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Isto não é um livro de receitas

Espera-se que esta sistematização da experiência dos Centros 
de Referência em Obesidade com os trabalhos em grupos possa cola-
borar como um importante material para os profissionais em suas 
práticas e na construção da linha de cuidado, sobretudo em um 
momento no qual os olhares das políticas públicas começam a se 
direcionar para a obesidade enquanto uma questão de saúde pública.

O trabalho em grupo, na experiência desse serviço de saúde, 
apresentou-se como uma potente ferramenta para o desenvolvi-
mento da autonomia dos sujeitos, proporcionando um espaço de 
fala e escuta que, por sua vez, pode refletir na saúde. Entender o 
grupo como um espaço de experiência de liberdade e novas vivên-
cias é uma tarefa de prática constante e desafiadora. Não confundir 
palestras – nas quais o sujeito é mero ouvinte e, muitas vezes, de 
um discurso moralizante e amedrontador – com grupos é difícil, 
porém recompensador.

Este material que nasceu a partir das práticas vivenciadas 
nos Centros de Referência em Obesidade ao longo de cinco anos 
de experiência reflete, assim, um processo histórico do serviço, dos 
profissionais e dos usuários que o compõem. É fruto do trabalho 
dos mesmos profissionais que entenderam a importância desse 
compartilhamento, para que demais trabalhadores dessa temática 
se inspirem. Longe de ser um material a ser seguido como uma 
receita, com suas medidas e proporções para um produto final for-
matado, propõe-se que a leitura e o compartilhamento das práticas 
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sirvam de inspiração para que cada profissional não só avance em 
suas práticas e experiências próprias, mas também perceba, assim 
como a vivência aqui apresentada, que não existe uma única forma 
de as atividades serem desenvolvidas, pois seguem em permanente 
processo de reconstrução. 


