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Para rechear:  
textos de apoio para novas reflexões

Como foi visto até o momento, a problemática “obesidade” 
tem ganhado espaço nas discussões nos últimos tempos devido à 
magnitude do seu crescimento. Sendo um quadro de longo segui-
mento associado também a outras comorbidades, são demandadas 
diversas ações para tratamento e, consequentemente, altos custos. 
É nessa direção que o Ministério da Saúde vem realizando diver-
sos esforços com o objetivo de interferir e melhorar os resultados 
de suas ações no quadro das doenças crônicas não transmissíveis, 
entre elas, a obesidade. Sendo assim, também aumentou o número 
de documentos e subsídios para a abordagem dos profissionais de 
saúde com ações no campo da promoção da saúde, alimentação 
saudável e a prática de atividades físicas. No entanto, o desafio está 
em como implementar de forma eficiente as estratégias voltadas 
para esse público.

Nota-se que, apesar de a obesidade ser considerada pela 
Organização Mundial da saúde (Who, 2004) como uma doença, 
parece haver um “estatuto moral” acerca do corpo que implica um 
cuidado de si e constante vigilância para o controle da aparência 
(Rodriguez, 2016). Isso se dá, principalmente, pois a obesidade 
acaba por refletir “qualidades morais do indivíduo. [...] Nota-se 
aqui que o raciocínio vai de uma característica física ao julgamento 
moral” (Poulain, 2013, p. 117). A ideia que subjaz essa questão é 
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a de que ela seria resultado de falta de vontade, falta de controle, 
falta de confiança, e essas representações também se reproduzem 
nos profissionais de saúde que deveriam estar abertos a acolher o 
sofrimento seja ele qual fosse.

É importante estar atento ao fato de que a lista de dificul-
dades e limitações são extensas, e, ao contrário do que muitos 
julgam, não é confortável estar nessa condição. É necessário uma 
hipervigilância sobre como vão se deslocar, onde podem sentar sem 
quebrar uma cadeira, que transportes vão ter acesso, como lidarão 
com os olhares das pessoas sobre seu corpo e, em muitos casos, com 
quem contarão para auxiliá-los no autocuidado. É bastante comum 
que se recolham nos espaços privados na tentativa de diminuir sua 
visibilidade e o sentimento de “vergonha” proveniente dessa condi-
ção, fazendo restar apenas o círculo vicioso do prazer proveniente 
da comida que retroalimenta essa condição de obesidade.

São várias as formas de pedido de socorro. Porém, é neces-
sário que os profissionais de saúde estejam sensíveis a essas ques-
tões e possam ouvi-las, acolhê-las com menos julgamento. É um 
trabalho difícil, de mudanças lentas e que despertam em alguns 
profissionais certo sentimento de impotência. Este, por sua vez, 
incorre em desinvestimento e desistência no atendimento desse 
perfil de usuário. Mas, aqui, insiste-se que estas não devem ocupar 
esse espaço. O respiro aparece quando se entende que o usuário é o 
protagonista do seu tratamento e que ele próprio tem suas escolhas. 
Toda e qualquer mudança precisa fazer sentido para o sujeito e isso 
ultrapassa a ideia de prescrição, que implica uma verticalidade de 
relação e de saberes 

Nessa direção, a educação permanente no serviço é funda-
mental. A condução dos diferentes casos envolve definições polí-
ticas, práticas institucionais, a própria formação do profissional, 
sua capacidade de desenvolver empatia, as ferramentas de manejo 
que dispõem. Por isso, a aprendizagem “no” e “para o” trabalho 
é importante. Questionar a própria prática para conseguir alcan-
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çar a integralidade, corresponsabilidade e resolutividade, levando 
em conta os processos de adoecimento e de construção de saúde 
daquelas pessoas e comunidade. É no sentido de trazer elementos 
que conduzam a reflexão e aprofundamento de temáticas abordadas 
nesse material que apresentamos, neste capítulo, algumas leituras 
na torcida para que impactem a prática no dia a dia do trabalho.

