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Resumo 

A Política de Práticas Integrativas e Complementares [PNPIC] foi implantada em 2006, por 

meio da portaria GM nº 971, contemplando as práticas terapêuticas como Homeopatia, 

Fitoterapia, Acupuntura, Medicina Antroposófica, Termalismo/Crenoterapia, Práticas 

Corporais/Atividade Física e Técnicas em Medicina Tradicional Chinesa, com base nos 

princípios de uma escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo terapêutico, integração 

do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, visão ampliada do processo saúde-

doença, promoção global do cuidado humano e autocuidado. Embora não instituídas pela 

Política Nacional, as Práticas Integrativas e Complementares [PIC’s] de natureza coletiva 

têm crescido gradativamente nos serviços de saúde, em razão das demandas locais e das 

próprias reivindicações da população. Nesse sentido, o objetivo deste estudo consistiu em 

analisar a inserção das PIC’s Grupais como estratégia de cuidado e atenção integral à saúde 

na atenção básica e as possibilidades de diálogo com a educação popular. A pesquisa teve 

como cenário as Unidades Básicas de Saúde [UBS] e Unidades Básicas de Saúde da Família 

[UBSF], e como participantes profissionais que realizavam PIC’s Grupais nos serviços. Em 

termos operacionais, desenvolvemos a pesquisa a partir das seguintes etapas: (a) visita à 

Secretaria Municipal de Saúde [SMS]; (b) mapeamento dos equipamentos de saúde e de 

profissionais da atenção básica que desenvolviam atividades em PIC’s Grupais; (c) 

identificação e caracterização das PIC’s Grupais; (d) realização de entrevistas e rodas de 

conversa; (e) observação-participante nos grupos de PIC’s. O estudo identificou 

56profissionais em saúde que desenvolviam PIC’s Grupais, vinculados às seguintes 

categorias: 16 agentes comunitários de saúde, 09 enfermeiras, 08 educadores físicos, 07 

médicas, 04 nutricionistas, 03 psicólogas, 03 auxiliares de enfermagem, 03 dentistas, 02 

farmacêuticos e 01 fonoaudiólogo. Dos 66 equipamentos de saúde da atenção básica 

contactados, 37 realizavam PIC’s Grupais, divididas em 14 modalidades, a saber: 
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relaxamento, meditação, yoga, tai chi chuan, grupos de suporte mútuo, tenda do conto, grupo 

de prosa com mulheres, grupo de bordadeiras, grupo de idosos, grupo de caminhadas, grupo 

de terapia e arte, grupos de contação de histórias, terapia comunitária e teatro do oprimido. 

As PIC’s Grupais atuam com ênfase na valorização das trocas interpessoais entre 

profissionais e usuários, com um olhar integral e interdisciplinar sobre os sujeitos, de modo 

a garantir uma participação mais efetiva e o compartilhamento de saberes, elementos 

essenciais na produção da autonomia. Nessa direção, a educação popular pode ser 

instrumento de reorientação da atenção à saúde e globalidade das PIC’s Grupais, com base 

numa perspectiva participativa, criativa, dialogada e emancipadora.  

 

Palavras-chaves: Práticas integrativas e complementares; grupo; integralidade; educação 

popular; serviços de saúde da atenção básica 
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Abstract 

The Policy of Integrative and Complementary Practices [PNPIC - Política de 

PráticasIntegrativas e Complementares] was implemented in 2006, through GM 

Administrative Rule No. 971, contemplating therapeutic practices, such as Homeopathy, 

Phytotherapy, Acupuncture, Anthroposophic Medicine, Thermotherapy/Cryotherapy, Body 

Practices/Physical Activity and Techniques in Traditional Medicine, based on the principles 

of a warm listening, development of the therapeutic bond, integration of the human being 

with the environment and society, an expanded vision of the health-disease process, global 

promotion of human care and self-care. Although not instituted by the National Policy, the 

Collective and Complementary Practices [PIC's] – Práticas Integrativas e Complementares] 

of collective nature have gradually grown in the health services, due to the local demands 

and the own demands of the population. In this sense, the objective of this study was to 

analyze the insertion of Integrative and Complementary Group Practices as a strategy of care 

and integral health care in basic care and the possibilities of dialogue with popular education. 

The research had as a scenario the Basic Health Units [UBS] and Family Health Basic Units 

[UBSF], and, as participants, professionals that carried out group PIC's in the services. In 

operational terms, we developed the research from the following stages: (a) mapping of 

health equipment and primary care professionals who developed activities in group PIC's; 

(b) identification and characterization of group PIC's; (c) conducting interviews and talk 

wheels; (d) observation-participant in groups of PIC's. The study identified 56 health 

professionals who develop group PIC's, linked to the following categories: 16 community 

health agents, 09 nurses, 08 physical educators, 07 physicians, 04 nutritionists, 03 

psychologists, 03 nursing assistants, 03 dentists, 02 pharmacists and 01 phonoaudiologist. 

Among the 66contacted basic care health teams, 22 perform group PIC's, divided into the 

following modalities: relaxation, meditation, yoga, tai chi chuan, mutual aid groups, tale 
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tent, prose group with women, group of embroiderers, group of seniors, group of walks, 

therapy and art group, storytelling groups, community therapy and theater of the oppressed. 

Group PIC's work focusing onvaluing interpersonal exchanges among professionals and 

users, with a comprehensive and interdisciplinary view of the subjects, in order to guarantee 

a more effective participation and the sharing of knowledge, essential elements in the 

production of autonomy. In this direction, popular education can be an instrument to reorient 

attention to health and globality of group PIC's, based on a participatory, creative, dialogic 

and emancipatory perspective. 

 

Keywords: Integrative and complementary practices; group; integrality; popular education; 

basic health care services. 
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Resumen 

La Política de Prácticas Integrativas y Complementarias [PNPIC] fue establecida en 2006 

por la Ordenanza GM Nº 971, que cubre las prácticas terapéuticas como la homeopatía, la 

fitoterapia, la acupuntura, la medicina antroposófica, Termalismo/Crenoterapia, prácticas 

corporales/Actividad Física y Técnicas en Medicina Tradicional China, sobre la base de una 

escucha acogedora, desarrollo de la relación terapéutica, la integración del ser humano con 

el medio ambiente y la sociedad, visión más amplia de la salud-enfermedad, promoción 

global de la atención humana y el autocuidado. Aunque no son impuestas por la Política 

Nacional, las Prácticas Integrativas y Complementarias [PIC] de carácter colectivo han 

creciendo en los servicios de salud, debido a las demandas locales y las propias demandas 

de la población. En este sentido, el objetivo de este estudio fue analizar la inserción de 

Prácticas Integrativas y Complementarias Grupales como estrategia de atención y cuidado 

de la salud integral en la atención primaria y las posibilidades de diálogo con la educación 

popular. La investigación se llevó a cabo en las Unidades Básicas de Salud [UBS] y 

Unidades Básicas de Salud de la Familia [BFHU], y como participantes profesionales que 

realizan servicios de grupos de PIC. Operacionalmente, desarrollamos la investigación de 

los siguientes pasos: (a) la asociación de centros de salud y los profesionales de atención 

primaria que desarrollaron actividades en PICs grupales; (b) la identificación y 

caracterización de PICs grupales; (c) entrevistas, y sus círculos de conversación; (d) la 

observación-participante en los grupos del PIC. El estudio identificó a 56 profesionales de 

la salud que desarrollan PICs grupales, vinculados a las siguientes categorías: 16 agentes 

comunitarios de salud, 09 enfermeras, 08 educadores físicos, 07 médicas, 04 nutricionistas, 

03 psicólogos, 03 auxiliares de enfermería, 03 dentistas, 02 farmacéuticos y 01 audiólogo. 

De los 66 equipos de salud de atención primaria contactados, 22 llevan a cabo PICs grupales, 

divididos en las siguientes categorías, a saber, la relajación, la meditación, el yoga, el 
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taichichuan, grupos de autoayuda, puesto de cuento, prosa grupal con las mujeres, grupo de 

bordadoras, grupo de ancianos, grupos de caminadas, grupo de terapia y arte, grupos de 

historias, terapia comunitaria y el teatro del oprimido. PICs grupales trabajan con énfasis en 

la mejora de los intercambios interpersonales entre los profesionales y los usuarios con una 

visión integral e interdisciplinaria en los sujetos con el fin de garantizar una participación 

más eficaz y el intercambio de conocimientos, que son esenciales en la producción de 

autonomía. En este sentido, la educación popular puede ser instrumento de reorientación de 

la atención de la salud y globalidad de PICs grupales, basada en un enfoque participativo, 

creativo, dialógico y emancipador. 

 

Palabras clave: Prácticas integrativas y complementarias; grupo; integralidad; la educación 

popular; los servicios de salud en la atención primaria 
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Nota inicial: sobre construir um trabalho junto com... 

Tecendo a manhã 

Um galo sozinho não tece a manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro: de outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzam 

os fios de sol de seus gritos de galo 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

 (a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão". 

(João Cabral de Melo Neto). 

Chega um momento em que a escritura da tese se torna um ato necessariamente 

solitário. Não exatamente por nos sentirmos sozinhos, isolados, no sentido mais restrito da 

palavra, mas porque precisamos de um tempo de recolhimento para juntar os fragmentos 
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que fomos acumulando ao longo de muitas vivências em orientações, diálogos com amigos 

e com pessoas que têm em comum a vibração pelo tema, e na convivência com os nossos 

atores e atrizes no campo. Sem nenhuma demagogia, é um trabalho de muitas vozes e mãos, 

tecido fio a fio, com a presença de muitos outros galos, como bem dizem os versos de João 

Cabral de Melo Neto, razão por que escolhemos o “nós” como sujeito de fala desta tese.  
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1. A construção do campo problemático e as questões de partida 

 

Arte não é adorno, palavra não é absoluta, som não é 

ruído e as imagens falam, convencem e dominam. A 

estes três poderes- palavra, som e imagem – não 

podemos renunciar, sob pena de renunciarmos à nossa 

própria condição humana. 

Augusto Boal 

 

Os sábios versos expressam a ideia de que não existe apenas uma estética soberana 

para o pensamento e à qual devemos estar submetidos. Não é só com a palavra que se pensa! 

Pensamos sensivelmente, também, com os sons e as imagens. Ao tomar como pretexto as 

palavras de Boal, oferecemos, de início, como imagem-cena duas situações das muitas 

vivenciadas como facilitadora de uma terapia comunitária, num projeto de práticas 

integrativas e complementares grupais. 

Cena 01: num daqueles encontros realizados uma vez por semana, na Unidade 

Básica de Saúde, embalados pelo canto de “Minha Ciranda”, de Lia de Itamaracá,“Minha 

ciranda não é minha só/ Ela é de todos nós/ Ela é de todos nós/ Ela é de todos nós/A melodia 

principal quem guia é a primeira voz/ Pra se dançar ciranda/ Juntamos mão com 

mão/Formando uma roda /Cantando uma canção...”, as pessoas do grupo foram acolhidas. 

Chamava-nos a atenção o fato de uma participante estática observar a dança, no círculo, e 

não expressar nenhum movimento. No momento da escolha do tema gerador da terapia 

comunitária, Ana, uma mulher de 48 anos de idade, que veio ao grupo pela primeira vez, 

por sua própria iniciativa, solicitou a palavra para falar sobre o seu problema através de um 

desenho.  
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Com uma expressão corporal sempre rígida, tensa, Ana relata o histórico de abuso 

sexual na infância, por parte de seu padrasto, e a história de violência que se repetiu, na vida 

adulta, com o seu companheiro. Uma vez por mês, vai à Unidade Básica de Saúde para 

receber seu antidepressivo, do qual faz uso há mais de 20 anos, segundo ela, por causa do 

trauma, mas que nunca houvera oportunidade de conversar com ninguém sobre o tema, 

tampouco com o médico. Pela abordagem do atendimento na UBS, descrita pela 

participante, entendemos que o foco da atenção, a cada retorno, era objetivamente o sintoma 

do corpo. Como alternativa, apenas o uso da medicação. 

Cena 02: Flora é uma participante assídua da terapia comunitária e busca 

recorrentemente a Unidade Básica de Saúde em razão de permanentes dores no corpo. Num 

dos muitos encontros, propõe como tema gerador a sua insatisfação com o atendimento 

médico que, como ela mesma diz, “é rápido e direto ao ponto. (...) quando começo a falar 

sobre os problemas da vida, pra saber se tem alguma coisa a ver, o médico só quer saber 

onde tenho dores”. 

As duas situações-problema poderiam ser apenas de efeito ilustrativo, se não 

fossem cenas tão corriqueiras em nossos serviços de saúde. Em comum, os dois contextos 

elucidam aspectos característicos do modo hegemônico de cuidado em saúde: ausência de 

uma escuta acolhedora, de vínculo terapêutico e de integração do ser humano com o seu 

meio ambiente e com suas condições concretas de vida, além de uma visão do processo 

saúde-doença limitada aos aspectos orgânicos e a medicalização como única alternativa.  

É bem verdade que não podemos desconsiderar os avanços e reformulações no 

campo da saúde e, consequentemente, na postura dos profissionais em sua relação com os 

usuários. Entretanto, o modo hegemônico de assistência, não raras vezes, ainda é 

referenciado pelos padrões objetivistas cuja finalidade é apenas o corpo doente, de modo 
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que desconsideram os processos subjetivos das pessoas que buscam a atenção em saúde e 

subjugam sua relação com as condições objetivas de vida em sociedade. 

A supremacia da Medicina, como saber que exerce poder e influencia os modos de 

vida em sociedade, é muito claramente expressa no cotidiano dos serviços de saúde. Basta 

assistirmos à busca recorrente de pessoas por atendimento que, muitas vezes, queixam-se de 

um mal estar generalizado, cuja sintomatologia não se enquadra numa nosografia 

tradicional. De acordo com Valla (2001) e Vasconcelos (22001; 2008), esse tipo de 

manifestação de adoecimento pode ser nomeado como “sofrimento difuso”, expressão 

utilizada para se referir a problemáticas e queixas inespecíficas relacionadas com questões 

psicossociais importantes, como ausência de redes de apoio social, problemas que dizem 

respeito às relações familiares, laborativas, sociais e econômicas dos usuários dos serviços 

de saúde. Representa, assim, um grupo de queixas conhecidas como somáticas e 

inespecíficas, geralmente vinculadas ao mal-estar social, situação de violência, processos de 

exclusão, etc., e que não são, muitas vezes, explicados sob as lentes dos saberes biomédicos 

ou psicológicos. 

De maneira geral, observa-se que os profissionais de saúde classificam as pessoas 

com sofrimento difuso como pacientes poliqueixosos, psicossomáticos, funcionais, 

psicofuncionais, histéricos, pitiáticos (Fonseca, Guimarães & Vasconcelos, 2008). Para os 

mesmos autores, a nomeação “problema difuso” teve origem na constatação de que essa 

modalidade de queixa é uma das maiores demandas de atenção em saúde, nas classes 

populares, sem respostas do serviço. Considera-se que há um número significativo de 

profissionais que não está sensivelmente preparado para acolher essa demanda, pois centram 

sua atenção na individualização do problema.  
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Nessa direção, observa-se que o saber cientificista da Medicina, articulado aos 

interesses econômicos e à necessidade de acúmulo do capital, promove uma forma de 

assistência que toma como ponto de partida o modelo de consumo, desde a utilização 

excessiva das consultas médicas até a utilização indiscriminada de procedimentos, 

medicamentos e atenção hospitalar especializada. O poder médico, por sua vez, passou a 

regular a vida das pessoas e da sociedade, provocou a medicalização autoritária da cultura, 

dos corpos e da doença, e, consequentemente, a falta de autonomia (Foucault, 2004).  

Diante disso, os profissionais de saúde são convocados a reorientar as suas ações e 

articular diferentes concepções sobre o processo saúde-doença. Nesse contexto, as Práticas 

Integrativas e Complementares [PIC’s] apresentam-se como ferramentas que podem 

propiciar a recomposição da integralidade em saúde, por meio da qual as pessoas e grupos 

sociais protagonizam um maior controle sobre suas vidas. 

Embora constatadas iniciativas de inserção dessas práticas nos serviços de saúde e um 

processo de legitimação na sociedade, por parte da população, apenas em 2006 o Ministério 

da Saúde [MS], através da Portaria GM no 971 instituiu as PIC’s como política de governo, 

com vistas a ampliar a pluralidade terapêutica, antes restrita aos setores privados. Dentre as 

práticas previstas estão: a homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, 

termalismo, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, Reiki e Lian Gong. 

As PIC’s foram implantadas com base nos princípios de uma escuta acolhedora, 

desenvolvimento do vínculo terapêutico e integração do ser humano como meio ambiente e 

sociedade, visão ampliada do processo saúde-doença, promoção global do cuidado humano 

e autocuidado (Brasil, 2006). Embora as PIC’s Grupais, principal objeto de estudo desta 

tese, não estejam instituídas pela Política Nacional, nota-se cada vez mais a expressão de 

práticas de natureza coletiva nos serviços de saúde da atenção básica, como a terapia 
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comunitária, rodas de conversa, tenda do conto, grupos de dança, arte-terapia, entre outras, 

em razão das demandas locais e das próprias reivindicações da população. 

Dessa forma, dentre as diversas PIC’s desenvolvidas nos serviços de saúde, este 

estudo se ocupará das práticas que são de caráter grupal. Sem desejar minimizar ou 

secundarizar as ações individualizadas, a opção pelas atividades grupais justifica-se em 

razão das estratégias de intervenção em grupo se constituírem como redes de apoio social, 

na qual produzem-se fazeres e saberes a partir da socialização de experiências. Ademais, o 

espaço coletivo possibilita um maior debate sobre as dificuldades e uma melhor expressão 

dos saberes das pessoas, na medida em que propicia o conhecimento de aspectos que não 

são possíveis nos atendimentos individuais. 

De acordo com Valla (2001), ao participarem de algum grupo de apoio social no 

qual passam pelos mesmos problemas ou vivem situações que afetam o bem-estar e a saúde, 

as pessoas estabelecem um intercâmbio de vivências que é benéfico tanto para quem ajuda 

quanto para aquele que é beneficiado com a vivência dos outros participantes. Produz-se, 

assim, um sentimento de igualdade, de utilidade social e competência individual e grupal, 

de modo que os apoios disponibilizados por determinados grupos ou organizações sociais 

podem contribuir para proporcionar fatores de proteção contra o surgimento de doenças. 

Ao longo de 02 (dois) anos na coordenação de um projeto de extensão universitária 

em PIC’s Grupais, observamos que as pessoas buscavam a Unidade Básica de Saúde com a 

expressão de queixas localizadas, prioritariamente no corpo, numa compreensão de que toda 

doença tem uma base orgânica, biológica, em consonância com o ideário hegemônico do 

discurso médico. Numa tentativa de reconhecimento social, é como se ao situar a dor no 

corpo a doença adquirisse mais visibilidade. Ocorre que, no decorrer do processo grupal, as 

pessoas, gradativamente, passavam a relacionar a dor no corpo com as adversidades do 

cotidiano e com as situações de fragilidade social, econômica, identitária e cultural as quais 
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estavam submetidas. Nesse sentido, a troca de experiência em grupo, possibilitava o acesso 

a uma linguagem pessoal e simbólica, que é exterior ao corpo, provocando, 

consequentemente, o mecanismo de identificação e ajuda mútua entre seus integrantes e a 

ressignificação dos problemas psicossociais e de saúde (Gomes & Rozemberg, 2001).  

Do ponto de vista da necessidade de transformação da racionalidade do modelo 

biomédico, que deve ocorrer não apenas no cotidiano das práticas, mas, ainda, no campo da 

formação acadêmica, as PIC’s Grupais partem de relações pedagógicas que estimulam 

vivências e aprendizagens que dizem do mundo em que as pessoas estão circunscritas, e, 

portanto, das subjetividades individuais e coletivas.  

Desse modo, as PIC’s grupais têm sido objeto de minhas indagações, de diferentes 

formas, a partir de experiências pessoais e profissionais no contexto da saúde, embora haja 

quem defenda que as motivações particulares não cabem dentro de uma tese, e, que a 

depender dos olhos de quem a lê poderá ter a sua credibilidade reduzida, afinal, trata-se de 

um trabalho científico. Mas, para lembrar o saudoso poeta, Manoel de Barros,  

a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas 

não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular 

quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação perde o condão de 

adivinhar: divinare. Os sabiás divinam”.  

(Barros, 1916). 

Então, resolvi correr os riscos e começar por uma experiência pessoal.  

Crescida na pequena cidade de Equador, era muito comum nos anos 80 que essas 

cidadezinhas dispusessem de pouca, para não dizer quase nenhuma assistência à saúde. As 

alternativas? Recorrer às práticas populares de saúde: plantas medicinais e seus remédios 
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caseiros, rezadores e rezadoras, benzendeiras e benzedores. É bom lembrar que, em muitas 

regiões do país, como Norte e Nordeste, em lugares nos quais as políticas de saúde não 

chegam, são essas práticas populares que se apresentam como formas solidárias de cuidado.  

Mesmo muito criança, a memória-imagem que me vem, nesse momento, é a de ter 

sido rezada por seu Chico Lapa, um rezador bastante conhecido e respeitado na cidade. Com 

uma folha de pinhão na mão, retirada de seu próprio quintal e conhecida, popularmente, 

como “galho de ramo”, daquele rezador carrego, pelo menos, duas recordações: a primeira, 

o respeito que ele demonstrava à mãe natureza ao pedir licença cada vez que precisava retirar 

uma parte da planta para utilizar em prol da cura das pessoas; e a segunda, a lembrança de, 

ao ser rezada, a planta murchar e eu acreditar que, ao sair dali, minha saúde estaria 

restabelecida. Certamente, aí delineavam-se as minhas primeiras impressões e percepções 

de que havia uma concepção de saúde, doença, cura e crença subjacentes a essas práticas 

populares.  

A segunda experiência com a temática deste estudo ocorreu na condição de 

psicóloga de uma organização não-governamental, Serviço de Apoio a Projetos Alternativos 

Comunitários [SEAPAC], por meio da qual foram implantadas PIC’s Grupais, como a 

terapia comunitária e corporal, e que tinham como participantes mulheres trabalhadoras 

rurais vinculadas a um projeto sobre gênero e saúde mental. Vale destacar que essas práticas 

foram implantadas quando muitas dessas ações não eram ainda incorporadas pelos serviços 

de saúde, mas realizadas por equipamentos comunitários e organizações da sociedade civil, 

na década de 1990. Dessa experiência, decorre, também, o meu encontro com a educação 

popular. Pelos seus princípios, aprendi a ser uma psicóloga caminhante, que, debruçada 

sobre o vivido, fui me constituindo no próprio caminhar, ao mesmo tempo que e aprendia a 

importância de valorizar, articular e confrontar outros saberes não gestados nos espaços 

oficiais de produção do conhecimento. 
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Uma terceira motivação trata-se de minha inserção como integrante da Articulação 

Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde [ANEPS-RN], por meio 

da qual, em 2006, tive a oportunidade de participar, como pesquisadora, de um estudo 

financiado pelo Ministério da Saúde [MS]. Tal pesquisa teve como objetivo identificar as 

práticas populares e de educação popular em saúde, existentes no estado do Rio Grande do 

Norte, tanto aquelas realizadas pela sociedade civil nos espaços comunitários, quanto 

àquelas desenvolvidas pelos profissionais, em estabelecimentos de saúde.  

Ao longo de um ano, esta pesquisa permitiu viver uma imersão nas práticas 

populares de saúde, de modo que pude sentir, de corpo presente, como determinados saberes 

não gestados pela academia são denegados por muitos profissionais e organismos oficiais 

de saúde. Mas foi, também, nessas mesmas circunstâncias que pude reafirmar que o cuidado 

em saúde guarda, em sua história, diferentes conformações que revelam a adoção de 

estratégias para o enfrentamento do sofrimento, para a cura de enfermidades e para o 

restabelecimento da saúde e nem sempre tiveram suas bases na ciência médica. Assim, 

mesmo sem transitar pelos espaços oficiais de saber, no meio do povo e em contato com a 

natureza, as pessoas continuam a descobrir formas de prevenir e lidar com o adoecer, a partir 

de suas experiências e sabedorias.  

Mais recentemente, o interesse pela temática das PIC’s Grupais deu-se a partir de 

desdobramentos de minha inserção como tutora acadêmica de um Programa de Educação 

para o Trabalho em Saúde [PET] e como docente coordenadora de um projeto de extensão 

universitária, cujo objetivo consistiu em implantar práticas integrativas como estratégia de 

cuidado na atenção básica em saúde, tais como: terapia comunitária, tenda do conto, teatro 

do oprimido, círculo de cultura, entre outras. A implantação de um projeto de extensão 

universitária em PIC’s Grupais, numa Unidade Básica de Saúde, foi motivada em razão de 

diversas conversas com trabalhadores e usuários que, naquele momento, já ensejavam uma 
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atuação mais voltada para os reais problemas e demandas significativamente recorrentes nos 

espaços públicos de saúde, entre eles, o que denominamos anteriormente como “sofrimento 

difuso”. 

