto de Saúde para 

Centro Municipal de Saúde que contempla uma Clínica de Saúde da Família – 

modelo adotado pelo município do Rio de Janeiro – contendo 06 equipes, um 

território com cobertura de aproximadamente 24 mil moradores/6 mil famílias. 

Atualmente o bairro possui 03 Clínicas da Família, o suficiente para cobrir 100% do 

território. A maioria dos usuários da Clínica é proveniente da região nordeste do 

nosso país e possuem nível de escolaridade baixa (CMS Dr. Albert Sabin, [20--]). 

 As equipes de saúde que atuam nesta CF possuem particularidades, 

uma vez que é multiprofissional (médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, 

dentista, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, Agentes Comunitários de 

Saúde e de Agentes de Vigilância, entre outros). Cada profissional possui escala de 

trabalho específica para desenvolvimento de suas atividades, tanto dentro da CF 

quanto no território. Possuem tempo em sua carga horária para desenvolver ações 

de promoção da saúde. 
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3.2.3.  Aproximação com o cenário: 

 

Minha aproximação inicial com a Rocinha se deu durante a residência em 

saúde pública onde pude, no ano de 2013, participar ativamente das ações do 

território e atividades do cotidiano da Clínica de Saúde da Família (CF). Foi um ano 

intenso: fiz amizades às quais mantenho até hoje; participei de conflitos e da 

resolução dos mesmos; comemorei aniversários, nascimentos; compartilhei com 

alguns colegas, profissionais da CF, momentos de frustração com a vida, as 

tristezas e incertezas que ela por vezes nos traz. Participei de congressos. Wesley, 

residente comigo naquele momento, e eu levamos para o mundo científico um 

pouquinho do que desenvolvemos no cotidiano da unidade e os sucessos 
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conquistados. Mas o que mais me impressionou foi o prestígio alcançado para com 

a gerência. Tanto eu quanto Wesley conquistamos, penso que por competência e 

caráter, uma parceria tão próxima com a direção, que nos concedeu a oportunidade 

de exercer atividades de grande relevância gerencial. Que nível de confiança 

conquistado diante de pessoas que conduziam aquele estabelecimento de saúde! 

Pessoas experientes, excelentes nas ações que desenvolvem para que o “fluxo da 

saúde” não cesse ou termine em meio ao vão. Aprendi muito. Para mim, a Rocinha 

possui significado de um aprendizado cativante, de forma impactante. Foi, e ainda é, 

um laboratório onde iniciei minha carreira profissional. Guardo comigo tantos 

ensinamentos e pude aproveitá-los muito bem em outro município, quando atuei 

depois de formada. É um lugar especial por estes motivos. 

As vivências e experiências naquele ano de 2013 na unidade de saúde da 

Rocinha e a finalização daquele período da residência com um convite muito 

agradável de retorno àquela casa, me gerou certas inquietações, o que me fez 

retornar para realizar a coleta de dados do meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Não esgotado o tema abordado e ainda com várias questões a responder aos meus 

colegas da CF, resolvi, neste ano de 2016, prosseguir com o campo de coleta de 

dados: retornei à unidade de saúde na Rocinha, segunda vez. Conversei com a 

direção, da necessidade de aprofundar o assunto sobre grupos de educações em 

saúde na Estratégia Saúde da Família. Este tema foi trazido muitas vezes pelos 

profissionais da Clínica quando entrevistados numa primeira abordagem – na 

Residência. Fui bem recebida tanto por parte da direção quanto por parte de todos 

os profissionais da unidade. Retornar àquela “casa” para coletar os dados para este 

estudo foi agradável. Pude rememorar momentos, muitas vezes simples, mas tão 

importantes para a população e para os colegas profissionais de saúde, que 

somente percebemos quando acontece certo distanciamento e reaproximação 

daquele cenário.  

Foram selecionados os grupos de educação em saúde: academia carioca, 

planejamento sexual e reprodutivo e Fazendo Arte (Fuxico). Foram escolhidos por 
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serem grupos que “dão certo”, que sempre estão cheios e os participantes quase 

sempre retornam no próximo encontro, segundo pesquisa anteriormente realizada8.  

 

3.2.4 Participantes:  

 

Os participantes da pesquisa foram os profissionais de saúde que conduzem 

grupos educativos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os participantes de três 

grupos de saúde desenvolvidos. Os critérios de inclusão são profissionais que 

conduzem grupo(s) educativo(s) na CF escolhida, da AP 2.1 e todos os participantes 

dos grupos em pesquisa. Os critérios de exclusão: profissionais exclusivamente 

assistencialistas e gestores/diretores das unidades, os que se encontram de férias 

e/ou licenças e os usuários que não participam dos grupos a ser pesquisado. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Veiga de Almeida/UVA, parecer n.876.385 e no CEP da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/SMS/RJ, parecer n. 983.324; em respeito à 

resolução 466/12 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a) que dispõe sobre as 

questões éticas da pesquisa que envolve seres humanos. Todos os entrevistados 

tiraram suas dúvidas a respeito dos objetivos deste trabalho antes da coleta de 

dados e foram esclarecidos quanto ao sigilo e ao anonimato das informações 

oferecidas, mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

                                                           

8  Durante minha coleta de dados do Trabalho de Conclusão de Curso, em 2013, os grupos de 

educação em saúde mais citados entre os enfermeiros entrevistados nas três unidades de Clínicas de 

Saúde da Família na Rocinha foram: o grupo da Academia Carioca, o Planejamento Familiar 

(Planejamento Sexual e reprodutivo) e o do Fuxico (Fazendo Arte) como grupos que os participantes 

sempre estão presentes e que dão certo. Nunca ficam esvaziados, além do grupo da Joana (grupo de 

saúde mental). Este último não foi incluído para não obter excesso de dados ou mais do mesmo.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO DA PARTE PRIMEIRA EXPLORATÓRIA 

 

 

As evidências dos estudos apontam para a necessidade de maior 

quantidade de pesquisa sobre grupos educativos na Atenção Básica, haja visto ser 

um dispositivo bastante utilizado pelos profissionais da saúde com a finalidade da 

promoção da saúde e prevenção de doenças. Todos os profissionais de saúde e 

estudantes envolvidos nos contextos de suas pesquisas vivem e percebem a tensão 

entre grupos que promovem, “genuinamente”, a saúde e aqueles que são apenas de 

prevenção de agravos, onde o destaque dos encontros são a doença e seu modo de 

tratamento.  

Destaco como processo de grupalização o pertencimento dos usuários nos 

grupos; a criação ou criatividade e o auxílio mútuo entre os participantes; a escuta 

ativa e a troca de experiências de vida, muito falada e apontada em onze trabalhos 

selecionados. A partir do encontro, da escuta do outro e o compartilhamento das 

falas, a identidade grupal ou pertencimento parece aumentar, como se vê no trecho: 

“… as atividades na unidade de saúde extrapolavam o costumeiro foco na doença e 

puderam agregar outros aspectos da vida dos usuários...” (COUTO; SCHIMITH; 

ARAÚJO, 2013, p. 507).  

É interessante notar que certas características do processo de grupalização 

– termo não encontrado nos estudos pesquisados, mas que me utilizo como já 

descrito, que caracteriza o movimento de pertença, aconchego, recepção, aceitação, 

vínculo, que estão dentro do grupo – estão presentes em todos os grupos 

destacados pelos profissionais de saúde e acadêmicos como grupos de convivência 

ou de promoção da saúde: grupo de artesanato, grupo de convivência, grupo de 

caminhada, grupo de pescadores, grupo de adolescentes, e aqueles em que os 

agentes comunitários de saúde conduzem, sem que a presença de um profissional 

de saúde seja estritamente necessária.  
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Os participantes dos grupos estudados percebem mudança na qualidade de 

vida, no movimento da vida, dos desejos, do aumento da resiliência e ânimo para 

seguir em frente, num ritmo diferente, o ritmo do encontro, do convívio, da escuta, da 

ajuda, da construção de conhecimentos, as idas e vindas, as aproximações e os 

distanciamentos, da rede de apoio (o que posso denominar de rede viva), da vida. 

Vários autores mencionam que o vínculo produzido entre os participantes do grupo 

impulsiona outras atividades além-grupo e como ressignificação da vida (ANDRADE 

et al., 2012; FLISCH, 2012; GORAYEB; BORGES; OLIVEIRA, 2012; NUNES et al, 

2014; RAMOS; PIO, 2010; TAHAN-SANTOS; CARDOSO, 2009).  

O processo de grupalidade é construído à medida que a interação grupal se 

fortalece em um espaço onde as pessoas se sentem seguras e tranquilas para 

compartilhar aspectos do cotidiano e de sua intimidade com os outros do grupo, sem 

causar desconfiança daquele que fala, onde há acolhimento e escuta. A construção 

da grupalidade possibilita a formação de opiniões e de atitudes diante das situações 

da vida dos participantes a partir da troca das vivências, motivando a ajuda mútua 

(NUNES et. al, 2014).  

O grupo é tido muitas vezes, pelos participantes das pesquisas, como 

espaço para aprender e ensinar; como preenchimento do tempo ocioso e a 

manutenção da saúde mental; meio de fonte de renda, o que para alguns 

participantes das pesquisas significou a reinserção na comunidade e o 

reconhecimento do ser sujeito da ação e da produção da vida; estímulo à 

participação de tomada de decisões (CARDOSO et. al, 2013; FERREIRA NETO; 

KIND, 2010). 

Fica evidente que as ações e planos de cuidados quando da participação 

ativa dos usuários, seja para promoção da saúde ou para a prevenção de agravos, 

se tornam mais eficientes. Ao tentar controlar e manipular os desejos e valores dos 

sujeitos envolvidos no cuidado, principalmente nas práticas coletivas, tais ações 

terapêuticas e projetos de cuidado perdem sua efetividade (RAMOS; PIO, 2010).  

Alguns autores relatam a insuficiência de treinamentos das equipes da ESF 

e a escassez de materiais didáticos e embasamentos teóricos que melhorem as 



52 

práticas das ações coletivas, principalmente de grupos de educação em saúde. Um 

estudo selecionado demonstra que muitos profissionais da saúde, no estado de 

Minas Gerais, apenas replicam o grupo já existente na UBS sem repensar numa 

reestruturação ou repaginação de tais grupos e, ao mesmo tempo, apontam a 

necessidade de ampliarem o nível de conhecimento na área de educação em saúde 

(FLISCH, 2012). 

 

 

5. COMO ESCREVI MEU DIÁRIO 

 

 

Detive-me à observação participante e anotação em diário de campo de 

alguns grupos de educação e saúde da Unidade Básica de Saúde escolhida. Não 

escrevi aqui completamente o Diário. Fiz algumas reduções e, algumas expressões 

repetidas, suprimi, por pensar não serem necessários no momento. 

 Escrevi vivências e experiências e, a partir disto, aprendi na prática 

alguns conceitos como cartografar, estar implicado, os afetamentos e recolhimentos 

do campo em mim: o que está na pele? Procurei relacionar teoria-prática 

entrelaçando o que foi vivenciado e experienciado com o conteúdo teórico. 
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6. O CAMPO EM MIM E OS GRUPOS EM NARRATIVA IMPLICADA 

 

 

6.1. APROXIMAÇÃO INICIAL 

 

Fui até a unidade de saúde para me apresentar à direção, explicar meu 

trabalho e de que modo se insere na pesquisa da RAC Nacional. A cordialidade e 

amizade que fui recebida tanto por parte da direção quanto dos profissionais da 

unidade de saúde em questão, que conduzem os grupos de educação em saúde 

escolhidos, foi acolhedora e me proporcionaram liberdade para me integrar às 

atividades desenvolvidas com os participantes quando necessário.  

 

1º grupo: Academia Carioca9
 

O primeiro encontro 

Cheguei para observar o grupo da Academia Carioca num dia chuvoso e 

abafado de verão. Eram 07h50min da manhã e o grupo já havia iniciado as 

atividades, que são feitas numa quadra poliesportiva ao lado da Unidade. Ah… essa 

quadra me traz tantas lembranças boas... Fui entrando e vi que estavam terminando 

o momento da caminhada. Foi então que me deparei com três Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) conhecidos. Expliquei a minha ida ao grupo e, como já os conhecia, 

fui bem recebida com abraços e boas vindas. Sentei e fiquei observando o que 

                                                           

9  É um Programa (Programa Academia Carioca), desde 2009, onde existe um espaço de 

promoção da saúde, por meio de uma ação comunitária e multissetorial direcionada à prática da 

atividade física regular nas Unidades Básicas de Saúde. “Por garantir o acesso da população a 

práticas que visem promover o bem estar físico, mental e social, a Academia Carioca tem se 

constituído como um significativo dispositivo de construção de uma sociedade mais ativa e com estilo 

de vida mais saudável.” (http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/academia-carioca) 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/academia-carioca
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ocorria: Havia um grupo de cerca de trinta pessoas: a maioria, mulheres da terceira 

idade. É claro que também havia alguns homens e alguns jovens (quatro ou cinco 

jovens). Não havia música. Quase sempre tinha música. Os ACS conduziam o 

grupo, sendo um destes também educador físico, que direcionava os participantes 

às atividades, enquanto outros dois Agentes Comunitários de Saúde (ACS) o 

auxiliavam.  

O ACS, educador físico, dividiu o grupo maior em grupos menores, de onze 

pessoas cada um. Explicou como seria o circuito e os exercícios, que só dava pra 

fazer um de cada vez. Foi curioso como todos, todos ficaram atentos às explicações! 

A divisão dos grupos em onze, aconteceu espontaneamente e se organizaram em 

fila. Ao iniciar as atividades do circuito constatei que cada participante tinha uma 

velocidade e seu modo de fazer: uns mais rápidos, outros um pouco menos. Alguns 

exigindo auxílio em todo percurso, enquanto outros, não, mas todos se ajudavam. 

Na fila, enquanto aguardavam o colega concluir o exercício, conversavam 

entre si sobre vários assuntos da vida: como passaram o natal, o ano novo, sobre os 

alimentos que comeram e os exageros alimentares que cometeram no fim do ano… 

sobre os filhos, sobre os netos, sobre os novos pontos de ônibus, sobre idas e 

vindas a praia. Não consegui perceber nos rostos daquelas pessoas, tristeza. Mas, 

sim, havia sorrisos. E, mesmo na posição que se encontravam (em fila) ainda assim 

havia diálogos. 