Contextualizando a obesidade enquanto política pública

A condição “obesidade” tem se apresentado como um cres-
cente nos últimos anos, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
tem apontado as proporções epidêmicas que tem alcançado em 
vários países do mundo (Who, 2004). Seu crescimento acentu-
ado já na primeira metade do século XX levou a discussões, que 
passaram a ser sistematizadas a partir da década de 1960 (World 
Obesity Federation, s. d.) por meio de comitês, organizações de 
simpósios, congressos. A década de 1970 foi marcada pelo aumento 
do número de pesquisas sobre a obesidade na Europa, e levantou-se 
a necessidade de se articular uma série continuada de congressos 
internacionais sobre o assunto. Na década seguinte, construíram-
-se e consolidaram-se organismos voltados para essa problemática, 
sendo criada, em 1985, a Intemational Association for the Study of 
Obesity (IASO). A década de 1990 foi um período de amadureci-
mento dos estudos nesse campo. A IASO propiciou a criação de 
duas novas associações regionais: a Latin American Federation of 
Societies of Obesity – Federação Latino-Americana de Sociedades 
de Obesidade (FLASO) – em 1990, no Chile, e, em 1999, a Asia-
-Oceania Association for the Study of Obesity – Associação Ásia-
-Oceania para o Estudo da Obesidade (AOASO). 

Nesse sentido, a chamada epidemia de obesidade (Brasil, 
2006; 2014) tem preocupado, já há algum tempo, autoridades 
mundiais, que requisitaram aos membros da Assembleia Mundial 
de Saúde (AMS) de 2002, por meio da OMS, a formulação de um 
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documento orientador de ações de prevenção e controle do excesso 
de peso das populações em diferentes países. Nessa direção, a OMS 
lançou, na Assembleia Mundial da Saúde de 2004, a Estratégia 
Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (Global 
Strategy on Diet, Physical Activity and Health).

Todo esse movimento foi fundamental para pôr em pauta de 
discussão, no final da década de 1990, os estudos epidemiológicos 
em populações latino-americanas que revelaram que, após grandes 
investimentos para se diminuir à miséria das camadas mais pobres 
e combater a desnutrição, a condição de obesidade despontou de 
forma alarmante, tornando-se um problema mais grave que a própria 
desnutrição (Coutinho, 1999). Esse fenômeno da transição nutri-
cional1 mobilizou sistemas de saúde de vários países e contribuiu 
para a elaboração do Consenso Latino Americano de Obesidade. 
O referido documento se propõe a ser um ponto de referência, um 
guia científico e prático a todos os profissionais atentos à questão da 
obesidade, visto que faz recomendações ampliadas para o combate 
da obesidade, incluindo métodos diagnósticos e terapêuticos, medi-
das preventivas de saúde pública e estratégias de vigilância ética na 
abordagem desse sujeito obeso.

As diretrizes definidas nesse Consenso contaram com apoio 
oficial da FLASO, da Associação Brasileira de Estudo da Obesi-
dade (ABESO), IASO, International Obesity Task Force (IOTF) e, 
principalmente, no caso brasileiro, com o Ministério da Saúde. 

No campo das políticas públicas brasileiras, as primeiras ações 
e práticas relacionadas à alimentação e nutrição no Brasil datam do 
fim da década de 1930, no período Vargas (Pinto e Bosi, 2010), 
porém, nenhuma relacionada à problemática obesidade. Foi apenas 
em 1989 que os resultados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e 
Nutrição (PNSN), com outras publicações do período, começaram 

1 O processo de transição nutricional se configura por mudanças nos padrões alimentares 
e nutricionais da população, sendo caracterizado pela redução nas prevalências dos 
déficits nutricionais e aumento do excesso de peso.



43    Para rechear: textos de apoio para novas reflexões

a alertar a expressiva redução da prevalência da desnutrição, ao 
mesmo tempo em que se elevava a incidência da obesidade.

A própria Política Nacional de Alimentação e Nutrição 
(PNAN) apontou, apenas em 1999, preocupações com as ques-
tões referentes ao sobrepeso e obesidade na população brasileira 
adulta. Desde então, esforços vêm sendo feitos no campo da saúde 
pública para instituir diretrizes que definam fluxos assistenciais 
para a atenção à saúde, prevenção e tratamento ao sujeito obeso 
no Brasil (Brasil, 2007a, 2007b). 