De todas essas inserções citadas, emergiu a preocupação em poder abstrair 

elementos que pudessem subsidiar, de forma crítica e reflexiva, a inclusão das PIC’s Grupais 

na atenção básica, e analisar em que medida tais práticas têm contribuído para as 

transformações na garantia de fortalecimento dos princípios do SUS, em especial a 

integralidade da atenção em saúde. Sem dúvida, a adoção dessas estratégias no cotidiano 

dos serviços expressa racionalidades que traduzem concepções de saúde, cura, tratamento 

etc., ao mesmo tempo que evidencia possibilidades e limites de tais intervenções.  

Das problematizações cunhadas até o momento, advém a principal questão 

norteadora desta pesquisa: como as PIC’s Grupais têm se inserido nos serviços de saúde da 

atenção básica e quais as possibilidades de diálogo com a educação popular? 

Como questões específicas: 1) quais as possíveis contribuições das PIC’s Grupais 

em termos de reorientação de outras racionalidades em saúde? 2) quais os princípios e 

concepções de saúde, cuidado, cura e tratamento sustentam as PIC’s Grupais ? 3) As PIC’s 

Grupais se articulam com o contexto macropolítico de saúde e com outras políticas? 4) Quais 

as possibilidades e limites postos pela própria política de saúde, para uma atuação com as 

PIC’s Grupais, no cotidiano dos serviços da atenção básica? 5) Os serviços de saúde aderem 

a novas formas de cuidado, que requerem outras experiências e concepções de saúde? 6) 

Quais são os fundamentos teórico-metodológicos que fundamentam estas PIC’s Grupais? 6) 

Como se configura o processo grupal e a produção de saberes no contexto das PIC’s?  

Ante estas indagações, em termos de objetivo geral este estudo se propôs analisar 

a inserção das PIC’s Grupais como estratégia de cuidado e atenção integral à saúde na 
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atenção básica, na perspectiva de compreender as possibilidades de diálogo com a educação 

popular. 

Como objetivos específicos, a pesquisa teve como intuito: 

1) Mapear os serviços e profissionais de saúde que realizam PIC’s Grupais; 

2) Identificar e caracterizar as PIC’s Grupais existentes nos serviços de saúde da 

atenção básica;  

3) Discutir os modos de inserção das PIC’s Grupais e suas possíveis contribuições, 

fragilidades e potencialidades em termos de reorientação de outras 

racionalidades, princípios, concepções de saúde, cuidado e cura;  

4) Avaliar como se dá a articulação das PIC’s Grupais com outras ações e 

programas do próprio serviço, com o contexto macropolítico de saúde e outras 

políticas.  

5) Analisar a relação saber-fazer-poder produzidos no processo grupal das PIC’s 

nos serviços de saúde da atenção básica. 

Desde a construção do campo problemático, este estudo tomou como ponto de 

partida a produção de cuidado em saúde com origens na hegemonia da biomedicina, cuja 

prática desvaloriza fatores subjetivos e sociais associados ao processo saúde-doença. Com 

uma forte atuação na medicalização social e na centralização do saber-poder dos 

profissionais de saúde, a ação biomédica reduz o potencial cultural e de autonomia das 

pessoas para lidarem com as situações de adoecimento. Nesse sentido, esta tese busca 

defender a educação popular como instrumento de reorientação da atenção à saúde e 

globalidade das práticas, especialmente das PIC’s Grupais, com base numa perspectiva 

participativa, dialogada e emancipadora. Para tanto, faz-se necessário a quebra dos poderes 

centralizadores para dar lugar a uma relação educativa e dialógica com a população, na qual 

a valorização, articulação e confrontação de outros saberes tornam-se imperativas.  
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Diante disso, o primeiro capítulo desta tese apresenta os principais elementos que 

contribuíram para a construção do campo problemático, bem como as questões de partida e 

os objetivos delineados para o estudo.  

Sem desejar recontar a história da medicina em sua integralidade, o segundo 

capítulo discute as bases e conhecimentos que contribuíram para a construção do saber 

médico e suas repercussões até os dias atuais. Com base numa compreensão de que existem 

sistemas terapêuticos distintos daqueles regidos pela medicina científica, apresentamos, 

ainda, novas concepções e possibilidades de cuidado com ênfase em estratégias não mais 

exclusivas da biomedicina e que têm se apresentado como movimento contra hegemônico e 

de resistência política nos espaços públicos de saúde, a exemplo das Práticas Integrativas e 

Complementares.  

Dada a necessidade de discorrer sobre as bases constitutivas das Práticas 

Integrativas e Complementares [PIC’s], o terceiro capítulo empreende um resgate histórico 

dos principais elementos que influenciaram a proposição do paradigma integrativo, como as 

denominadas práticas populares ou medicina popular, Medicina Alternativa [MA] e 

Medicina Integrativa [MI]. Posteriormente, contextualiza o surgimento das Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS e aborda os princípios que sustentam tais práticas, 

bem como as possibilidades e limites de tal atuação no campo da saúde.  

O quarto capítulo expõe sobre as Práticas Integrativas e Complementares Grupais, 

no âmbito da promoção da saúde, e toma a concepção de integralidade como uma categoria 

analítica que pode contribuir para a recomposição dessas ações nos serviços de saúde da 

atenção básica.  

Ao apresentar a educação popular como possibilidade de diálogo das Práticas 

Integrativas e Complementares Grupais, o quinto capítulo, explicita, de início, alguns 

marcos históricos e epistemológicos sobre o trabalho de libertação e emancipação a partir 
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das experiências de Paulo Freire no campo da educação e em outros contextos. Em seguida, 

discutimos elementos importantes que apontam a educação popular como uma via de (re) 

orientação das Práticas Integrativas e Complementares Grupais nos serviços de saúde, com 

ênfase em três aspectos: a incorporação dos saberes populares, participação social e a 

educação em saúde.  

Na perspectiva de demarcar a escolha teórica e o itinerário metodológico, o sexto 

capítulo fundamenta a concepção da pesquisa-participante e enfatiza a observação-

participante como umas das principais estratégias de produção de dados deste estudo, aliada 

às entrevistas e rodas de conversa. Essa escolha foi um tanto desafiadora, dada a imersão 

desta pesquisadora, há algum tempo, na educação popular e nas Práticas Integrativas e 

Complementares Grupais, o que implicou um exercício de distanciamento que possibilitasse 

a construção de uma nova ação-reflexão-ação.  

O sétimo capítulo trata da análise e discussão das informações obtidas durante a 

execução da pesquisa, que serão articuladas ao referencial teórico que atravessa toda a 

produção da tese, em especial, tentamos estabelecer uma conexão entre os aspectos 

conceituais da educação popular com as PIC’S Grupais. 

Para encerrar, as considerações finais retornam à tese defendida em todo o percurso 

desta produção escrita e aponta as principais contribuições e limites da investigação, além 

das possibilidades de estudos futuros.  
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2. O modo hegemônico de cuidado e outras possibilidades de práticas em saúde 

 

Se revisitarmos a história da humanidade, certamente nos daremos conta de que as 

pessoas sempre buscaram formas diversas para curar as suas enfermidades e, 

consequentemente, restabelecer a saúde. Isso nos dá uma pista para pensarmos que a 

identificação dos processos de adoecimento e as opções pelas formas de cura, em todos os 

grupos sociais, estão eminentemente vinculados aos aspectos culturais e aos conhecimentos 

e recursos disponibilizados por cada sociedade. Podemos dizer, então, que refletem o 

contexto e as exigências de determinada época histórica.  

Ao longo dos séculos, nas mais variadas culturas, os grupos foram buscando e 

descobrindo formas de cura e prevenção às suas enfermidades. Aos poucos, fruto dos 

avanços e transformações dos conhecimentos, os discursos sobre a saúde e a doença foram, 

continuamente, organizados cientificamente e passaram a representar o saber legítimo e 

oficial, uma vez que desconsideravam os saberes gestados na cultura popular. Assim, em 

razão da superioridade dos conhecimentos produzidos e apreendidos na academia, ao 

profissional de saúde é destinada a competência e autoridade para julgar o que é normal e o 

que é patológico. 

Historiadores acreditam que a profissão médica é uma das mais antigas do mundo, 

cujo início coincide com a própria história da humanidade. Sem pretender refazer todo o 

percurso histórico da Medicina, cujo tema não é objeto principal desta tese, dedicaremos 

uma parte inicial deste capítulo a uma síntese das bases que forjaram e forjam, até os dias 

hoje, o conhecimento e a práxis acerca do modelo biomédico.  
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2.1. Notas sobre a construção do saber médico e suas repercussões no modelo 

biomédico 

Os princípios epistemológicos, teóricos e técnicos que orientam o saber médico 

baseiam-se em conhecimentos produzidos há muitos séculos, com uma vasta história que 

não será retratada na íntegra, neste trabalho, haja vista, como dito anteriormente, que não é 

nossa intenção recontar a história da medicina em sua integralidade. No entanto, destacamos 

alguns dos mais importantes aspectos, que podem ser relatados a partir de quatro fases: a 

primeira, considerada a primitiva e teológica ou medicina mágico-religiosa, a segunda, a 

medicina empírico-racional, terceira, a medicina mecanicista e positivista, e uma quarta, a 

medicina moderna. Vale ressaltar que, especialmente essas duas últimas etapas, foram 

marcadas por modelos que serviram e servem de embasamento para a construção e 

hegemonia do modelo biomédico na contemporaneidade.  

Na primeira fase, a primitiva e teológica ou medicina mágico-religiosa, 

predominante na antiguidade, todas as questões de saúde eram orientadas por aspectos que 

estavam relacionados com as crenças, as religiões e a mitologia. Nesse contexto, o adoecer 

era considerado produto de transgressões de caráter individual ou coletivo, e as relações de 

cura eram estabelicidas com as divindades, por meio de rituais que assumiam diversas 

configurações, conforme a cultura, costumes e crenças locais. Dentre os principais 

responsáveis pelas práticas curativas, destacavam-se as figuras dos sacerdotes, feiticeiros ou 

xamãs.  

De acordo com Barros (2002), esse período foi marcado por uma concepção de saúde 

operada pelos xamãs. Como as relações se davam a partir de um mundo natural, com base 

numa cosmologia e em forças sobrenaturais, saúde era sinônimo de estar em harmonia com 

a visão de mundo, uma percepção intuitiva do universo e de todos os seus habitantes. Era 
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uma espécie de comunicação com animais, plantas, estrelas, minerais, com o propósitode 

buscar todas as experiências da Criação.  

A segunda fase, marcada por uma medicina empírico-racional, representa um 

momento de passagem no qual as doenças, gradativamente, retiram seu foco das forças 

sobrenaturais e passam a ser explicadas pelos fenômenos naturais. A ideia era afastar a 

magia e a crença sobrenatural das doenças. Essa nova concepção da saúde e da doença tem 

suas origens no Egito. No ocidente, inicia-se na Grécia clássica, com o surgimento da 

filosofia e com as primeiras tentativas dos primeiros filósofos pré-socráticos em identificar 

explicações para as origens do universo e da vida, por meio da valorização da água, terra, 

fogo e ar. Tais especulações deram base para a formulação da teoria dos elementos, que está 

implícita na teoria dos humores de Hipócrates, um dos primeiros responsáveis pela ruptura 

com a concepção mágico-religiosa ao introduzir técnicas observacionais e o estudo dos 

sintomas, por meio de uma semiologia (Barros, 2002).  

De acordo com Lopes (1970), Hipócrates garantiu à medicina de seu tempo um 

caráter técnico, elevando-a à categoria de ciência e libertando-a das influências sacerdotais 

e filosóficas, com a inauguração de novos métodos de exploração clínica.  

A terceira fase, denominada científica e positivista, foi um momento no qual não era 

mais Deus, a religião ou quaisquer outras forças sobrenaturais que explicavam os processos 

de adoecimento e cura, mas sim a ciência. Vinculadas ao contexto do Renascimento e que 

tem como uma das figuras de destaque René Descartes, o saber necessitava ser provado para 

ser reconhecido e possuir um objeto passível de observação, experimentação e análise. Daí, 

portanto, passou-se a entender o Universo como concebido a partir de um modelo mecânico, 

considerado como uma máquina e formado a partir de um conjunto de peças. Todas essas 

formulações do mundo físico foram extensivas aos seres vivos, de modo que, para serem 

estudados, estes seres deveriam ter suas partes desintegradas e cada parte estudada 
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separadamente possuía uma determinada função passível de observação. Dentre as 

principais premissas desse modelo estão a verificação de evidências reais e indubitáveis 

sobre os fenômenos estudados, a análise e divisão das coisas ou fenômenos para estudá-las, 

a sintetização e agrupamento, e, por fim, a enumeração de todas as conclusões e princípios 

(Damásio, 1996). 

O modelo teórico mecanicista em discussão, propôs uma linguagem matemática e 

geométrica para as disciplinas da Natureza (Física, Astronomia, Química, Fisiologia e 

Biologia), e estende-se, posteriormente, às disciplinas do social. A respeito da influência do 

modelo positivista no ideal destas disciplinas, Luz (1998) chama a atenção de que “o 

objetivo das referidas disciplinas tornou-se atingir a exatidão das disciplinas da Natureza, 

como uma estratégia de legitimação do social em face da racionalidade científica moderna” 

(p. 46). Tal necessidade justificava-se, naquele momento, em virtude da crença nos métodos 

e nas leis naturais como aplicáveis às ciências humanas, pois permitia um maior “controle” 

de seu objeto. Esse modelo representou um deslocamento epistemológico e uma ruptura nas 

dimensões Natureza-Homem-Natureza-Cultura, ao mesmo tempo que inaugurou uma série 

de cisões, como: sujeito/objeto, corpo/alma, razão/sentido, normal/patológico entre outras.  

A quarta e última fase que contribuiu para a construção do saber médico, a medicina 

moderna, é uma espécie de aprimoramento da fase anterior, científica e positivista, que teve 

como traço principal a concepção mecânica e reducionista do organismo. Esse novo 

momento configura-se como uma racionalidade científica moderna, cujas características 

mais marcantes são o aprofundamento da necessidade de reconhecimento e a legitimação da 

ciência, que passou a instituir o saber médico como o principal produtor de verdades.  

Como movimento de ruptura do saber médico e da prática clínica com o 

mecaniscismo, tornou-se necessário que a forma humana passasse a ser vista como máquina 

animada, com a reforma da anatomia, e que a patologia se organizasse num sistema 
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classificatório de males específicos com potencial para danificar ou destruir a máquina. Em 

termos práticos, diz-nos Luz (1988): 

Esse sistema terá como efeito, ao nível do saber, transformar a 

medicina num discurso disciplinar sobre a doença. Ao invés de 

teorizar sobre a saúde, vida ou cura, questões que se tornarão 

progressivamente, até o século XVIII, com a superação do vitalismo, 

metafísicas, a medicina tematizará cada vez mais as entidades 

mórbidas. (p. 85) 

Com a medicina da classificação das doenças, a prática médica ocorria a partir de 

características visíveis da doença, apreendidas unicamente por meio do sentido da visão. 

Aos poucos, com a aproximação do médico com o doente, outros sentidos foram agregados, 

além da visão, como o tato e a audição. Vale dizer, também, que com a reorganização dos 

hospitais como espaço clínico, no decorrer do período clássico, a prática clínica transforma-

se numa ciência das patologias. Em virtude disso, o corpo humano passa a ser o núcleo da 

doença, e esta última, por sua vez, torna-se entidade patológica. Estão dadas, portanto, as 

bases da clínica moderna: a Anatomia e a Patologia.  

Em o Nascimento da Clínica, Foucault (1977) buscou a compreensão dessa 

racionalidade anátomo-clínica que influenciou toda a construção do saber médico na 

modernidade, e chegou à conclusão que “ a experiência clínica- do indivíduo concreto à 

linguagem da racionalidade- foi tomada como um confronto simples, sem conceito de um 

olhar sob o corpo” (p. XIII). 

Dessa racionalidade anátomo-clínica, com seu discurso reducionista e objetivante, 

sucede um problema que é o conhecimento e uma verdade sobre uma patologia, por meio 

dos sintomas e sinais, que abstrai da situação a pessoa doente, com vistas a focalizar a 

doença. À medida que a prática clínica pauta-se, apenas, em evidências anatômicas e 
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fisiológicas, deixa de lado aspectos que podem ser desvelados. Nas palavras de Foucault 

(1977), a soberania do olhar médico “(...) dirige-se ao que há de visível na doença, mas a 

partir do doente, que oculta este visível, mostrando-o, consequentemente, para conhecer ele 

deve reconhecer” (p.8).  

Todo esse percurso histórico sobre o saber médico é bastante útil para entendermos 

que a medicina clínica, circunscrita e estruturada a partir do paradigma da modernidade, 

possui características que são condicionantes e determinantes para compreendermos como 

se constituiu o modelo biomédico na contemporaneidade. Mesmo que consideremos todas 

as inovações científicas e transformações ocorridas na prática clínica, ao longo desse tempo, 

não raras vezes, suas concepções ainda reverberam, sobremaneira, no campo da saúde até 

os dias de hoje.  

De fato, a "ciência médica" ainda se apresenta como norma institucional e despreza 

tudo aquilo que não faz parte de seu escopo, inclusive com apoio na ordem jurídica. Basta 

pensarmos que tudo o que diz respeito à subjetividade, ao imaginário, é colocado à margem, 

considerado como não científico, e, portanto, alvo da "farmacologização", sempre em nome 

da ciência. Ou seja, as doenças são desprovidas de quaisquer significados psíquicos e 

culturais. Essa contradição pode ser identificada na medida em que a experiência da doença-

sofrimento é algo concreto, que impossibilita, muitas vezes, as pessoas a terem uma atitude 

de autocuidado porque transcende às suas condições, requerendo daí a intervenção de um 

especialista. Como para o médico sua relação é estabelecida com a doença, e o paciente é 

um mero canal para acessá-la, o sofrimento é algo irrelevante para as suas intervenções 

(Camargo Jr, 1992, 2005).  

As manifestações dessa prática variam, atualmente, desde aspectos como uma visão 

fragmentada das doenças, dissociadas de uma concretude e distanciadas das experiências 

como decorrentes do modo de vida e do lugar das pessoas, relacionamento autoritário, saber 
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científico como único e verdadeiro, fragmentação das equipes em especialidades, que pouco 

geram saberes inter e transdiciplinares, até à medicalização como única estratégia de atenção 

à saúde, só para citar alguns exemplos de suas repercussões no cotidiano dos serviços.  

Apesar da ênfase no saber médico, e, evidentemente, na profissão médica, o olhar 

fragmentado sobre o processo saúde-doença, a categorização de sintomas e sofrimentos em 

diagnósticos, explicações naturalizantes do adoecer, a medicalização, entre outros aspectos, 

não são privilégios tão somente da Medicina. Tais processos permeiam a prática dos mais 

diversos profissionais e setores da saúde. 

 

2.2. A prática médica e a medicalização social 

 

Em razão da consolidação da racionalidade científica moderna, fruto dos avanços 

e transformações dos conhecimentos, gradativamente, os discursos sobre a saúde e a doença 

organizaram-se cientificamente e passaram a representar o saber legítimo, portanto, oficial, 

e a desconsiderar outros saberes. Desse modo, em nome da superioridade dos conhecimentos 

sistemáticos, produzidos e apreendidos na academia, ao  profissional de saúde, e 

unicamente a este, caberia a competência e autoridade para decidir o que é normal e o que é 

patológico.  

Dentre os motivos que explicam o status e a influência dos profissionais de saúde 

em nossa sociedade, podemos identificar o advento progressivo do saber produzido pela 

Medicina acerca do corpo, suas enfermidades e modalidades de intervenção, com o objetivo 

de prevenir, aliviar e proporcionar melhores condições de saúde. A este respeito (Luz, 1998) 

ressalta que: 
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A prática médica foi identificada com a prática científica e os 

médicos tornaram-se os detentores de um saber que pode ser 

verificado “cientificamente”. Assim, esses profisssionais tiveram 

seu poder fortalecido na sociedade, ocorrendo uma desqualificação 

de outros saberes e práticas curadoras tradicionais, como o saber 

popular, ao identificá-lo como “não científico” e, por isso, 

ineficaz.(p. 68) 

Na tentativa de explicar as repercussões do poder médico em nossa sociedade, bem 

como os desdobramentos da crença nesta “verdade científica”, Martins (2004) reforça que: 

A crença na Ciência - como toda crença, nada científica - tende a 

levar o médico que a ela adere consciente ou inconscientemente a 

assumir uma posição de onipotência diante da dita doença do 

paciente e, por conseguinte, diante do próprio paciente. Aquele 

passa a ser visto como devendo necessariamente submeter-se a sua 

tutela, de modo por vezes incondicional. Algo da ordem de uma 

abdicação temporária - enquanto for ‘seu paciente’ - de sua 

autonomia, de seu poder de reflexão sobre si mesmo, de decisão 

sobre si, de conhecimento intuitivo e, sobretudo, vivencial de si 

mesmo. Passa a ser visto como um amontoado de órgãos, como uma 

máquina que ‘deu defeito’ e que precisa ser reparada segundo o que 

a Ciência do médico diz. (p. 25) 

Para além desses aspectos apontados, o processo de estruturação da Medicina 

científica contou com um significativo apoio econômico, cabendo-lhe a tarefa de recuperar 

e manter o corpo dos trabalhadores em funcionamento, mesmo que os condicionantes e 

determinantes de adoecimentos fossem as condições de vida e trabalho. Por conseguinte, 
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propunha-se a diminuir as tensões sociais e ocasionava, ao mesmo tempo, a reprodução das 

relações capitalistas, conforme evidencia Foucault (2004): 

O capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início 

do século XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo 

enquanto força de produção, força de trabalho. O controle da 

sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela 

consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. 

Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, 

investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-

política. A medicina é uma estratégia bio-política. (p. 80) 

Desse modo, o poder médico passou a regular a vida das pessoas e da sociedade, 

provocando a medicalização social autoritária da cultura, dos corpos e da doença e, em 

consequência, a falta de autonomia.  

Em termos históricos, a temática da medicalização social tem sido compreendida 

de maneiras diversas ao longo do tempo, com seu surgimento entre os séculos XVII e XVIII. 

Por meio de programas de higienização na Europa, como estratégia biopolítica de 

saneamento coletivo, objetivava-se combater pestes, infecções, doenças, isolamento de 

doentes, prostitutas e desocupados, habitantes das cidades, e que tinham o potencial de 

contaminação. A biopolítica, segundo Foucault (2002), consiste “na ação do Estado ao 

controlar corpos da mesma forma que controla a população” (p. 293). A rigor, são estratégias 

de assujeitamento que podem se apresentar em formato de discursos e práticas de 

instituições, a exemplo da medicalização, e que, a partir da normatização de determinados 

modos e estilos de vida, do consumo de medicamentos e de uma certa regulação médico-

sanitária da vida, ordena a relação entre Estado e os sujeitos. Todos esses aspectos se 
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realizam por intermédio de mecanismos e estratégias que visam instaurar uma sensação de 

normalidade que concorre para a expansão da medicalização social, visto que gera a não 

reflexão sobre os adoecimentos, ao mesmo tempo que impossibilita a busca por outras 

formas de ser. Para Tesser, Neto e Campos (2010): 

A medicalização social vai transformando em necessidades médicas 

as vivências, os sofrimentos e as dores que eram administrados de 

outras maneiras, no próprio ambiente familiar e comunitário, e que 

envolviam interpretações e técnicas de cuidado autóctones. Ao 

mesmo tempo, (...) há uma redução da perspectiva terapêutica com 

desvalorização da abordagem do modo de vida, dos fatores 

subjetivos e sociais relacionados ao processo saúde-doença. (p. 