Pude notar a interação daquelas pessoas e algumas características da 

grupalidade: o coleguismo, o sentir-se à vontade para a as colocações de 

incômodos, bem como externar sentimentos. Processo de aproximação das 

pessoas, os encontros da vida. Barros (2009 apud PRATES, 2012, p. 69) diz que 

“(…) todo vivo está sempre efetuando encontros” (ABRAHÃO; TORRES, 2004; 

BARROS, 2009 apud PRATES, 2012; BRASIL, 2012). Observei também que o 

grupo em questão é um grupo aberto, pois há participação da comunidade em geral, 

sem cercear a quantidade máxima ou mínima de participantes, não se exige faixa 

etária máxima, nem sexo e não se torna obrigatória a frequência dos alunos. Em 

relação à frequência dos participantes, existe a preocupação daqueles que vão 
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maior quantidade de vezes e também daqueles que conduzem o grupo em relação 

àqueles que possuem frequência esporádica.  

Em um dado momento, uma senhora que aguardava sua vez para o 

exercício, se aproximou de mim, me deu um abraço e um beijo. Desejou-me as 

boas-vindas, perguntou de onde eu vinha e se eu ficaria só olhando. Respondi que 

eu vinha da Ilha do Governador e que só ficaria olhando. Ela deu um sorriso e disse: 

“Mas você veio de tão longe!”, e eu sorri de volta. A partir de então, começou a dizer 

que a Academia melhorou muito a sua vida e que, com o passar do tempo, perdeu 

peso e suas dores diminuíram. Dava pra perceber o quanto ela estava satisfeita! E 

completou: “Quem não veio hoje, perdeu! Perdeu, mesmo! Esse exercício é novo! E 

é muito bom.”. Me deu um abraço novamente e retornou para fazer as atividades.  

Acho que se eu fosse uma nova integrante, me sentiria acolhida. O 

acolhimento é característica de um grupo que, segundo Zimerman (1993), sua 

coesão deve depender da capacidade de receber (acolher), absorver, um novo 

membro. O acolhimento resulta em criação e fortalecimento de vínculo (BRASIL, 

2013b) não somente serviço-usuário, mas, neste caso, o grupo e uma “nova 

integrante”, eu.  

Voltando à observação dos grupos, notei que os ACS que conduziam as 

atividades, sempre chamavam os participantes pelo nome, e, num momento 

específico do exercício, olhavam nos olhos dos “alunos” e os incentivavam a não 

desistir de fazer. Além disso, muitos se ajudavam entre si. Percebi que o toque e os 

olhares são intensos e ocorrem em quase todos os momentos.  

Estas atitudes (o olho no olho, o toque, a ajuda mútua) combinam com a 

compreensão de humanização como sendo os diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção da saúde, tendo a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, 

a corresponsabilidade entre seus pares e o vínculo solidário, somado a participação 

coletiva em tais práticas de saúde, propostos pela Política HumanizaSUS, 2009, 

como diretrizes dos valores que a norteiam (BRASIL, 2009b). 
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 Ao fim das atividades todos se despediram com abraços e com a saudação: 

“Até quinta!”. Neste momento aquela mesma senhora que conversara comigo se 

aproximou, me deu um abraço e disse o quanto gostou de mim. Curioso que eu 

praticamente não disse nada! Mais a escutei do que falei. Mesmo assim se despediu 

de mim com beijos e abraços pedindo que eu voltasse uma próxima vez, pois seria 

bem vinda. Eu agradeci e ela seguiu seu caminho. Me senti tão bem…!  

Ainda no final, ficou um senhor que tinha dificuldades para locomoção. 

Andava com auxílio de uma muleta e parecia que havia sequelas de um derrame. 

Ele não participou junto aos outros dos exercícios, mas com ele o ACS, educador 

físico, ainda permaneceu uns quinze minutos. Fez com ele exercícios de reabilitação 

e, enquanto realizava os movimentos, o usuário reclamava de dor, e começou a 

chorar. Isso me deixou emocionada. O ACS, educador físico, mostrou ao 

participante o quão pouco faltava para alcançar um objetivo: esticar o braço que 

ficou atrofiado pela sequela do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Chorando, o 

usuário afirmou com a cabeça que apesar da dor, valia a pena aguentá-la. 

Continuou firme, até o final e saiu agradecido.  

Pensei, então, o grupo como um dispositivo do cuidado e, mais 

especificamente, neste caso, de reabilitação e reinserção do sujeito na comunidade, 

bem como o retorno do desenvolvimento de suas atividades habituais. A reabilitação 

é um dos princípios gerais de atuação da Política Nacional de Atenção Básica 

(2012) e deve ser realizada de forma interdisciplinar. A individualidade prestada ao 

usuário não descaracteriza o grupo como grupo, uma vez que, apesar da unidade 

manifestada como totalidade, a especificidade dos membros não pode ser 

esquecida.  

Voltei à unidade junto com o ACS, educador físico, e os outros ACS. 

Subimos e conversamos sobre a Academia. Ele falou que, atualmente, cerca de 150 

a 170 usuários estão participando da Academia. Não existem aparelhos específicos 

de ginástica e, por isso, utilizam a criatividade e a “carcaça” mesmo para 

desenvolver os exercícios. Fala que se surpreende a cada dia com o trabalho, 

porque toda semana chega uma pessoa nova no grupo e, dificilmente, as que 
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chegam, saem. Nos despedimos e ele disse que eu seria bem-vinda numa próxima 

vez.  

A partir desta declaração percebo que, para o funcionamento de um grupo, 

não se torna necessário apenas o uso de “tecnologias duras”, como aparelhos de 

academia, mas os coordenadores do grupo o manejam com a criatividade, o 

acolhimento e a interdisciplinaridade (tecnologias leves) como peças fundamentais.  

Mais tarde, encontrei o educador físico do NASF, que, pela manhã, não 

estava presente na Academia Carioca, pois estava em uma reunião. Ao 

conversarmos disse a ele minha proposta de trabalho, o que o deixou muito contente 

e que faria de mim uma parceira! Disse que quanto mais pessoas para ajudar a 

desenvolver o trabalho da Academia, melhor. Repetiu algumas falas do ACS, 

educador físico, em relação à criatividade daqueles que conduzem este grupo, que é 

muito grande, sendo que não existem ali aqueles aparelhos da Academia Carioca da 

Saúde, como em outras Clínicas da Família (CF). Elogiou-o pela vontade e garra de 

levar o grupo sozinho durante um ano junto à outra ACS, também muito engajada. 

Levou-me a um canto da Unidade onde guarda todos os materiais usados nos 

exercícios como os colchonetes, uma bola de exercícios e alguns halteres de pesos 

variados. Contou-me que tem sido muito prazeroso seu trabalho no CMS AS e que a 

cada dia mais pessoas aderem.  

Algo que me chamou a atenção foi o seguinte enunciado: “A academia faz 

ligação entre os demais programas de saúde como o de diabetes e hipertensão, 

saúde mental, saúde da mulher, da criança, do adolescente… tudo. Envolve todo 

mundo! Todos podem participar”.  

Falou-me também sobre o início do grupo da Academia para as gestantes. 

Um grupo novo e inovador. Não existe na rede. A ideia foi da Diretora da unidade! O 

que passou em meus pensamentos foi exatamente isto: que legal! A direção não 

está descompassada da ponta! Surgem inovações da gerência com intensa 

participação de “profissionais-chave” (o educador físico, o ACS educador físico, dois 

ACS que auxiliam os educadores físicos nos exercícios, uma enfermeira 

responsável pela coleta e armazenamento do leite materno recolhido na Unidade e a 
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pediatra do NASF) para desenvolver o tal projeto. A partir de então esses 

“profissionais-chave” começaram a árdua tarefa de desenhar o grupo da Academia 

Carioca para Gestantes. Tem dado certo, pois 10 gestantes já participam.  

Terminada estas conversas, voltei para casa pensando nas características 

da grupalidade e grupo. O tempo todo, muitas características ficaram explícitas 

como o acolhimento, o coleguismo, a interação e compartilhamento das vivências. O 

cuidado mútuo, o vínculo, o sentir-se pertencendo ao grupo. O toque no outro, no 

corpo do outro, muito presente durante os exercícios, a ajuda, a solidariedade, os 

abraços no fim da aula e os incentivos para o retorno no próximo encontro.  

 

O segundo encontro 

Vir hoje à Academia me gerou expectativas. Sinto-me empolgada para a 

pesquisa! Quando cheguei essa manhã, às 7 horas, o grupo era maior que o da 

semana passada. Tinha umas 40 pessoas. Hoje, o professor educador físico do 

NASF se encontrava na unidade e conduziu as atividades. Antes de iniciar a 

caminhada, primeiro momento dos exercícios, houve avaliação da pressão arterial 

de todos os participantes. Acompanhei algumas aferições feitas tanto pelo professor 

quanto pelos três ACS até que, numa destas aferições, uma senhora de 66 anos 

apresentou 150/90 mmHg (primeira aferição). Percebi nela um ar de frustração 

quando me disse: “Sempre essa danada da pressão…! Ela estava tão certinha… e 

hoje…!”. O professor pediu que ela permanecesse sentada um pouco mais, pois 

depois verificaria novamente. Enquanto aguardava a próxima aferição, conversou 

comigo: “Puxa, vou ter que ficar de castigo!”. Enquanto ela esperava o restante do 

grupo avaliado com a pressão arterial <140/90, caminhava na quadra.  

Penso, então, que para esta senhora, fazer parte deste grupo possui 

importância para vida dela, que chega a considerar “castigo” o fato de não poder 

participar daquele momento do exercício.  

Logo em seguida, me disse exatamente o que eu havia pensado. Contou-me 

que gosta muito de participar da Academia afirmando isto algumas vezes. Perguntei 
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o que a fazia gostar do grupo e a resposta foi simples: “Porque aqui eu converso 

com as pessoas, eu vejo as pessoas, as minhas amigas, cuido da minha saúde.”. 

Disse também que além das atividades físicas na quadra, também fazem caminhada 

na praia, fazem passeios, comemoram aniversários, fazem café da manhã. Chegou 

a me mostrar a folha de verificação de PA dela, onde estava escrito um valor: R$ 

139,00 (pg). Disse que valia a pena pagar um passeio nesse preço porque vem com 

tudo. É um pacote completo: o transporte e a alimentação. Falou-me sobre os 

passeios que fez com o grupo da Academia e que quase sempre vão dois ônibus. 

As características de grupalidade estão presentes em toda a fala desta 

participante, assim como os sentimentos de pertinência e pertença trazidos por 

Zimerman (1993). A interdependência grupal, estudada e citada por Kurt Lewin, 

também se constitui ponto relevante neste momento vivenciado. Os passeios, 

caminhadas em locais diferentes, comemoração de aniversários e cafés da manhã 

são estratégias de aproximação entre pessoas. Momentos proporcionados para 

maior interação com o outro. 

Quando a senhora que conversava comigo foi liberada para executar os 

exercícios, vi um sorriso nela. Despediu-se de mim com um abraço e foi caminhar 

com os colegas. Não demorou muito, o professor iniciou o segundo momento da 

aula que, convidada pelos integrantes, pelos ACS e vontade que senti, participei dos 

alongamentos e das outras atividades.  

Foi muito bom! Estava meio travada, talvez, tensa tentando extrair qualquer 

movimento que eu achasse interessante. Participar então deste momento me fez 

relaxar e entender que as informações fluem e se constroem. Não vêm pronto! Isto é 

cartografia. 

Não senti que as pessoas olharam pra mim de um jeito diferente, mas me 

senti parte do grupo. Num dado momento o professor perguntou a eles qual o motivo 

que os levava ali, qual a coisa mais importante da vida e por que vale a pena cuidar 

da saúde. Não foram perguntas direcionadas, mas para todos refletirem e 

responderem se quisessem. As respostas eram muito parecidas: “Estou aqui porque 

me faz bem.”, “Porque quero ter saúde.”, “Porque é bom.”, “Porque tenho amigos.”, 
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etc. Para a segunda colocação do professor, responderam que as coisas mais 

importantes da vida são o amor, a família, a saúde. O dinheiro é bom e ajuda, mas 

não é tudo na vida. E, por último, disseram que valia a pena cuidar da saúde, deixar 

o corpo são. Tudo isso era perguntado e respondido em meio a alongamento 

corporal. Ninguém estava parado. 

Que forma interessante de se abordar a vida! Que forma interessante de se 

conduzir um grupo! Refletir sobre o cuidado de si e dos outros sem protocolizar o 

que se vive, é prazeroso. Como nos relata Merhy e Feuerwerker (2009), que, por se 

tratar da vida, a clínica do “corpo sem órgão” entra em questão, porque não é 

suficiente “construir saberes científicos para dar conta de produzir abordagens mais 

satisfatórias dos processos singulares de produção de existências singulares e 

coletivas” (MERHY; FEUERWERKER, 2009, p. 41). O cuidado requer uma equipe 

de profissionais cuidadores, que apostam no encontro com aquele que demanda o 

cuidado, “na micropolítica do trabalho vivo em ato”, o que leva à produção de novos 

acontecimentos (MERHY; FEUERWERKER; CERQUEIRA, 2010).  

Logo depois, o grupo ficou em círculo e, enquanto alongávamos pernas e 

panturrilhas, o professor pediu para que olhássemos para os lados e tentássemos 

reconhecer visitantes, aqueles que estavam sumidos e reapareceram e aqueles que 

nunca haviam aparecido. Foram apresentados os alunos novos e, neste momento, 

me apresentou como pesquisadora e explicou rapidamente o trabalho que eu estava 

desenvolvendo. Dito isto, todos se abraçaram, me abraçaram e me deram boas 

vindas. O professor avisou a todos que neste ano aconteceriam muitos passeios e 

comemorações de datas especiais como o dia das mães, o dia das crianças.  

Terminamos a atividade cerca das 9 horas. Despedimos-nos e os ACS e o 

professor agradeceram minha participação e que agora eu faço parte da equipe. Fui 

tomar uma água assim que despedi do pessoal e voltei à quadra para ver se todos 

haviam ido embora. Ainda estavam: o professor de educação física, a médica de 

uma equipe e um usuário da academia. Tentando pensar em um modo de este 

usuário conseguir um RioCard. Cheguei ao fim da conversa e o professor me disse: 

“Está vendo! Eu te falei que a Academia mobiliza todo mundo?! Ele (o usuário) veio 
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me pedir uma ajuda pra participar dos passeios, porque ele não tem condições 

financeiras pra ir. Então fui falar com a médica da equipe dele. Só a médica da 

equipe é que pode solicitar um Rio Card. O problema é que ele não tem deficiência 

nenhuma… O lazer faz parte da saúde, né?! Isso aqui é uma rede mesmo. O que 

você achou de hoje? Eu chamo isso de promoção da saúde.”. 