Trata-se de um grande desafio, uma disputa envolta de vários 
embates, mas defender a construção e consolidação de uma linha 
de cuidado (Merhy et al., 2003; Franco e Magalhães Jr., 2004) 
implica reforçar a importância quanto aos fluxos assistenciais e 
a continuidade do tratamento destinado aos sujeitos que sofrem 
dessa condição e suas comorbidades, o que está bem distante de 
ser tarefa fácil.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a principal estrutura 
assistencial da Atenção Primária à Saúde, assumindo o papel de 
porta de entrada preferencial e responsável pelo ordenamento do 
sistema de saúde. É imprescindível que ela conte com “fluxos de 
referência e contrareferência aos serviços especializados, de apoio 
diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar” (Brasil, 2007b, 
p. 19), que, no caso do Rio de Janeiro, para os sujeitos com obesi-
dade grave, são os CROs no campo ambulatorial.

Cuidado e Promoção da Saúde

O espaço destinado a exercer o cuidado em saúde envolve 
um misto entre o saber técnico, respaldado na ciência, e um saber 
prático. Essa sabedoria prática não cria produtos, não gera procedi-
mentos sistemáticos, tampouco objetos. Sua essência está na relação 
que se constrói, nos espaços de diálogo que se abrem e permitem 
escolhas (Ayres, 2004).
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O cuidado sob essa perspectiva possibilita que ocorram nego-
ciações e inclusão de saberes não médicos capazes de trazer impactos 
significativos na vida do outro. Essa noção apresentada se aproxima 
do que se deseja para as práticas cotidianas enquanto profissionais do 
SUS, indo ao encontro de um cuidado integral e humanizado.

Nesse campo das práticas, a promoção da saúde entra como 
parte da integralidade do cuidado sendo uma importante abor-
dagem quando respeitadas as especificidades de vida, autonomia 
e singularidade de cada sujeito. Por meio da escuta qualificada, 
pode-se deslocar a atenção da perspectiva estrita do adoecimento 
para o acolhimento de histórias e condições de vida daqueles que 
chegam com alguma demanda (Brasil, 2015).

No que se refere à obesidade, esses e outros aspectos são 
de grande relevância uma vez que esses usuários não possuem as 
mesmas queixas, demandas e projetos de vida quando o assunto 
é excesso de peso. Uma vez que não sejam consideradas tais dife-
renças, o cuidado em saúde poderá acarretar efeitos indesejáveis e 
promotores de sofrimento.

Utilizando a definição de promoção da saúde prevista na 
política de 2006:

[...] um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação 
intrassetorial e intersetorial e pela formação da Rede de Atenção à 
Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, 
com ampla participação e amplo controle social (Brasil, 2006).

Nesse trecho, reforça-se a importância de romper com bar-
reiras que levem a acreditar que as informações em saúde devam ser 
fornecidas de maneira vertical e que o usuário esteja representado 
por uma caixinha vazia que deve ser preenchida. Da mesma forma, 
acredita-se que não será com o uso de discursos moralizantes e 
repressivos que buscam o medo como forma de estímulo a mudan-
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ças de comportamento que se alcançará um cuidado promotor 
de saúde. Assim, destaca-se a importância da intrassetorialidade 
e intersetorialidade, tal como a participação e controle social que 
ainda representam um grande desafio na promoção da saúde, prin-
cipalmente no que concerne à questão da obesidade. 

Práticas que se afastem desse modo de agir e pensar podem 
estar produzindo (des)encontro entre profissionais de saúde e usu-
ários, uma vez que se pauta em uma relação de desiguais. Nessa 
condição de pleno poder exercido pelo que detém o conhecimento, 
muitas vezes são produzidos silenciamentos, e o usuário pode vir 
a renunciar sua própria autonomia e capacidade para a tomada de 
decisão, produzindo-se um mal-estar. 