3616) 

Esse pensamento se complementa com o de Foucault (1977) em sua conferência O 

Nascimento da Clínica, em 1974, quando defende a ideia de que “os doentes tendem a perder 

o direito sobre o seu próprio corpo, o direito de viver, de estar doente, de se curar e morrer 

como quiserem”(p.96), e, por conseguinte, sua autonomia. Essa autonomia não se refere 

apenas à forma como as pessoas serão tratadas, nem tampouco às determinações e 

condicionantes do modo de vida. Conforme explicita Martins (2004):  

autonomia aqui entendida não no sentido kantiano de uma 

responsabilização moral, de uma elite sobre aqueles acusados de não 

seguir a norma ou a razão, mas no sentido de uma assunção de si, de 

corpo e alma, no respeito à realidade presente de cada um. (p.22) 

Certamente, a medicalização social é resultante de um processo sociocultural e 

econômico complexo, que transforma práticas e saberes em saúde em mercadorias e 
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procedimentos disponíveis ao consumo. Por isso, é interessante observar como, apesar da 

medicalização ainda hoje estar, preferencialmente, referenciada ao poder médico, esta tem 

sofrido mutações e se manifestado em diferentes fenômenos sociais, uma vez que os 

próprios saberes da Medicina têm cedido espaço para outras dimensões. Um exemplo disso 

é a própria mudança na concepção sobre o corpo, em nossa sociedade- a corpolatria- que 

pode ser evidenciada por meio de comportamentos patogênicos pela saúde. Sobre esse 

aspecto, Tesser, Neto e Campos (2010) esclarecem que: 

 

O maior acesso às informações sobre doenças e hábitos saudáveis 

que poderia representar um empoderamento da população diante da 

corporação médica, representaria apenas o efeito de um tempo em 

que todas as atividades humanas são maciçamente relacionadas à 

saúde e a uma neurose coletiva em busca da saúde perfeita, chamada 

de “higiomania” para se referir à obsessão com a saúde na sociedade 

contemporânea. (p. 3618) 

 

Com essas novas formas de se obter saúde e cuidado, as pessoas são transformadas 

em consumidoras dependentes de produtos e tecnologias de cuidado, cujo desdobramento é 

a redução da autonomia e a capacidade das pessoas agirem diante da vida, tornando-as 

dependentes. Tal atitude é a expressão da biopolítica contemporânea, que, nas palavras de 

Tesser et al. (2010) e Canguilhem (1978) impede as pessoas de resgatarem ou ampliarem a 

saúde, vistas como coeficiente de liberdade vivida e capacidade de instituir normas vitais.  

Em meio a hegemonia da Biomedicina, com todas as mutações que lhe são 

peculiares, torna-se urgente a necessidade de se compreender, na contemporaneidade, que 

concepções como cuidado, saúde, doença, cura, tratamento, bem-estar, entre outros, são 
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fenômenos históricos, multifacetados e constitutivos das experiências da vida, em confronto 

com outros saberes que compõem as linhas de explicação sobre o processo saúde-doença. 

No intuito de construir alternativas emancipatórias para os sujeitos sociais, bem como o 

diálogo com outros conhecimentos produzidos em saúde, é fundamental compreender a 

dialética do processo de superação das contradições sociais que permeiam as relações de 

poder no cotidiano dos serviços em saúde.  

Nessa linha de pensamento, como uma proposição para as novas práticas de 

cuidado em saúde, deve haver uma conexão com os processos socioeconômicos, culturais e 

subjetivos das pessoas e da sociedade. No campo subjetivo, faz-se necessário entender que 

durante o curso de desenvolvimento da doença, sinais de desconforto são transformados em 

sintomas de aflição, imbuídos de sentido. Presume-se que o discurso é uma construção, a 

posteriori, de situações sociais concretas vivenciadas pelos atores sociais. Nesse sentido, o 

corpo, como espaço de doença, torna-se um texto passível de diferentes leituras em busca 

de significados para o doente, no processo de desencadear sintomas. O corpo pode ser 

tomado, então, como suporte de signos, gerador de significação e sentido (Alves & Minayo, 

1998; Camargo Jr, 1992; Foucault, 2004). 

Desse modo, é importante refletirmos sobre os processos de trabalho e como têm 

se efetivado as práticas de cuidado em saúde no cotidiano dos serviços, sobretudo, na 

tradição biomédica. Então, se nossas problematizações partem dessa perspectiva, certamente 

o cuidado que temos como proposta deve ser pautado em outras matrizes, como a clínica 

ampliada e a humanização. 

Nesse ponto de vista, o cuidado deve ser concebido como uma categoria 

reconstrutiva, que aposta na potencialidade reconciliadora e possibilidade de um diálogo 

entre as práticas assistenciais e a vida, e não como monitoramento de tratamentos ou atenção 

a aspectos periféricos do bem estar das pessoas. Esse encontro requer uma escuta e 
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acolhimento mais amplos no sentido de ouvir mais como forma de valorizar o lugar da 

narrativa e expressão dos sujeitos, ver mais para ler o indizível e tocar mais para colocar o 

corpo como centro na experiência do adoecer (Ayres, 2004). Ouvir, ver e tocar implicam o 

estabelecimento de vínculos como um fator primordial para o aprofundamento das relações 

nas quais as pessoas virão a sentir-se protagonistas do cuidado em parceria com os 

profissionais. É uma questão de adotar a compreensão hermenêutica das práticas de saúde 

numa intersecção com os saberes tecnocientíficos e os saberes da ordem prática, sem que a 

técnica se configure como um fim em si mesma, mas como interação entre sujeitos 

profissionais e sujeitos usuários que produzam encontros autênticos. Dessa postura resultam 

alternativas compartilhadas para as situações inerentes aos processos de adoecimento. 

Essa lógica de cuidado pressupõe a garantia de pelo menos dois sujeitos, 

valorização de saberes práticos e a identificação de projetos de felicidade que se referem à 

“totalidade compreensiva na qual adquirem sentido concreto as demandas postas aos 

profissionais e serviços de saúde pelos destinatários de suas ações” (Ayres, 2004, p. 54). Ou 

seja, é pensar quais os projetos de felicidade dos sujeitos para os quais prestamos assistência 

e que constituem a referência para a construção de juízos acerca do sucesso prático das ações 

de saúde, seja no seu planejamento, execução ou em sua avaliação. Portanto, a noção de 

projeto envolve aqui uma compreensão da situação existencial humana que é a de um “estar 

lançado”, uma existência que se constrói em e a partir de diversas condições 

predeterminadas e determinantes da vida humana, desde suas heranças genéticas até suas 

heranças culturais (Ayres, 2001, 2004, 2007). A identificação dos “projetos de felicidade” 

se dá, então, pela construção interativa de objetos e meios, na relação trabalhador-usuário. 

Assim, os significados e sentidos são construídos mediante a articulação e confronto dos 

diversos saberes e pelo reconhecimento da história de vida do usuário, sua condição social, 

cultura, crenças, valores, sentimentos, etc.  
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Na mesma linha de compreensão para pensar o cuidado em saúde, seus desafios e 

possibilidades de reconstrução das práticas, Merhy (2006), oferece-nos a imagem de valises 

para ilustrar as caixas de ferramentas tecnológicas na relação trabalhador-usuário. Para o 

autor, o trabalhador, em sua atuação, utiliza três tipos de valises: 1) valise de mão, na qual 

estão presentes instrumentos como o estetoscópio, caneta, papéis etc., denominadas 

tecnologias duras; 2) valise da cabeça, na qual contêm os saberes estruturados, os 

conhecimentos técnicos, pautados em tecnologias leves/duras; 3) valise das relações, como 

uma tecnologia leve, presente no espaço relacional trabalhador-usuário, na qual se 

concretiza a construção de uma prática de cuidado preocupada com a formação de vínculos, 

acolhimento e responsabilização. 

Destarte, uma prática clínica resolutiva requer a disponibilidade do trabalhador em 

saúde para integrar as diversas ferramentas tecnológicas e, por conseguinte, os distintos 

modelos de atenção, o que resulta numa prática não mais centrada apenas em procedimentos, 

mas em cuidado com o usuário. Todavia, vale destacar que é a valise do espaço relacional 

trabalhador-usuário que, em última instância, possibilita um dos momentos mais singulares 

do processo de trabalho em saúde enquanto produtor de cuidado (Merhy, 2006). 

Trata-se, pois, de compreender que a reorganização da assistência requer outras 

formas de intervenção não mais exclusivas do modelo biomédico, mas aquelas cujas ações 

estejam voltadas para a emancipação e transformação das relações subjetivas e sociais, 

presentes nos serviços de saúde.  

 

2.3. Novas práticas em saúde coletiva e a emergência das PIC’s Grupais  

Ainda que o modo hegemônico de produção de cuidado, não raras vezes, se ancore 

no modo mecanicista, reducionista e objetivista de olhar o processo saúde doença, e, 
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portanto, negligencie o princípio da integralidade e da humanização em saúde, evidencia-se 

a emergência de práticas e perspectivas de cuidado que dialogam com os aspectos históricos 

e sociais, com as vivências subjetivas e os saberes culturais dos sujeitos que demandam 

atenção em saúde. Com essa perspectiva, tendências contra-hegemônicas de resistência, 

organizadas pelos movimentos progressistas dos setores de saúde e pela sociedade civil, 

acenam como possibilidade de rompimento com o modelo biomédico e avançam na 

produção de novos saberes e práticas de saúde (Alves & Minayo, 1998; Pinheiro & Mattos, 

2004). 

A intenção é instituir novas práticas de cuidado integral nos espaços públicos de 

saúde, com o intuito de estimular uma relação dialógica que tome como ponto de partida a 

globalidade dos sujeitos e das ações. Ao mesmo tempo, busca contribuir para a atuação de 

profissionais comprometidos com as questões sociais, não somente pela mudança de atitudes 

e comportamentos, mas, principalmente, pelo engajamento e compromisso com posturas 

acolhedoras e de construção da autonomia das pessoas e dos grupos sociais (Pedrosa, 2007). 

Para efeito ilustrativo das referidas práticas, é importante ressaltar a expressão de 

vários movimentos e políticas, como também manifestações de estratégias terapêuticas, 

atualmente denominadas alternativas, complementares, integrativas, holísticas, de educação 

popular etc., e que, aos poucos, ao longo de todos esses anos, ganharam espaço em grupos 

da sociedade civil e serviços públicos de saúde.  

Todas essas práticas, movimentos sociais e políticas têm em comum a crítica ao 

modelo biomédico e a tentativa de sua superação, a partir da adoção de uma concepção de 

adoecimento e cura centrada nas pessoas que buscam atenção em saúde. Nesse sentido, 

pressupõe relações mais dialógicas, com uma forte valorização das trocas interpessoais entre 

profissionais e usuários, um olhar integral e interdisciplinar sobre os sujeitos, de modo a 
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garantir uma participação mais efetiva e o compartilhamento de saberes, elementos 

essenciais na produção da autonomia. 

Em razão de tamanha diversidade de iniciativas e práticas exitosas em saúde, com 

estes mesmos propósitos acima elucidados, é bastante difícil uma ilustração que contemple, 

integralmente, todas as experiências, motivo por que elegemos algumas de mais 

significativo impacto no percurso desses últimos anos.  

Comecemos pelas décadas de 1960 e 1970, nas quais profissionais insatisfeitos com 

as práticas rotineiras, individualistas, medicalizantes e mercantilistas dos serviços oficiais 

de saúde, e ávidos por uma atuação mais significativa junto às classes populares, buscaram 

formas alternativas de atuação junto às periferias urbanas e regiões rurais. Tais práticas se 

estruturaram em bairros periféricos, pequenas cidades do interior e lugarejos rurais, 

agregadas a projetos mais amplos de educação popular, haja vista que, naquele período, era 

o momento de efervescência dos movimentos de educação popular no Brasil, encabeçados 

por Paulo Freire e seus colaboradores. Nesse contexto, a educação popular se delineou como 

corpo teórico para quase todos os movimentos, como as comunidades eclesiais de base e os 

movimentos sociais que lutavam contra a ditadura militar e suas políticas econômico-

sociais.  

No campo da saúde, gradativamente, por meio dos movimentos populares, o 

trabalho educativo passou a representar um dos principais pilares na mudança de perspectiva 

de atuação, no qual a educação popular se constitui como norteadora da globalidade das 

práticas, na medida em que dinamiza, desobstrui e fortalece a relação com a população e 

seus movimentos organizados (Vasconcelos, 2001, 2010). Nessa perspectiva, especialmente 

nos serviços de saúde, estruturaram-se uma série de mecanismos de participação social, com 

o propósito de definir prioridades e estratégias para os problemas identificados. Essas 

experiências resultaram na quebra do poder centralizador dos profissionais de saúde, na 
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tentativa de superação da visão biologicista e mecanicista da prática médica dominante, que 

cedeu lugar para outras práticas de cuidado integral. 

Outra prática que merece expressividade é a implantação do método Paideia, 

também conhecido como o método da roda na década de 90 e início dos anos 2000, 

metodologia desenvolvida por Gastão Wagner de Sousa Campos, em conjunto com outros 

colaboradores, ao longo dos últimos 25 anos, e amplamente utilizada em políticas e práticas 

de saúde no Brasil.  

Do ponto de vista teórico-metodológico, é uma abordagem focalizada na cogestão 

de coletivos, a partir de três eixos centrais, conforme Campos, Figueiredo, Júnior e Castro 

(2014): a) Apoio institucional: assume uma função gerencial para a cogestão e está presente 

nas relações entre serviços, gestores e trabalhadores; b) Apoio matricial: estimula a 

organização do trabalho em rede e valoriza uma concepção ampliada do processo saúde-

doença, a interdisciplinaridade, o diálogo e a interação entre profissionais que trabalham em 

equipes ou em redes e sistemas de saúde; Clínica ampliada e compartilhada: aplicação da 

metodologia do apoio Paideia como estratégia para se compartilhar Projetos Terapêuticos 

Singulares entre usuários e profissionais, cuja finalidade é a cogestão do atendimento, da 

assistência e do cuidado entre profissionais responsáveis e usuários.  

Ao tomar essa experiência como referência, Campos et al. (2014), realizou uma 

crítica à racionalidade médica hegemônica e sistematizou algumas estratégias com a 

finalidade de favorecer uma gestão democrática nas organizações. O desenvolvimento da 

metodologia se dá por meio da formação de coletivos organizados, com ênfase na produção 

de bens ou serviços, bem como do estímulo à participação das pessoas na gestão da 

organização e de seus processos de trabalho. O método abrange saberes e práticas que 

dialogam com os campos da Saúde Coletiva, da clínica, da política, da administração e 

planejamento, da psicanálise, da análise institucional e da pedagogia.  
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O método Paideia ou método da roda objetiva a ampliação da capacidade das 

pessoas para lidar com informações, interpretá-las, na perspectiva de compreenderem a si 

mesmas, aos outros e ao contexto. Daí decorre uma maior contribuição para o 

desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, lidar com conflitos, estabelecer 

compromissos e contratos, como também, possibilita a democratização das relações.  

Os processos de trabalho no cotidiano dos serviços de saúde estão permeados por 

relações intersubjetivas, mediadas pela estrutura das organizações de saúde e das instituições 

sociais. Portanto, em todo trabalho em saúde, há o encontro entre sujeitos com importantes 

diferenças em relação aos seus desejos, interesses, saberes e coeficiente de poder. Com 

efeito, há uma diferença irredutível entre o profissional e o usuário, por mais horizontal e 

aberta que seja a relação estabelecida. O profissional deve ser portador de uma oferta técnica, 

no caso, o saber clínico e sanitário (Campos, 2000). Essa estratégia contribui para a 

valorização do conhecimento privilegiado que o usuário possui acerca do seu sofrimento, 

sobre sua própria vida e de como melhorar o seu estado de saúde ou da coletividade. 

Pressupõe, assim, uma clínica ampliada e compartilhada com todos os atores envolvidos nas 

questões e destinos da saúde, na qual há uma amplificação do objeto de trabalho, dos 

objetivos do trabalho, dos meios de trabalho em saúde, que se dão com e pela valorização, 

articulação e confrontação os diversos saberes.  

Outra iniciativa que se constituiu na contramão dos ideais da biomedicina e que se 

coaduna com a concepção de uma clínica ampliada e compartilhada diz respeito à Política 

de Humanização da Atenção e da Gestão [PNH], uma iniciativa inovadora implementada no 

ano de 2003, que surgiu com o objetivo de qualificar práticas de gestão e de atenção em 

saúde. Para tanto, concebe a humanização como um modo de fazer inclusão, como uma 

prática social ampliadora dos vínculos de solidariedade e corresponsabilidade, que se 

estende seguindo o método da Tríplice Inclusão. Dessa maneira, a humanização se realiza 
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pela inclusão, nos espaços da gestão, do cuidado e da formação, de sujeitos e coletivos, bem 

como dos analisadores (as perturbações) que estas inclusões produzem. Em outras palavras: 

humanização é inclusão. Para humanizar práticas de gestão e de cuidado, bem como as 

práticas pedagógicas, a PNH propõe que se incluam os diferentes sujeitos que participam 

desde suas singularidades no planejamento, implementação e avaliação dos processos de 

produção de saúde e de formação do trabalhador de saúde (Ministério da Saúde, 2010). 

Logo, uma prática de cuidado humanizada que tome como base a Política Nacional 

de Humanização deve colocar em seu horizonte, antes de mais nada, a efetiva alteração dos 

modelos de gestão e do cuidado em saúde, de tal forma que proporcione a produção de novos 

sujeitos, novas práticas e relações no SUS, com mais participação, diálogo e implicação por 

parte de todos os atores envolvidos na construção da política pública de saúde.   

Com o intuito de humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS, a qualificação 

das práticas deve acontecer por meio de um acesso com acolhimento, de atenção integral e 

equânime, com responsabilização e vínculo e valorização dos trabalhadores e usuários com 

avanço na democratização da gestão e no controle social participativo. Nessa direção, foram 

definidos os seguintes princípios norteadores da PNH (Benevides & Barros, 2005; 

Ministério da Saúde, 2004): 1) valorização da dimensão subjetiva e social em todas as 

práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do 

cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 

populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.); 2)fortalecimento 

de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade; 3) 

apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos; 4) construção de autonomia e protagonismo de sujeitos 

e coletivos implicados na rede do SUS; 5) corresponsabilidade dos sujeitos nos processos 

de gestão e de atenção; 6) fortalecimento do controle social com caráter participativo em 
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todas as instâncias gestoras do SUS; 7) compromisso com a democratização das relações de 

trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação 

permanente.  

Vale a pena destacar o papel da Política de Educação Popular em Saúde no SUS 

(PNEPS), instituída pelo Ministério da Saúde [MS]. Por meio da Portaria nº 2.761, de 

novembro de 2013, a referida política reafirma o compromisso com a universalidade, a 

equidade, a integralidade e a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma prática 

político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorização dos saberes 

populares, da ancestralidade, incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e 

a inserção destes no SUS (Ministério da Saúde, 2013).  

Toda a conquista pela institucionalização da educação popular como política, no 

Sistema único de Saúde [SUS], é, primeiramente, resultado das lutas que se iniciaram nas 

décadas de 1960 e 1970 e se consolidaram na década de 1980 como parte da reforma 

sanitária, em meio às reivindicações pela redemocratização do país. Na ocasião, 

reivindicava-se uma saúde como direito de todos e com direito à participação social nas 

definições das questões de saúde. Segundo, como esses movimentos continuaram a existir, 

outra iniciativa que deve ser referenciada como contribuição para a implantação da Política 

de Educação Popular em Saúde [PNPES], nos anos 2000, é a Articulação de Movimentos e 

Práticas de Educação Popular em Saúde [ANEPS]. Em parceria com a rede de educação 

popular em saúde e alguns movimentos sociais e de saúde, a ANEPS foi estruturada em 

todos os estados do país com a finalidade de articular, reconhecer e fortalecer a diversidade 

de experiências e saberes relacionados aos modos de pensar, fazer e cuidar da saúde da 

população, com a finalidade de influenciar e intervir na formulação coletiva de políticas 

públicas. É em meio a esse contexto de lutas e organizações que a Política Nacional de 
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Educação Popular em Saúde é construída no SUS, com princípios orientadores como o 

diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a 

emancipação e o compromisso com a construção do projeto democrático e popular. 

Para além desses princípios norteadores, Bonetti, Chagas e Siqueira (2014), 

evidenciam que uma dimensão significativa da Política de Educação Popular em Saúde 

[PNEPS] é a articulação das práticas populares de cuidado nos serviços de saúde, pois estas 

atuam muito próximas dos princípios que temos buscado efetivar no SUS, como a 

humanização, a solidariedade e a integralidade, compreendidas não só como forma de cura, 

mas, fundamentalmente, como colaboradoras para a conquista de um projeto de sociedade 

engajado com esses valores.  

Com a implantação da Política de Educação Popular em Saúde [PNEPS] no SUS, o 

referencial da educação popular torna-se orientador para a leitura dos processos de gestão, 

formação, controle social e cuidado em saúde, nos vários espaços de ação profissional, 

técnico e dos movimentos sociais, com o fim de promover o fortalecimento da gestão 

participativa. Como proposta de mediação pedagógica, a educação popular tem muito a 

contribuir na reorientação das práticas de saúde, na medida em que desobstrui os vínculos e 

fomenta inter-relações, trocas interpessoais, valorização e articulação de saberes, por meio 

de métodos mais horizontais entre usuários e profissionais de saúde. Dessa atitude 

pedagógica, resulta uma maior aproximação da população com os serviços de saúde e se 

alarga a possibilidade de participação na definição de prioridades e estratégias para enfrentar 

os problemas de saúde na comunidade.  

Por fim, de todas as iniciativas e experiências cujo empreendimento foi um 

incontestável esforço para se estruturarem como práticas, representações e discursos 

alternativos à medicalização social e à hegemonia do modelo biomédico ou mecânico, na 
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cultura contemporânea, as PIC’s Grupais serão o nosso maior foco de atenção, haja vista 

que é o principal objeto de estudo desta tese.  

Recentemente, assiste-se a um crescimento gradativo das PIC’s, tanto no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, quanto por outras organizações da sociedade civil. A esse respeito, 

sublinhamos a iniciativa do Ministério da Saúde que, em 2006, com vistas a estimular a 

corresponsabilidade na busca por novas alternativas para o enfrentamento dos problemas de 

saúde, publicou a Portaria GM nº 971, da Política de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS [PNPIC], cujo objetivo é garantir a integralidade da atenção, com ênfase na 

prevenção de agravos e promoção e recuperação da saúde na atenção básica. A referida 

portaria estabelece como PIC’s a homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, 

termalismo, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, Reiki e Lian Gong.  

De um modo geral, do modo como as PIC’s estão inseridas na política são definidas 

por Barros (2008), como um grupo de sistemas médicos e terapêuticos de cuidado à saúde, 

práticas e produtos que não são presentemente considerados parte da biomedicina e são 

orientadas pelos seguintes princípios: escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo 

terapêutico, integração do ser humano com o ambiente e a sociedade, visão ampliada do 

processo saúde-doença, promoção global do cuidado humano, autocuidado, entre outros.  

Essas modalidades terapêuticas têm se destacado por incitar mudanças em hábitos 

de vida, com caráter de promoção; e estimular a participação ativa da pessoa frente à sua 

doença. Um os principais fatores de transformação é a inversão do paradigma da doença 

para o de saúde, uma menor dependência dos profissionais e dos remédios e a autonomia 

em busca pelo cuidado (Luz, 2003; Pinheiro & Mattos, 2004). 

Para Tesser e Barros (2008), vem se desenvolvendo em torno das PIC’s uma 

percepção social de efetividade: primeiro, porque associa a concepção de saúde integrada 
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ao bem estar físico, mental, social e espiritual; segundo, estimula que cada sujeito assuma a 

responsabilidade de sua própria saúde-doença, aumentando ações de autonomia; terceiro, 

propicia que os profissionais identifiquem-se como pares no processo de reorientação das 

atitudes, crenças e hábitos dos pacientes; quarto, além das noções biomédicas, valoriza, 

também, os fatores emocionais, espirituais, sociais, entre outros; e, quinto, possibilita um 

modelo para a prática que privilegia técnicas naturais, medicamentos ou procedimentos 

harmonizantes e estimulantes do potencial de reequilíbrio das pessoas em alguma condição 

de enfermidade.  

Embora a Política de Práticas Integrativas e Complementares [PNPIC] tenha 

instituído terapêuticas como: homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, 

termalismo, medicina antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, Reiki e Lian Gong, 

outras modalidades de ações, coerentes com os princípios das Práticas Integrativas e 

Complementares, como as PIC’s Grupais, foram incorporadas aos serviços de saúde. Essas 

inserções têm se dado mediante reivindicações da própria comunidade e, por conseguinte, 

das potencialidades e demandas dos próprios territórios. Esse dado é profundamente 

importante para pensarmos, inequivocamente, a formulação ou adaptação das políticas 

públicas de saúde em sintonia com os desejos e realidades sanitárias locais, em vez de seguir 

os pacotes prévios criados à imagem e semelhança das necessidades dos profissionais e do 

próprio sistema de saúde, com todas as suas nuances, num sistema capitalista.  

Sob esse mesmo ponto de vista, vale destacar a Política de Práticas Integrativas e 

Complementares do Rio Grande do Norte [PEPIC-RN], por meio da portaria estadual nº 

274, de 27 de junho de 2011, que, além de instituir as práticas supracitadas da política 

nacional, acrescenta outras duas modalidades. A primeira delas são as Práticas Corporais 

Transdisciplinares [PCT], abordagens metodológicas que se utilizam da 

multireferencialidade de saberes científicos, sobre o corpo, para produzir movimentos, de 
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forma ativa ou passiva, com objetivo de harmonizar processos energéticos na estrutura 

corporal e transcorporal do ser humano, agregando valores éticos, estéticos e espirituais. A 

segunda, são as Vivências Lúdicas Integrativas [VLI], que dizem respeito a abordagens 

metodológicas que propiciam diferentes modos de sentir o fluir das emoções de alegria em 

contextos socioculturais específicos do adoecimento humano, buscando corporalizar o 

princípio de integralidade da vida (Secretaria Estadual de Saúde Pública, 2011). 