O RioCard é um sistema de cartões para pagamento eletrônico de 

passagens entre todos os meios de transportes públicos (coletivos) no estado do Rio 

de Janeiro. Existem várias modalidades do cartão: Bilhete Único (circulação 

municipal e intermunicipal), Bilhete Único Carioca (circulação apenas nos limites no 

município do Rio de Janeiro), RioCard Escolar (para estudantes do ensino 

fundamental e médio), RioCard Sênior (gratuidade para os idosos), RioCard 

Especial (para portadores de necessidades especiais) e Vale Social (para os 

deficientes ou doentes crônicos cujo benefício é concedido pela Setrans – Secretaria 

de Estado de Transportes – através da Lei nº 4.510 de 13 de janeiro de 2005). No 

caso do usuário que relatei, não possui doença crônica que necessitaria seu 

deslocamento para outro serviço da rede de saúde do Estado para prosseguir um 

tratamento específico. Os usuários que fazem uso deste cartão na condição de “Vale 

Social” precisam de uma consulta médica, no serviço público – SUS, para que seja 

emitido um parecer médico, garantindo que o paciente precisa de outro 

acompanhamento na rede e, ainda, se precisará sempre de um acompanhante para 

tais consultas ou tratamento, conforme a Lei n. 4510/2005. 

A lei dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas nos serviços de 

transporte intermunicipal de passageiros por ônibus do estado do Rio de Janeiro, 

para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, 

para as pessoas portadoras de deficiência e portadoras de doença crônica de 

natureza física ou mental que exijam tratamento continuado e cuja interrupção no 

tratamento possa acarretar risco de vida, e dá outras providências. O artigo 4º desta 

lei estadual e seus primeiro e segundo parágrafos dizem que: 

 
 
O “vale social” será emitido em favor das pessoas portadoras de deficiência 
e das pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental 
que exijam tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar risco 
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de vida, que necessitem, para a sua terapia, do uso dos serviços 
convencionais de transportes intermunicipais de passageiros, ou 
intramunicipais sob administração estadual, observadas as definições 
previstas em lei ou regulamento. 
 
§ 1º – O “vale-social” será deferido mediante requerimento e avaliação 
médica da sua necessidade, inclusive e especialmente quanto à extensão e 
frequência das locomoções impostas ao beneficiário, na forma a definir-se 
em regulamento. 
§ 2º– Na avaliação de que trata o parágrafo anterior, o profissional da rede 
pública de saúde deverá informar sobre a necessidade de um 
acompanhante no deslocamento do portador de doença crônica (BRASIL, 
2005, [s.p.]). 

 
 

 Fiquei pensando acerca do fato narrado pelo usuário, pois é significativa 

para mim. Depois de algumas conversas com o grupo de pesquisa da RAC, 

chegamos a uma conclusão: o grupo funciona como dispositivo da rede de cuidado. 

Minha mente começou, então, a fazer várias conexões com um texto de Franco 

(2006) As Redes na Micropolítica do Processo de Trabalho em Saúde, que diz que o 

cuidado se produz em redes. A vida produtiva se organiza por relações, conexões 

realizadas pelas pessoas que vivem situações, que formam linhas de fluxo dentro 

das organizações. A formação de “microcorredores” dentro de uma organização 

torna-se eficaz para a condução de projetos, dando menos destaque para o 

funcionamento com base nas formações estruturais da organização. 

A produção de vida ocorre a partir de múltiplas conexões e fluxos 

construídos em processos que criam linhas de contato entre os sujeitos que 

modificam e produzem sua realidade. A partir do momento em que o acolhimento se 

faz presente como diretriz de uma ESF/UBS, a equipe de acolhimento faz rizoma 

com todos os trabalhadores da Unidade de saúde, ou seja, opera nas micro-

unidades de cuidado, onde existe o encontro trabalhador-usuário, formando uma 

rede de alta conectividade entre si mesma e para outras esferas do amplo cenário 

de produção (FRANCO, 2006). 
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O terceiro encontro 

Hoje amanheceu ensolarado. Diferente dos outros dias fez muito calor. 

Quando cheguei, a quadra ainda estava fechada e, então, entrei na unidade. Logo 

encontrei a ACS que auxilia na condução do grupo. Estava separando as folhas de 

PA e os SF-36 dos participantes. Quando descemos, já havia cerca de 15 pessoas 

na quadra para iniciar a verificação das pressões arterial e participarem das 

atividades. Praticamente junto conosco, chegou o professor educador físico que 

pediu que eu o auxiliasse nas aferições.  

Enquanto verificava, uma senhora de 82 anos começou a conversar comigo: 

“É minha filha… nunca pensei em chegar nesta idade. Eu não tenho nada! Nem 

hipertensão, nem diabetes… Eu tô bem!”. Falou isto num tom de felicidade e, ao 

mesmo tempo, reflexivo. Comentou sobre as filhas, que dizem a ela que não 

conseguirão alcançar tal proeza. Perguntei o motivo e me respondeu que as filhas 

levam uma vida muito diferente e que cultivam hábitos não muito saudáveis. Eu 

disse a ela que gostaria de ter uma vida longa também, desde que fosse com saúde, 

então, me deu algumas dicas. Nos despedimos naquele momento e a liberei para a 

caminhada. 

Hoje, 02 pessoas foram acolhidas. Ambas encaminhadas pela enfermeira de 

uma equipe da própria Unidade. O professor orientou como funciona o grupo de 

modo geral e as liberou para a caminhada. Mais uma vez o professor me abordou 

dizendo sobre o funcionamento da Academia como uma rede que não pode estar 

desconectada do atendimento individual da DM, da HAS e dos outros grupos de 

ação coletiva. Isso é muito bom.  

O grupo não se faz apenas dispositivo de cuidados de reabilitação, como 

observei no encontro anterior, mas sim como dispositivo da rede de cuidados. Redes 

locais (cuidados individuais, nas consultas com o enfermeiro, com o médico, com o 

dentista, com o nutricionista, aliados ao grupo); redes que se estendem de forma 

“normativa”, de acordo com o Sistema SUS e “redes vivas” (aquelas que “driblam o 

Sistema” e vão além do normativo). Barros (1996) diz que o grupo é um dispositivo 
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conectado a processualidades, pois se instala sobre as linhas que o compõe e o 

atravessam seguindo suas múltiplas direções.  

Túlio Franco (2006, p. 3) diz que “nos serviços de saúde há uma 

multiplicidade de redes operando em conexões entre si, em diversas direções e 

sentidos, construindo linhas de produção do cuidado”. E ainda: 

 
 
Por outro lado, imaginemos que o trabalho vivo em ato é autogovernável e, 
portanto, passível de subverter a ordem e a norma, e abrir linhas de fuga, 
em que ele possa se realizar com maiores graus de liberdade, mostrando 
sua potência criativa. E isso, quando os trabalhadores de saúde desejam, 
eles fazem e operam nas suas relações outros fluxos de conexão com suas 
equipes, outras unidades de saúde e principalmente com os usuários. 
Nesses casos o cuidado vai se produzir na rede que se formou e não na 
estrutura que permanece rígida no império da norma. (FRANCO, 2006, p. 2-
3). 
 

 

No meio dos exercícios algumas pessoas pediram que, numa próxima vez, 

eu viesse com uma roupa para participar da ginástica e um dos ACS reforçou o 

convite dizendo que dá para eu tomar banho depois da atividade. Fico pensativa e 

contente de como as pessoas aderem à academia. Não tem aparelho algum! Mesmo 

assim, a cada dia que venho, mais pessoas têm! A animação do professor é 

realmente contagiante e a recepção do grupo é muito boa! Até no momento de 

caminhada, caminham em dupla ou em trio, conversando sobre as coisas da vida. 

No final das atividades físicas foi reforçado o café da manhã que terá na 

quinta-feira. Fui convidada para vir. Saímos da quadra e, em seguida, o professor foi 

até ao corredor da Unidade e fez uma sala de espera. Falou sobre a Academia 

Carioca, seus benefícios para a saúde e os horários de funcionamento. Disse 

também que se as pessoas que não puderem participar na unidade Albert Sabin, 

poderiam participar nas outras 03 unidades de saúde da Rocinha através do 

encaminhamento feito por ele mesmo. Retiradas as dúvidas, se despediu do pessoal 

da sala de espera e de mim também.  
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O quarto encontro 

Ir hoje à Academia foi um barato! Preparei-me em casa para fazer os 

exercícios junto ao pessoal. Fui com roupa apropriada para participar. Cheguei em 

cima da hora, alguns já haviam verificado a pressão arterial e estavam caminhando. 

Dispus-me a ajudar na verificação das PA que ainda faltavam. Como nas outras 

vezes, à medida que as PA <= 140/90 mmHg, liberávamos para participar das 

atividades. Hoje 06 novos usuários deram entrada no grupo. 

Percebi que o professor valoriza o acolhimento dos recém-chegados. 

Ajuntou todos os novos participantes, pediu para que todos se assentassem na 

arquibancada e explicou o funcionamento do grupo, as atividades que desenvolviam 

e as regras básicas. Verificou as PA e explicou o planejamento do dia. Achei 

interessante que, em vez de falar tudo isto em pé, se abaixou, ao nível dos olhos 

dos “novatos”. 

O acolhimento como um dos princípios basilares da prática nas ações de 

atenção e gestão nas unidades de saúde proporciona a criação do vínculo 

promovendo assim, a construção de uma relação de confiança e compromissada 

com os usuários, equipe e serviços, concorrendo para a promoção da cultura de 

solidariedade e legitimação do SUS (BRASIL, 2010b).  

Liberados a participar das atividades, um senhor de 66 anos, que já estava 

caminhando, sentou-se na arquibancada com faces de dor, o que me chamou a 

atenção. Ele andava com o auxílio de uma bengala e parecia ter sequelas de AVC, 

caminhava com dificuldades e eu lhe perguntei o que estava acontecendo. 

Respondeu-me que estava com muita dor na coluna e que suas pernas “não 

prestavam mais”. Sentei ao lado dele e ele começou a relatar da dor que sentia. 

Acionei o professor que pediu para que aquele senhor permanecesse assentado e 

que veria o que poderia fazer. Logo, a diretora da Unidade veio à Academia e 

percebeu que o aluno não estava realizando as atividades e fez uma abordagem. 

Respondeu a ela o mesmo que disse a mim. No mesmo instante, a diretora pediu 

que eu o levasse para dentro da Unidade a fim de ser atendido. Peguei os dados da 
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PA e batimentos cardíacos aferidos antes do início da atividade física e repassei 

para o atendimento.  

Antes de eu deixá-lo com o enfermeiro que o acolheu, o senhor olhou para 

mim e disse: “Sabia que te considero uma filha ou uma neta?! Muito obrigada, minha 

filha. Obrigada.”. Fiquei tão feliz e, ao mesmo tempo meio desconsertada… aliás, foi 

uma mistura de sentimentos e pensamentos que me aconteceram: Como será que 

ele é tratado na família? Ele tem filhos? Netos? O simples fato do cuidado e 

atenção, na quadra de esportes, foram suficientes para dizer algo que, para mim, 

significa tanto. Saí satisfeita da Unidade e retornei à quadra, onde todos ainda se 

encontravam. Fui comunicada pelo professor de uma ação contra a Hanseníase hoje 

(o grupo como espaço de diferentes cuidados: talvez se espere dentro de um grupo 

de atividade física abordar assuntos sobre HAS, DM, alimentação saudável, mas 

Hanseníase não parece ser tema comum), após as atividades da Academia e, 

depois, o café da manhã.  

Foi feito uma roda com todos os participantes onde os novos alunos foram 

apresentados e aplaudidos. O professor pediu para que todos se assentassem na 

arquibancada e um enfermeiro da Unidade veio para falar sobre a Hanseníase, 

retirar dúvidas e convidar para quem tivesse alguma mancha no corpo que não 

fosse de nascença, comparecessem à unidade para avaliação. Alguns contribuíram 

com falas, experiências e perguntas fazendo um momento bem rico e descontraído. 

Foi rápido, talvez uns 15 a 20 minutos. Tomamos o café da manhã com muitas 

frutas, pães, bolos e sucos variados. Alguns comprados, outros feitos pelos próprios 

participantes do grupo. Todos comemos e nos despedimos.  

Parece que o grupo se torna oportunidade para se falar sobre certas formas 

de prevenir a doença. 

 

O quinto encontro 

Quando cheguei, cerca de 40 participantes já estavam caminhando. Um ou 

outro ainda aguardava para a verificação da PA de rotina. Hoje o professor não se 
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encontrava. Entrou de férias e designou o ACS educador físico para dar 

continuidade às atividades neste período que se ausentaria. Junto a este, também 

se encontravam mais 02 ACS para auxiliá-lo.  

Após este momento de caminhada, um circuito foi montado, sendo o grupo 

dividido em 02 partes: uma parte para realizar atividades nos colchonetes e a outra, 

na arquibancada.  

Nada foi imposto. O próprio ACS educador físico fez a divisão dos grupos, 

mas aqueles que disseram que não conseguiriam fazer no colchão devido a 

problemas físicos, ficaram na arquibancada. Ele coordenou as atividades do grupo 

do colchão e uma ACS que auxiliava o professor coordenou o grupo na 

arquibancada. Todos os movimentos foram diferenciados e específicos para cada 

subgrupo. Foi muito bom e todos participaram dando o máximo de si.  

Uma das senhoras que participava ao meu lado disse que gostava muito das 

aulas deste professor, mas não desgostava do outro. Só que esse era um pouco 

diferente e ficava mais dinâmico. Por ter conversado bastante com ambos, percebia 

que tinham visões quanto à atividade naquela quadra um pouco diferenciada, mas 

os dois profissionais objetivavam a participação da comunidade, a saúde e a 

diversão (pensamento dos profissionais).   

Terminadas as atividades de cada subgrupo, trocamos: quem estava no 

colchão passa para os exercícios na arquibancada e vice-versa. Novamente, 

aqueles que disseram não conseguir ficar no colchonete, permaneceram onde 

estavam e participaram ativamente. Após todos estes exercícios, a aula foi concluída 

e aplaudida por todos. 

 

2º grupo – Fazendo Arte (Fuxico) 

O primeiro encontro  

Hoje compareci ao grupo Fazendo Arte, porém mais conhecido pelas 

participantes, Grupo do Fuxico. O grupo acontece num espaço ao lado da ESF, 
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denominado R.A. (espaço da Região Administrativa). Iniciou às 14 horas com duas 

participantes e duas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), que são responsáveis 

por conduzi-lo.  

A tarde estava bem fria, mas para dar uma aquecida, tinham café e água. 

Começamos a conversar sobre as atividades desenvolvidas ali e como são 

decididas tais atividades: todas disseram que não fazem apenas fuxico, mas outros 

tipos de trabalhos manuais, por isso o grupo ganhou outro nome. Todas ensinam e 

todas aprendem.  