Por outro lado, ao se aproximar da realidade e vivência do 
outro, compreendendo o que desejam naquele encontro e explo-
rando o que já sabem, consegue-se transformar a relação entre 
usuário e profissionais de saúde (Segre e Ferraz, 1997). O que se 
almeja com esse tipo de abordagem é tornar o sujeito ativo, parti-
cipativo e construtor do seu próprio cuidado ao passo que aqueles 
que exerçam o cuidado se aproximam dos projetos de felicidade do 
outro, respeitando as diversidades e sendo solidários.

Dessa maneira, realizar ações voltadas para promoção da 
saúde envolve atenção às crenças, pensamentos e atitudes, a fim 
de apreender o modo como os sujeitos com excesso de peso se orga-
nizam, como se percebem em relação ao sobrepeso ou à obesidade 
e como interagem com o meio ambiente em que vivem. 

Por fim, deseja-se escapar da promoção da saúde posta de 
forma individualista e sob uma ótica moralizante dotada de um 
discurso que sinaliza a necessidade da busca por causas evidentes 
com a finalidade única de regular conduta e gerar constrangimen-
tos. Isso significa dizer que é importante desenvolver estratégias de 
empoderamento, de forma que as pessoas possam se comprometer e 
atuar em benefício da própria qualidade de vida, enquanto sujeitos 
e/ou comunidades ativas. 
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Trabalhando com grupos 

O trabalho no campo da saúde envolve, mesmo na prática 
dos atendimentos individuais, direta ou indiretamente, grupos 
humanos. Isso porque o ser humano é um ser social e se constitui 
na relação com outro. A produção de saúde e de doença se dá na 
sua relação com o mundo: sua família, amigos, pares, comunidade, 
trabalho etc. Por isso, é importante sempre estar com a escuta atenta 
ao conjunto de variáveis que favorecem ou desfavorecem toma-
das de decisão que afetem a saúde dos sujeitos. Partindo-se desse 
entendimento inicial, faz sentido pensar que atividades coletivas 
nas unidades de saúde (ou não) tem um potencial interessante de 
intervenção nos seus usuários. Mas, para isso, é importante conhe-
cer minimamente alguns conceitos importantes sobre o estudo 
sobre grupos.

Sabe-se que o estudo sobre grupos remonta ao século XIX 
com Le Bon (1895), com a finalidade de entender os fenômenos 
coletivos, que possibilitavam agrupamentos agirem com tamanha 
coesão. O autor aponta em seu livro Psicologia das massas como se 
constrói, em alguns casos, uma nova unidade provida de caracte-
rísticas psicológicas próprias. Ali, haveria a perda de algumas carac-
terísticas individuais, passando a agir a partir de um “psiquismo 
coletivo”, muitas vezes, apresentando comportamentos que, fora 
da multidão, o sujeito seria incapaz de fazê-lo. É daqui que sai a 
definição de que há a formação de um “todo”, que está bem distante 
de ser a soma das partes que o compõem.

Diversos outros autores se debruçaram sobre o estudo dos 
grupos, apresentando aproximações e divergências sobre essas pri-
meiras indicações feitas por Le Bon. Kurt Lewin (1978), que é 
reconhecido no campo da psicologia como o fundador da teo-
ria dos pequenos grupos e da pesquisa-ação em psicologia social, 
foi um pesquisador que se interessava pelos aspectos psicológicos 
envolvidos na mudança social, as forças que impulsionam ou que 
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resistem à mudança nos pequenos grupos. Ele se preocupava com 
o contexto e com a necessidade de uma abordagem interdiscipli-
nar. Ele concorda com Le bon, no sentido de que o grupo não é o 
resultado da soma dos indivíduos. Ele representa um conjunto de 
relações que está em constante movimento. Ele destaca que há uma 
estrutura e uma dinâmica. A primeira corresponde à organização, 
que se dá a partir do processo de identificação dos seus membros, 
enquanto a segunda corresponde às forças de coesão e dispersão 
do grupo. Nessa dinâmica, há a formação de normas, formas de 
comunicação, cooperação, divisão de tarefas, liderança.