Outra informação que evidencia a emergência e a significância das PIC’s Grupais 

nos serviços de saúde, trata-se de um diagnóstico situacional, aplicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal [SMS], no ano de 2011. À época, os dados davam conta de 

que as práticas mais recorrentes no município eram as PIC’ grupais, como: atividades físicas, 

grupos de idosos, grupos de gestantes, rodas de conversa, grupo de artesanato, terapia 

comunitária, grupo de terapia, arte e pintura, teatro, biodança, danças circulares, tenda do 

conto, entre outras.  

Num ambiente cada vez mais medicalizado, marcado pelas intervenções advindas 

da biomedicina, a pluralidade terapêutica se torna um imperativo para que as pessoas tenham 

o direito e a autonomia de escolher outras formas de cuidado. Nesse contexto, apesar das 

PIC’s Grupais serem amplamente ofertadas em âmbito privativo, têm apresentado uma 

crescente popularidade nos serviços públicos de saúde, em especial no contexto da 

promoção e prevenção. Ancoradas num modelo de atenção humanizada e integral, essas 

práticas tomam o princípio da integralidade como um dos eixos orientadores em virtude de 

suas contribuições para a recomposição das ações e serviços, a partir de uma abordagem 

mais globalizante, tema que será aprofundado no capítulo 4.  
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3. Bases constitutivas das práticas integrativas e complementares e sua inserção no 

contexto do SUS 

3.1. Bases constitutivas das práticas integrativas e complementares 

  

A história das Práticas Integrativas e Complementares [PIC’s] tem suas raízes 

vinculadas à história das denominadas práticas populares ou medicina popular. 

Especialmente quando a saúde ainda não se configurava como “direito de todos e dever do 

Estado”, as pessoas eram atendidas por programas e ações beneficentes, a partir de um 

modelo assistencial ou por meio das práticas populares de saúde. Atualmente submetidas à 

condição de anonimato, mas à época com uma significativa expressão e reconhecimento, as 

práticas populares se apresentavam como uma das formas solidárias de cuidado em saúde, 

com ações que variavam desde o uso da reza, dos partos, por meio das parteiras naturais, até 

a utilização dos remédios caseiros, entre outros. 

Referenciadas pela cultura que determinava alguns valores e crenças, as pessoas 

descobriram formas de prevenção e cura das doenças, descobertas estas feitas no dia-a-dia, 

a partir das experiências, na relação das pessoas com a natureza (plantas, minerais e 

animais), com os poderes e divindades sobrenaturais (Deus, orixás, espírito, etc.) e com elas 

mesmas. Ou seja, as práticas populares de saúde demonstram uma concepção subjacente 

sobre saúde e doença, cujas origens estão pautadas numa relação de extrema proximidade 

com a natureza e com menos interferência farmacológica (Morais, Nascimento, Avelino & 

Souza, 2006). Progressivamente, essas práticas ganharam espaço e credibilidade das 

comunidades e passaram a ter reconhecimento por parte de antropólogos, na década de 30, 

nas mais diversas partes do mundo. Esses estudiosos tinham como propósito investigar o 

uso de diferentes formas de cuidado e cura em diferentes culturas. Posteriormente, na década 
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de 1970, a própria Organização Mundial de Saúde [OMS] reconhece tais intervenções, e, a 

partir daí foram implantados programas de práticas populares.  

O contexto de surgimento das referidas práticas, marcado por uma relação de mais 

proximidade com a natureza e com menos imposição das indústrias farmacêuticas, 

impulsionou a busca por outros modelos alternativos e de sociabilidade. Esse momento 

estava associado a um estilo de vida da contracultura nos anos de 1960, no qual as pessoas 

estavam desejosas por novas alternativas de cuidado, movimento que intensificou a busca 

pelas práticas alternativas.  

A esse respeito, Barros (2014, 2014b) e Otani e Barros (2011) retratam que o 

movimento de busca pelas práticas alternativas foi motivado por vários outros fatores, como: 

mudança do perfil de morbimortalidade, com a diminuição das doenças infectocontagiosas 

e aumento das doenças crônico-degenerativas em alguns países; aumento da expectativa de 

vida; crítica à relação assimétrica de poder entre médicos e pacientes, em que o profissional 

não fornecia dados suficientes sobre o tratamento e cura do paciente; consciência de que a 

medicina convencional era deficiente para solucionar determinadas doenças, especialmente 

as crônicas; insatisfação como funcionamento do sistema de saúde moderno, que inclui 

grandes listas de espera e restrições financeiras; e informação sobre o perigo dos efeitos 

colaterais dos medicamentos e das intervenções cirúrgicas.  

Todos os elementos apresentados contribuíram para o surgimento das práticas 

alternativas, vale salientar, orientadas por uma concepção da dimensão alternativa enquanto 

alternância entre o modelo biomédico e o modelo alternativo, cujas orientações estão em 

polos muito distintos. Enquanto o primeiro desenvolve a dimensão diagnóstica e aprofunda 

a explicação biológica, especialmente por meio de dados objetivos, a medicina alternativa 

se ocupa de uma dimensão terapêutica que faz a leitura dos problemas e pensa estratégias 

de cuidado apoiada nas teorias do estilo de vida e ambiental (Barros, 2000). 
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É nessa efervescência que a Medicina Alternativa [MA] começa a ganhar força e 

profissionais formados nos espaços oficiais de saúde começam a trabalhar com práticas 

nessa perspectiva. Certamente, estavam postas condições bastante férteis para a construção 

de alternativas de cuidado que não tivessem como única possibilidade o uso de 

medicamentos, motivo por que o debate em torno da medicalização se tornou impositivo e 

com grande repercussão, sobretudo, em nível internacional. As circunstâncias coincidem 

com um momento em que o ocidente começa a utilizar as práticas orientais. Como estão 

associadas a um estilo de vida e a uma mudança nas relações sociais, estas práticas 

enfrentaram um processo de resistência social porque estão associadas a uma contracultura. 

Existe uma resistência da cultura para não permitir coisas da contracultura resistirem à 

cultura, o que culminou na disputa entre as práticas ortodoxas e as alternativas (Barros, 2014, 

2014b).  

Na década de 1980, nos Estados Unidos e no Reino Unido, surge a proposta de 

criação da Medicina Complementar [MC]como uma possibilidade de viabilizar, no campo 

da saúde convencional, a implantação de algumas práticas não convencionais. Nesse 

cenário, o aspecto “complementar” comporta a significação de associação de modelos 

(“e...e”), em lugar da (“ou...ou”). Para Barros (2014), essa iniciativa foi uma estratégia: 

mudar o nome para tentar fazer uma aproximação, um empreendimento criticável, por um 

lado, por submeter-se a esse campo protocolar como uma prática marginal complementar. 

Mas, compreensível, por outro, porque era a única forma de existir naquele espaço, que era 

um campo excludente por princípio. 

Toda a trajetória que se construiu em torno da Medicina Alternativa [MA] 

impulsionou a formulação da concepção de Medicina Integrativa [MI], ao final dos anos de 

1990 e princípio dos anos 2000. A proposição do paradigma integrativo, para uns, foi só 

mais uma forma de ser alternativa e complementar; para outros, a construção de um 



66 
 

paradigma que tomasse como princípio a inclusividade, com vistas a trazer para dentro a 

diferença e construir a partir dessa diferença, prática que não é a mais comum no modelo 

biomédico de cuidado (Barros, 2014a, 2014b). Embora o termo “integrativo” carregue a 

conotação de “ato ou efeito de se integrar, e, no campo da saúde, traduza a ideia de 

integração entre as práticas convencionais e não convencionais, pesquisas têm demonstrado 

uma multiplicidade de significações. Em estudo realizado por Otoni e Barros (2011), acerca 

do conceito de Medicina Integrativa [MI] e a relação estabelecida com a Medicina 

Alternativa Complementar [MAC], por meio da análise de publicações selecionadas em uma 

revisão sistemática de literatura no Milene/Pubmed, os autores chegaram à conclusão que a 

maioria dos artigos analisados aponta uma definição mais ampla de Medicina Integrativa 

[MI], com princípios fundamentados na relação terapêutica, na abordagem do paciente como 

um todo, na orientação para a cura e na participação do paciente no tratamento. Os estudos 

destacam, ainda, a diferença de Medicina Integrativa [MI] e Medicina Alternativa 

Complementar [MAC], na qual repousa a concepção de “integrativa” não como simples 

combinação da medicina convencional com as terapias complementares. Os artigos 

analisados abordam que a Medicina Integrativa [MI] não é uma mera combinação da 

medicina convencional com a Medicina Alternativa Complementar [MAC], mas a 

combinação da medicina convencional com a Medicina Alternativa Complementar [MAC], 

com base em evidências e com a finalidade de oferecer uma maior pluralidade de opções de 

tratamento aos pacientes (Otani & Barros, 2011).  

Em meio à disputa conceitual no campo da saúde, nota-se, portanto, a expressão de 

uma variedade de definições utilizadas para descrever a concepção acerca do termo 

“integrativo” e que ainda se busca uma conceituação consistente. O importante é que todas 

as construções sobre a Medicina Integrativa [MI] e a Medicina Complementar [MC] deram 
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as bases essenciais para a formulação do que vêm a ser as Práticas Integrativas e 

Complementares [PIC’s] no contexto atual. 

Nessa lógica, as práticas inspiradas a partir do paradigma integrativo, e, portanto, 

aqui estão inclusas as PIC’s, são definidas segundo Tesser e Souza (2012) e Tesser e Barros 

(2010), como um grupo de diversos sistemas médicos e de cuidado à saúde, práticas e 

produtos que não são presentemente considerados parte da medicina convencional. 

Assim, o campo das Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas [PACIS] 

contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos diversos, os quais são 

também denominados de pela Organização Mundial de Saúde [OMS] de Medicina 

Tradicional e Complementar/ Alternativa [MT/MCA] (OMS, 2005).  

Na Medicina Tradicional, estão incorporadas a Medicina Tradicional Chinesa, a 

Medicina Auyvérdica e as diversas formas de medicina indígena. As Terapias da Medicina 

Tradicional Chinesa incluem o uso de oito ervas, acupuntura, terapias manuais, exercícios 

físicos, meditação e técnicas espirituais. Em países onde os sistemas de saúde dominante se 

baseiam na medicina alopática, as práticas mencionadas acima foram incorporadas sob a 

denominação de Medicina Alternativa, Complementar, Integrativa [MACI], ou não 

convencional (Júnior, 2013).  

Na perspectiva de aprofundar acerca dos fundamentos e concepções sobre as PIC’s, 

destacamos as construções teórico-metodológicas da professora e pesquisadora Madel Luz 

(2012), durante vinte anos de estudos realizados pelo grupo Racionalidades Médicas e 

Práticas de Saúde, no Instituto de Medicina Social, Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

[UERJ]. Em suas contribuições para o campo da saúde, Luz (2012) lança mão da teoria da 

ação social e dos tipos ideais de Max Weber para expressar como o conceito de racionalidade 

médica foi construído a partir de um tipo ideal. Na compreensão weberiana, o tipo ideal é: 
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Uma construção conceitual que descreve e interpreta um 

conjunto de fenômenos observáveis de acordo com um 

modelo ideal logicamente definido, assinalado como portador 

de características empíricas ou traços teóricos localizáveis no 

objeto ou fenômeno a ser estudado, ou no conjunto de fatos 

enquadráveis pelo conceito. (Luz, p. 16) 

Nessa perspectiva, o conceito do tipo ideal nos remete a uma certa simplificação e 

generalização da realidade, de modo que serve como instrumento parâmetro para orientar a 

investigação social sobre uma dada situação social. No campo das ciências sociais e 

humanas e da saúde coletiva, o exercício de descrever e interpretar os fenômenos implica 

tomar a cultura como referência.  

Concretamente, quando analisamos a construção do tipo ideal na racionalidade 

médica, podemos dizer que:  

A cultura médica é profundamente naturalizada e que a 

biomedicina, forma de saber erudito que constrói desde o 

século XVII a medicina ocidental contemporânea, é assumida 

como única portadora de racionalidade, na medida em que 

racionalidade, nesta cultura, é assimilada à cultura científica. 

(Luz, 2012, p. 18) 

Mesmo diante da hegemonia da cultura médica, Luz (1998, 2012), debruçada em 

estudos sobre a medicina homeopática, na década de 1980, demonstrou haver uma lógica 

terapêutica e diagnóstica distinta e coerente nessa forma de intervenção em saúde, mesmo 

com concepções teóricas da fisiologia e da fisiopatologia presentes, embora diferentes e 

discordantes. A partir desta conclusão, Luz (2012) sistematiza o conceito de tipo ideal de 
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racionalidade médica como um sistema médico complexo construído racional e 

empiricamente e estruturado a partir do seguinte sistema classificatório: uma morfologia 

humana (provisoriamente definida como ‘anatomia’), uma dinâmica vital (provisoriamente 

definida como ‘fisiologia’), uma doutrina médica (definidora do que é estar doente e sadio, 

do que é tratável ou curável, de como tratar, etc.), um sistema diagnóstico, um sistema 

terapêutico e uma cosmologia (embasa todas as dimensões das diferentes racionalidades 

médicas, inclusive a medicina ocidental contemporânea (ou a biomedicina, de acordo com 

os referenciais da Antropologia).  

Vale ressaltar que as contribuições da professora e pesquisadora Madel Luz, bem 

como de seu grupo Racionalidades Médicas e Práticas de Saúde, serviram como critérios 

teóricos para embasar a construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares [PNPIC].  

Numa argumentação que contribui para complementar o entendimento do que se 

define como PIC’s, Tesser e Barros (2010) afirmam:  

  Quando as práticas são utilizadas concomitantes às práticas 

da biomedicina, podem ser nomeadas de complementares; 

quando usadas em lugar da prática biomédica, são 

consideradas alternativas; e quando são usadas 

conjuntamente, baseadas em avaliações científicas de 

segurança e eficácia de boa qualidade, chamadas 

integrativas. (p. 210).  

Enfim, definir as PIC’s constitui um desafio em virtude desse campo de saberes e 

cuidados expressarem, primeiramente, distintas denominações, como: práticas tradicionais, 

populares, não ocidentais, complementares, holísticas, brandas, alternativas e integrativas; 
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segundo, por disporem de uma multiplicidade de cosmologias, métodos diagnóstico-

terapêuticos, tecnologias leves, filosofias orientais, práticas religiosas, vivências corporais e 

de autoconhecimento, etc. 

Em que pese toda a polissemia conceitual em torno das PIC’s, a amplitude desse 

movimento sustenta um pluralismo diagnóstico-terapêutico e favorece o reconhecimento de 

outros saberes, cuidados e práticas sanitárias não biomédicas, como as rodas de conversa, 

terapia comunitária, fitoterapia, grupos de autoestima, arte terapia, dentre outras. Todas estas 

práticas citadas trazem em comum o fato de estarem igualmente ancoradas nas seguintes 

bases: escuta acolhedora; construção do vínculo terapêutico e integração do ser humano com 

o meio ambiente e a sociedade; visão ampliada do processo saúde-doença, a partir da 

concepção de saúde integrada ao bem estar físico, mental, social e espiritual; promoção 

global do cuidado humano e autocuidado; o estímulo para que o sujeito assuma a 

responsabilidade em seu processo saúde-doença, gerando ações de autonomia; e a 

identificação dos profissionais com as pessoas em suas atitudes, crenças, hábitos e 

valorização de fatores emocionais, espirituais, sociais. Essas atitudes possibilitam, portanto, 

práticas que privilegiam técnicas naturais, medicamentos ou procedimentos harmonizadores 

e estimulantes do potencial de reequilíbrio dos próprios sujeitos (Brasil, 2006; OMS, 2005; 

Tesser & Barros, 2010). 

Conforme discutimos anteriormente na contextualização sobre as bases do 

paradigma integrativo em saúde, devemos reconhecer as construções históricas que 

culminaram num novo modo de olhar a saúde, que, sem dúvida, permitem-nos compreender 

os limites impostos pelas tecnologias originadas a partir da biomedicina. Todo o debate em 

torno dessa ruptura, no campo da saúde, impulsiona-nos à problematização da hegemonia 

do discurso médico, que cobra dos profissionais uma nova identidade profissional, e, por 
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conseguinte, a possibilidade de inserção e reconhecimento de novas formas e atenção à 

saúde. 

Certamente, o alcance da dimensão integrativa para o campo da saúde ainda não é 

completamente identificado, mas o potencial é amplo uma vez que se propõe a unir o que 

há de melhor em diferentes tradições, acolher a pessoa incluindo corpo, mente, espírito e 

cultura, fornecer cuidado e cura, com destaque para a participação ativa de diferentes 

profissionais e sujeitos em adoecimento e qualificar os desejos e necessidades das pessoas 

como evidências fundamentais do processo de tomada de decisão (Barros, 2014b; Otani & 

Barros, 2011). Como profissionais de saúde, é importante termos a consciência que não se 

trata da substituição de um paradigma antigo pelo novo, pois pretendemos que o modelo 

integrativo valorize os avanços da medicina convencional, ao mesmo tempo que reconheça 

outras práticas de cuidado e cura ancorados por outros sistemas médicos não convencionais 

e pelos referenciais culturais. Tesser e Barros (2010) assinalam que: 

 É possível visualizar um modelo de realidade alternativa-

complementar que se fundamenta na busca de um estilo de 

vida um tanto independente da sociedade de consumo, com 

base na consciência ecológica, na espiritualidade, na 

concepção de saúde holística e não dualista, (...) que 

possibilita a visualização de um sistema simbólico da cultura 

e permite a construção de novas estruturas de poder e de 

relações, com novas disposições e motivações para 

profissionais e usuários. (p. 213) 

Outrossim, no movimento de (re) construir definições e identificar ferramentas 

próximas aos princípios das PIC’s, é importante desafiarmos os saberes e experiências 

instituídas para ampliarmos o universo de práticas, sob pena de pautar a nossa saúde pública 
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por racionalidades médicas que visam, cada vez mais, manter a hegemonia do poder médico. 

Significa inserir, no interior dos equipamentos, diversas formas de resistir à lógica dos 

serviços convencionais da biomedicina, com base em saberes que resultam tanto da eficácia 

clínica como de aspectos socioculturais estabelecidos pelas nossas tradições culturais.  

 

3.2. Práticas integrativas e complementares no SUS 

Os avanços alcançados pela Medicina, nos últimos tempos, sobretudo no que 

concerne ao desenvolvimento de tecnologias e da indústria farmacêutica, são bastante 

perceptíveis. No entanto, mesmo em meio a tantos “progressos” no campo da saúde, 

profissionais e usuários começam a perceber o quanto determinadas intervenções provocam 

mais o mal do que o bem. Dessa incompatibilidade, resultou a percepção, por parte de 

gestores da saúde pública, que a população buscava outras formas de cuidado exteriores ao 

sistema oficial. 

Assim, nos últimos anos, constatamos um processo de legitimação das PIC’s, no 

Brasil e nas demais partes do mundo, que pode ser identificada pela progressiva 

popularidade da utilização de tais práticas tanto pela sociedade civil quanto pelo poder 

público, através da implantação de políticas públicas nos serviços de saúde.  

No cenário global, as PIC’s acenam no final da década de 1970, com a crise dos 

paradigmas da medicina vigentes naquele momento. Oportunamente, por ocasião da 

Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde, em 1978, por meio da 

Declaração da Alma-Ata, foram reconhecidos, oficialmente, os trabalhadores envolvidos 

nas referidas práticas, como também sua relevância para o cuidado à saúde das populações. 

A Organização Mundial de Saúde [OMS] preconizou que a “Saúde para Todos” seria 

alcançada mediante a inserção de práticas da medicina popular ou tradicional nos sistemas 

de saúde. Naquele momento, recomendava-se aos Estados-Membros que formulassem 
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políticas públicas e regulamentações nacionais que amparassem e propiciassem a integração 

das práticas  nos sistemas de atenção à saúde, e, ao mesmo tempo, a promoção do uso 

racional dessa integração (Ministério da Saúde, 2006).  

Nesse sentido, as PIC’s objetivam ofertar uma série de serviços à população, entre 

eles, a acupuntura, fitoterapia e homeopatia e outros recursos disponíveis em cada contexto. 

No entanto, de acordo com Zanga, Coordenadora do Departamento de Medicina Tradicional 

da Organização Mundial de Saúde [OMS], citada por Simoni, Benevides e Barros (2008), a 

integração das PIC’s tem apresentado dificuldades quanto à sua inserção nos sistemas de 

saúde, em virtude das diversas concepções filosóficas. Nos países ocidentais, por exemplo, 

a medicina é concebida como uma ciência que tem por objeto o corpo humano, no qual 

existem doenças causadas por agentes que devem ser identificados para que o indivíduo 

retome o seu estado saudável. Em contrapartida, a medicina complementar exige uma 

compreensão do sujeito em sua complexidade, ou seja, visto em sua totalidade. Nessa 

perspectiva, a doença, o diagnóstico e tratamento devem ser observados, simultaneamente, 

a partir da integração dos aspectos físicos, emocionais, espirituais, mentais, econômicas e 

sociais.  

No âmbito do Brasil, o tema das PIC’s, no que se refere à sua legitimação e 

institucionalização, é referenciado no início dos anos 1980, em consonância com a 

necessidade de fortalecimento e ampliação da concepção de saúde, impulsionado pelo 

movimento sanitário brasileiro. É importante ressaltar que, daí por diante, segue-se uma 

trajetória de acontecimentos que ensaiam a inclusão das PIC’s, como é o caso do primeiro 

ato de institucionalização da Homeopatia na rede pública de saúde, no ano de 1985.  

Na década de 1980, com o início da Reforma Sanitária Brasileira, decorrente da 

conquista da democracia política que resultou na construção do Sistema Único de Saúde 

[SUS] em 1988, propõe-se uma concepção de saúde com atenção integral, com início do 
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processo de descentralização, participação popular e crescimento da autonomia municipal. 

Desde então, os estados e municípios passaram a ter liberdade para definir suas políticas e 

ações em saúde.  

A própria Conferência Nacional de Saúde [CNS], realizada em 1986, é considerada 

um marco impulsionador da formulação da Política de Práticas Integrativas e 

Complementares [PNPIC], haja vista que seu relatório final recomenda “a introdução de 

práticas alternativas de assistência, no âmbito dos serviços à saúde, possibilitando ao usuário 

o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida” (Conselho Nacional de Saúde, 

1986, p.18). 

No início da década de 2000, destaca-se o debate em torno da necessidade de se 

estimular, no campo da saúde, um ambiente inclusivo, fundamentado na concepção de 

pluralismo terapêutico, na perspectiva de responder às demandas construídas pela agenda da 

Organização Mundial de Saúde [OMS], sobre o ensino, pesquisa e atenção com práticas não 

ortodoxas. Diante disso, grupos de profissionais norte-americanos e ingleses reuniram-se e 

estruturaram uma proposta de construção de um paradigma integrativo com o propósito de 

identificar a emergência gradual e simultânea de mudança das categorias e procedimentos 

paradigmáticos do modelo alopático (Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande 

do Norte, 2011).  

Em razão da crescente demanda pela efetiva inclusão das PIC’s no SUS, em 2003, 

o Ministério da saúde [MS] constituiu um grupo de trabalho com o propósito de elaborar a 

Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares no SUS, atual Política de 

Práticas Integrativas e Complementares (Brasil, Ministério da Saúde, 2006). 

Paralelamente, com o intuito de identificar experiências pioneiras desenvolvidas na 

rede pública estadual e municipal do SUS, no período de março a junho de 2004, o 

Departamento de Atenção Básica [DAB], vinculado ao Ministério da Saúde [MS], realizou 
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um diagnóstico situacional das PIC’s, por meio de questionários destinados a gestores 

estaduais e municipais de saúde. 

Em termos de resultados, dos 5.560 questionários enviados, 1.340 retornaram e 

evidenciaram que 232 municípios, dentre estes 19 capitais, em 26 estados, dispunham de 

alguma prática complementar nos serviços públicos de saúde. O diagnóstico demonstrou 

que, dentre as intervenções mais recorrentes no SUS, destacaram-se a Fitoterapia, 

Homeopatia, Acupuntura, o Reiki e Lian Gong, que são realizadas, preferencialmente, na 

atenção básica, em especial, na Estratégia de Saúde da Família [ESF]. Os questionários 

evidenciaram ainda que a capacitação dos profissionais era desenvolvida, prioritariamente, 

nos serviços de saúde; que 9,6% dos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos eram 

distribuídos por farmácias públicas; e que apenas 6% do total de municípios e estados 

dispunham de Lei ou Ato Normativo que preconizava a inclusão das PIC’s (Brasil, 

Ministério da saúde, 2006). 

Finalmente, diante do exposto, estavam evidenciadas as demandas e condições para 

a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares [PNPIC] no 

SUS, que ocorreu através da portaria GM nº 971, em 03 de maio de 2006, com a 

contemplação de práticas terapêuticas oriundas da Homeopatia, Fitoterapia, Acupuntura, 

Medicina Antroposófica, Termalismo/Crenoterapia, Práticas Corporais/Atividade Física, 

Técnicas em Medicina Tradicional Chinesa. 