Uma das ACS, responsável pelo grupo, lamentou que, apesar de 

participarem de algumas exposições com os trabalhos manuais produzidos ali, não 

conseguiram angariar fundos – apesar de não ser esta a principal proposta do grupo 

– para organizarem passeios ou até mesmo comprarem outros materiais para novas 

produções. Compartilhei um pouco do grupo Alegria Criativa, um grupo de trabalhos 

manuais desenvolvido no meu local de trabalho, e trocamos experiências. Logo 

depois chegaram mais duas componentes do grupo e, uma delas, trazendo um bolo.  

Uma das ACS me explicou que a cada encontro alguém fica responsável por 

levar um “tira gosto” para o final das atividades. Enquanto conversávamos sobre 

coisas da vida, mais 02 ACS entraram na R.A. e se assentaram para participarem. 

Dois lindos tapetes de panos coloridos foram retirados de uma sacola, ainda 

inacabados. Talvez faltasse mais da metade para terminá-lo.  

De início, permaneci apenas observando o movimento das participantes. 

Três delas decidiram continuar o tapete e uma quis fazer uma pintura, e assim foi. 

As ACS decidiram que a pintura seria para confeccionar a Unidade para as 

Olimpíadas. Para isso, utilizaram CD's antigos, papel de rascunho (A4 branca), tintas 

coloridas e pincéis. As meninas que continuaram os tapetes utilizaram agulhas de 

crochê e retalhos de pano coloridos. Resolvi me sentar ao lado de uma das que 

desenvolvia o tapete e então me perguntou: “Você sabe fazer?” e eu respondi 

negativamente e que ficaria observando para aprender. Momentos depois ela pegou 

uma agulha que estava sobrando e me ofereceu para que eu pudesse participar da 
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confecção do tapete. Experimentei e deu certo. Agora, em vez de terem 04 mãos, 

éramos 06! 

Enquanto trançávamos a tapeçaria, conversávamos bem timidamente sobre 

a vida, sobre a vizinha que contava com a ajuda de uma das participantes do grupo 

e como é sua disposição para ajudar, o envolvimento da família, etc. Perguntei se 

gostavam do grupo, se frequentavam sempre e há quanto tempo estavam ali. As 03 

mulheres que criavam os tapetes responderam que há cerca de um ano frequentam 

o grupo e, além deste, frequentam a Academia Carioca.  

Uma das participantes disse que se sente bem ao participar do Fuxico, 

porque a cabeça fica cheia com os trabalhos manuais e que a cabeça não pode ficar 

vazia, se não pensamentos negativos a assaltam. As outras colegas concordaram.  

Fiz uma observação surpresa, porque apesar de serem mulheres idosas, 

nenhuma usa óculos! Mas uma contestou: “Eu já passei pelo médico e pedi um 

exame de vista! Eu não enxergo tão bem quanto antes.”. Sugeri que perguntasse à 

ACS de referência para lhe dar algum retorno quanto ao pedido feito.  

É interessante notar neste momento que as atividades desenvolvidas no 

grupo, o encontro e o envolvimento das participantes, é superior ao fato da 

dificuldade de enxergar, da clínica. 

Falamos sobre a diretora da unidade, já que hoje é seu aniversário! Todas 

as participantes do grupo a conhecem, pois são companheiras desde a infância. 

Aproveitamos então para elaborar algo para a diretora. As duas ACS que conduzem 

o grupo, já haviam iniciado um trabalho muito bonito: flores de tecidos coloridos, 

camurça, num vidro de azeite (reciclado) bem enfeitado. E outro frasco enfeitado, 

que enchemos de dizeres e desejos positivos para a vida da diretora. Concomitante 

ao que escrevíamos, confeccionávamos os tapetes.  

Perguntei às participantes quanto tempo já havia que estavam neste 

trançado: “Há uns oito dias, mais ou menos, mas é pouco tempo para terminar.” – 

disseram. Não percebi muito entusiasmo para a conclusão do trabalho, então me 

pediram para que eu preenchesse uma parte que estava marcada com uma tênue 
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linha à caneta azul. Aceitei o desafio e fui amarrando os pedaços de tecido enquanto 

ouvia certas queixas sobre as falhas da visão e a idade…  

Por volta das 16 horas resolveram guardar os materiais e organizar a sala 

para chamar a diretora da unidade para festejar seu aniversário com café e bolo. 

Algumas ACS foram chamá-la enquanto arrumávamos o local. A recebemos com um 

belo “Parabéns pra você”, abraços e beijos. Recebeu os presentes confeccionados 

por todas e leu os papéis que escrevemos com os dizeres e desejos para sua vida. 

A chefe agradeceu e disse ter ficado feliz com a surpresa e os presentes. O bolo foi 

partido e distribuído pela aniversariante e tomamos café. Logo nos despedimos.  

As participantes do grupo me perguntaram se eu voltaria outras vezes no 

grupo. Eu disse que sim. Partimos com a expectativa de retornar na semana que 

vem. Pouco antes de eu sair, uma fala de uma ACS me chamou atenção: “Pri, tem 

outros grupos na unidade, caso você queira ir também… Tem o ‘Alívio’, com a 

fisioterapeuta do NASF. É o único grupo fechado da unidade. Ele tem mais haver 

com saúde assim… Porque são a médica e a fisioterapeuta que decidem os casos 

das pessoas que podem participar do grupo. Começou tem pouco tempo, mas está 

dando certo.”. Fiquei pensando o que a ACS entende como saúde e sobre as 

finalidades dos grupos da unidade, ou melhor, daquele grupo “Fuxico” para a vida 

das participantes que ali estiveram há pouco. Não disse nada no momento que 

escutei isto, apenas pensando…  

Despedi-me de todos e retornei para casa pensando nesta última fala da 

ACS e em outra, de uma das que conduzem o grupo: “Aqui cada um escolhe o que 

vai fazer. Todos ensinam e todos aprendem.”, disse ela. 

 

O segundo encontro 

Hoje eu cheguei atrasada, um pouco esbaforida, mas para a minha 

surpresa, ao entrar na R.A., havia apenas as ACS, responsáveis na condução do 

grupo, e 01 participante, que também estava na semana passada. 

Cumprimentamos-nos e perguntei a todas onde estavam as outras meninas do 
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grupo (me referindo às usuárias que compareceram na semana passada). “Eu é que 

cheguei mais cedo, minha filha. Hoje eu vim mais cedo que as outras! Daqui a pouco 

elas aparecem aí.” - disse a participante. Neste momento, uma das ACS começou a 

rir e dizer que a paciente tinha madrugado no posto e nem tinha conseguido dormir 

por causa dos vizinhos que a perturbam. A participante riu e entrou na brincadeira. 

Depois me disse que era só implicância e que tinha passado a noite muito bem, 

apesar dos vizinhos serem barulhentos.  

Logo, logo chegaram as 02 participantes que também estavam na segunda-

feira anterior e depois outras 02 que eu ainda não conhecia. Uma destas, que eu 

ainda não conhecia, chegou reclamando da sua falta de memória. Havia se 

esquecido do grupo, por isso não veio na semana passada. Hoje, por acaso se 

lembrou de que tinha o compromisso. Também tinha uma criança de 11 anos, filha 

de uma das enfermeiras da Unidade. Então tínhamos um grupo de 06 participantes, 

03 ACS e eu. Apresentei-me para aquelas que ainda não conhecia e elas se 

apresentaram a mim.  

Como no primeiro dia que visitei o grupo, novamente houve a divisão: 04 

participantes ficaram na confecção dos tapetes, que ainda não havíamos terminado, 

e 02 ficaram na confecção das medalhas das Olimpíadas para enfeitar a Unidade. 

Enquanto dávamos prosseguimento ao tapete, conversamos sobre os vizinhos e 

seus hábitos esquisitos e rimos bastante. Conversamos sobre filhos, apesar de eu 

não ter nenhum. Ouvi sobre algumas dificuldades da vida que elas tiveram e como 

conseguiram sair de suas cidades natais e vieram para o Rio de Janeiro, de como 

era a Rocinha quando chegaram nos idos de 1970 e como está agora, um 

saudosismo...: “Agora, minha filha, isso aqui está terrível! Tem dias que a gente nem 

consegue dormir direito. Não era assim não! Mudou muito. Prefiro nem comentar.” - 

disseram elas. E ficaram caladas por um tempo fazendo o trançado do tapete. Não 

sei se perguntei demais… Ou se o silêncio era uma reflexão sobre a vida… Ou se 

nada disso, apenas concentração na tapeçaria, mas me incomodou.  

Perguntei sobre o que elas costumam conversar durante o desenvolvimento 

das atividades e elas responderam: “Conversamos sobre tudo, uai! Sobre a nossa 
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vida, sobre a vida do vizinho...” - todas riram. Uma delas disse: “Isso aqui enche a 

minha mente. Me mantém com a mente ocupada, porque mente vazia não dá.”. Foi 

exatamente o que, na semana anterior, outra participante havia falado. Uma outra 

disse que a ajuda na memória, pois anda muito esquecida das coisas, mas não toma 

remédio para isso. Uma das ACS, que também estava na trama do tapete, 

respondeu que conversam sobre os netos, sobre os filhos, sobre os remédios que 

tomam, sobre as doenças que têm, sobre novelas, sobre filmes, músicas, atores 

bonitões, sobre a comunidade, sobre acontecimentos da vida…: “Basta puxar o 

assunto que a gente embarca!” - disse a ACS. Então começaram a falar das novelas 

e do horário que dormem e acordam, da Academia Carioca e seus compromissos 

para ocupar a mente.  

Perguntei se todas já se conheciam antes de vir para o Fuxico e, apenas 01 

delas, disse que conheceu as colegas a partir do momento que o grupo iniciou, mas 

a maioria já se conhecia. 02 são vizinhas há muito tempo. Uma delas veio a uma 

consulta na odontologia hoje pela manhã e por isso pensou em não retornar a 

unidade para o horário do Fuxico, mas encontrou sua vizinha descendo para o grupo 

e resolveu descer novamente e participar. A participante que tinha vindo à semana 

anterior pediu para iniciar um tapete, pois havia gostado. Achou muito bonito. Uma 

das ACS fez uns riscos para delimitar uns espaços onde parte seria preenchida por 

tecido colorido, estampado e parte colorida, sem estampas, lisa. Os outros 02 

tapetes que as participantes que estavam na semana passada fizeram, estavam 

quase prontos.  

Eu perguntei de quem seriam aquelas peças. As participantes não souberam 

responder muito bem. Ficaram na dúvida, mas disseram que às vezes o que é 

produzido ali é exposto em feiras e pode ser comprado. O dinheiro arrecadado na 

feira é para comprar novos materiais. Mesmo assim, a ACS brincou e disse que os 

tapetes podem ser compartilhados: uma semana fica com uma e depois troca! Assim 

todas teriam o tapete numa semana. E rimos. Ficou a sugestão da ACS que 

poderíamos fazer outros para cada uma ter um.  
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Assim que ela terminou de falar, uma enfermeira entrou na RA e pediu para 

que o grupo a ajudasse na semana que vem na confecção de capas para agenda 

das crianças recém-nascidas da unidade. A enfermeira fez uma breve explicação 

que o presente seria para as mães que amamentam em comemoração à Semana de 

Amamentação, no mês de agosto. Assim que a enfermeira terminou sua explicação, 

prontamente as participantes do grupo e as ACS que o conduzem toparam o 

desafio. Ficou acertada a questão do material, que será ofertado pela unidade e pela 

própria enfermeira.  

Logo quando se retirou, o grupo começou a organizar o espaço para 

lancharem. Hoje ninguém trouxe lanche. Contribuímos com um valor em dinheiro 

para comprar um bolo na mercearia ao lado, que estava uma delícia! Arrumamos e 

separamos uns retalhos e sentamos para comer.  Só ouvia um sussurrar de: “Nossa! 

Está muito bom este bolo!”. O café, oferecido pela Unidade, foi distribuído e, 

enquanto comíamos falávamos de outros bolos… doces… salgadinhos e coisas 

gostosas.  

Despedimos-nos desejando boa tarde e boa semana para todas e um até 

semana que vem. Vim pensando no caminho: neste grupo 02 pessoas minimamente 

vêm para trabalhar a mente… 

 

O terceiro encontro 

Hoje fui para a Rocinha direto do trabalho. Peguei um engarrafamento que 

nem sabia se conseguiria chegar a tempo do grupo! Imaginei que hoje não teriam 

apenas as “meninas” do Fuxico, mas também algumas mães puérperas e gestantes, 

já que na semana passada foi combinado com uma das enfermeiras da unidade, 

que confeccionariam capas de cadernetas de vacina para as crianças. Consegui 

chegar num bom horário, apesar do trânsito. Eram 14h30min e, das participantes do 

Fuxico, apenas 03 estavam presentes além das ACS. Parece que este grupo não é 

muito grande… Talvez no máximo 05 participantes que sempre comparecem. 

Quanto à confecção das capas para as cadernetas, apenas a enfermeira R2 e uma 
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Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) estavam nesta construção. As mães e puérperas não 

foram nenhuma. Uma pena, porque o trabalho ficou tão bonito no final, que tive que 

tirar uma fotografia e compartilhar com minhas ACS onde trabalho. 

Assim que cheguei, outra participante do Fuxico também chegou. “Minha 

parceira do tapete chegou!” – disse a ela. E ela ficou toda feliz dizendo que hoje 

terminaríamos a peça. Sentei um tempo com ela para “catar os piolhos” - termo que 

todas usam para dizer que, se procurar bem, ainda há espaços vazios pela tapeçaria 

que podem ser preenchidos com retalhos coloridos para que fique bem bonito.  

Assim que outra participante chegou, logo disse que o grupo estava bem 

cheio. “Assim que é bom!” - ela exclamou. Cedi meu lugar a fim de conversar um 

pouco com uma senhora, uma das fundadoras deste grupo. Não perguntei a idade 

dela. Apenas puxei uma cadeira e sentei ao seu lado. Fiquei um curto tempo 

observando como estava pintando um daqueles enfeites das olimpíadas (uns CD’s, 

que faziam parte do material de reciclagem do grupo): de forma muito caprichosa e 

interessante. Percebi que a senhora tinha um problema de saúde mental, que 

descobri depois, conversando com a ACS dela, diagnosticado de esquizofrenia. Daí 

ela me perguntou: “Está bonito?”, e disse que sim. Peguei outro pincel e a ajudei na 

pintura.  