Freud (1921) também desenvolveu a questão dos grupos, a par-
tir das ideias de Le Bon, em A psicologia das massas e a análise do eu. Para 
o autor, haveria as multidões efêmeras e as mais duradouras; as homo-
gêneas, formadas por indivíduos semelhantes, e as não homogêneas; 
as primitivas e aquelas que possuem um alto grau de organização, que 
ele chama “massas artificiais”. Diferentemente de Le Bon, Freud não 
acredita que haveria uma mente grupal ou um “psiquismo coletivo”. 
Para ele, os comportamentos individuais dentro de uma multidão 
poderiam ser compreendidos a partir do psiquismo dos indivíduos. 
Ele considera que os processos mentais se articulam desde cedo com 
a dimensão social da existência. Atribui o desenvolvimento de um 
sentimento de grupo, portanto, às primeiras experiências em família, 
que sustentariam dois mecanismos básicos à união de um grupo: a 
identificação e a sublimação. Ele aponta que as vinculações se dariam 
em dois eixos: um, vertical, no qual os indivíduos se ligariam a líde-
res, e um eixo horizontal, em que haveria uma ligação dos membros 
uns com os outros, de forma que se sentiriam mais desenvoltos para 
assumir riscos.

Bion (1975), apoiado nas ideias de Freud, parte da ideia de que 
o homem é um sujeito social e que, portanto, a relação com outro 
está sempre presente, ainda que de forma imaginária ou simbólica. 
Há uma unidade mesmo que seus membros não tenham consci-
ência disso. Para o autor, os grupos funcionam em dois níveis. O 



48 Sistematização de experiências de trabalho com grupos

primeiro seria o da tarefa, que se refere aos objetivos e às regras.  
O segundo seria o da valência, que corresponderia ao funcionamento 
adotado pelo grupo para se proteger da sua angústia e se preservar. 
De forma geral, a esfera afetiva pode tanto bloquear quanto favore-
cer a realização da tarefa. Na medida em que é possível elaborar as 
angústias, o grupo pode caminhar na realização de seus objetivos e 
na compreensão que tem de si e de suas relações.

Longe de ter a pretensão de apresentar na totalidade e, muito 
menos, em profundidade todos os autores que se debruçaram ao 
estudo dos grupos. Acredita-se ser fundamental compreender 
algumas bases e destacar, então, algumas influências teóricas que 
deram subsídios aos tipos de atividades em grupo desenvolvidos 
nos CROs, e um conceito fundamental foi o de “vínculo”. Esse é 
o ponto chave apontado pelo psiquiatra suíço-argentino Pichon- 
Rivière (1998). Em sua abordagem de grupos, intitulados grupos 
operativos, ele atesta que não basta haver um objetivo comum ou 
que o grupo tenha como finalidade uma tarefa. É fundamental que 
as pessoas produzam essa estrutura dinâmica chamada vínculo. Ele 
seria “[...] a maneira particular pela qual cada indivíduo se relaciona 
com outro ou outros, criando uma estrutura particular a cada caso 
e a cada momento” (Pichón-Rivière, 1998, p. 03). Muito próximo 
de Bion, ele atesta que o grupo se une por uma tarefa, mas tam-
bém pela dimensão do afeto. O grupo deve propiciar uma dinâ-
mica permitindo fluir a interação, a comunicação, a criatividade, 
mas também deve ser reflexivo, principalmente quanto aos fatores 
que obstruem as tarefas e também democrático quanto à tarefa 
proposta, vislumbrando um quadro de autonomia. Ele também 
considera todas as resistências que se produzem nesse processo. 

Muito longe de ser uma construção linear, ou mesmo ascen-
dente, a configuração de um grupo é dinâmico e complexo. Todo 
grupo apresenta ambivalências, demandando que, para que se sus-
tente seu próprio processo, é importante refletir sobre ele, sempre 
se reorganizando e se recriando. Nesse contexto, a aprendizagem 
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não corresponde à mera incorporação de informações e se aproxima 
muito mais na ampliação da capacidade de criar alternativas, reflexo 
da plasticidade grupal.