O Ministério da Saúde [MS] implantou a política de PIC’S [PNPICS] com o fim de 

ampliar a oferta de ações de saúde no SUS e proporcionar o acesso a serviços antes restritos 

ao setor privado (Brasil, 2006). Com isso, pretendeu atuar nas esferas da prevenção de 

agravos e da promoção, manutenção e recuperação da saúde, baseada num modelo de 

atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, como proposta de 

fortalecimento dos princípios fundamentais do SUS, além de contribuir com o aumento da 
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resolubilidade do sistema, com qualidade, eficácia, eficiência, segurança, sustentabilidade, 

controle e participação social. Para tanto, propõe-se a conhecer, apoiar, incorporar e 

programar experiências que são desenvolvidas no sistema público de saúde. 

Dentre os principais objetivos da Política Nacional destacam-se: a) incorporar 

práticas no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da 

saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e 

integral em saúde; b) contribuir para o aumento da resolubilidade e ampliação do acesso, 

garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; c) promover a racionalização 

das ações de saúde; d) estimular ações referentes ao controle e participação social, com o 

fim de promover o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores em saúde.  

Com vistas à definição de estratégias de inclusão, gestão, avaliação e 

monitoramento das PIC’s no SUS, é fundamental destacar ainda as principais diretrizes da 

referida Política Nacional, quais sejam: estruturação e fortalecimento da atenção em PIC’s 

no SUS; desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC’s, em consonância com os 

princípios da educação permanente em saúde; fortalecimento da participação social; 

divulgação e informação dos conhecimentos básicos em PIC’s para profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS; estímulo às ações intersetoriais, na busca de parcerias que 

propiciem o desenvolvimento integral; garantia de acesso a medicamentos homeopáticos e 

fitoterápicos; garantia aos demais insumos estratégicos, com qualidade e segurança das 

ações; incentivo à pesquisa em PIC’s; desenvolvimento de ações de acompanhamento e 

avaliação; e promoção de cooperação nacional e internacional. 

Desde a publicação das portarias nº 971 e nº 274, que, respectivamente, em nível 

nacional e estadual, regem a Política de Práticas Integrativas e Complementares, mesmo 

com iniciativas tímidas, e, por vezes, voluntárias, alguns municípios implantaram e 
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ampliaram a oferta desta modalidade de intervenção nos serviços de saúde, antes restritos 

aos cenários de cunho privativo, mesmo que, em sua maioria, em realidades não 

institucionalizadas por meio de Atos ou Leis Municipais. 

Independente da normatização das práticas, um outro dado a ser observado, é a 

edição da Portaria SAS nº 853, que passou a incluir na tabela de serviços/ classificações do 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde [CNES] o serviço de Práticas 

Integrativas e Complementares, através do código nº 68. Esta informação parece simples, 

mas, objetivamente é bastante útil para estimular o envolvimento dos profissionais em outras 

estratégias de intervenção. Na prática, rompe, em parte, com a lógica produtivista dos 

serviços de saúde que só reconheciam como intervenção o consumo de consultas médicas, 

prescrição de medicamentos e/ou exames, e outros procedimentos afins. 

De acordo com Simoni (2008), o processo de implantação das Práticas Integrativas 

e Complementares, nacionalmente, e que não difere da realidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, apresenta alguns desafios, entre eles vale destacar: 

(1) a qualificação dos profissionais para a atuação no campo das Práticas 

Integrativas e Complementares, em razão de que a formação para a atuação no 

contexto da saúde proporciona poucas discussões acerca do tema em seus currículos, 

o que resulta num número tímido e inexpressivo de trabalhadores atuantes nestas 

áreas; 

(2) a articulação das Práticas Integrativas e Complementares com a atenção 

básica, embora recomendada, tem sido bastante complexa, em virtude da defesa de 

uma saúde que se opõe ao modelo biomédico, o que requer negociações e vontades 

políticas de gestores locais e a participação popular na ponta do sistema; 

(3) o exercício da intersetorialidade, pois considera-se que as práticas 

Integrativas e Complementares possuem interfaces com outras políticas; 
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(4) a constituição de redes de atenção intra e intermunicipais para o intercâmbio 

de experiências; 

(5) e a construção de fluxos que potencializem a interação das Práticas 

Integrativas e Complementares com aquelas já ofertadas pelas redes locais de saúde. 

Notadamente as conquistas e desafios da Política de PIC’s estão delineados, e, sem 

dúvida, é importante registrar que tais práticas significam a retomada dos princípios 

fundamentais do Sistema Único de Saúde [SUS], sobretudo, na medida em que reafirmam a 

integralidade da atenção, em interação com outras ações e serviços de saúde, na perspectiva 

de ampliação da corresponsabilidade e do exercício da cidadania. 

O impacto da implantação da Política de Práticas Integrativas e Complementares 

[PINPIC] pode alcançar os campos econômicos, técnico e sociopolítico, e, por isso, 

promover a inclusão de práticas de cuidado ocultas no discurso e na ação dominadora do 

mercado, em cujos serviços a racionalidade biomédica é hegemônica (Barros, 2006; Júnior, 

2013).  

A soma desses fatores, aliado à ineficiência do modelo biomédico na resolução de 

alguns problemas de saúde, mostram-nos diversos aspectos favoráveis à institucionalização 

de estratégias como as PIC’s, tais como: o reposicionamento do sujeito doente como centro 

da atenção à saúde, o fato da singularidade do paciente e sua totalidade biopsíquica serem 

levadas em consideração e a reconsideração da relação médico-paciente como elemento 

fundamental da terapêutica (Júnior, 2013; Luz, 2003). 

No ano de 2016, a Política de Práticas Integrativas e Complementares completou 

10 (dez anos) de sua implantação. Com isso, foram incluídas na Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS algumas ações específicas, 

dentre elas: Terapia Comunitária, Dança Circular/ Biodança, Ioga, Oficina de 
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Massagem/Automassagem, Sessão de Auriculoterapia, Sessão de Massoterapia e Orientação 

de Tratamento Termal/ Crenoterápico. 

A inclusão destes procedimentos específicos objetiva atender às demandas 

impostas pelas realidades locais dos municípios que há um longo tempo já realizam essas 

práticas, por meio da publicação da portaria SAS nº 404, de 15 de abril de 2016. Além disso, 

promove a inclusão dos procedimentos no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 

(SIA-SUS) e no Sistema de Informação da Atenção Básica [SISAB], com objetivo de 

monitorar a realização destas práticas no território e subsidiar a gestão do SUS. É possível 

que a emissão dessa portaria signifique uma incorporação gradual A emissão dessa portaria 

dessas modalidades de práticas à Política Nacional de PIC’s.  

 

3.3. As práticas integrativas e complementares no Rio Grande do Norte e no 

município de Natal 

 

No estado do Rio Grande do Norte, a proposta preliminar para a institucionalização 

da Política de PIC’s aponta que intervenções dessa natureza foram implementadas no início 

da década de 1990 por iniciativa isolada de alguns técnicos e serviços de saúde, bem como 

alguns departamentos da Universidade federal do Rio Grande do Norte, a saber: Saúde 

Coletiva, Enfermagem, Ciências Sociais, Medicina, Farmácia e Educação Física (Secretaria 

de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, 2011).  

Ainda de acordo com informações contidas na proposta, em 1995, o curso de 

Medicina implantou o Programa de Assistência e Cuidados da Hipertensão Arterial 

[PACHA], de caráter multidisciplinar, com o objetivo de promover uma saúde integral, por 

meio da oferta de práticas integrativas, como: Tai Chi Chuan, Yoga, Arteterapias, 

Hidroginástica na praia, Trilhas em parques e bosques etc.  
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De 1999 a 2002, a UNIMED-RN [Cooperativa de Assistência Médica] implantou 

atividades de PIC’s no Programa de Medicina Preventiva, numa visão integral do cuidado 

em saúde. 

Nesse mesmo período, a Pastoral da Criança do Rio Grande do Norte promoveu a 

formação de 90 (noventa) pessoas, entre elas profissionais de Saúde e Educação, e lideranças 

comunitárias, nas ferramentas de Terapia Comunitária e Massoterapia, a partir de um 

Programa de Saúde Mental Comunitária, financiado pelo Ministério da saúde [MS]. 

Outra experiência que merece destaque nos anos 2000, é a pesquisa realizada pela 

Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde [ANEPS], 

com a intenção de mapear práticas populares e práticas de educação popular em saúde, em 

todo o estado do Rio Grande do Norte, tanto as instituídas pelos serviços de saúde, quanto 

aquelas realizadas pela sociedade civil, nos espaços de convivência comunitária. Os 

resultados identificaram diversas estratégias realizadas pelos serviços de saúde, tais como: 

terapia comunitária, massoterapia, biodança, danças circulares, grupos de teatro educativo 

em saúde, tenda do Conto, práticas populares de saúde, a exemplo dos raizeiros e raizeiras, 

rezadores e rezadeiras, parteiras, praticantes de saúde em terreiros de Umbanda e 

Candomblé, entre outras.  

 Há relatos acerca da existência das práticas de Acupuntura no SUS do Rio Grande 

do Norte, por iniciativa pessoal de profissionais da rede, e que, por conta própria, 

disponibilizam seus insumos e acompanham usuários em algumas Unidades Básicas de 

saúde de Natal.  

Na UFRN, através do Departamento de Saúde Coletiva, são ofertadas práticas de 

Acupuntura para os usuários do SUS, desenvolvidas na Unidade anexa ao Núcleo de Saúde 

Coletiva [NESC], institucionalizada como saúde da comunidade, como também no Hospital 

Universitário Onofre Lopes. E, na Secretaria Estadual de Saúde Pública [SESAP], a 
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Acupuntura é ofertada aos servidores por intermédio do Programa em Saúde do trabalhador 

“Saber Viver”.  

Em relação à Homeopatia, os registros dão conta de que existem 32 profissionais 

de saúde homeopatas no estado, entre médicos, farmacêuticos e dentistas, e 15 farmácias 

que produzem medicamentos homeopáticos. Na esfera acadêmica, o Departamento de 

Farmácia da UFRN realiza práticas e pesquisas em Homeopatia.   

Quanto à Fitoterapia, identificamos profissionais médicos e nutricionistas, em 

pequeno número, que prescrevem de forma contínua os fitoterápicos no SUS RN (Secretaria 

de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, 2011). 

Conforme demonstrado por meio desses registros, é notória a histórica inserção das 

PIC’s no estado do Rio Grande do Norte, tanto em âmbito privado quanto público, mesmo 

que de maneira tímida nesta última esfera. 

Desse modo, na perspectiva de fortalecimento e expansão das experiências 

pioneiras, e, em consonância com a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares [PNPIC], a gestão pública de saúde, comprometida com a atenção integral 

e o cuidado humanizado, resolve a implantar a Política Estadual de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS do Rio Grande do Norte [PEPIC/RN], conforme portaria nº 274, 

de 27 de junho de 2011.  

Para o Rio Grande do Norte, consideram-se PIC’s: a Medicina Tradicional Chinesa- 

Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Termalismo-Crenoterapia, 

Medicina Antroposófica, meditação, Práticas Corporais Transdisciplinares e Vivências 

Lúdicas Integrativas (Portaria nº 274, 2011).  

No que diz respeito às diretrizes da PEPIC/RN, conforme portaria, são ressaltadas: 

a) implantar e implementar as práticas Integrativas e Complementares, integrando-a à rede 

de atenção à saúde, prioritariamente na atenção básica; b) implantar e apoiar projetos de 
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Educação Permanente em Saúde, incrementando a capacidade técnica de profissionais 

consoantes com as PIC’s; c) incentivar o uso de plantas medicinais e fitoterapia no SUS do 

RN, com ênfase na atenção básica; d) instituir a assistência farmacêutica no âmbito das 

PIC’s; e) socializar informações sobre PIC’s, adequando-as aos diversos grupos 

populacionais; f) apoiar a implantação da meditação em hospitais e Unidades que promovam 

saúde; g) instituir espaços de atenção à saúde integral do trabalhador do SUS/RN; h) avaliar 

e monitorar as ações e resultados dos serviços em PIC’s no Rio Grande do Norte; e i) 

fortalecer e ampliar a participação popular e o controle social no âmbito das PIC’s. 

Cinco anos após a publicação da portaria que implementou a PEPIC/RN, várias 

ações foram realizadas, entre elas a criação de um plano de trabalho e a instituição de um 

grupo técnico para implantação e execução da Política Estadual. Atualmente, o projeto 

encontra-se na fase de realização de pesquisa diagnóstica de profissionais que apresentam 

habilidades e competências para desenvolver PIC’s na rede pública do SUS RN, como 

também, visitas às Unidades Regionais de Saúde Pública [URSAPS] com o fim de otimizar 

e expandir a experiências existentes no Estado. 

É importante registrar que algumas experiências vêm contribuindo para a 

consolidação da PEPIC/RN no SUS, como os Departamentos de Enfermagem e Educação 

Física da UFRN, que implantaram um projeto de extensão universitária com a oferta de 

atividades de Yoga e Meditação. No caso da Escola de Enfermagem da UFRN, o 

departamento instituiu um Curso Técnico em PIC’s, reconhecido pelo Ministério da Saúde 

[MS] e apoiado pela Organização Mundial de Saúde [OMS], a fim de profissionalizar 

técnicos dos serviços de atenção e cuidado no Rio grande do Norte nas referidas práticas. 

Outra experiência recente que vale menção, diz respeito à parceria entre o 

Departamento de Saúde Coletiva, Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva [NESC], 

Departamento de Farmácia e a Escola de Enfermagem da UFRN e a Secretaria 
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Estadual de Saúde Pública [SESAP-RN], desde o ano de 2012 e que se estende até o 

presente momento. Tal parceria constituiu o Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas 

Integrativas e Complementares [CAPPIC], cujo objetivo é oferecer um espaço de 

atenção e referência para atendimentos de usuários do SUS, e, ao mesmo tempo, 

funcionar como campo de estágio para alunos de graduação e pós-graduação em saúde, 

alunos do Curso Técnico em PIC’s, vinculado à Escola de Enfermagem da UFRN. 

Por fim, destacamos o estudo “Práticas Integrativas e Complementares Grupais no 

cotidiano dos serviços da atenção básica em saúde”, desenvolvido entre os anos de 2013-

2015, realizada pelo Grupo Marxismo e Educação [GPME], financiado pelo CNPq, sob a 

coordenação da professora Isabel Fernandes de Oliveira. A pesquisa, que foi um 

desmembramento desta tese, teve como objetivo principal mapear e caracterizar as PIC’s 

Grupais existentes nos serviços da atenção básica em saúde no estado do RN. 

Em termos de resultados, o estudo evidenciou nas microrregiões interioranas do 

estado algumas práticas, muito pontuais, próximas das concepções das PIC’s, como terapia 

comunitária e academia da saúde. As demais, apontavam modelos tradicionais da educação 

em saúde, como os grupos de tabagismo, hiperdia, gestantes, entre outros.  

Quando se trata das ações em PIC’s no município de Natal/RN, identificamos 

um diagnóstico situacional realizado pela secretaria municipal de saúde no ano de 

2011, por meio do qual foram registradas algumas práticas mais próximas das políticas 

nacional e estadual, tais como: homeopatia, acupuntura, yoga e atividades corporais. 

À época, as práticas aconteciam em pouquíssimos espaços de saúde da atenção básica, 

e, quando ocorriam, eram, quase sempre, de modo esparso e descontínuo. 

Além das PIC’s tradicionalmente incorporadas pelas políticas nacional e 

estadual outras práticas foram identificadas no diagnóstico situacional: atividades 

físicas, rodas de conversa, grupos de terapia e arte, terapia comunitária, grupos de teatro, 
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danças circulares, biodança, tenda do conto, grupos de suporte social e ajuda mútua e teatro 

do oprimido.  

E, nesse ínterim, o município de Natal lançou a Portaria nº 137/2016-GS/SMS, de 

05 de maio de 2016, instituindo a sua Política de PIC’s, com práticas análogas às ações das 

políticas nacional e estadual. 

Destacamos que o mesmo grupo que sistematizou um estudo sobre as PIC’s 

Grupais em todo o RN, o Grupo de Pesquisa em Marxismo e Educação [GPME], realizou 

uma investigação especificamente no município de Natal, entre os anos de 2015-2016.  

Nesse estudo, identificamos PIC’s em 08 (oito) Unidades Básicas de Saúde, 

algumas distintas daquelas registradas no diagnóstico situacional de 2011, que desenvolviam 

as seguintes práticas: Cromoterapia, Reiki, Terapia holística, Acupuntura, Auriculoterapia, 

práticas meditativas, exercícios de liberação emocional, Tai chi chuan, Shiatsu e Bodytalk. 

Além destas, identificamos que na mesma unidade de saúde coexistem outras ações como: 

Dança Circular, Tapera da Falação, Escalda pés, Lian Gong, Aromaterapia e Terapias florais 

e Medicina Integrativa. 

Dentre as estratégias de PIC’s na atenção básica, esta tese tem como foco as PIC’s 

Grupais, práticas cada vez mais presentes nos equipamentos de saúde. Certamente, essa 

propagação das intervenções em grupo tem se dado pela forma como a atenção básica está 

organizada, com atividades de promoção e educação em saúde, prevenção de doenças e 

agravos, a partir de programas e estratégias grupais com os usuários e grupos populacionais, 

e por outro lado, em razão das demandas locais e das próprias reivindicações da comunidade. 

Diante dessas exigências, iniciativas interdisciplinares são incentivadas e a 

concepção de integralidade ganha centralidade nas PIC’s Grupais, quer seja pela promoção 

global do cuidado humano, da integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade, 
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visão ampliada da doença e da saúde, quer seja pelo exercício da interdisciplinaridade entre 

os profissionais e intersetorialidade dos programas e ações e políticas.  

 

4. Práticas integrativas e complementares grupais no âmbito da promoção da saúde e 

a integralidade como eixo norteador 

 

4. 1. Introdução ao campo grupal 

Constatamos um processo crescente de inserção e legitimação das PIC’s Grupais 

nos diversos serviços de saúde da atenção básica que têm contribuído de modo sistemático 

nas ações de promoção. A utilização progressiva dessas práticas tem demonstrado um 

processo histórico de mudança gradual quanto aos objetivos, estratégias e teorizações acerca 

do grupo, que explicitam, sobremaneira, quais as concepções de sujeito e de mundo 

sustentam as práticas grupais. Em razão disso, consideramos importante dedicar uma parte 

desta seção à contextualização das primeiras demandas grupais, e, por conseguinte, no 

cenário da saúde, para demarcarmos, a partir de então, a concepção de grupo presente neste 

trabalho, que o considera como uma experiência histórica, circunscrita no tempo e no 

espaço, e fruto das relações que ocorrem no interior dos coletivos e da própria sociedade. 

Nessa perspectiva grupal, entendemos que as pessoas se reconhecem como seres sócio-

histórico-culturais e se assumem como sujeitos de processos produtores de autonomia.  

A instituição das primeiras demandas pelos grupos se dá ao longo dos séculos XIX 

e XX, sobretudo, por meio das contribuições de Elton Maya no contexto produtivo do 

trabalho, com a formulação de que o rendimento depende mais da interação afetiva do que 

das condições de trabalho, com destaque para a importância da relação positiva entre 

produtividade e atitude do grupo.  
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Na Psicologia, o estudo de pequenos grupos sociais tem seu início marcado com os 

estudos Kurt Lewin e Jacob Moreno. Com base nos princípios da Gestalt Theorie, Lewin 

(1973) desenvolveu a dinâmica de grupo e criou algumas hipóteses centrais: o campo social 

é dinâmico e a modificação de um compromete a estrutura; a realidade e irredutível aos 

indivíduos; e o grupo não é uma mera afinidade entre seus participantes. Dos seus estudos, 

ainda resultou a produção da concepção dos climas sociais com a discussão de três tipos de 

lideranças: autoritário, democrático e laissez-faire (Barros, 2007; Fernandez, 2006).  

A sistematização de Moreno (1975) inicia-se com o teatro da espontaneidade, que 

mais tarde tornou-se o Psicodrama e levou a arte dramática à psicoterapia. Em termos de 

pesquisa, o estudioso criou o método da Sociometria, através de gráficos que visavam 

estudar as relações de aproximação e preferência entre os participantes dos grupos (Barros, 

2007; Fernandez, 2006). Ao lado de precursores no estudo sobre os grupos, como Lewin e 

Moreno, merecem atenção Pratt, Bion e Pichon-Riviére, que muito contribuíram com a 

construção de discursos acerca da grupalidade nos meios técnicos e acadêmicos.  

Dentre os diversos discursos teórico-técnicos sobre os grupos, encontramos não raras 

vezes, estudos que pressupõem o campo grupal como uma reunião de pessoas, com objetivos 

comuns de ação, caracterizado como um todo dinâmico, com relações de interdependência 

e em busca de uma coesão absoluta. Nessa concepção, o grupo se apresenta como um lugar 

ideal de funcionamento social, estruturado, acabado, linear, sem espaço para conflitos e 

tensões. Em busca da resolução dos conflitos intergrupais, o ponto de partida e de chegada 

é a harmonia e o consenso do grupo (Lane, 1994). 

Para escapar à naturalização dessas concepções em torno dos fenômenos grupais, 

precisamos adotar uma perspectiva psicossocial que defenda o grupo como um lugar onde 

as relações de poder estão presentes e as diferenças e afetos aparecem e são negociados a 

todo momento. Nesse caso, exige-se uma concepção que se aproxime da ideia de grupo 
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complexo, como uma organização em processo e em constante movimento, como destaca 

Galano, 1995): 

a complexidade presente no nível organizacional nos leva a 

entender a presença, dentro do invariante e da ordem, de uma 

possibilidade de perturbações, de mudanças, de movimentos 

que puxam e pugnam para a instabilidade, para a 

antiorganização, porém, por sua vez, a organização dela se 

alimenta, se potencializa e se sustenta. (p. 149) 

Em consideração à complexidade no campo grupal, Martin-Baró (1989) e Martins 

(2003), sugerem uma teoria dialética sobre os grupos, que reúne três aspectos: a) um 

primeiro, que é dar conta da realidade social do grupo como tal, realidade não redutível às 

características dos indivíduos que o constituem; b) segundo, deve ser o suficientemente 

compreensiva para incluir tanto os pequenos quanto os grandes grupos; e, terceiro, deve 

incluir como um de seus aspectos básicos o caráter histórico dos grupos humanos. Em 

termos práticos, isso implica: 

 

Compreender que, na sociedade atual, o grupo na sua 

singularidade, expressa múltiplas determinações e as 

contradições presentes no capitalismo. Alguns 

desdobramentos dessa relação são as contradições entre: 

individual/social; competição/interdependência; ter/não ter 

recursos (materiais, culturais e/ou pessoais) para submeter o 

outro aos seus interesses (exploração); 

dependência/independência. (Martins, 2003, p. 203). 
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Essa concepção de grupo vai de encontro a uma série de abordagens hegemônicas 

que tomam como ponto de partida apenas o compartilhamento de objetivos comuns e as 

normas como elementos suficientes para a compreensão dos fenômenos grupais. Ao 

contrário, aponta para uma perspectiva psicossocial que focaliza o grupo como uma 

experiência histórica, que se constrói num determinado tempo e espaço, fruto das relações 

que ocorrem no interior dos grupos e da própria sociedade (Lane, 1995; Martin-Baró, 1989). 

Na perspectiva de elucidação para o campo grupal, Fernandez (2006) problematiza 

a antagônica relação indivíduo-sociedade e singular-coletivo, como pares contrários, 

identificados, principalmente, a partir do psicologismo versus sociologismo. Ambas 

apresentam dimensões reducionistas fundadas em apriorismos conceituais. Na compreensão 

do psicologismo, há uma redução dos conceitos sociais aos individuais com a premissa de 

que os processos psicológicos ocorrem a partir dos indivíduos. Ou seja, o grupo faz 

referência aos múltiplos aspectos individuais. No sociologismo, ao contrário, os conceitos 

individuais são reduzidos à história e a sociedade, de modo que, as forças sociais e das 

instituições exercem grande efeito sobre os indivíduos. Trata-se, pois, de compreender a 

antiga tensão entre qual a dimensão histórico-social na constituição da subjetividade e qual 

o papel da subjetividade nos processos histórico-sociais.  

A Psicologia Social tem buscado problematizar a noção de grupo, considerando-o 

 

Não como dicotômico em relação a indivíduo (indivíduo 

sozinho x indivíduo em grupo), mas sim como condição 

necessária para conhecer as determinações sociais que agem 

sobre o indivíduo, bem como a sua ação como sujeito 

histórico, partindo do pressuposto de que toda ação 
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transformadora da sociedade só pode ocorrer quando 

indivíduos se agrupam. (Lane, 1991, p.78)  

 

Como forma de desconstruir a tensão singular e coletivo, Fernandez (2006) propõe 

a categoria intermediação para pensar o grupal como um campo de problemáticas 

atravessadas por múltiplas instituições, sejam elas individuais, históricas, institucionais, 

políticas e/ ou econômicas.  