Como a participante estava bem-humorada hoje, começou a cantar algumas 

músicas e inventar outras. Uma das ACS embarcou na música e completava as 

letras inventadas de dona Mozi. Perguntei quais tipos de música ela gostava e me 

respondeu que gostava de todas. Perguntei também sobre os cantores e me 

respondeu que todos, também os bonitos que fazem novela. Uma das ACS disse 

que quando dona Mozi puxa uma música que todas sabem, todas cantam juntas e 

fica bem engraçado.  

Através deste ato aparece a questão da grupalidade, que emerge com força 

no coletivo. A identidade grupal e, consequentemente, o pertencimento se 

exacerbam e o vínculo entre elas se aquece. Está aí uma das chaves mais 

importantes para manutenção do grupo. 
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Nesse ritmo acabamos de pintar os CD's e nos organizamos para o café. 

Novamente, ninguém levou algo para comer. Então recolhemos umas moedas de 

cada uma que poderia contribuir para comprar um bolo. Assim terminou minha tarde: 

cheia de cantoria, risos, tapetes, bolo e café. Uma boa tarde, que para mim, também 

foi uma terapia.  

 

O quarto encontro 

Hoje o dia estava frio e nublado, mas não impediu que as mesmas 05 

participantes, usuárias dos encontros anteriores, viessem. Não percebi nenhum (a) 

novo (a) participante usuário (a), a não ser a das ACS. Além das que conduzem o 

grupo, 03 ACS permanecem na RA no momento do encontro. Hoje mais 02 também 

vieram, ou seja, 05 usuárias e 05 ACS. Porém, a primeira vez que fui ao Fuxico, as 

condutoras deste, relataram que a diretora da unidade havia acordado que apenas 

02 ACS poderiam participar de cada grupo para não haver profissionais ociosos. 

Fiquei pensando o real motivo da concentração das Agentes. Talvez um momento 

para também “fuxicarem” sobre o trabalho, sobre a vida…  

04 usuárias deram continuidade à tapeçaria. Está quase pronto e bem 

colorido. 01 participante preferiu a pintura de potes de vidro. 03 ACS se ocuparam 

com as capas de EVA das cadernetas de vacina. Elas disseram que a diretora da 

unidade gostou tanto que pediu que fizessem em maior quantidade. Enquanto 

nossas mãos trabalhavam, tricotávamos sobre o país, sobre a violência presente em 

todos os lugares, sobre os preços de alimentos no mercado, sobre trabalho, sobre a 

vida. Ao término dos trabalhos, compramos pão de queijo e, de surpresa, um bolo 

para festejarmos o aniversário de uma das ACS que conduzem o grupo, que, por 

sinal, ficou bem emocionada.  
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O quinto encontro 

Hoje foi decretado ponto facultativo no município do Rio em razão da 

finalização dos jogos olímpicos, mas, mesmo assim, a unidade estava funcionando 

normalmente. Cheguei uns 15 minutos antes das 14 horas, a unidade estava 

tranquila em relação aos dias anteriores por conta do feriado. Cumprimentei as ACS 

responsáveis pelo grupo e me apresentei à direção. Desci para a R.A e cheguei 

junto com as ACS e outras 02 já se encontravam lá, além da Auxiliar em Saúde 

Bucal (ASB). As meninas que conduzem o Fuxico foram logo separando os tapetes, 

os retalhos, as agulhas, enquanto nós outras admirávamos as peças que estavam 

sendo retiradas de uma sacola. “São lindas!” - disse a ASB apontando um tapete 

bem colorido. “Isso só será possível caso nenhuma das meninas (se referindo as 

participantes usuárias) quiserem!” - respondeu uma das ACS que dirige o grupo.  

Conversamos sobre a beleza dos tapetes até por volta das 14h30min e 

estranhei o fato de nenhuma participante usuária chegar. Comentei que poderia ser 

por conta do feriado. E ponderamos que elas devem ter imaginado que a unidade 

não funcionaria normalmente. Já que estávamos ali, todas resolveram permanecer. 

Éramos 08 profissionais contando comigo: 01 ASB, 06 ACS e eu. A ASB e eu 

decidimos que pintar panos de prato. 04 ACS preferiram continuar na tapeçaria e 02 

ficaram apenas olhando e conversando conosco. Da nossa prosa emergiram 

assuntos bem comuns a quase todas: o trabalho, os filhos, os estudos, as visitas 

domiciliares (VD's), os “pepinos” para resolver… a vida como ela é: as alegrias, os 

desafios, a falta de luz na comunidade, as tecnologias do mundo globalizado, os 

adiantos e as pendências, as lutas, as frustrações, os desejos, esforços e 

conquistas… Rimos com alguns comentários e depois ficamos em silêncio. Talvez 

um momento de reflexão do conteúdo das nossas falas, ou da vida… Logo uma 

ACS que confeccionava um dos tapetes disse: “Isso aqui é uma terapia, gente! A 

gente tinha que fazer mais vezes.”. Todas concordaram. Às 16 horas começamos a 

nos organizar para ir embora. Guardamos tudo e deixamos limpo, nos despedimos, 

subimos para unidade e me despedi. 
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Que grupo interessante: nenhum (a) participante usuário (a), mas sim de 

profissionais. Profissionais que, em outros momentos, também são usuários do 

Sistema. Profissionais que enfrentam as adversidades da vida, que criam 

resiliências… Que vivem! Que grupo coeso, harmonioso e, creio eu, que se esta 

atividade se estendesse aos demais colegas da unidade, seria um grupo bem 

grande.  

Um trecho interessante de um artigo de Franco (2006) diz que quando os 

trabalhadores de saúde se colocam em atividade, abrem espaços de fala e escuta 

entre si, espaços relacionais, que medem seu processo de trabalho. Isto leva ao 

estabelecimento de relações, saber intrínseco à atividade laboral, o que demonstra 

que um sempre depende do outro para a resolução de problemas. Este pensamento 

vai ao encontro de outro, escrito por Aragão, Barros e Oliveira (2002): o grupo pode 

ser utilizado para que contradições surjam e, ao emergirem tais contradições e 

analisadas, podem levar a novas relações e à construção de um espaço de maior 

autonomia. E ainda: “Contribuir para que rupturas e produções singulares possam 

ocorrer no nosso cotidiano, transformando em força viva os espaços 

despotencializados de nossas práticas diárias, num projeto de transformação social” 

(ARAGÃO; BARROS; OLIVEIRA, 2002, p. 106), só pode advir de um dispositivo que 

produz efeitos criativos, num processo sempre inovador e não mais do mesmo. 

L’Abbate (2003) soma neste pensamento quando escreve que não existirá 

mudanças nos serviços de saúde sem que antes as práticas diárias dos profissionais 

dos serviços de saúde não se modifiquem.  

Parece que, nesta conversa de autores, podemos dizer que proporcionar 

aos profissionais de saúde um ambiente de grupo, que lhes favoreça troca de 

experiências e vivências da vida, pode produzir a ruptura de um modelo estritamente 

institucional, o estabelecimento de novas relações, um espaço de maior autonomia, 

a potencialização da prática profissional e da vida, a modificação na forma dos 

serviços de saúde funcionar – garantia do acesso, qualidade e resolutividade no 

atendimento à população – e a transformação social.  
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O sexto encontro 

Dia ensolarado, quente, que aqueceu o encontro de hoje. Diferente da 

semana passada, as 05 frequentadoras assíduas do Fuxico vieram ao grupo. 

Estávamos em 10 pessoas: 05 usuárias, 04 ACS e 01 ASB. Uma usuária ao chegar 

disse que sentiu saudade de mim, pois eu havia faltado na semana retrasada e ela, 

na semana passada. Deu-me um abraço apertado e cedi meu lugar para que ela se 

sentasse junto às outras que já haviam chegado.  

Preferiram dar continuidade aos tapetes. Dois deles já estavam prontos e 

iniciaram, na semana retrasada, mais 02 tapetes de cores e desenhos diferentes. 

Foi então que uma das ACS que conduz o grupo me desafiou a fazer os arremates 

nos panos de prato pintados na semana passada. Os arremates são feitos 

normalmente de tricô, popularmente chamado de biquinho. Uau! Que desafio! Sou 

péssima nisso. Disse que não sabia fazer, mas uma das usuárias insistiu e, com 

muita calma e paciência, me ensinou. “Fácil, não é?” - disse a que me ensinava. Eu 

respondi que era mais fácil trocar um curativo que fazer aqueles entrelaçamentos 

tão finos e minuciosos com linha e agulha, o que foi motivo de risos e incentivos 

para que eu não desistisse. O mesmo aconteceu com a ASB, que também foi 

desafiada à confecção do biquinho. Enquanto “tricotávamos”, falamos do dia a dia, 

da violência muito presente na comunidade, da produção do material que é 

confeccionado no grupo e como este funciona de forma terapêutica, é relaxante, faz 

pensar em coisas diferentes, onde a hora do dia passa voando, diferente de quando 

estão em casa, sem ter o que fazer, assim relataram as usuárias. Realmente a hora 

passou voando!  

Quando vimos o relógio, já marcava 16h10min. Juntamos os materiais da 

mesa para servir o café, como de costume, e todas comeram. Despedimos-nos com 

abraços e fui me despedir da diretora da unidade. 
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3º grupo: Planejamento Sexual e Reprodutivo 

O primeiro encontro 

Hoje estive presente no grupo Planejamento Sexual e Reprodutivo que 

acontece todas as quartas-feiras pela manhã nas dependências da R.A.. Gerei 

muitas expectativas quanto a este grupo, pois, justo 01 ano atrás, estava sendo 

reformulado por um colega e eu quando éramos residentes. Deixamos o grupo tão 

concatenado, cheio de novidades, dinâmico… mas não havia retornado para assistir 

uma sessão que não fosse ministrada por nenhum de nós.  

Na época escalamos duas ACS e uma Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) para 

condução do grupo junto conosco, mas também não sabia quem realmente se 

encontrava neste papel hoje. Usávamos recursos audiovisuais, próteses, álbum 

seriado e outros materiais fornecidos pelo SUS. Fazíamos uma roda de conversas e, 

nos 03 encontros que totalizavam as reuniões, as discussões se faziam dinâmicas e 

a redução do quantitativo de participantes era pequena. Enquanto vinha no ônibus, 

tais fatos me vieram à lembrança, os quais eram muito bons.  

Ao chegar à Unidade, fui bem recebida por todos. Apresentei-me à diretora e 

desci para a R.A.. Fui informada pela ASB que quem conduz o grupo atualmente é a 

residente do segundo ano (R2), duas ACS (que não são as mesmas que antes) e 

ela própria (ASB). Aguardamos a chegada dos participantes e da R2 enquanto 

explicava meu trabalho e como participaria com eles. Dito isto, a ASB incluiu meu 

nome na lista de participantes do grupo do Planejamento.  

Por volta das 09h10min, chegaram 04 participantes: 01 mulher puérpera, 01 

mulher com 01 filho pequeno e 02 mulheres gestantes. Conversamos um pouco 

sobre a criança pequena e logo chegaram mais 03 participantes: 01 puérpera, outra 

mulher com uma filha pequena e outra mulher. No total estavam presentes 07 

usuárias mulheres, 01 ACS, 01 ASB, 02 residentes de odontologia, que foram ao 

grupo pela primeira vez, a R2 e eu. A R2 explicou para nós, de primeira vez, que 

aquela era a terceira reunião que as mulheres frequentam. Falou que inicialmente 

havia 10 pessoas e que todas eram bem participativas. Explicou a todos o objetivo 
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daquela última reunião: apresentar os métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS 

e a tomada de decisão por parte das participantes de qual (is) método(s) que 

utilizarão (ou não). Explicou ainda por que os residentes de odonto e eu estávamos 

ali. Pediu para cada um se apresentar para que nós, que estávamos chegando, 

conhecêssemos um pouco das participantes, já que haviam feito esta dinâmica no 

primeiro dia do grupo.  

Das sete usuárias presentes, quatro optaram pela laqueadura tubária e três 

preferiram a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU). Todas desejavam um tipo de 

documento que lhes daria a oportunidade de alcançar tais objetivos. Nenhuma 

relatou que estava ali para saber um pouco mais ou apenas para retirar dúvidas ou 

compartilhar algum saber. Mesmo assim, vários saberes foram compartilhados, 

dúvidas colocadas e retiradas e houve aprendizagem. A abordagem que a R2 

utilizou foi roda de conversa. Iniciou as explicações sobre os métodos, a partir 

daqueles que eram conhecidos pelas participantes, e sempre permitindo que as 

usuárias expusessem seu conhecimento e, quando houvesse, suas experiências e 

vivências com tal (is) contraceptivo(s).  

A troca de saberes foi bem interessante já que estávamos com uma equipe 

multidisciplinar: odonto, enfermagem, ACS e uma breve participação da farmácia. 

Falamos dos tipos de métodos hormonais (pílulas, injetáveis e DIU), como são 

utilizados e ofertados. As dúvidas levantadas foram respondidas entre as próprias 

participantes usuárias do grupo e mediadas/moderadas pela R2. Os métodos de 

barreira (DIU, diafragma + espermicida e camisinhas feminina e masculina), como 

mais conhecidos; e os métodos permanentes/irreversíveis (laqueadura e 

vasectomia), que a maioria das mulheres havia escolhido, foram falados por último e 

bem discutidos. Todas as abordagens foram realizadas de forma clara, participativa, 

dinâmica, objetiva, com linguagem própria e compreensiva. Foram utilizados 

próteses e álbum seriado como material de apoio. Alguns casos da vida das 

participantes e de conhecidos das mesmas apareceram para exemplificar situações. 

Ao finalizar esta parte, a R2 e a ACS preencheram os papéis que cada uma 

necessitava e orientou todos os procedimentos prévios para realização da 

laqueadura e inserção do DIU. Leu para as participantes os documentos e retirou as 
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dúvidas. Ainda que tudo o que foi construído, dito, conversado, não posso dizer que 

foi daquela mesma forma que tínhamos deixado o grupo estruturado, mas confesso 

que foi muito bom e aprendi coisas novas. Senti que o grupo participou de forma 

tímida, o que também foi comentado pela R2. Talvez pelo fato de mais pessoas hoje 

estarem presentes. Bom, este foi o último dia deste grupo. Vamos esperar como 

será o próximo. Creio que será bem interessante. 

 

O segundo encontro 

Hoje eu cheguei para o grupo num horário bem folgado. Entrei na Unidade, 

cumprimentei meus amigos e colegas, me apresentei à diretora, encontrei com uma 

das ACS que conduz o grupo, que me informou que hoje não haveria grupo. Apenas 

seria fechamento das reuniões anteriores com a R2 e inscrição para começar outro 

grupo. Fui ter com a R2 que reforçou o aviso que não teria grupo, mas apenas 

inscrição para novos usuários participantes. Eu disse que não teria problema, pois 

talvez fosse interessante observar/participar deste movimento.  