Nesse ponto, o da aprendizagem, esbarra-se em uma outra 
forte influência, a do educador Paulo Freire e os círculos de cul-
tura. Ele traz a concepção de que a aprendizagem é dinâmica e 
que a motivação do educando e a relação da aprendizagem com a 
sua vida são fundamentais. Isso só é possível a partir da compre-
ensão de que o sujeito é social. Em suas palavras: “ninguém educa 
ninguém, as pessoas se educam umas às outras, mediatizadas pelo 
mundo” (Freire, 1981, p. 79). Sendo assim, mais do que reprodu-
zir o aspecto formal e burocrático da aprendizagem, ele traz uma 
perspectiva ampliada. Propõe um método dialógico, baseado na 
linguagem e na cultura dos sujeitos com quem trabalhava, enten-
dendo que eles desde sempre foram possuidores de um determinado 
saber. Para o autor, o saber não é algo que se possa dar a alguém, 
mas que se produz pela interação num dado contexto. 

Está em jogo, portanto, um enfoque dialógico e reflexivo 
sobre as próprias condições de existência. Os “círculos de cultura” 
propostos pelo autor se baseiam em alguns princípios fundamen-
tais: diálogo, participação, trabalho em grupo e respeito mútuo. 
Para Freire, “cultura” abarca as ações do cotidiano, a forma de 
alimentação, a saúde local, os meios de transporte, a música, a 
dança, a pintura. Espaços que promovam esses princípios carregam 
uma potência para práticas revolucionárias, no sentido de uma 
valorização da horizontalidade, em que todos têm o direito de se 
expressar, aprender e participar de forma coletiva e livre. Se a arte 
de associar ideias era importante, a de dissociar também. Repensar a 
si e repensar as práticas são fundamentais para engrenar mudanças.

Nota-se que, entre o grupo operativo de Pichón-Rivière e 
o círculo de cultura de Paulo Freire, são apresentadas afinidades 
ligadas especialmente a uma compreensão da aprendizagem como 
um processo dialógico, em que entram em análise os processos de 
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comunicação e seus entraves. No caso de Freire, essa análise coloca 
também em jogo concepções ideológicas que reproduzem o assu-
jeitamento do educando. Para Pichón-Rivière, a análise envolve 
elementos conscientes e inconscientes que bloqueiam a realização 
da tarefa. Em todo caso, para ambos, o coordenador não deve se 
colocar como detentor do saber e da verdade, inclusive pelo simples 
fato de que “o saber” e “a verdade” não existem. Eles são produzidos.

Apesar da clareza que as equipes dos CROs têm em relação aos 
aspectos supracitados, não se negam as dificuldades envoltas nesse 
processo. A própria formação dos profissionais de saúde, por vezes, 
reproduz visões mais normatizadoras e biologicistas do processo saúde-
-doença. Produzem ou reproduzem nas atividades em grupos de edu-
cação em saúde condutas autoritárias, expositivas e culpabilizadoras, 
baseadas no pressuposto de que mudanças de atitude e comportamen-
tos individuais, associadas a alguns suportes biomédicos, resolveriam 
os problemas de saúde. Esse rompimento é imprescindível se a aposta 
está em construir junto aos usuários processos libertadores, e, nisso, a 
Educação Popular tem um universo a oferecer.

Atividades Físicas e Práticas Corporais

Em 2006, foi apresentado o documento “Política Nacional de 
Promoção da Saúde”, com o objetivo de promover qualidade de vida e 
reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determi-
nantes e condicionantes. Para isso, o documento apresenta sete ações 
prioritárias, entre elas, a promoção de práticas corporais/atividade física. 
Assim, para esse objetivo, a política sugere ações, na rede básica de 
saúde e na comunidade, ações de aconselhamento/divulgação, ações 
de intersetorialidade e mobilização de parceiros (Brasil, 2006). Em 
2014, foi publicada a revisão dessa política, abrangendo novas formas 
de vivenciar a prática corporal a partir de brincadeiras, jogos e danças 
(Brasil, 2014d).
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Tais políticas formalizam, nos serviços de atenção básica, a 
atuação do profissional de Educação Física sobre o desenvolvimento 
das práticas corporais/atividade física. Porém, alguns desafios ainda 
precisam ser superados, tais como planejamento urbano adequado, 
maior controle social das práticas a serem implementadas nas uni-
dades, maior avanço intersetorial no que diz respeito ao ambiente 
de trabalho e que as práticas corporais estejam mais integradas às 
diretrizes da Atenção Básica, sobretudo no que se refere à coorde-
nação do cuidado (Malta et al., 2014). 