Outro aspecto importante discutido pela mesma autora refere-se ao campo grupal 

como espaço ético-político, por meio do qual podem ser analisadas as potencialidades 

autogestivas e o nível de participação ou passividade dos coletivos humanos. Essa discussão 

possui um caráter teórico-técnico, mas, também, ético, que nos possibilita pensar em torno 

do que podemos fazer para evitar cair na sugestão, na manipulação e na indução nas práticas 

grupais. Nesse sentido, observamos que as estratégias coletivas, em geral, apontam dois 

caminhos que estão em polos opostos: um, com finalidade mais conservadora, que diz 

respeito ao interesse em guiar e conscientizar, que daí resulta a manipulação; e outro, com 

ênfase no protagonismo autogestivo dos grupos (Fernandez, 2006). 

Com base na concepção de empoderamento de Vasconcelos (2003), as práticas 

grupais devem exercer o papel de fortalecer o poder de participação e autonomia pessoal e 

coletiva de indivíduos e grupos sociais, nas relações interpessoais e institucionais, com foco 

na auto-organização e na mudança de relações que culminem em formas de poder menos 

hierarquizadas.  

Nessa direção, uma perspectiva que nos parece fundamental é a ideia da passagem 

do grupo assujeitado para o grupo sujeito. Os grupos assujeitados não participam do 

processo de elaboração de programas e ações para os coletivos nem tampouco dos processos 
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decisórios; os grupos-sujeito, ao contrário, assumem integralmente o protagonismo grupal, 

de modo que toda a dinâmica é pensada em parceria com os facilitadores engajados com a 

vida dos participantes (Benevides, 2007; Freire & Nogueira, 2011; Vasconcelos, 2008). Esse 

modo de agir com o grupo possibilita o exercício do direito das pessoas dizerem a sua 

palavra, com base em seus conhecimentos de mundo. É um grande problema agentes 

externos pretenderem substituir as experiências cotidianas dos sujeitos pelos pacotes prévios 

de saber-agir organizados. A consideração pelos saberes do grupo implica uma convivência 

amorosa que provoca as pessoas a se assumirem como seres sócio-histórico-culturais do ato 

de conhecer e de serem autônomos (Freire, 1996). 

Por esse ângulo, as PIC’s Grupais têm se configurado como importantes 

ferramentas de produção de cuidado no cenário da saúde, especialmente nas ações de 

promoção e prevenção, pois possibilitam diversos modos de expressão das singularidades 

ao mesmo tempo que privilegiam a dimensão coletiva das experiências. 

 

4.2. As primeiras demandas grupais em saúde 

 

No âmbito da saúde, os primeiros dispositivos grupais remontam ao início do 

século XX, por volta de 1905, e têm como um dos importantes precursores o tisiologista 

Joseph Hersey Pratt com a utilização do sistema das classes coletivas, cuja finalidade era 

acelerar a recuperação física de pacientes com tuberculose, por meio de medidas sugestivas. 

A partir de então, as emoções coletivas foram inseridas de forma sistemática, com 

finalidades terapêuticas (Fernandes, 2006).  

Em sua abordagem, Pratt buscava ativar os sentimentos de emulação e 

solidariedade no grupo e valorizava o papel de uma figura idealizada com o intuito de 

fortalecer os laços entre o doente e o médico, atitude que deu origem às denominadas 



91 
 

terapias exortativas que agem pelo grupo. Valiam-se, assim, de emoções coletivas, embora 

não tentasse compreendê-las. Nessas modalidades de intervenção eram utilizadas técnicas 

psicoeducativas ou terapêuticas que visavam a mudança de comportamento com relação a 

estilos de vida que pudessem resultar em hábitos mais saudáveis e na adoção de orientação 

para os tratamentos de doenças crônicas, via mecanismos grupais.  

A sistemática das classes coletivas reunia em torno de cinquenta usuários em uma 

conferência terapêutica, na qual se expunham orientações de higiene necessárias ao 

tratamento e outros problemas. Nas reuniões, as pessoas podiam fazer perguntas e discutir 

os temas, de modo que, aqueles que pareciam mais interessados e cumpriam todas as 

orientações, passavam a ocupar as primeiras cadeiras da sala, uma espécie de recompensa 

ao “bom paciente” que estabelecia uma relação positiva com o terapeuta. Com isso, 

adotavam, por um lado, algumas artimanhas grupais, como o controle de sentimentos de 

rivalidade, competição e solidariedade entre seus pares, e, por outro, o estímulo ao 

desenvolvimento de afetos por uma figura paternal idealizada.  

Em que pese a eficácia e praticidade de métodos dessa natureza, por atuar de forma 

ativa e econômica sobre grupos com um significativo número de pessoas acometidas por 

doenças orgânicas e com tratamentos pouco polêmicos, essas ações coletivas não se 

adequam a quaisquer contextos, como é o caso dos transtornos de origem psíquica. É 

importante atentar que esse modelo produz relações desiguais de poder, com saberes 

centralizados no terapeuta, extremamente provocadores de dependência do grupo. Como 

consequência, diminui os níveis de troca, cooperação e autonomização entre os 

participantes, com riscos de normatização social dos mesmos pelo profissional e pelas 

instituições sociais de saúde (Grinberg et al, 1976 citado por Vasconcelos, 2008).  

As terapias exortativas parentais que agem pelo grupo influenciaram o surgimento 

dos Alcoólicos Anônimos [AA], embora este último apresente contraste quanto à 
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centralização e identificação com a figura de um terapeuta.  Denominadas de terapias 

exortativas que agem pelo grupo, com estrutura fraternal, nas referidas estratégias, em geral, 

não há a presença de profissionais para facilitar o processo grupal e o objetivo primordial é 

estimular a identificação horizontal entre seus membros, concomitante à busca por um 

suporte solidário, em vez da liderança centrada no médico.  

Ainda que apresentem algumas limitações como a padronização dos grupos e uma 

certa doutrinação vertical, os Alcoólicos Anônimos inauguram uma noção de grupo baseada 

na importância da rede entre iguais e com uma eficácia terapêutica maior que as atividades 

individuais. Essas ações coletivas, aos poucos, desdobraram-se em outras linhas e 

concepções de ajuda mútua com o fim de promover a acolhida, a troca de experiências e o 

apoio emocional em grupos formados, minimamente, e na medida do possível, por 

participam que vivencia problemas e sofrimentos comuns.  

As PIC’s Grupais têm crescido gradativamente na atenção básica, no âmbito da 

promoção e tem sido um espaço bastante fértil para a reorientação das ações de educação 

em saúde, tema que será aprofundado no item seguinte. 

 

4. 3. Práticas integrativas e complementares grupais e promoção de saúde  

 

Todo o movimento acerca da grupalidade discutido até o momento culminou nas 

múltiplas abordagens coletivas na esfera da saúde, que vão desde a formação de grupos de 

capacitação pessoal, grupos com finalidades terapêuticas, como as psicoterapias 

interpretativas do indivíduo no grupo, terapia ou análise interpretativa do grupo terapêutico 

ou de trabalho, até aquelas com abordagens psicossociais, a exemplo das intervenções 

interpretativas de grupo de trabalho, movimentos sociais e instituições e análise militante de 

grupos sociais e instituições. Dessa forma, com uma visível e considerável celeridade, 
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multiplicaram-se as diferentes estratégias grupais, com diversas finalidades e referenciais 

teóricos, em especial, no campo da promoção à saúde na atenção básica.  

A Política Nacional de Atenção Básica (2006) preconiza o desenvolvimento 

contínuo de ações individuais e coletivas nos serviços, com prioridade para as populações e 

patologias específicas, principalmente na promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades 

de viver de modo saudável. Assim, o processo de trabalho caracteriza-se pelo 

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 recorrentes em cada território (Brasil, 2006). 

Nota-se, então, que a atenção básica funciona como o primeiro elemento de um 

processo de atenção continuada à saúde e seguramente deve constituir como o primeiro nível 

de contato com as pessoas, família e comunidade, para que a atenção em saúde seja realizada 

o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham. Assim, é fundamental 

que sejam incluídas desde atividades de promoção e educação em saúde até as de prevenção 

de doenças e agravos e atenção curativa. 

Se a atenção básica é o locus privilegiado das ações de promoção à saúde, é 

importante analisar essa concepção como campo problemático, que não é irrefutável, com 

base em categorias dicotômicas, tais como: clínica x política, psicológico x comunitário, 

individual x coletivo regulação x autonomia (Neto & Kind, 2011). As propostas de 

promoção de saúde são, pois, portadoras de discursos, práticas, saberes, poderes e propostas 

que têm crescido amplamente na saúde pública. Ancorada por uma concepção ampla do 

processo saúde-doença e de seus determinantes, a promoção da saúde propõe a articulação 

de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, 

públicos e privados para seu enfrentamento e resolução (Buss, 2000).  
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Esse debate foi impulsionado em 1986, com a I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, no Canadá, com a formalização da Carta de Ottawa, documento 

histórico que é um marco de referência nesse tema, com propostas que delimitaram os 

principais campos de ação da promoção da saúde, a saber: elaboração e implementação de 

políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço da ação 

comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação do sistema saúde.  

Com as políticas de promoção à saúde e os debates que têm ocorrido sobre o tema, 

o campo da saúde tem passado por alterações em suas políticas, sobretudo, com relação à 

mudança de foco da assistência médica para a gestão do cuidado em saúde com ênfase na 

promoção, uma compreensão ampliada do processo saúde-doença na perspectiva de 

valorizar a pluralidade dos determinantes, noção de fatores de riscos e sua relação com as 

condições de vida, etc.  

No Brasil, a ênfase em ações de promoção à saúde cresceu em meio à própria 

construção do SUS. Para Castro e Malo (2006), “O SUS e o Movimento Internacional de 

Promoção da Saúde têm princípios sinérgicos” (p. 14), na medida em que a Reforma 

sanitária e a VIII Conferência de Saúde de 1986 constituem o auge das proposições políticas 

e ideológicas do movimento sanitário brasileiro.  

Das deliberações fruto da VIII Conferência de Saúde identificamos compatibilidades 

com as conferências internacionais de promoção, a começar pela concepção de saúde como 

produção social: 

Resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, emprego, lazer, liberdade, renda, meio ambiente, 

trabalho, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de 

saúde. É resultado, também, das formas de organização social 
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da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos 

níveis de vida. (Brasil, 1986, s.p.)  

Contudo, mesmo com estes pontos de aproximação, é importante ressaltar que, 

diferentemente das conferências internacionais de promoção à saúde, a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, de 1986, o texto constitucional de 1988 e a Lei 8.080 de 1990 foram 

resultado de consensos sociais e da ampla e plural participação dos mais diversos 

segmentos da sociedade. 

Embora já existissem iniciativas no SUS e em outros espaços da sociedade civil, o 

Brasil implanta a Política Nacional de Promoção à Saúde [PNPS] em 2006, com o objetivo 

de promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais (Brasil, 2006). Tal 

intuito parte da compreensão do processo saúde-adoecimento como consequência dos 

modos de organização de produção, do trabalho e da sociedade, circunscritos num contexto 

histórico específico. Com toda a gama de elementos sociais para pensar a saúde e a doença, 

certamente os mecanismos da biomedicina são insuficientes para modificar os 

condicionantes nem determinantes desse processo, pois o seu modelo de atenção e cuidado 

opera, quase sempre, na centralidade dos sintomas. A Política nacional vai ao encontro dos 

elementos preconizados pela Carta de Ottawa ao evidenciar que “a promoção da saúde 

realiza-se na articulação sujeito/ coletivo, público/privado, estado/sociedade, 

clínica/política, setor sanitário/outros setores” (p. 15).  

Mesmo que os documentos referentes à Política Nacional de Promoção à Saúde 

[PNPS] recomendarem estratégias que proporcionam a melhoria das condições de vida da 

população, com uma preocupação ético-política e foco na articulação em ações individuais 

e coletivas, promotoras de autonomia e corresponsabilização, pesquisadores como Ferreira-
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Neto e Kind (2011) e O’Neill (2007), lançam um olhar mais minucioso e analítico sobre 

alguns aspectos. A começar pelas estratégias específicas para a operacionalização da 

política, em especial aquelas que dizem respeito à alimentação saudável, prática corporal/ 

atividade física, prevenção e controle de tabagismo, etc., os críticos observam uma tônica 

de disciplinarização de comportamentos e condutas individuais, articulados com uma 

regulação biopolítica dessas ações, o que evidencia uma postura paradoxal entre objetivos e 

diretrizes.  

Outro aspecto problemático é a própria noção de risco e vulnerabilidade elucidada 

no objetivo principal da política, fortemente ancorada no incentivo a estilos de vida 

saudáveis, com práticas biopolíticas e disciplinares. Além disso, coloca a patologia como 

centro e propõe ações e programas referenciados pelo modelo epidemiológico de fatores de 

risco (O’Neill, 2007).  

Ainda que os textos e documentos produzidos para amparar a Política Nacional de 

Promoção à Saúde [PNPS] expressem paradoxos, tensões e forças sociais características da 

institucionalização da lógica estatal, é inegável o esforço empreendido em direcionar ações 

que promovam a participação social, a autonomia e a intersetorialidade.  

Outro aspecto positivo da referida política é a ênfase na Saúde da Família, 

evidenciadas pelas ações de educação em saúde realizadas por todos os profissionais da 

equipe. Desse modo, do ponto de vista da implantação, prevê estratégias de apoio técnico e 

financeiro para a formação e atuação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

[ESF], nas áreas de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da 

saúde. Para tal fim, deve contar com uma equipe multiprofissional, composta por, no 

mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família 

e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar 

ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados 
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a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. Ainda está prevista 

a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de 

Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, com vistas à 

implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras 

maneiras de organização da atenção básica.  

Como a Saúde da Família é a estratégia primordial para a organização das ações da 

atenção básica, várias ações implementadas pelo Ministério da Saúde devem agir como 

propulsoras das Práticas Integrativas e Complementares, como o Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família [NASF], visto que é responsável por apoiar a inserção da ESF na rede de serviços 

e ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a 

expansão das ações da Atenção Primária à Saúde [APS] no Brasil (Portaria nº 154, 2008). 

Portanto, considera-se o NASF uma importante e positiva perspectiva que possibilita meios 

para que gestores municipais incluam em suas equipes, trabalhadores habilitados para o 

exercício das PIC’s Grupais. 

Nesse sentido, em suas principais diretrizes, o NASF contempla como uma de suas 

áreas estratégicas, ações de PIC’s, com o objetivo de construir fluxos que potencializem a 

interação dessas práticas com aquelas já ofertadas pelas redes locais de saúde. Como 

resultado, contribui para impedir os abusos da medicalização, ao mesmo tempo em que 

considera o indivíduo em sua integralidade e valoriza outras estratégias de ação, na direção 

de garantir o acesso democrático aos serviços, conforme as necessidades individuais e 

coletivas.  

Por isso, nesse mesmo caminho, as PIC’s foram instituídas pelo Ministério da 

Saúde, e, por extensão e por princípios, também devem ser consideradas aqui as PIC’s 

Grupais, ainda que estas não estejam expressamente discriminadas na política nacional, mas 
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estão presentes, desde muito tempo, no itinerário do Sistema Único de Saúde [SUS]. Dentre 

as suas principais diretrizes, prevê a incorporação e implementação da Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares [PNPIC] no SUS, na perspectiva da prevenção de 

agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para 

o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Assim, a referida política nasceu na 

atenção básica, e, não por acaso, simultânea à implantação das Políticas Nacionais de 

Atenção Básica [PNAB] e de Promoção da Saúde [PNPS].  

Tesser (2009) apresenta-nos um interessante esquema, a partir de quatro eixos 

antagônicos, e, por vezes, complementares, que apontam propostas, práticas e tensões 

internas no campo da promoção da saúde e que possibilitam uma compreensão de como as 

PIC’s Grupais podem contribuir nessa esfera, conforme figura abaixo: 

Figura 1 

Eixos de ação, saber e pedagogia 

EIXO 1 

 

 

 

 

EIXO 2 

 

 

 

 

Ênfase no social e coletivo 

 

(determinação social da saúde-

doença) 

Ações comunitárias, institucionais, 

intersetoriais, políticas e culturais 

que visam ao aumento do 

“empoderamento” 

comunitário, participação social e 

política, solidariedade e cidadania 

Ênfase no individual 

(desenvolvimento de 

habilidades pessoais) 

 

 

 

Ênfase na reorientação de hábitos 

e comportamentos, desenvolvimento 

de “habilidades pessoais”e de 

estilos de vida saudáveis 

Ênfase na intersetorialidade 

 

 

 

 

Construção de projetos e ações 

político-institucionais intersetoriais, 

educativas, sociais, econômicas 

 

Ênfase nas ações específicas do 

campo institucional da saúde 
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EIXO 3 

 

 

EIXO 4 

EIXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Quando nos remetemos às várias formas de inserção das PIC’s, de forma instituída 

ou não, observamos, em geral, que os saberes e as técnicas que fundamentam tais práticas 

são demasiadamente voltados para a promoção da saúde, pois operam com um modo de 

produzir saúde e de tratar o adoecer com abordagens mais plurais, com mais espaço para a 

escuta e com ênfase na saúde e na autonomia das pessoas e dos grupos. 

Uma questão importante a ressaltar é o fato das PIC’s, tradicionalmente, atuarem 

no cuidado à saúde das pessoas individualmente, ainda que sejam realizadas coletivamente 

e tenham uma proposição integrativa de religar e reharmonizá-las com o cosmo, com o 

mundo e com os outros, como a yoga, a meditação, tai chi chuan, etc., motivo por que 

práticas com estas características localizam-se no pólo 1 do primeiro eixo do esquema 

detalhado acima, que é o pólo individual.  

Ênfase na conceituação ampliada 

e positiva da saúde 

 

Desvia do terreno setorial 

biomédico 

e da saúde pública, dominado pela 

centralidade nas doenças, seus 

riscos e prevenção 

Ênfase na saúde como ausência da 

Doença 

 

Noção biomédica e 

clínicoepidemiológica 

comumente usada 

na prática médica 

e sanitária (epidemiológica), 

embora muito criticada 

Educação emancipadora 

 

Ações dialogais, “empoderadoras”, 

referenciadas na vida e nas condições 

sócio-políticas dos indivíduos e 

comunidades, 

em que os saberes leigos são 

valorizados, assumidos e enriquecidos 

com saberes especializados, na 

construção 

de parcerias e autonomias 

responsáveis e solidárias 

Educação autoritária e controlista 

 

Ênfase nos aspectos de adesão e 

cumprimento das orientações quanto 

aos estilos de vida saudável, típica 

da clínica biomédica, numa 

concepção 

com tendência autoritária e 

normatizadora da educação em 

saúde e dos comportamentos 

humanos 

Relação tensa, complementar 

e/ou conflituosa 
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Não obstante, tem sido cada vez mais comum a oferta de PIC’s Grupais, com 

valores e metodologias voltadas para a promoção de saúde, em pequenos grupos que 

valorizam e fomentam a solidariedade, a troca de experiências entre os participantes e o 

empowerment comunitário. As vivências grupais demonstram repercussões positivas na 

sociabilidade, na construção de redes de apoio social e participação social e política. Além 

disso, promovem a construção de um tecido social comunicativo, com criação e extensão de 

atividades para fora do âmbito das práticas de saúde (Luz, 2003; Tesser, 2009). Daí dizer-se 

que é no pólo 2, primeiro eixo, nas dimensões individual e grupal, na perspectiva das 

relações microssociais que as PIC’s Grupais podem atuar na promoção da saúde. 

Assim, as PIC’s Grupais têm como objetivo atingir os grupos populacionais que 

necessitam de intervenção nos diversos níveis de atenção e que contemplem ações coletivas 

de caráter educativo e de aprendizado de diversas formas de viver e lidar com o processo 

saúde-doença. Por outro lado, esses mesmos grupos devem resultar na formação de um 

espaço para criação e fortalecimento de redes sociais e experimentação de novas formas de 

vida. 

Referente ao segundo eixo proposto por Tesser (2009), as PIC’s Grupais 

geralmente permanecem no “setor saúde”, embora, às vezes, possam estar inseridas em 

outros equipamentos da comunidade. Tendem a permanecer nos campos individual e grupal, 

com ações de fortalecimento, estímulo ou resgate da saúde e de qualidade de vida, para além 

do tratamento dos adoecimentos. 

Quanto ao terceiro eixo, que se refere a questões epistemológicas relacionadas a 

problemas nas concepções de “saúde”, o polo 1apresenta uma conceituação ampliada e 

positiva de saúde, de caráter multidisciplinar, que considera as determinações sociais do 

processo saúde-doença, embora que, como tratamos de polaridades, a concepção de saúde 

enquanto ausência de doença insista em aparecer dada a hegemonia dos paradigmas duros 
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da biomedicina. Então, considerando a atuação que tem como centro a saúde, em vez da 

doença, é no polo 1, visão ampliada e positiva da saúde que as PIC’s Grupais focam a sua 

ação.  

A educação em saúde tem sido uma das principais estratégias de promoção da saúde 

na atenção básica. Desse modo, o quarto e último eixo expõe sobre os princípios que podem 

nortear as ações. Num dos polos, identificamos um modo de atuação baseado na educação 

autoritária e controlista, através de metodologias bancárias que concebem as pessoas como 

um depósito de conhecimento, a exemplo das palestras informativas sobre determinadas 

temáticas nos serviços de saúde. No polo oposto está a educação emancipadora, dialógica, 

na qual as PIC’s Grupais devem se localizar, por defenderem que as ações de educação em 

saúde devem se pautar na concepção de que o conhecimento possui uma função 

emancipatória e não de contemplação. Significa que a construção de programas e ações em 

saúde deve partir do projeto de vida e das reais necessidades da população, com vistas à 

promoção da autonomia e da corresponsabilidade.  

Diante dos eixos que atravessam as PIC’s Grupais na promoção da saúde, muitas 

práticas têm ocorrido nos serviços, com diferentes propósitos e a partir de diversas 

estratégias e teorias que fundamentam os processos grupais, de modo que o enfoque das 

PIC’s Grupais pode ser variado, de acordo com as demandas dos participantes. Salientamos 

que não necessariamente as modalidades grupais excluem-se entre si, pois é comum a 

combinação e a integração de diferentes metodologias. Então, podemos estar num grupo de 

terapia comunitária, por exemplo, que tem como foco a ajuda mútua e a troca de experiência 

entre pessoas que passam por situações iguais ou semelhantes e daí se desdobrar numa 

temática de caráter mais sócio-político. É possível, então, a combinação de estratégias como 

a terapia comunitária com alguns elementos de ferramentas como o teatro do oprimido, 

círculo de cultura, entre outros.  
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Outro aspecto importante que pode ser acrescido à compreensão da necessidade de 

um maior protagonismo grupal das PIC’s em saúde é a concepção de empowerment, termo 

traduzido para a língua portuguesa como empoderamento, para indicar o aumento do poder 

e da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais 

e institucionais, principalmente daqueles submetidos a situações de opressão, dominação e 

discriminação social (Vasconcelos, 2003). Em termos de realidade brasileira, essas 

experiências têm Paulo Freire como o principal precursor, na década de 1960, através das 

ações de educação popular com as camadas populares e coletivos sociais. Na luta para 

manter o sentido equânime e democrático do SUS, as PIC’s Grupais têm se incorporado aos 

serviços de saúde como novas possibilidades de práticas e expressão de outras concepções 

de mundo, na garantia da universalização da assistência, por meio de outros sistemas 

terapêuticos distintos e não limitados à biomedicina. Nessa tentativa, a integralidade pode 

se materializar como princípio orientador da atenção e do cuidado em saúde. 

4.4. A integralidade como eixo norteador das práticas integrativas e 

complementares grupais 

A implementação do SUS propiciou a constituição de um conjunto de fatores 

atuantes em diversos planos de significação e não representa apenas a inserção de novas 

tecnologias, mas estimula formas de atuação que estabeleçam novas relações com o governo, 

trabalhadores de saúde e usuários, uma vez que buscam romper com a lógica da 

centralização, desumanização, fragmentação e medicalização ainda tão recorrentes nos 

serviços de saúde. Nessa direção, conforme Campos (2006), as forças interessadas na 

concretização e avanço do SUS estão obrigadas a enfrentar obstáculos econômicos, 

políticos, de gestão e de reorganização do modelo de atenção, e a demonstrar a viabilidade 

da universalidade, da integralidade da atenção à saúde e da equidade (Campos, 2006; Luz, 

2005).  
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Especialmente quando o tema é a integralidade, é bem verdade que este conceito 

não é claro e nem consensual no campo da saúde coletiva, haja vista que suscita uma tensa 

discussão acerca de aspectos epistemológicos, bem como sobre seu alcance e viabilidade em 

termos metodológicos em situações concretas no cotidiano dos serviços de saúde.  