Desci para a RA onde encontrei as 02 ACS que conduzem o Planejamento e 

outra que conduz o grupo do Fuxico. Esta se encontrava adiantando os enfeites para 

a unidade no tempo das olimpíadas. Já as outras, estavam com vários impressos, 

que eu já conhecia, para fazer as entrevistas com os usuários que aparecessem. 

Este instrumento de entrevista contém questões referentes a dados pessoais, 

algumas questões sobre a história ginecológica (menarca, idade da 1ª relação 

sexual, paridade, método contraceptivo atual), método contraceptivo que deseja 

escolher e como ficou sabendo do grupo.  

Hoje pela manhã apenas 05 pessoas se inscreveram, apesar de os grupos 

anteriores terem média de 15 participantes. Não sei se na semana que vem outras 

pessoas virão também. Dentre as 05 pessoas, apenas 01 homem se inscreveu. Veio 

acompanhado da parceira que disse que virá às reuniões para incentivar o marido. 

Este disse que trabalha fora e folga em dias diferentes alegando que não poderia vir 

a todas as reuniões. A ACS que estava preenchendo a folha com ele explicou que 
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não haveria problema porque ele poderia participar na próxima semana, 

compensando as outras faltas e, assim, teria todas as presenças para conseguir os 

documentos necessários para realizar a vasectomia. Disse que já tinham 03 filhos e 

escolheram a vasectomia como método contraceptivo.  

Uma jovem de 30 anos, que também realizou a entrevista, veio ao grupo 

para adquirir os papéis para fazer laqueadura, assim como uma gestante, que 

igualmente preferiu este procedimento. Outra jovem, de 23 anos, disse que ninguém 

a indicou para o grupo. Foi subindo a escadaria para fazer seus documentos10 e se 

deparou com o grupo. Parou e pediu informações sobre o Planejamento e resolveu 

fazer, já que tem 01 filho de 01 ano e não quer engravidar tão cedo. A entrevista 

dessa moça foi bem intrigante, pois contou para nós que tinha realizado um aborto 

forçado pela mãe. Disse que tomou chá de ervas e que ficou bem: “Ainda bem que 

não aconteceu nada grave, porque se não a minha mãe ia presa. Ela e meu 

padrasto, porque ele abusou de mim.” - disse a moça. Não contou nada além disso. 

Só perguntei com delicadeza se ela ainda sofria abusos, o que negou. Afirmou que o 

filho que ela tem hoje foi com o parceiro, apesar de ele desconfiar que ela o traiu. 

Senti que a jovem estava chateada com esta situação do filho, pois prometeu 

vingança.  

Que história de vida conturbada e complicada, pensei. A vida com toda a 

sua potência invade o grupo.  

Quando o relógio apontou 10h30min e não havia mais ninguém para a 

entrevista, a R2 juntou os papéis e preferiu fazer as contabilidades pelo computador, 

dentro da unidade. Despedi-me dela e fiquei um pouco mais para ajudar a ACS que 

estava montando os enfeites para enfeitar o CSF. Saí da unidade por volta das 

11h30min. 

 

                                                           

10  Logo acima da RA existe um espaço para retirada de documentos. Muitas pessoas veem a 

RA aberta e pedem informações sobre a retirada dos documentos, o que aconteceu com esta 

usuária.  
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O terceiro encontro 

Hoje tivemos o primeiro encontro de um novo grupo onde havia 08 

participantes: todas, mulheres, com idades variadas e 01 criança de 10 anos. A R2 

se apresentou como condutora do grupo junto às outras 02 ACS e a ASB. Falou 

como seria a dinâmica da reunião e os assuntos que seriam abordados, mas que o 

espaço é aberto para retirar qualquer dúvida. Foi explicado também que no caso de 

falta em alguma das reuniões, não haveria problema, mas teriam que compensar 

numa outra vez para completarem os 03 encontros. Este primeiro se destina a falar 

sobre a anatomia do corpo reprodutivo, feminino e masculino, e violência sexual.  

Assim que tudo isso foi informado, passamos à apresentação de cada 

componente do grupo. Cada uma disse o nome, a equipe que pertence e o método 

de contracepção utilizado. Não foi tão fácil para todas. Algumas participantes tiveram 

vergonha de se apresentar, mas com a ajuda da R2, todas conseguiram. 

Conversamos então sobre as figuras de um álbum seriado que mostravam a 

genitália feminina e masculina e uma figura de um corte longitudinal dos respectivos 

aparelhos reprodutores.  

Logo no início senti um clima meio desconfortável e tímido. Uma das 

mulheres usuárias estava bastante empolgada e, por isso, se colocava mais vezes 

em relação às figuras mostradas ou sobre os comentários e perguntas abertas pela 

R2. Outra participante quis retirar uma dúvida em relação a sua gestação e foi 

respondida de forma bem clara, saindo satisfeita do encontro. Falamos sobre 

aleitamento materno, sobre maternidade/maternagem, sobre sexualidade, sobre 

relação sexual, sobre anatomia do sistema reprodutor, de forma que todas 

entendessem.  

Em momento algum a reunião seguiu um tom de palestra ou algo 

enfadonho, mas sim de conversa, trocas de experiências e risos tímidos, típico de 

um primeiro encontro do Grupo de Planejamento Sexual e Reprodutivo. A 

abordagem sobre violências foi curta, mas participativa. Ninguém trouxe um caso. 

Nem a R2 nem as ACS perguntaram se conheciam alguém que sofria algum tipo de 

violência. O interessante é que todas sabiam como fazer uma denúncia, mas 
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nenhuma delas disse que já fez. Conversamos mais sobre as violências verbal e 

física de forma an passam. O encontro foi rápido. No máximo cerca de 1 hora e 

meia. Não mais que isso.  

Interessante essa questão da exigência da participação nos três encontros. 

Não completando, a/o usuária/o não tem direito ao certificado de participação, no 

caso desta unidade. Porém, segundo o Ministério da Saúde (MS) preconiza da 

seguinte forma: “Existem diferentes metodologias de trabalho de grupo. Cada 

serviço deve utilizar a que melhor se adapte às suas disponibilidades de pessoal, de 

tempo e de espaço, bem como às características e necessidades do grupo em 

questão.” (BRASIL, 2010a, p. 108), não especificando assim a quantidade de 

encontros necessários para o grupo e nem aborda a obrigatoriedade da participação 

em detrimento do acesso ao método: 

 
 

Nesse sentido, o primeiro passo para provocar o debate com o usuário é 
entender que todos estão fortemente afetados por esse assunto e que não é 
possível implementar diálogo pedagógico efetivo a partir de propostas que 
se baseiem unicamente em estratégias pedagógicas tradicionais, tais como 
'palestras sobre métodos de planejamento familiar', planejadas pelos 
trabalhadores do serviço, onde o usuário é obrigado a participar para ter 
acesso ao método de planejamento familiar (BRASIL, 2010a, p. 109, 
grifo nosso).  

 

 

O quarto encontro 

Cheguei ao grupo debaixo de uma chuva fria e fina. Hoje é o segundo 

encontro deste grupo. Estavam presentes 05 mulheres e dentre elas, duas 

adolescentes e um adolescente. Como cheguei um pouco atrasada não ouvi a 

apresentação de 02 novos usuários. Faltou bastante gente que veio na semana 

passada. Imaginei que fosse por causa do tempo chuvoso e frio.  

O assunto para o grupo era sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e seus modos de prevenção. Sempre achei meio hilária, mas de suma 

importância, a apresentação deste assunto por conta das fotos e figuras 

demonstrativas de um álbum seriado do MS, que é usado no período de 



85 

explicação/exposição de tais doenças. São imagens com doenças parecendo estar 

em último estágio e, por isso, a fisionomia de qualquer participante, inclusive a 

minha, é de repulsa instantaneamente! Impossível não demonstrar nojo diante 

daqueles desenhos.  

Todos os usuários imaginam, num primeiro momento, ser mentira, mas à 

medida que os profissionais presentes no encontro relatam suas experiências sobre 

as DST, tanto no sexo masculino quanto no feminino, fica mais próxima cada 

situação. Hoje não foi diferente disto. Penso que a participação dos usuários foi 

tímida. Claro que um caso ou outro os participantes usuários relataram. Não 

surgiram perguntas no final, mas todos disseram ter aprendido bastante e que não 

sabiam que sabiam tanto sobre as doenças apresentadas naquele momento. Ainda 

neste encontro percebi o grupo embaraçado com certas questões: como falar o que 

pensa a cerca das camisinhas feminina e masculina, se se organizam de alguma 

forma com o parceiro em relação ao uso do condom, como se usa os preservativos 

e os momentos para serem utilizados de maneira correta… - apesar de saberem.  

É fácil perceber que falar sobre sexualidade e sexo ainda se constituem tabu 

em nossa sociedade.  

 

O quinto encontro 

Hoje eu levei um susto: quando cheguei à unidade, me deparei com as ACS 

que conduzem o grupo junto à R2. Disseram-me que esta não estava presente na 

ESF e pediram para que eu as ajudasse na condução do grupo hoje! Não me opus a 

tal pedido, até porque há 02 anos meu colega, hoje preceptor da residência nesta 

unidade, e eu reorganizamos o grupo de Planejamento. Encontrei o preceptor e 

relatei a ele o ocorrido. “Que ótimo!” - disse ele. “Mas eu estou indo lá. Faz tempo 

que não acompanho a R2 no grupo, mas hoje realmente ela não veio.”.  

Enquanto ele se organizava para comparecer e conduzir o grupo, auxiliei as 

ACS a separar o material que seria utilizado na RA, peguei um material e desci com 

elas. Estava cedo ainda e por isso nenhum participante usuário havia chegado. 
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Acomodamos as cadeiras e o espaço ficou mais acolhedor. Logo chegou uma 

adolescente acompanhada da mãe e ficaram esperando um tempo. Elas não nos 

vieram outros dias, apenas hoje. Chegaram também outra adolescente, gestante, e 

duas jovens, gestantes.  

Iniciamos o encontro com o preceptor da residência abordando o assunto 

dos métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS. De todas as participantes 

usuárias, apenas uma das jovens gestantes havia comparecido nos encontros 

anteriores. 01 adolescente estava pela primeira vez e as outras vieram num dos 

primeiros encontros. Como regra do grupo, foi novamente reforçado que para 

receber o certificado de participação seria necessário a presença nos 03 encontros. 

Uma adolescente, que ainda não possuía vida sexual ativa participou com várias 

dúvidas interessantes. Apesar de bastante tímida, aceitou um desafio do preceptor 

sendo ao final aplaudida pelo grupo. Já estávamos praticamente na metade para o 

final do grupo e ainda chegou um casal de adolescentes, namorados, que também 

participou conosco de forma bem descontraída.  

Percebi que a linguagem utilizada pelo enfermeiro preceptor é um pouco 

diferente da R2 ao conduzir o grupo. Enquanto o primeiro possui construção frasal e 

utiliza termos científicos, mas que são conhecidos pela sociedade, a residente 

prefere “rasgar o verbo”. Enquanto o preceptor é mais contido nas expressões, a 

residente é mais expansiva e ambos conseguem proporcionar a participação, a 

interação do grupo. Ambos procuram chamar os participantes pelo nome, fazem 

provocações através de dinâmicas e perguntas e respostas.  

Enquanto organizávamos a RA lembrávamos-nos de dinâmicas que há um 

tempo os condutores do Planejamento não utilizavam e de como eram muito boas 

para entrar no assunto dos métodos contraceptivos ou temas como DST's. 

Hoje foi o terceiro e último encontro deste grupo que iniciou há três 

semanas. Foi um pouco diferente dos encontros passados, haja visto que a R2 não 

se encontrava na unidade. O grupo não deixou de acontecer por sua ausência, só 

seguiu de modo diferente. O grupo não sofreu diminuição da participação, apesar da 

maioria dos participantes não presenciarem os dois primeiros encontros. As dúvidas 
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foram compartilhadas e o aprendizado coletivo. Estou ansiosa para iniciar o próximo 

grupo. Uma reunião pode ser até semelhante à outra, mas nunca igual. Que venham 

os próximos encontros! Que venha o próximo grupo. 

 

 

7. RECOLHENDO O QUE ESTÁ NA PELE 

 

 

Ao iniciar os recolhimentos das narrativas na unidade de saúde referida e, 

consequentemente, minha entrada nos grupos de educação em saúde, escolhidos 

para este estudo por conhecer grande parte dos profissionais daquele local, não 

enfrentei dificuldades para uma primeira aproximação. Mesmo assim, eu ainda era 

considerada uma pesquisadora estrangeira11 naquele território: a princípio, me 

apresento destacada dos grupos, apenas observando o movimento dos 

participantes, tanto dos profissionais quanto dos usuários, nos espaços de 

desenvolvimento das atividades numa dicotomia pesquisadora-objeto. 

Na lógica da pesquisa interferência, a partir do momento que sou convidada 

pelos participantes dos grupos para me integrar às suas atividades, deixo de ser 

pesquisadora estrangeira e me misturo, permanecendo num mesmo plano: sujeitos-

pesquisadora. 

Denominamos o pesquisador-objeto misturado de sujeito implicado, ou 

militante. Merhy (2004, p. 12) escreve que “o sujeito que interroga é ao mesmo 

                                                           

11   Pesquisador estrangeiro é uma denominação criada ao longo da produção da pesquisa da 

RAC, pois à medida que discutimos em nossos encontros de processamento do campo e da 

“produção dos dados”, o quanto somos estrangeiros, externos em um primeiro momento, à rotina dos 

profissionais e usuários das unidades de saúde. Contudo, ao nos aproximarmos e permanecermos 

conectados com as diversas realidades daquele cenário, mergulhando com os profissionais em seu 

cotidiano, como visitante estrangeiro, que permanece atento e aberto aos efeitos locais, aprendemos 

e nos misturamos ao cotidiano, nos deslocamos, em uma pesquisa acontecimento (CARVALHO; 

SANTOS; MATIAS, 2016). 
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tempo o que produz o fenômeno sob análise”, é aquele que indaga a lógica do 

fenômeno partindo do ponto “de quem dá sentido ao mesmo, e neste processo cria a 

própria significação de si e do fenômeno”.  

Quando o pesquisador se ocupa de seu objeto, do qual se faz parte dele, 

assume o desafio de produzir conhecimento científico. Sendo assim, qualquer autor, 

como sujeito implicado, vincula sua identidade ideológica ao respectivo projeto. 