É importante ressaltar a diferença entre práticas corporais e 
atividade física. Embora ambos os conceitos estejam apresentados 
de forma única nos documentos citados, sua diferenciação escapa 
do campo teórico gerando tensionamentos políticos e práticos na 
atuação profissional.

A atividade física pode ser entendida como qualquer ativi-
dade corporal que gere um gasto calórico, esteja vinculada à obten-
ção de benefícios orgânicos sobre a aptidão física, tenha um caráter 
funcional e se coloque como uma oposição ao sedentarismo. Sua 
aplicação seria o caminho para a proteção ou recuperação da saúde 
(Gonçalves e Basso, 2014). Nesse sentido, a atividade física surge 
como um remédio para o sedentarismo, o que pode acarretar em 
um processo de estigmatização e culpabilização dos sujeitos que 
não a praticam, pois desconsidera os processos sociais, colocando 
a responsabilidade das decisões somente sobre os sujeitos.

As práticas corporais surgem como um contraponto ao modelo 
centrado no biologicismo histórico da atividade física. Elas podem 
ser compreendidas como manifestações culturais que enfocam a 
dimensão corporal. Por isso, tais práticas devem estar imbuídas de 
significados por parte dos praticantes. Sendo assim, apresentam carac-
terísticas próprias que a diferem da atividade física. A prática corporal 
é histórica, dialoga com a subjetividade do local e dos sujeitos, possui 
um significado coletivo, é lúdica, emana do corpo e do movimento 
corporal (Silva et al., 2014). Por sua vez, os objetivos também a dife-
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rem da atividade física. As práticas corporais têm como objetivo uma 
prática cuidadora e de defesa e afirmação da vida em sua expressão 
corporal (Ceccim e Bilibio, 2007).

A diferenciação entre a atividade física e práticas corporais 
pode ainda ser analisada a partir da disputa de forças constituintes 
do processo de trabalho do profissional de educação física, sendo 
uma primeira força a Medicina Tecnológica, que está impregnada 
pelo vínculo aos procedimentos, forte saber biomédico, pouca 
escuta e criação, submersa pelas tecnologias duras e leve duras. 
Outro ponto desse tensionamento é o trabalho multiprofissional, 
caracterizado por uma prática cuidadora relacional e educativa, 
interprofissional, composta por tecnologias leves, cujo objeto deixa 
de ser o gasto energético e passa a ser a autonomia do sujeito.

O profissional de educação física encontra nas práticas de 
grupo um espaço adequado para a realização das práticas corporais, 
pois tal espaço, como caracterizado anteriormente neste material, 
possibilita maior uso das tecnologias leves, maior capacidade rela-
cional, maior escuta e, sobretudo, participação dos sujeitos.

É necessário que o profissional compreenda o contexto de vida 
dos sujeitos e o local onde as práticas serão realizadas, dando sentidos 
e significados a estas. Dar sentido a uma prática não é o mesmo que o 
profissional explicar o porquê de os usuários realizarem determinado 
movimento ou o motivo pelo qual caminham determinado tempo 
por sessão. O sentido está no reconhecimento da prática com a sin-
gularidade de cada sujeito e também com a cultura local.

No que se refere à obesidade, diferentes temas podem ser 
desenvolvidos a partir do corpo, como imagem corporal, estigma, 
violência, preconceitos, observando, claro, que os sujeitos não dei-
xam de ser afetados por outras questões além da obesidade. Ao optar 
por esses temas transversais e não se fechar no biologicismo que tem 
uma hegemonia histórica na profissão, o profissional de educação 
física pode ofertar uma prática corporal cuidadora verdadeiramente.