Em suas discussões sobre a (in) definição sobre a integralidade, Camargo Jr (2010), 

defende que este termo não chega a compor um conceito. É, em última instância, “uma 

rubrica conveniente para o agrupamento de um conjunto de tendências cognitivas e políticas 

com alguma imbricação entre si, mas não completamente articuladas” (p. 38). Para o autor, 

em meio a todas as significações sobre a integralidade, existem muitas ideias panfletárias 

como “integralidade do cuidado” e a própria preocupação com a totalidade. É ingenuidade 

pensar que todas as necessidades de um ser humano enquanto usuário serão atendidas.  

Contudo, no esforço de entender o aglomerado de significações que foi se 

estruturando em torno da integralidade, uma das primeiras referências à categoria pode ser 

encontrada na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que em seu 

artigo 7, parágrafo II, define o princípio da integralidade da assistência para o SUS como 

“um conjunto contínuo e articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema” (Brasil, 1990, p. 04). Essa 

definição busca incluir aspectos processuais, como a prevenção e o tratamento, a 

temporalidade permanente da ação e/ou serviço, a atenção tanto ao sujeito individualizado 

quanto ao coletivo, salientando as diversas instâncias presentes no sistema, entendido como 

complexo. Desse modo, a operacionalização da integralidade tem se dado de forma a tentar 

superar as tradicionais dicotomias estabelecidas entre o preventivo/curativo e individual/ 

coletivo que acompanharam as políticas de saúde no Brasil. Apesar disso, em termos 

práticos, ainda permanece difícil sua apreensão e concretização, em razão da dificuldade de 

traduzir a concepção de integralidade em novas práticas nas instituições de saúde. Ao 
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contrário, identifica-se uma atitude de justaposição das ações de cunho coletivo ou 

preventivo das de cunho individual e curativo (Pinheiro & Matos, 2004). 

Uma vez que se busca abordar a integralidade na perspectiva de uma estratégia 

integradora que reflete os indivíduos, família, ambiente e grupos sociais, essa intervenção 

implica englobar dimensões macropolíticas de saúde que se traduzam em ações sanitárias 

reforçadoras da equidade do acesso dos mais diversos grupos populacionais. Sob esse ponto 

de vista, universalidade, integralidade e equidades são três princípios formadores de um 

conceito tríplice, com uma finalidade ético-política do sistema de saúde, à medida que 

contribui para a melhoria das condições de saúde e vida da população brasileira. Com efeito, 

suscitam a expressão da luta pela cidadania, justiça e democracia, em consonância com o 

ideário da Reforma Sanitária Brasileira (Pinheiro & Mattos, 2004; Mendes, 1993).  

Para corroborar com esta posição, Ayres (2009) entende que:  

 

Universalização, equidade e integralidade são mutuamente 

referentes, cada um reclamando os demais. O princípio da 

universalidade nos impulsiona a construir o acesso para todos, 

o da equidade nos exige pactuar com todos o que cada um 

necessita, mas a integralidade nos desafia a saber e fazer o 

“quê” e “como” pode ser realizado em saúde para responder 

universalmente às necessidades de cada um.( p.13) 

 

Em meio a toda a polissemia que permeia a concepção de integralidade, podemos 

constatar, pelo menos, três sentidos: o primeiro que diz respeito a atributos das práticas; o 

segundo que se refere aos aspectos da organização dos serviços, e o terceiro que está 

relacionado às características de políticas ou de respostas governamentais a certos problemas 
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de saúde (Mattos, 2001). Na prática, essa operacionalização não é nada fácil, no entanto, o 

autor afirma: 

O que caracteriza a integralidade é obviamente a apreensão 

ampliada das necessidades, mas principalmente esta 

habilidade de reconhecer a adequação de nossas ofertas ao 

contexto específico da situação no qual se dá o encontro do 

sujeito com a equipe de saúde. (Mattos, 2004, p.1414) 

 

Como forma de demonstrar um sentido prático do princípio da integralidade e as 

formas como esse conceito tem sido experimentado no campo da saúde, Kalichman e Ayres 

(2016) adotaram uma definição com base em quatro eixos: 

 

a) eixo das necessidades - diz respeito à qualidade e natureza da escuta, acolhimento e 

resposta a necessidades que não se restrinjam a distúrbios morfológicos ou funcionais do 

organismo, sem descuidar deles;  

b) eixo das finalidades - remete aos graus e modos de integração entre ações de promoção 

da saúde, prevenção de agravos, tratamento de doenças e sofrimentos e recuperação da 

saúde/ reinserção social. Lida com a noção de eficiência dos serviços e de seu acesso 

oportuno e conveniente por indivíduos, famílias e comunidades;  

c) eixo das articulações - refere-se aos graus e modos de composição dos saberes 

interdisciplinares, equipes multiprofissionais e ações intersetoriais para criar as melhores 

condições para oferecer resposta efetiva às necessidades de saúde em uma perspectiva 

ampliada;  
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d) eixo das interações - problematiza a qualidade e natureza das interações nas práticas de 

cuidado, objetivando condições efetivamente dialógicas entre os sujeitos participantes dos 

encontros relacionados à atenção à saúde, condição de realização dos eixos anteriores. 

Embora com ampla significação, todas as concepções sobre a integralidade 

abordadas até o momento partem do reconhecimento da complexidade e das necessidades 

de cada indivíduo, bem como da autonomia e das singularidades, numa rede de relações das 

práticas com os sujeitos: 

Quer tomemos a integralidade como princípio orientador das 

práticas, quer como princípio orientador da organização do 

trabalho, quer da organização das políticas, integralidade 

implica uma recusa ao reducionismo, uma recusa à 

objetivação dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura 

para o diálogo. (Guizardi & Pinheiro, 2004, p. 72)  

 

Assim, se a biomedicina reduz os sujeitos aos aspectos objetivos e centra a sua 

atenção no corpo doente em que a única alternativa é a medicalização, as PIC’s Grupais 

partem de abordagens que concebem o ser humano como integral, a partir de uma visão 

ampliada do processo saúde-doença, permeada por interações complexas que contemplam 

fatores físicos, socioculturais, mentais, emocionais e espirituais. Diante dessa compreensão, 

a ideia de integralidade adquire uma evidente centralidade na promoção global do cuidado 

humano nas referidas práticas. É necessário, no entanto, considerar a dimensão cultural em 

seu processo de construção, pois a relação entre atores governamentais e cidadãos, isto é, 

Estado e sociedade, tende a englobar vários aspectos intrínsecos à dinâmica de uma 

sociedade, além de manter estreita relação com a dimensão político-ideológica no que 
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concerne a uma visão ampliada do processo saúde-doença (Mendes, 1997 citado por 

Pinheiro & Luz, 2010).  

Se a integralidade se expressa como um propósito político, um processo em 

construção e uma perspectiva a ser aperfeiçoada pelo SUS, significa uma abertura para 

outras possibilidades terapêuticas e sistemas de cuidado como as PIC’s Grupais. A 

amplitude desse movimento se nutre do pluralismo terapêutico e tal confluência favorece o 

reconhecimento de outros saberes, cuidados e práticas sanitárias (rodas de conversa, terapia 

comunitária, grupos de autoestima, arte-terapia, etc.), que em parte são o motivo do 

crescimento intenso dessas modalidades não biomédicas que assumem diferentes visões de 

mundo (Andrade & Costa, 2010). Essas práticas, quando colocadas a serviço dos usuários, 

expressam uma compreensão ampliada do direito à saúde e aproximam duas dimensões da 

integralidade: da atenção e do cuidado.  

Ao tomarmos o cuidado como um elemento tecedor da integralidade nas PIC’s 

Grupais, devemos tomar como ponto de partida as necessidades dos usuários, atitude que 

requer a capacidade e disponibilidade para ouvi-los e levar em conta as demandas como 

decorrentes do contexto, do modo de vida e do lugar onde as pessoas vivem e a partir de 

suas necessidades. A demanda é sempre resultante de um processo de negociação, 

culturalmente mediado, entre diversos atores, saberes e experiências:  

 

a priori, não há distinção entre demanda “real” e “falsa” ou 

“fabricada”, pois, a partir do momento que se enuncia aos 

serviços de saúde um pedido de intervenção, está estabelecida 

a demanda. Se, de fato, esta se mostrar ao longo do processo 

de negociação sociotécnica (...) só se poderá dizer uma vez que 

o processo de atendimento tenha sido desencadeado, o que 
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enfatiza a necessidade de acolhimento das demandas como 

características fundantes dos serviços de saúde. (Camargo Jr, 

p. 99) 

 

Um segundo aspecto que o autor destaca é a necessidade de distinguir o que são 

problemas que demandam intervenções de outra natureza que não da saúde, a exemplo das 

situações relacionadas ao ambiente ou a questões socioeconômicas, com vistas a estabelecer 

ações de cunho intersetorial entre serviços de saúde e equipamentos sociais vinculados a 

outras políticas. 

Se tomarmos o processo de produção das demandas a partir de uma negociação que 

leve em conta as reais necessidades dos usuários e serviços, como profissionais de saúde, 

devemos assumir o papel de mediadores que possibilitam a escuta e respeitam o direito das 

pessoas de dizerem a sua palavra. Nessa perspectiva de desenvolvimento da capacidade de 

autoria e determinação dos sujeitos nos processos coletivos, a educação popular parece-nos 

uma proposta de mediação pedagógica importante na orientação das PIC’s Grupais. Para 

tanto, é importante tomar a realidade concreta dos participantes como mote para a construção 

de ações integrativas, por meio de uma ação dialógica que possibilite o exercício de 

valorização, articulação e confrontação dos diversos saberes. 
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5. As Práticas integrativas e complementares grupais e suas possibilidades de diálogo 

com a educação popular 

Na verdade, dizer a palavra é transformar o mundo... 

(Paulo Freire) 

5.1. Educação popular como proposta de mediação do processo educativo e 

prática emancipadora 

 

O debate em torno da educação popular tem início em toda a América Latina, no 

final da década de 50 e princípios dos anos 60. Em âmbito brasileiro, remete-nos, 

inevitavelmente, ao educador Paulo Freire, por toda a sua trajetória com o trabalho de 

mediação pedagógica com as classes populares em nosso contexto e outras partes do mundo. 

Suas primeiras experiências por meio da alfabetização de jovens e adultos começam nos 

estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ampliadas, mais tarde, para todo o 

Brasil, porém, interrompidas pelo golpe militar de 1964 e retomadas nos anos 1990, após o 

retorno deste educador do exílio. 

Em termos de sistematização teórica e prática, a produção de Paulo Freire coincide 

com o momento de aprofundamento em torno do conceito de libertação presentes naquele 

período, em diversos campos do saber, como a educação, a filosofia e a psicologia. Desse 

modo, dentre os inúmeros valores e características que refletem seu pensamento, destacamos 

dois aspectos: primeiramente, a sua militância política e existencial em torno das principais 

formas de opressão, sobretudo, pela ênfase na relação opressor-oprimido e pela sua 

compreensão de classe social, com forte influência marxista; segundo, pela afirmação de 

que a educação não se restringe aos processos pedagógicos, pois é fundamentalmente 

política. Daí por que a discussão acerca da educação popular não pode prescindir do 
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entendimento sobre qual concepção de educação sustenta as práticas educativas em 

múltiplos cenários nos quais esse exercício se faz presente.  

Se considerarmos que uma das matrizes freirianas é a evidente relação entre 

educação e política, sua compreensão é de que a educação é um ato político, uma prática 

libertadora de conscientização e transformação, na qual o conhecimento passa a ter uma 

função emancipadora. Essa concepção se contrapõe à perspectiva de uma educação sob os 

moldes bancários, com uma postura domestificadora em que as pessoas são consideradas 

depósito de conhecimentos e o saber se torna uma doação dos que se julgam sábios aos que 

nada sabem. Na verdade, uma prática educativa que se propõe a ser libertadora, deve tomar 

como ponto de partida as relações dialógicas, em defesa de que o conhecimento é construído 

junto com as pessoas, num processo colaborativo, de articulação e confronto de saberes. 

Para tanto, é interessante considerar essa educação no contexto cotidiano, no interior de sua 

morada, que é a cultura (Brandão, 2012; Freire, 1967, 2005). Mediante o ponto de vista da 

educação como prática político-pedagógica libertadora, a educação popular se funda, então, 

na construção de paradigmas emancipadores, por seu caráter crítico, alternativo e 

transformador.  

Quando falamos em paradigmas emancipadores, queremos nos referir a uma 

dimensão gnosiológica (interpretação crítica da realidade), a uma dimensão política 

(posicionamento e opção alternativos diante da realidade) e uma dimensão prática 

(orientadoras de ações individuais e coletivas que direcionadas para a transformação da 

realidade). No entanto, a compreensão dessa dimensão educadora deve ser buscada, ainda, 

fora do espaço político-pedagógico no qual a educação popular tem se fundado nas últimas 

décadas, dado que as práticas emancipadoras não são privilégio exclusivo deste movimento, 

pois se situam, também, em campos como a filosofia, teologia, psicologia, direito popular, 

entre outros (Carrillo, 2013). Em última análise, pensamos que a principal questão a ser 
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considerada é que a educação popular faz parte de um grupo de teorias e práticas que adotam 

um pensamento crítico frente à realidade e tomam a educação como ferramenta prioritária 

para a transformação social. Para além do entendimento de uma educação popular situada 

no campo do pensamento crítico, necessitamos clarificar como a compreendemos a partir de 

seu caráter histórico, visto que educação popular é um termo frequentemente utilizado por 

diversos segmentos sociais. Com vistas a entender as transformações da educação popular, 

ao longo dos tempos, Brandão (2012), esquematiza alguns sentidos:  

(a) o primeiro, como processo geral do saber das comunidades populares, como uma 

educação da comunidade primitiva anterior à divisão social do saber. Diz respeito à 

reprodução social de saberes e do capital cultural, por meio da transferência de saberes entre 

grupos ou pessoas. Ou seja, refere-se à sabedoria ou a cultura popular; 

(b) como democratização do saber escolar, associado aos movimentos civis e lutas pela 

democratização do ensino brasileiro, momento em que foram discutidas as relações entre 

Estado, sociedade civil e a educação das classes populares. Trata-se de uma mobilização em 

torno de uma educação universal; 

(c) como “trabalho de libertação através da educação popular”, no qual se apresenta como 

organização de ações políticas com as classes populares através da educação como 

instrumento de conscientização e politização capaz de produzir novos saberes. A educação 

é popular, portanto, quando nos processos de luta e transformação enfrenta a distribuição 

desigual dos conhecimentos e contribui para a elaboração de novos saberes das classes 

populares. 

Na sociedade desigual em que estamos imersos e na qual a educação popular se 

manifesta como ferramenta de transformação, o último sentido da educação popular, como 

trabalho de libertação, está presente até os dias de hoje e tem contribuído nos processos de 
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luta e organização dos grupos sociais, na perspectiva de estimular a construção de espaços 

e sujeitos mais autônomos.  

Como um trabalho de mediação pedagógica na educação com as classes populares 

e coletivos sociais, deve incorporar estratégias que possibilitem a formação de pensamentos 

e subjetividades críticas e emancipadoras. Nesse sentido, Paulo Freire (1992, 2005) e 

Carrillo (2013) apontam alguns critérios a serem considerados: a curiosidade epistêmica e 

atitude problematizadora, que implica um exercício de questionamento sobre a realidade 

e esquemas de interpretação desta mesma realidade; colocar-se criticamente diante do 

mundo, pois antes de conhecermos nós somos curiosos. Mas só a curiosidade não é 

suficiente para o pensamento e subjetividades críticas. Pensar deve partir de uma atitude 

crítica frente ao contexto para reconhecer as “situações-limite”, que nada mais são do que 

os obstáculos históricos de determinadas situações concretas, provocados pelos próprios 

homens, e, ao mesmo tempo, superados por estes através de atos-limite, isto é, atitudes de 

superação que visam alterar a realidade. É importante levarmos em consideração que pensar 

criticamente implica formas de (re) conhecer e valorar os fatores condicionantes que 

impedem as mudanças; pensar deve considerar ações de transformação, uma vez que a 

apreensão crítica da realidade é mais que uma operação cognitiva. Nossa tarefa é a da não 

adaptação ao mundo, e sim de transformação. Para modificá-lo, necessitamos de um projeto 

de mundo possível, denominado por Freire (1992) de ‘inédito viável”; reflexividade, de tal 

maneira que pensar criticamente exige-nos uma atenção quanto à naturalização do nosso 

próprio olhar sobre as coisas. Exige convertê-lo em objeto de reflexão e auto-crítica; e, por 

fim, o ser crítico busca uma coerência entre pensar e atuar, logo o pensamento e 

subjetividade críticos devem ser norteadores das práticas transformadoras (práxis).  

Como discutimos até o momento, a educação popular surgiu no âmbito brasileiro 

como uma ação pedagógica associada ao campo educacional, em especial, ao trabalho de 
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alfabetização. Entretanto, gradativamente se expandiu como prática social sensível aos 

contextos político, social e cultural, de forma bastante heterogênea e em diversos coletivos, 

como os movimentos sociais, grupos populares, organizações da sociedade civil, serviços 

de saúde, entre outros, e tem envolvido uma multiplicidade de atores vinculados a inúmeros 

grupos sociais.  

Todos esses cenários e grupos contemplados pelas ações da educação popular são 

absolutamente justificáveis, tendo em vista a sua vocação para o questionamento e 

resistência às situações de injustiça, por seu histórico de articulação com as lutas e 

movimentos populares e por se incorporar a estes setores como uma prática que contribui 

para a realização de leituras críticas e reflexivas frente à realidade. Desse modo, os 

protagonistas que continuam presentes nos discursos da educação popular são as categorias 

sociais e grupos emergentes em condições de subalternidade (Carrillo, 2013). 

Dentre os contextos orientados pela dimensão educativa, dialógica e emancipadora 

da educação popular, o setor da saúde, espaço de práticas sociais privilegiado desta tese, tem 

se constituído como um campo fértil para uma relação de mais proximidade com as classes 

populares, ao mesmo tempo que rompe com o modo autoritário e normatizador de produção 

de saúde.  

 

5.2. A educação popular como instrumento de reorientação da atenção à saúde 

nas práticas integrativas e complementares grupais 

 

A educação em saúde é um campo de práticas organizado a partir de uma concepção 

ampliada de saúde e abrange a participação da comunidade no contexto do cotidiano, sem 
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que as pessoas necessariamente estejam em risco ou doentes, na perspectiva de criar vínculos 

entre a ação médica e as formas pensar e fazer saúde em conjunto com a população. 

Desde a implantação das primeiras experiências, identificamos várias perspectivas 

e estratégias que fundamentam as práticas de educação em saúde, umas mais progressistas 

e outras mais reducionistas, que, certamente, colocam em dúvida o verdadeiro alcance de 

ações que se pretendem integrativas e participativas. As ações de educação em saúde tiveram 

início na época do governo militar em 1964, e, até o final da década 70, eram basicamente 

de interesse das elites políticas e econômicas, com ações que objetivavam a imposição de 

normas e comportamentos considerados adequados à população. No entanto, no início dos 

anos 1960, foi o próprio governo militar que forjou, contraditoriamente, condições para a 

emergência de ações em educação em saúde. Nesse momento, as ações em saúde estavam 

direcionadas para a ampliação de serviços médicos privados, como os hospitais, espaços nos 

quais as ações educativas não tinham destaque. Com a redução de gastos em políticas sociais 

e o esvaziamento dos sindicatos e partidos políticos, os grupos buscaram outras formas de 

resistência e organização, iniciativas que foram apoiadas por pastorais vinculadas a igrejas 

cristãs, num ambiente fomentado pela teologia da libertação, corrente que influenciou o 

corpo teórico da educação popular (Vasconcelos, 2010, 2013). 

Da efervescência dos anos 1960, delineavam-se, então, as primeiras articulações da 

educação popular com a saúde. Podemos citar como exemplo as experiências das 

Comunidades Eclesiais de Base [CEB’s] que incluíam em seus programas, temas sobre 

saúde, muitos deles com o fim de estimular o uso das potencialidades locais nos processos 

de adoecimento e cura por meio da saúde popular, em especial pela recomendação do uso 

das plantas medicinais. 
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A partir dos anos 1970, alguns profissionais inquietos com o distanciamento entre 

os serviços de saúde e a comunidade, entre o saber popular e o científico, começaram a se 

envolver nas lutas da sociedade civil como forma de contribuir nos processos de 

fortalecimento dos grupos. Assim, desenvolviam experiências de forma articulada com 

ações culturais em saúde e orientadas pelos princípios da educação popular, de modo que 

com a abertura política no final da ditadura militar, muitos profissionais e movimentos 

populares apresentavam avanços nas reivindicações em saúde.  

No início da década de 1980, com a ampliação dos serviços de atenção primária à 

saúde, foram criadas condições institucionais que permitiam a fixação de profissionais nos 

mesmos locais de moradia da população, momento em que começam a surgir experiências 

pontuais, na direção de superação do caráter mercantil, biologicista e alienador da prática 

médica dominante, embora esparsas e pontuais (Vasconcelos, 2001, 2013). Diante da 

emergência e ampliação gradativa deste movimento, a educação popular foi uma concepção 

teórica e metodológica para a consolidação destas práticas:  

 a educação popular tem sido utilizada como uma estratégia de 

superação do grande fosso cultural existente entre os serviços 

de saúde, as organizações não-governamentais, o saber 

médico e mesmo as entidades representativas dos movimentos 

sociais, de um lado e, de outro lado, a dinâmica de 

adoecimento e de cura do mundo popular. (p. 30) 

A adoção desta concepção para as práticas de saúde significa um desprendimento 

do poder dos profissionais com seus saberes gestados na academia e onde o conhecimento 

popular tem menor valor, para uma atitude educadora que suscita processos participativos. 

Para tanto, o diálogo se impõe como condição determinante numa relação que se pretende 

igualitária. A busca do diálogo é um desafio sempre presente na educação popular, definido 
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por Brandão (2001) como uma aventura da educação, que não é uma simples metodologia 

de trabalho, mas “... constitui-se como o fim e o sentido de uma educação conscientizadora” 

(p.25).  

Sem dúvida, as iniciativas de educação popular foram e são, ainda hoje, 

absolutamente importantes para a inauguração de uma cultura de mais proximidade com as 

pessoas e a transformação da relação autoritária da educação em saúde. Nessa direção, ações 

como as de PIC’s Grupais foram introduzidas nos serviços como forma de superar a 

hegemonia do biologicismo e reorientar a globalidade das ações, garantindo uma pluralidade 

terapêutica na qual as pessoas têm autônomo poder de participar das decisões que dizem 

respeito ao seu processo saúde-doença. Tais práticas apresentam seu caráter contra-

hegemônico ao diversificarem as referências de saber e as técnicas autônomas e heterônomas 

de cuidado de si e dos outros, constituindo-se em possibilidade de cuidado para grande parte 

das situações comuns de adoecimento, típicas da APS (Tesser, 2010). 

A incorporação e implementação das PIC’s Grupais no SUS têm se dado, 

preferencialmente, no âmbito da promoção e da prevenção, com ênfase no cuidado 

continuado, humanizado e integral, em especial na educação em saúde, que é uma estratégia 

transversal a diversas outras ações dos serviços da atenção básica. Contudo, é preciso 

redimensionar as práticas educativas tradicionais, sobretudo, aquelas que adotam posturas 

bancárias e silenciam a sabedoria dos usuários. Nesse sentido, apostamos na educação 

popular como uma concepção política, teórica e metodológica que pode contribuir 

pedagogicamente para a reorientação das PIC’s Grupais, numa perspectiva dialógica, 

participativa e emancipadora, que devem integrar os diversos saberes, vivências e práticas.  

Considerando que a educação em saúde é o campo de práticas ao qual as PIC’s 

Grupais estão mais diretamente vinculadas nos serviços de saúde da atenção básica, 

propomos que o diálogo das referidas práticas com a educação popular seja construído a 
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partir da compreensão de três indissociáveis caminhos: valorização dos saberes práticos, 

reconhecimento dos espaços educativos em saúde como potencialidade para a participação 

social e a reorientação da educação em saúde como ação educativa. 

O primeiro caminho de aproximação das PIC’ Grupais com a educação popular 

trata-se da valorização dos saberes e potencialidades dos grupos. Conforme mencionado em 

capítulos anteriores, a escuta acolhedora, desenvolvimento do vínculo terapêutico e 

integração do ser humano como meio ambiente e a sociedade, visão ampliada do processo 

saúde-doença, promoção global do cuidado humano e autocuidado são os princípios 

ordenadores das PIC’s Grupais. Com tal configuração, estas práticas pretendem superar o 

biologicismo dos doutores, caracterizado por um olhar objetivista que reduz às pessoas à 

doença e centra todo o saber sobre os processos de adoecimento e cura nos profissionais. 