 
 
(...) todo pesquisador, como já está consagrado pelas discussões sobre o 
“fazer ciência”, é, além de sujeito epistêmico, portador de teorias e métodos 
que lhe permitem se debruçar e estudar certos objetos da ciência, um 
sujeito ideológico, um sujeito “cultura”, ou seja, um sujeito interessado que 
dá valor a certas coisas e não outras, que tem certas opções e não outras, 
que tem certa s concepções ideológicas e não outras. Porém, eu disse este 
não é o todo do seu problema. O seu problema é que além de sujeito 
interessado você é um sujeito implicado. Você é o pesquisador e o 
pesquisado. E, assim, o analisador e o analisado. Você é um sujeito 
militante que pretende ser epistêmico e os desenhos de investigação que 
temos como consagrados no campo das ciências não dão conta deste tipo 
de processo (MERHY, 2004, p. 2-3). 
 

 

 É então necessário abrir novas reflexões sobre o que é o processo de 

construção do conhecimento militante, ou o sujeito implicado, encontrando um texto 

onde Passos e Barros (2000) destacam que quando um pesquisador recusa sua 

neutralidade, procura romper as barreiras entre sujeito que conhece e objeto a ser 

conhecido. 

A narrativa pela narrativa tem sido utilizada em alguns países europeus, 

Inglaterra e Portugal, como paradigma científico. As pesquisas qualitativas estão 

ligadas a certo paradigma da ciência. Para essa análise qualitativa das narrativas, 

não atende a este paradigma da ciência: a experimentação do cuidado. O que hoje 

se tem das pesquisas qualitativas é que, embora descritivas, buscam uma 

generalização dos dados quando analisados. A pesquisa interferência, apesar de 

qualitativa, com o auxílio de outros dispositivos para o recolhimento das narrativas 

no cenário, possui uma perspectiva do múltiplo e do singular ao mesmo tempo. As 

narrativas não deveriam ser pautadas na representação. Os produtos do campo são 
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experimentações e experiências do que se recolhe nas narrativas (Falas da Linha 

RAC em 17/12/2016).  

Ainda que em pesquisas brasileiras, exige-se outro rigor científico que 

contrapõe tal paradigma descrito acima. Proponho, assim, mostrar as narrativas do 

campo: o que foi escrito, percebido, sentido, narrado, o que não se encontra de 

forma separada, uma tentativa de análise das narrativas, não individualizada por 

grupo – Academia Carioca, Fuxico e Planejamento Sexual e Reprodutivo –, mas no 

conjunto, num todo. Procurei evidenciar algumas singularidades que se fazem 

necessárias pois são importantes para a marca do grupo, caracterizando-o como 

único. Porém, a ideia da análise para além-grupo os caracteriza como dispositivo do 

cuidado, como espaços de reinvenção e ressignificação da vida. 

A maioria dos participantes é mulher, com idade superior a 25 anos. As 

idosas representam cerca de 70% das participantes. É comum mulheres 

frequentarem a Unidade de Saúde mais vezes que homens, conforme dois estudos 

científicos realizados no Brasil, um no Ceará/CE (2010) e outro em São Paulo/SP 

(2011). Os autores relatam que cerca de 72% da população de mulheres do 

município de São Paulo, com idade acima dos 40 anos, frequentam uma Unidade de 

Saúde.  

Existem características comuns aos três grupos e outras que fazem 

interseção apenas com a Academia Carioca e o grupo do Fuxico – o que se 

aproxima. Se compararmos tais interseções dos grupos, teremos algo semelhante à 

figura de conjuntos, da álgebra. Em contrapartida, existem características que se 

afastam ou se diferenciam, mas que não vem ao caso categorizar tais achados. 
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Fonte: Banco de Dados da autora 

Não é de suma importância a separação ou organização desta análise por 

categorias temáticas ou de conteúdo, mas, sim, descrever aquilo que ficou como 

marca, como impressão dos grupos, como identidade nos grupos. Na lógica dos 

espaços dos grupos, procurei trazer o que me afeta, movimentos que chamam 

atenção, que estão em evidência, ou o que está na pele, cartografando os fluxos 

daqueles cenários pesquisados, presenciados, experimentados.  

Dentre alguns afetamentos, destaco, primeiramente, o local para realização 

dos grupos. É interessante perceber que nenhum deles é realizado nas 

dependências da unidade de saúde. Ou acontecem numa quadra poliesportiva ou no 

espaço da Região Administrativa (RA), ambos ao lado da Unidade, em parceria 

entre a comunidade e a Clínica de Saúde da Família. O esquema de organização 

destes espaços permite ser utilizado em eventos da própria comunidade – desfiles 

de escolas, bailes funk, escolinha de futebol, bem como os torneios entre crianças e 

adolescentes, reuniões dos moradores, sala de leitura e pesquisa – e eventos do 
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CMS Dr. Albert Sabin – festejo de datas comemorativas, grupos de educação em 

saúde, palestras, dinâmicas tanto com os usuários quanto para educação 

permanente, apresentação de resultados à Secretaria Municipal de Saúde.  

O compartilhamento destes dois ambientes, pelos profissionais da saúde e 

os moradores da comunidade, torna-o familiar ao usuário permitindo a ele um 

movimento diferenciado, se comparado ao ambiente do “posto de saúde”. Retira 

certo estigma da doença, do tratamento, da figura do profissional que utiliza o jaleco 

branco, com atendimento ao usuário e separados por uma mesa. O ser “fora da 

unidade de saúde” permite outras criações, invenções, outros diálogos e posturas de 

ambos: profissional e usuário. Proporciona aproximação e, consequentemente, o 

fortalecimento do vínculo e o pertencimento. 

Com o crescimento das cidades e surgimentos dos grandes “arranha-céus” e 

condomínios fechados, as idas e vindas entre os adultos e crianças criou-se uma 

espécie de limites. Soma-se a isto o tempo dedicado aos encontros. Hodiernamente, 

mesmo que em apartamentos, dificilmente os moradores conversam entre si, uma 

conversa curta e rápida “de elevador”, onde se diz: “Bom dia, tudo bem?” E ficamos 

na esperando que o outro diga “sim, tudo bem!”. Evitamos conversas mais 

profundas, caso o outro dissesse “não vai tão bem assim”. A individualidade se 

fortalece e o vínculo entre as pessoas diminui. Não se entende o território como local 

de construção de algo, já que o encontro se torna cada vez mais escasso nestas 

condições e o pertencimento sai em meio ao vão.  

Tempos atrás o território se constituía como identidade dos moradores. As 

cadeiras para fora de casa, nas calçadas, e as tecituras de diálogos entre vizinhos; 

os usos e costumes da comunidade; os lugares frequentados pelas crianças como o 

parquinho, as praças e as brincadeiras de rua e o dormir na casa do colega (vizinho) 

se faziam bastante corriqueiros. Tais atos caracterizavam os territórios, a vida dos 

encontros e os estreitamentos de laços pareciam mais evidentes. Tal estrutura ainda 

se mantém no interior e rincões do nosso Brasil. Não tão distanciados daqueles que 

moram em metrópoles, nas comunidades mais carentes, muitas vezes denominadas 
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de “favelas” tal acontecimento se faz bem presente. A construção dos saberes e 

fortalecimento do território fazem parte do cotidiano de seus moradores.  

A Rocinha, bairro do Rio de Janeiro, conserva estes costumes e, por isso, 

conta com participações populares próximas, com seus modus vivendi e operandi 

muito próprios, o que caracteriza seu território – haja visto um bairro com população 

onde se destacam certas tradições nordestinas. Ao pesquisar sobre os grupos ora 

apresentados, falas como “Ela é minha vizinha. Conheço há muito tempo.” e ainda, o 

que ficou evidente em um dos dias que estive presente o grupo do Fuxico, “Falamos 

sobre a diretora da unidade, já que hoje é seu aniversário! Todas as participantes do 

grupo a conhecem, pois são companheiras desde a infância”. Percebe-se aí um 

vínculo há muito estabelecido entre a diretora da Unidade de Saúde e 03 usuárias 

do serviço. 

Algumas falas dos usuários sobre seu estado de saúde ou doença emergem 

no grupo, por muitas vezes, entremeadas às narrativas sobre o cotidiano, 

costuradas de um modo que, podemos dizer, não cabem durante uma consulta com 

o médico ou enfermeiro, pois o tempo investido no paciente naquele momento de 

consultório cabe, frequentemente, a queixa principal com pouca importância à 

observação daquilo que “vaza” do conteúdo das falas dos sujeitos para além da 

doença. Talvez o tempo reduzido de uma consulta no consultório, para que aumente 

o número de atendimentos de usuários no Sistema, não supra a necessidade de 

diálogos mais prolongados sobre a vida e, consequentemente, reflexões sobre 

saúde e doença. Talvez, nem mesmo saber o que é que o outro entende por doença 

ou se, se pensa estar doente. O tempo reduzido numa consulta individual talvez não 

permita descobrir a origem de problemas de saúde, a causa. Será que este pode ser 

considerado um dos motivos da sensação dita por vários profissionais da Atenção 

Básica de que estão “enxugando gelo”?  

Leitão (1992) deixa claro que: 

  
 

As produções de subjetividade estão em curso, tão múltiplas e provisórias 
quanto as possibilidades desejantes. Territorializam-se e desterritorializam-
se e, através da criação, podem engendrar vias constantes de inauguração 
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de novas possibilidades. Quando são suprimidas as vias de criação, a 
subjetividade cristaliza-se através das territorializações duras, que 
configuram capturas do desejo. Constrói-se assim um corpo que nega 
ativamente os devires; que nega os 'vir a ser', ou 'sendo' que assinalam a 
diferença. De tantas formas agenciam-se as semelhanças, o igual, o 'deve 
ser assim' e o silêncio diante das capturas, até que, finalmente, o sujeito 
parece estar encerrado. Fica 'determinado', então, que um estado passe a 
ser um estilo (LEITÃO, 1992, p. 148-149). 

 
 

Os grupos aqui apresentados são tidos como espaço de diálogo, espaço de 

troca, para ouvir e ser ouvido. Todos os participantes alegam que o grupo é muito 

bom para conversar e formar amizades, para compartilhar as experiências da vida. 

Posso afirmar, assim, que é um lugar de para formação e fortalecimento das redes 

sociais, a criação do vínculo, tanto com os profissionais da saúde e do serviço 

quanto com seus pares para experimentação de novas formas de viver. Nota-se 

através de algumas falas como se evidenciam tais características: 

Perguntei o que a fazia gostar do grupo e a resposta foi simples: “porque 

aqui eu converso com as pessoas, eu vejo as pessoas, as minhas amigas, cuido da 

minha saúde”. Disse também que além das atividades físicas na quadra, também 

fazem caminhada na praia, fazem passeios, comemoram aniversários, fazem café 

da manhã. 

“Minha parceira do tapete chegou!” 

Em alguns artigos científicos, encontrados na revisão bibliográfica, sobre a 

grupalidade, a caracterização do grupo como espaço para muito além da doença 

foram expressos de várias formas, evidenciando que as atividades grupais 

proporcionam reflexão acerca dos modos de vida, extrapolaram o foco na doença 

como rotina e os participantes daquelas pesquisas puderam agregar outros aspectos 

da vida (COUTO; SCHIMITH; ARAÚJO, 2013). Também consistiram em um espaço 

privilegiado na construção de redes de apoio, estabelecimento e ampliação de 

vínculos afetivos; reflexão e conscientização das determinações do processo saúde-

doença; organização e mobilização para o efetivo controle social; espaço de ensino-

aprendizagem, orientação, intervenção e educação em saúde (COMBINATO et al., 

2010). Estes estudos somam-se ao que Fernandes (2002) escreve junto à 

Benevides de Barros: “Entende-se grupos como máquinas produtivas, ressaltando-
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se a importância de conhecer as produções do grupo e as formas como estas se 

atualizam no cotidiano.”. 

As respostas eram muito parecidas: “estou aqui porque me faz bem”, 

“porque quero ter saúde”, “porque é bom”, “porque tenho amigos”… (Grupo da 

Academia Carioca). 

Tais afirmações vêm ao encontro daquilo que já dizia Chauí e Franco (1978) 

“… atores não mais desempenhando papéis pré-fixados, mas como sujeitos criando 

a própria cena, através de sua própria ação.”.  

Outro afetamento que emerge é que os três grupos não utilizam tecnologias 

duras, ou, racionalidade tecnológica, mas sim tecnologias leves, ou, da 

racionalidade da práxis. Campos (2011) diz que A tecnologia leve, também 

denominada "soft appropiate technology", volta-se à prática social, ou prática 

relacional, em que o sujeito e o objeto sobre o qual direciona suas ações são 

pessoas, e onde o saber e o fazer constituem a sua práxis. Malta e Merhy (2010) 

endossam esse pensamento quando escrevem que o diálogo produzido no encontro 

entre sujeitos se expressa como tecnologia leve, inserida no cotidiano da Atenção 

Básica, em especial, nas atividades coletivas, para produção da vida. Um exemplo 

desta tecnologia se encontra na fala de um ACS, que também é educador físico: 

Ele (o ACS) falou que, atualmente, cerca de 150 a 170 usuários estão 

participando da Academia. Não existem aparelhos específicos de ginástica e, por 

isso, utilizam a criatividade e a “carcaça” mesmo para desenvolver os exercícios. 

Fala que se surpreende a cada dia com o trabalho, porque toda semana chega uma 

pessoa nova no grupo e, dificilmente, as que chegam, saem. 

Sabendo-se que as ações humanas são entremeadas por contradições e 

paradoxos, quando a racionalidade tecnológica domina o trabalho vivo em ato, a 

ação profissional volta-se ao controle do estilo de vida das pessoas, transformando o 

trabalho desenvolvido em trabalho morto, anulando a capacidade criativa 

evidenciada do encontro no contexto dos relacionamentos interpessoais (CAMPOS, 

2011). Esta, por sua vez, apresenta forte potencial transformador que converge ao 
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empoderamento e autonomia de todos os sujeitos envolvidos no assistir/cuidar, 

especialmente por meio do processo ensino-aprendizagem na promoção da saúde. 

Os grupos pesquisados não costumam ter diálogo específico ou direcionado 

para determinada patologia. O diálogo é aberto e o compartilhamento de 

experiências e vivências é frequente. O contexto da doença só aparece nas falas 

como consequência de outras falas. 

 Conversamos sobre tudo, uai! Sobre a nossa vida, sobre a vida do vizinho... 

(todas riram). Uma delas disse: - Isso aqui enche a minha mente. Me mantém com a 

mente ocupada, porque mente vazia não dá. 

Aceitei o desafio e fui amarrando os pedaços de tecido enquanto ouvia 

certas queixas sobre as falhas da visão e a idade… 

O diálogo se constitui tecnologia para a promoção da saúde e se faz na 

relação com o outro. É no encontro que aparecem as contradições que, quando 

analisadas, produzem espaços de novas relações, de autonomia, de criatividade, de 

troca entre seus participantes (MELLO FILHO, 2007). Pode-se incluir aqui uma fala 

de Foucault (2006) quando diz sobre o servir o outro e o pertencimento ao grupo. O 

autor diz que ao me servir dos outros, no sentido de relação com os outros, é que 

me sinto parte do grupo. Quando me sinto pertencente ao grupo é por causa do 

outro e minha relação com ele.  

A interseção entre os grupos da Academia Carioca e o Fuxico apresenta 

características comuns. A participação dos usuários é fixa e são grupos abertos. 

Não é necessário o cumprimento de número mínimo de presença. 

Reforço que é no encontro das diferenças que a singularidade ganha força e 

se faz a interdependência: a essencialidade do grupo. Quanto maior a 

interdependência dos indivíduos no grupo, mais compacto se torna (MELLO FILHO, 

2007). É no encontro entre sujeitos que o grupo se faz, e o grupo, um dispositivo 

utilizado para a prática de si.  
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Neste pertencimento a uma seita ou grupo, que o cuidado de si se 
manifesta e se afirma. Não é como o ser humano enquanto tal, não 
simplesmente enquanto pertence à comunidade humana, mesmo se este 
pertencimento for muito importante, que o cuidado de si pode manifestar-se 
e, principalmente, ser praticado. Somente no interior do grupo e na distinção 
do grupo, pode ser praticado (FOUCAULT, 2006, p. 145). 
 

 

Como escrito anteriormente, não podemos considerar grupo apenas como 

um ajuntamento de pessoas, num plano molar obedecendo à lógica do terceiro 

excluído, mas sim na lógica micropolítica, molecular. No grupo não se encontra mais 

unidades, mas devires. “O coletivo torna-se um modo de funcionamento no qual 

pode apreender a aceleração das partículas que compõe dada realidade” (BARROS, 

2007, p. 15), o que pude ouvir e perceber durante o recolhimento das narrativas nos 

três grupos pesquisados neste estudo. Tanto usuários quanto profissionais que 

conduzem os grupos de educação em saúde na unidade, o identificam como 

instrumento fundamental de prática coletiva. 

O grupo se caracteriza como um espaço terapêutico, local de ensino e 

aprendizado com o outro, espaço para reflexão do movimento, expressão e 

afirmação da vida. O grupo se serve de espaço que potencializa a existência; como 

dispositivo de oportunidade para se alcançar objetivos na vida, transformando-a, e 

formar novas redes.  

Posso dizer que o grupo enquanto dispositivo de rede de cuidado também é 

um recolhimento que está na pele. Não considero aqui “rede” enquanto o 

preconizado nas cartilhas e documentos criados pelo Ministério da Saúde ou 

instituídos no Sistema Único de Saúde (SUS). Não me refiro ao fluxo estruturado 

dos Pactos pela Saúde de 2006, nem das referências e contrarreferências, seja em 

meios eletrônicos, via Sistema de Regulação (SISREG) ou manuscritos (no papel).  

Posso dizer que os usuários estão incluídos sim nesta rede dura do SUS, 

mas que também produzem outras redes no fluxo da vida. Produzem redes vivas, a 

quente no território, redes de existências, produzem-se in-mundo, enquanto sujeitos, 

pois na rede viva encontros e desencontros são acontecimentos cotidianos. Os 

usuários criam modos de conduzir-se na vida e, consequentemente, na produção do 

cuidado. Nesta produção do cuidado, entram em conflito com outros paradigmas do 
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cuidar, do existir em si, que lhes são impostos pelas instituições. Muitas vezes as 

formas criadas de existência pelos usuários são subjugadas pelas equipes de saúde 

que os limitam e os aprisionam a um saber científico, talvez engessado ao modo de 

existência do outro. Isto dificulta perceber que algumas atitudes e expressões do 

modo de ser do outro, mesmo que haja tensões (MERHY, 2009). 

Os usuários ao adentrarem nos serviços de saúde, carregam em si inúmeras 

possibilidades de cuidado, passam por incontáveis conexões, além das próprias 

redes de existências que cada um cria no encontro com outro qualquer. Isto muitas 

vezes nos passa despercebidos. O desconhecimento das equipes de saúde do 

território dos usuários, tomado como produção de agenciamentos, compõe uma rede 

rizomática12, que não se apresenta capturada em um espaço geográfico definido. Os 

grupos de educação em saúde estudados aqui trazem “a micropolítica do encontro e 

a produção viva das redes de conexões existenciais, multiplicidades em 

agenciamento.” (MERHY et al., 2014, p. 157). 

Os usuários se constituem Redes Vivas de si mesmos, produzem-se 

constantemente: produzem movimentos, elaboram saberes, constroem e partilham 

cuidados. Na lei da “oferta e da procura”, quem pede as redes, na maioria das 

vezes, são os/as usuários/as. Essas redes, porém, não estão dadas feito um 

arcabouço a ser preenchido de forma protocolar, contudo são produzidas em 

acontecimentos, sendo tecidas (MERHY et al., 2014).  

O pertencer a uma rede de encontros enriquece as possibilidades de 

mudanças e do cuidado de si. Desta forma, Foucault (2006) diz que o cuidado de si 

se conforma nos grupos ou no interior de redes determinadas e distintas umas das 

                                                           

12  Termo que Deleuze e Guattari tomam emprestado da botânica: rizoma. Um modelo de raiz, 

aberta, onde não se distingue o início, o meio ou o fim, pois tem muitas ramificações. O rizoma possui 

princípios de conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a 

qualquer outro e deve sê-lo (Deleuze; Guattari, 1995). Ou seja, não importa muito onde o usuário 

inicia sua rede. Ele apenas inicia e vai caminhando a própria trajetória. Nela somos convidados a 

entrar e, muitas vezes, a participar ou compartilhar da rede viva do usuário. Talvez se déssemos a 

mão (como um usuário-guia) para acompanhar seus devires, não cairíamos na produção do mais do 

mesmo. 
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outras. O cuidado de si torna-se coexistente à vida. É a alma, unicamente enquanto 

sujeito da ação, que se serve do corpo e, nesse servir, a relação com o outro o torna 

importante.  

Quando me incluo na rede do outro, posso contribuir para novos 

agenciamentos, por ser um a mais destas redes e não ser a única rede que 

possibilita a potência do outro (MERHY et al., 2014). A presença de uma rede feita 

na multiplicidade não é simplesmente para acolher o sujeito sem importar a maneira 

de como se dará, mas sim para acolhê-lo do seu modo de ser, porém 

constrangendo-o com a presença de vários outros jeitos de ser (MERHY; 

FEUERWERKER; CERQUEIRA, 2010). 

 
 

A liberdade constitutiva do Trabalho Vivo em ato, associado aos 
agenciamentos de desejo imanentes a atividade produtiva de cada 
trabalhador, vão produzindo a realidade social, inscrita no mundo do 
cuidado. O trabalho em saúde vai se produzir circunscrito a um determinado 
território existencial, que opera em um referencial etico-politico no qual os 
trabalhadores adotam como “plano de consistência” entre ele e o usuário. 
Este plano de consistência se refere aos fluxos circulantes na relação que 
se estabelece entre trabalhador e usuário, e dizem respeito ao campo 
invisível do cuidado em saúde, os afetos que dao significado a relação 
trabalhador-usuario, e ao próprio cuidado que se realiza (FRANCO; 
MERHY, 2011, p. 7). 

 
 

Um dos fatos que também desperta a atenção é a condução dos grupos por 

profissionais tão diferentes: enfermeiros, dentistas, residente de enfermagem, 

educador físico, técnica de saúde bucal e, principalmente, os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Em todos os grupos os ACS ganham destaque, pois promovem um 

elo entre os usuários, os profissionais e a unidade de saúde. Percebo que, mesmo 

sem os profissionais de nível superior, os grupos são conduzidos sem 

intercorrências. Não deixam de acontecer porque o educador físico entrou de férias 

ou porque a residente de enfermagem precisou se ausentar por problemas pessoais. 

As vezes o que ocorre são modos um pouco diferentes de produção e criatividades, 

mas sem alterar o objetivo dos encontros. Isto fica bem explícito nas falas que 

apareceram no grupo da Academia Carioca, quando dizem:  
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Quem não veio hoje, perdeu! Perdeu, mesmo! Esse exercício é novo! E é 

muito bom. 

Elogiou-o (o educador físico do NASF elogiou o ACS) pela vontade e garra 

de levar o grupo sozinho durante 01 ano, junto a outra ACS, também muito 

engajada. 

Uma das senhoras… disse que gostava muito das aulas deste professor, 

mas não desgostava do outro. Só que esse era um pouco diferente e ficava mais 

dinâmico. 

O que percebo é que o que sustenta o usuário no grupo é a construção da 

grupalidade, o encontro com o outro e a produção de si enquanto sujeito, são os 

encontros e desencontros da rede viva, a quente, presentes no rizoma da vida de 

cada um e o compartilhamento destes, onde todos se encontram nos devires. O 

grupo como espaço de convivência, como espaço de ressignificação da vida, de 

saúde e construção/criação de amizades, como dispositivo de oportunidade para se 

alcançar objetivos de vida, não são encontrados apenas nas literaturas lidas em 

livros e artigos, mas são vividas nos cotidianos nossos e do outro. Os grupos 

desenvolvidos no CMS Dr. Albert Sabin são considerados compromissos firmados 

por seus usuários e deixar de participar é motivo que os leva ao pesar: 

Sempre essa danada da pressão…! Ela estava tão certinha… e hoje…!  

Puxa, vou ter que ficar de castigo! 

Hoje, eu me lembrei que tinha o compromisso (Se referia ao encontro no 

grupo do Fuxico). 

A promoção da saúde se faz tão presente nas falas dos usuários, mas não 

sei dizer o quanto percebem disto, e a importância tanto para a saúde dos 

participantes quanto para o sucesso de um tratamento e porque não para o sucesso 

de um dos pilares da Política Nacional da Atenção Básica? 

Isso aqui enche a minha mente. Me mantém com a mente ocupada, porque 

mente vazia não dá. 
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Porque a cabeça fica cheia com os trabalhos manuais e a cabeça não pode 

ficar vazia se não pensamentos negativos a assaltam. As outras colegas 

concordaram. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao chegar ao fim deste estudo, podemos concluir certos pontos chaves e, 

muito provavelmente, respondo tanto aos objetivos quanto às questões que nos 

serviram de baliza. Muito provavelmente outras marcas ficariam registradas caso 

outros pesquisadores, usuários ou profissionais de saúde – não necessariamente 

aqueles inseridos na Atenção Básica – se debrucem sobre as mesmas narrativas.  

Dizer aqui como se promove a grupalidade nos grupos de educação em 

saúde, no contexto da Atenção Básica, é rememorar expressões e falas dos 

usuários e dos profissionais. É me lembrar das atitudes de cada um e minha 

inclusive. É dizer que a promoção da grupalidade é também um combustível para se 

promover a vida: o acolhimento, as conversas, a escuta, a troca, o aproximar-se, o 

se sentir parte, a existência do outro, o sentir-se igual, o ser diferente, o “vestir a 

camisa”, o tempo, a amizade, a criatividade, a valorização do outro, o tornar-se 

sujeito da ação, o tornar-se sujeito do próprio cuidado, o pertencimento… são 

elementos que sustentam e promovem a grupalidade. 

 Este estudo nos aponta que existem dispositivos empregados na 

construção de processos de pertencimento nos grupos pesquisados. Os principais 

destes são o outro e o encontro com o outro, a relação de afeto com o outro, a 

interdependência das pessoas no grupo e no encontro onde se dá o sujeito, 

dispositivos estes que despertam para a prática de si e o cuidado de si. Reforçando 

o enunciado: o cuidado de si torna-se coexistente à vida. É a alma, unicamente 
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enquanto sujeito da ação, que se serve do corpo e, nesse servir, a relação com o 

outro o torna importante.  

 Ao analisar os diversos processos de constituição de grupalidade nos 

grupos de educação em saúde estudados no cenário escolhido desta pesquisa, 

podemos inferir que as ferramentas empregadas na constituição dos grupos: 

Academia Carioca, Fazendo Arte (Fuxico) e Planejamento Sexual e Reprodutivo, 

são basicamente aqueles que apontamos nos parágrafos acima. O processo de 

grupalização é para vida inteira dos sujeitos interessados no grupo. É um 

acontecimento e, quanto mais encontros, quanto maior a interdependência daqueles 

que constituem os grupos, mais intenso será o processo. 

 Os profissionais que conduzem os grupos os concebem como parte da 

rede de cuidados. Neste caso, rede com o sentido de estrutura que faz parte do 

SUS. Tais trabalhadores muitas vezes não percebem que o pertencimento e os 

afetos, com todo seu arcabouço (a amizade, o acolhimento, o “estar com”, as 

semelhanças, as diferenças, o ouvir, o encontro, o compartilhamento das vivências e 

experiências da rede viva que cada sujeito constrói), são elementos essenciais para 

o processo de grupalização e isto, o que constitui o grupo como grupo, que produz 

resultados para a vida. 

O grupo como aposta do cuidado na Atenção Básica tem sido considerado e 

visto talvez ainda como instrumento a ser mais bem entendido e explorado, tanto 

pelos trabalhadores locais – o que chamamos de trabalhadores da ponta – quanto 

pelos gestores do município, pois se apresenta como um dispositivo disparador do 

cuidado  na rede (estrutural e viva) e para o cuidado de si. 

Podemos descrever que este estudo limita-se de algumas formas, pois se 

refere a um local específico, destacando a realidade da Rocinha, bairro do município 

do Rio de Janeiro, não podendo generalizar tais achados. Apesar da especificidade, 

oferece pistas à formação de grupos na proposta da Atenção básica e, 

principalmente, na manutenção destes grupos. 
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Considero ainda como um limite deste estudo as narrativas, como resultado 

da coleta de dados. A complexidade da análise existe, tendo em vista que as 

pesquisas qualitativas estão ligadas a certo paradigma da ciência. A experimentação 

do cuidado muitas vezes não atende a este paradigma. Enquanto hoje, as pesquisas 

qualitativas descritivas buscam uma generalização dos dados quando analisados, a 

pesquisa interferência, qualitativa, com o auxílio de outros dispositivos para o 

recolhimento das narrativas no cenário, possui uma perspectiva do múltiplo e do 

singular ao mesmo tempo. O produto do campo são experimentações e experiências 

do que se recolhe nas narrativas.  
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