Daí resulta uma imensa desvalorização dos saberes e experiências da população. Nessa 

perspectiva, como as PIC’s Grupais pretendem uma efetiva reorganização das práticas 

assistenciais em saúde, implica torná-las mais próximas e integradas aos saberes e à cultura 

da população. Como ponto de partida, a compreensão da concepção cultura popular torna-

se central e “deve ser pensada como conhecimento acumulado, sistematizado, interpretativo 

e explicativo, uma teoria imediata” (Martins, 1989, p. 111) que se manifesta através dos 

símbolos e significados que as pessoas constroem sobre as coisas e o mundo, referenciados 

pelas próprias raízes culturais, pelos saberes populares e as diferentes tradições em todas as 

suas dimensões (Brandão, 2014).  

Diante disso, necessitamos entender, primeiro, que os discursos das pessoas são 

decorrentes do modo de vida e do lugar onde elas vivem e da relação que estas mantêm com 

os grupos sociais; segundo, que os saberes da população são produzidos a partir de suas 

experiências concretas, portanto suas vivências são distintas daquelas vividas pelos 

profissionais que estão referenciados por outras formas de vida e inseridos em outra cultura. 
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A esse respeito, Vasconcelos (2001) nos adverte que, no trabalho pedagógico com os grupos, 

“um aspecto fundamental é partir do saber anterior das classes populares, pois no trabalho, 

na vida social e na luta pela sobrevivência e pela transformação da realidade, as pessoas vão 

adquirindo um entendimento sobre a sua inserção na sociedade. Este conhecimento 

fragmentado e pouco elaborado é a matéria-prima da educação popular” (p. 15).  

Um segundo caminho de diálogo das PIC’s Grupais com a educação popular é o 

reconhecimento dos espaços educativos em saúde como potencialidade para a participação 

social. Destacamos, inclusive, que estimular ações referentes ao controle/participação social, 

com vista a promover o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e 

trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde constitui um dos 

principais objetivos da Política de PIC’s Grupais. Com essa perspectiva, profissionais de 

saúde incorporaram a educação popular como forma de estabelecer relações mais 

participativas com a população. 

A discussão da participação social como uma possibilidade das PIC’s Grupais, 

dialogada com a educação popular, remonta-nos ao tema da saúde como direito 

impulsionado pelo processo da reforma sanitária desde o final da década de1970 até os anos 

1980, direito este assegurado pela Constituição Brasileira de 1988, a partir da legislação que 

estruturou o SUS por meio das leis 8.080/90 e 8.142/90. Desde então, formalizou-se um 

conceito ampliado de saúde, correlacionando-o com as condições de vida, trabalho, lazer, 

etc. e com mecanismos de participação e controle social como um princípio da política de 

saúde.  

De maneira mais direta, o direito à participação social e democrática no campo da 

saúde é exercido através dos conselhos municipal, estadual e federal, com a participação de 

usuários, gestores e trabalhadores em saúde, espaço forjado pelas forças e organizações 

democráticas e populares. Esses espaços políticos são, muitas vezes, apenas formais e 
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manipulados pelas forças políticas dominantes, de modo que sua efetivação representa um 

processo de luta e conquista numa importante aliança entre gestores, organizações 

profissionais, organizações populares e usuários comprometidos (Vasconcelos, 2003).  

Desse modo, devemos reconhecer que, dentre as muitas conquistas do SUS, sem 

dúvida, a inclusão da participação popular por meio de um espaço institucionalizado com o 

objetivo de fortalecer as práticas e a constituição de sujeitos políticos é uma das mais 

expressivas: 

o compartilhamento do poder nos processos que constroem e 

decidem as formas de enfrentamento aos determinantes e 

condicionantes da saúde, bem como a presença do conjunto 

dos atores que atuam neste campo...que implica, ao mesmo 

tempo, no aprofundamento de processos e mecanismos que 

ampliem a participação social nas políticas públicas e na 

constituição de espaços nos quais as diferenças são 

explicitadas, debatidas e negociadas no sentido da construção 

de proposições coletivas que incluam as demandas da 

sociedade e arranjos institucionais burocráticos necessários 

para operacionalizar as respostas. (Pedrosa, 2008, p. 310) 

 

A efetivação do SUS, na perspectiva da democracia e da participação social em 

saúde implica compartilhamento de poderes, construção coletiva de saberes solidários entre 

gestores, trabalhadores e usuários. No entanto, esse exercício apenas via conselhos de ainda 

é muito limitado e pouco participativo, e, por que não dizer, muitas vezes excludente em 

virtude de não abranger amplos grupos da sociedade como representantes de minorias: 

índios, ciganos, negros, etc. Ademais, numa sociedade em que os interesses individuais 
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prevalecem sobre os coletivos, nem sempre as decisões tomadas pelos representantes nos 

conselhos de saúde refletem deliberações do grupo representado, uma vez que a cultura de 

ouvir seus pares nem sempre é uma praxe.  

Assim, a participação social não deve ser concretizada, apenas, a partir das 

inserções oficiais asseguradas por uma legislação, através de conselhos de saúde e 

conferências, mas também em contextos da própria realidade concreta vivida pelos serviços, 

que deve colocar no horizonte o protagonismo de sujeitos ontologicamente capazes de 

compreender a si e o mundo, e intervir sobre o mesmo com autonomia e consciência, pois a 

“conscientização é um compromisso histórico”, implicando o engajamento de homens que 

“assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” (Freire, 1980). 

Nesse aspecto, como as PIC’s Grupais são experiências educativas que estão 

presentes no cotidiano dos serviços, e, consequentemente, mais próximas das dinâmicas 

devida da população, possuem uma ampla capacidade potencializadora para estimular uma 

cultura de organização coletiva na própria comunidade, a exemplo dos grupos de apoio 

mútuo entre familiares, fóruns de discussão sobre políticas de saúde, etc. É uma questão de 

garantir a participação social por meio da valorização de espaços comunitários informais, 

com o intuito de fortalecer os poderes locais e pensar desenhos organizativos que estimulem 

experiências de cogestão para a construção de um SUS solidário que inclua os diversos 

atores nos processos decisórios.  

A constituição de coletivos que garantam uma efetiva participação social da 

comunidade exige uma maior aproximação dos profissionais e gestores com os usuários, 

numa relação, de fato, dialogada. Nessa interpretação, se orientadas pelos princípios da 

educação popular e da integralidade, as PIC’s Grupais podem extrapolar uma de suas 

dimensões que é a visão ampliada das dimensões subjetivas do processo saúde e doença, 

para construir práticas que contemplem e articulem o cuidado com as dimensões políticas, 
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econômicas e sociais e promovam uma cidadania ativa. Se é no cotidiano das práticas que 

as pessoas estão submetidas ao autoritarismo e ao poder biomédico tradicional,  

 

É preciso levar a democratização da assistência à 

microcapilaridade da operacionalização dos serviços de saúde. 

Sem a participação ativa dos usuários e seus movimentos na 

discussão de cada conduta ali implementada, os novos 

serviços expandidos não conseguirão se tornar um espaço de 

redefinição da vida social e individual em direção a uma saúde 

integral. (Vasconcelos, 2013, p. 121) 

 

A garantia de uma participação comunitária com este caráter não é algo dado de 

graça. Ao contrário, exige muito esforço e aprimoramento de ações que estimulem uma 

atitude participativa da população, simultâneo ao enfrentamento das resistências de forças 

conservadoras dos setores de saúde. Com isso, precisamos considerar que a participação 

social em saúde exige um investimento em formação para esta atuação, com ações de 

informação e comunicação que resultem em mobilização social. Para este fim, a educação 

permanente em saúde, orientada pela educação popular e na condição de prática pedagógica 

que mobiliza processos educativos, analíticos e formativos, pode representar uma estratégia 

de qualificação da participação social e gestão desses coletivos no cotidiano das práticas e 

dos serviços de saúde. 

Este debate é bastante útil para entendermos que as PIC’s Grupais, certamente, 

apresentam limites no cotidiano dos serviços de saúde, pois são práticas em construção e 

com muitos desafios a enfrentar num cenário que não está habituado a outras consciências 

sanitárias e tão pouco a conviver com a participação popular. No entanto, traduzem 
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significativas potencialidades para a implementação de uma cultura participativa, sobretudo 

pela capacidade de suscitar iniciativas coletivas que valorizam o diálogo, os intercâmbios 

culturais e as ações educativas problematizadoras que podem contribuir para a constituição 

de atores políticos no campo da saúde.  

O terceiro e último caminho de aproximação e diálogo das PIC’s Grupais com a 

educação popular que propomos é a reorientação da educação em saúde como ação 

educativa nos serviços, numa perspectiva de participação ativa e autêntica da comunidade. 

A educação em saúde no Brasil surge com inspiração em experiências europeias 

dos séculos XVIII e XIX, cuja finalidade era compreender a influência das condições de 

vida sobre a saúde das pessoas e de intervir sobre elas, por meio de discursos e práticas 

normatizadores que se contrapunham à ideologia místico-religiosa predominante na época. 

Tal prática se apresentava como uma das formas de dominação explícita e coercitiva das 

políticas de Estado pautadas pela concepção de que as pessoas deveriam substituir Deus pela 

racionalidade técnico-científica. Essa concepção transfere para o nível individual a 

determinação saúde-doença, embasada por uma concepção que pressupõe que os problemas 

de saúde da população estariam relacionados à sua ignorância de normas de higiene e pelas 

mudanças de atitudes e comportamentos individuais seriam solucionados (Smeke & 

Oliveira, 2001). 

Desde os anos de 1960 e 1970, as práticas impositivas de educação em saúde 

norteadas pelas ideias higienistas continuam. Porém, orientados pela medicina comunitária 

e pelos movimentos de educação popular, algumas mudanças começam a apontar, dentre 

elas o questionamento sobre os efeitos de ações pedagógicas bancárias, autoritárias e 

domesticadoras de transmissão de conhecimentos sobre os processos saúde-doença. Nesse 

momento, surgem críticas com relação à concepção positivista e reducionista que sustentam 

as práticas de educação em saúde, consideradas impositivas, prescritivas de comportamentos 
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ideais, desvinculados da realidade e distantes dos sujeitos sociais, tornados objetos passivos 

das intervenções, na maioria das vezes, preconceituosas, coercitivas e punitivas (Pedrosa, 

2007). Logo, é uma educação em saúde marcada por estratégias de dominação e pela 

ditadura de um saber que responsabiliza as pessoas pelo seu sucesso ou fracasso na redução 

dos riscos à saúde.  

Nesse cenário de críticas às ações dominantes de educação em saúde, as PIC’s 

Grupais devem contribuir para a efetiva construção da integralidade e da promoção da saúde 

de forma mais ampla, que, certamente, implica a adoção de metodologias participativas nos 

serviços de saúde, para as quais se destacam aquelas referenciadas pela educação popular. 

Para tal, necessitamos de uma renovação teórico-metodológica que agregue a dialogicidade 

às nossas práticas como um valor que deve reorientar a relação profissional de saúde e 

usuários, numa relação de horizontalidade que diz respeito à dimensão da relação com o 

saber. Outro aspecto a ser considerado é a percepção ampla do processo 

saúde/doença/intervenção entendidos no contexto de seus determinantes sócio-históricos 

aliado ao reconhecimento e potencialidades individuais e coletivas, que leva a um terceiro 

elemento que deve ser privilegiado nas ações de PIC’s Grupais: a construção da autonomia 

dos grupos e sujeitos. As pessoas têm um potencial para se assumirem como sujeitos na 

produção de saber, e, por isso mesmo, capacidade de construir suas próprias representações 

de mundo e de pensar estratégias para resolver os problemas, pois aprendem a compreender-

se como sujeitos da história. Nesse sentido, a autonomia é fundamental para a construção de 

uma sociedade democrática, com condições de participação política que garantam o direito 

das pessoas escolherem o modelo de sociedade que elas desejam. (Freire, 1996). 

Nessa mesma interpretação, podemos tomar ainda o entendimento de Gramsci 

(1978), ao afirmar que todo ser humano tem capacidade de formular sua própria “concepção 

de mundo”, quer seja pela atitude de conformismo com os referencias estabelecidos como 
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normas no cotidiano, que ser seja pela produção de atitudes críticas que contribuem para a 

não aceitação passiva da realidade que está posta. Para o autor, “a compreensão crítica de si 

mesmo é obtida através de uma luta de “hegemonias” políticas, de direções contrastantes” 

(p. 21). Assim, a emancipação se realiza tanto nas questões mais amplas da sociedade quanto 

nos pequenos grupos, a partir do momento em que as pessoas começam a refletir sobre o 

próprio mundo, com possibilidades de instauração de movimentos contra-hegemônicos. Os 

grupos de PIC’s podem ser um espaço de embates de várias ideias e concepções de mundo 

que tendem a promover o surgimento de vários outros saberes e práticas de saúde (Machado 

et al., 2004).  

A implementação de PIC’s Grupais em saúde, na perspectiva das metodologias 

participativas, rompe com as formas hierárquicas e autoritárias de praticar a educação em 

saúde, que visam a domesticação das pessoas e a simples reprodução, como também se 

opõem às estratégias “populistas” que utilizam o discurso da educação popular e fazem com 

que as pessoas tenham a sensação de que são parte do processo de construção, mas a prática 

continua autoritária. O oposto destas duas perspectivas é a metodologia “dialética-dialógica-

libertadora” caracterizada pela participação e horizontalidade, num processo colaborativo 

de construção coletiva e solidária, com caráter problematizador, reflexivo, dialógico e 

autônomo.  

Dentre as diversas perspectivas metodológicas que as PIC’S podem adotar para a 

promoção de processos participativos em saúde, destacamos alguns:  

(a) planejamento participativo: se pensamos em realizar algum trabalho, é preciso 

conhecer a realidade das pessoas e grupos com os quais realizaremos algumas 

atividades. Significa partir das necessidades da população, planejar e avaliar de 
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modo participativo, com o envolvimento dos diversos atores, num exercício de 

ação-reflexão-ação; 

(b) círculos de cultura (Paulo Freire): estratégia que pode funcionar como 

instrumento de tomada de consciência e como possibilidade de releitura coletiva da 

realidade social. Com pessoas dispostas em círculo, discutimos algum tema gerador 

que motive a necessidade de uma ação transformadora; 

(c) teatro do oprimido (Augusto Boal): utilizado como forma de participação 

popular, através da prática de jogos, exercícios e técnicas teatrais procuramos 

estimular a discussão e a problematização de questões do quotidiano, com o 

objetivo de fornecer uma maior reflexão das relações de poder, através da 

exploração de histórias; 

(d) grupos de ajuda mútua: com dinâmicas coordenadas por usuários ou 

completamente autônomas, com ênfase na troca de experiências de vida entre 

pessoas com problemas semelhantes. Essas práticas costumam discutir estratégias 

de como lidar com determinadas situações e sofrimentos, na perspectiva da 

promoção do apoio emocional e psicológico entre os participantes numa relação 

entre iguais.  

(e) grupos de apoio social e suporte mútuo: contrastam com os grupos de ajuda 

mútua porque enfocam questões sociais mais amplas ou relacionadas à vida 

concreta da comunidade e funcionam como a base principal para o 

desenvolvimento de atividades conjuntas externas aos serviços de saúde; 

(f) grupos de arte e dança: estratégias que combinam a dança e outras produções 

artísticas como possibilidade de integrar os participantes e valorizar as 

potencialidades e memórias locais têm sido cada vez mais presentes nos serviços 
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de saúde, a exemplo dos grupos de danças tradicionais, danças circulares, biodança 

e grupos que aliam a construção dos artesanatos à elaboração de narrativas; 

(g) tenda do conto (Jaqueline Abrantes): rodas de conversa e construção de 

narrativas a partir de objetos que trazem alguma memória afetiva para os 

participantes como forma de valorização de elementos culturais e possibilidade de 

produção de identidade nos espaços de saúde; 

(h) terapia comunitária (Adalberto Barreto): troca de aprendizagens com ênfase na 

(re) construção de significados dos problemas psicossociais com o intuito de 

suscitar a competência terapêutica do próprio grupo. Tem como eixos teóricos a 

educação popular, antropologia cultural, abordagem sistêmica, teoria da 

comunicação e resiliência e o processo grupal é estruturado a partir das seguintes 

etapas: acolhimento, escolha do tema, problematização e encerramento. 

As PIC’s Grupais, dialogadas com a educação popular podem contribuir para a 

qualificação de modos de cuidados mais humanizados, compartilhados e integrais em saúde, 

por meio de ações dialogadas, criativas e participativas que contribuam para a autonomia 

das pessoas em suas vivências de saúde e doença. É um convite a ação e ao aprendizado 

conjunto, numa cultura de participação que deve acolher e legitimar a integração dos saberes 

comunitários ao lado do saber técnico-científico, com o intuito de potencializar a 

participação popular. 
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6. Concepção do estudo e desenho do percurso metodológico 

“... Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra, a propícia estação 

E fecundar o chão.” 

Milton Nascimento e Chico Buarque 

Em observância ao objetivo desta pesquisa, que é analisar a inserção das PIC’s 

Grupais como estratégia de cuidado e atenção integral à saúde na atenção básica, na 

perspectiva de compreender as possibilidades de diálogo com a educação popular, demanda-

nos uma escolha teórico-metodológica que transcenda às correntes positivistas de produção 

de conhecimento científico para dar lugar às experiências, em vez de predizê-las ou analisá-

las a partir da relação causa e efeito. 

Sob o mesmo ponto de vista, um dos papeis do pesquisador é ultrapassar a 

experiência imediata, questioná-la, explicá-la e compreendê-la com maior profundidade, 

para apreender e compreender os sentidos que as pessoas, nas interações sociais, constroem 

sobre o mundo e os eventos, motivo por que optamos, neste trabalho, pela abordagem 

qualitativa, pautada numa perspectiva histórico-dialética. Esse modo de fazer pesquisa 

contempla uma característica cuja peculiaridade é considerar que o sujeito em estudo é 

resultado de condições sócio-históricas, e, portanto, é uma pessoa, em determinada condição 

social, pertencente a um determinado grupo ou classe social, com suas crenças, valores e 

significados. Enfim, é um sujeito complexo, inacabado e em permanente transformação 

(Minayo, 2013).  

No contexto das Práticas Integrativas e Complementares Grupais em saúde, a 

pesquisa qualitativa, ao centrar sua atenção na qualidade da experiência e nos seus processos 

de (re) significação, configura-se como uma possibilidade de produção de conhecimento e 
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espaço onde se engendram intersubjetividades, a partir de uma realidade complexa, 

multideterminada, dialógica e histórica. Principalmente pelo fato de privilegiarmos a 

interação e o dialogismo, tais práticas podem suscitar as múltiplas vozes não expressas nem 

ouvidas no cotidiano dos serviços de saúde, de modo que, no movimento de construir e 

reconstruir suas narrativas, todos são, a um só tempo, participantes e construtores da 

realidade, num processo de criação e recriação colaborativa. Por essa ótica, é através da 

interação e das práticas discursivas que se torna possível compreender como as pessoas se 

constroem, ao mesmo tempo que produzem significados, numa relação dialógica que se 

coloca enquanto fundamento da vida. Para Bakhtin (1992), "a alteridade define o ser 

humano, pois o outro é imprescindível para sua concepção: é impossível pensar no homem 

fora das relações que o ligam ao outro. (...) a vida é dialógica por natureza" (pp. 35-36). Tal 

perspectiva corresponde às relações que se estabelecem nas práticas discursivas, entre o eu 

e o outro, instauradas historicamente pelos sujeitos e, consequentemente, por esses 

discursos. Conforme Brait (1997), "é a possibilidade de perceber o discurso não enquanto 

fala individual, mas enquanto instância significativa, veiculada socialmente, que se realiza 

nos e pelos sujeitos" (p. 99).  

Condizente com uma trajetória de quase 15 (quinze) anos como psicóloga e 

docente, debruçada sobre o vivido e na defesa de que o conhecimento é produzido 

dialogicamente na relação com o outro, a opção teórico-metodológica pela pesquisa 

participante, neste estudo, parece-nos um caminho natural. Primeiro, porque não cremos na 

pretensa neutralidade científica. Como Freire (1978), compartilhamos do pensamento de que 

“toda neutralidade proclamada é sempre uma escolha escondida, na medida em que os 

temas, sendo históricos, envolvem orientações valorativas dos homens em sua experiência 

existencial” (p.78). Segundo, porque defendemos um modo de fazer investigação social a 

partir do compartilhamento de saberes e na qual os sujeitos se posicionam como sujeitos de 
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ação, na produção do conhecimento. Essa concepção está na linha contrária das pesquisas 

que consideram seus participantes como passivos e meros portadores de informações, 

portanto, sem capacidade de análise sobre a sua situação e tampouco de buscar soluções para 

os problemas.  

A opção pela pesquisa participante aponta-nos uma perspectiva de mudança de 

posição da relação sujeito-objeto para a relação sujeito-sujeito, como lembra-nos Freire 

(1981): 

Dizer que a participação direta, a ingerência dos grupos populares 

no processo da pesquisa altera a “pureza” dos resultados implica na 

defesa da redução daqueles grupos a puros objetos da ação 

pesquisadora. Em consequência, os únicos sujeitos são os 

pesquisadores profissionais. Na perspectiva libertadora em que me 

situo, pelo contrário, a pesquisa, como ato de conhecimento, tem 

como sujeitos cognoscentes, de um lado, os pesquisadores 

profissionais; de outro os grupos populares como objeto a ser 

desvelado, isto é, a realidade concreta. ( p. 35) 

O entendimento de ciência invocado por Freire (1981) realiza um deslocamento da 

relação sujeito-objeto, na construção do conhecimento, cujo desdobramento é uma 

inovadora interação na construção social do conhecimento humano sobre a realidade da 

vida, a partir da relação sujeito-sujeito. Na compreensão de Brandão (2003), se por um lado 

temos um de nós de sujeito ampliado, eles e nós, pessoas de conhecimento em busca de 

novos saberes através da prática da pesquisa, por outro, temos a realidade social a ser 

conhecida por nós que compartilhamos e que diferenciadamente a vivemos, cada um a seu 

tempo, cada um a seu modo. E é essa diferença de modos pessoais e culturais de ser, de 

viver, de sentir e de pensar, em que antes a ciência “neutra” constituía uma desigualdade, o 



130 
 

que torna possível o diálogo científico. Um diálogo não mais à procura da verdade e, menos 

ainda, da verdade absoluta. 

Diante do exposto, a pesquisa participante parte da compreensão das dimensões de 

transformações das ações sociais, comunitárias e populares, fundada na elaboração e 

sistematização dos conhecimentos e nos saberes e valores que são articulados e construídos, 

de maneira coletiva e solidária, entre profissionais e/ou militantes, pessoas, grupos e 

comunidades. Essa forma de produção de conhecimento coloca a pesquisa social em função 

das experiências de coparticipação, e toma por base alguns princípios, segundo Brandão 

(2007): 

a) o ponto de origem da pesquisa participante deve estar situado em uma 

perspectiva da realidade social, tomada como uma totalidade em sua estrutura e em 

sua dinâmica;  

b) os processos, as estruturas, as organizações e os diferentes sujeitos sociais 

devem ser contextualizados em sua dimensão histórica, pois são momentos da vida, 

vividos no fluxo de uma história; e é a integração orgânica dos acontecimentos de 

tal dimensão que, em boa medida, explica as dimensões e interações do que 

chamamos uma realidade social; 

c) deve-se partir sempre da busca de unidade entre a teoria e a prática, e 

construir e (re) construir a teoria a partir de uma sequência de práticas refletidas 

criticamente; 

d) o compromisso social, político e ideológico do/da investigador (a) é com a 

comunidade, é com pessoas e grupos humanos populares, com as suas causas 

sociais. Mesmo em uma investigação ligada a um trabalho setorial e provisório, o 

propósito de uma ação social de vocação popular é a autonomia de seus sujeitos na 

gestão do conhecimento e das ações sociais dele derivadas; 
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e) possibilidade de transformação de saberes, de sensibilidades e de motivações 

populares, em nome da transformação da sociedade desigual, excludente e regida 

por princípios e valores do mercado de bens e de capitais. É em nome da 

humanização da vida social que os conhecimentos de uma pesquisa participante 

devem ser produzidos, lidos e integrados como uma forma alternativa e 

emancipatória de saber popular.  

Analogamente, outros autores, como Demo (2004) e Rizzini, Castro e Sartor (1999), 

compactuam com a concepção da pesquisa participante como um método ou estratégia de 

pesquisa concebida a partir dos problemas vividos pela população pesquisada, com a 

participação dos grupos sociais diretamente envolvidos na problemática e em todo o 

processo de conhecer e transformar a realidade. Nesse caso, especialmente nos grupos, 

lançamos mão da observação-participante como a principal fonte de apreensão da realidade, 

estratégia definida por Minayo (2013) como um processo pelo qual se mantém a presença 

do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação 

científica, de modo que o observador está em relação face a face com os observados, e, ao 

participar da vida deles, em seu cenário cultural, realiza o trabalho de campo. O observador 

é, portanto, parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo que modifica e é modificado 

por esse contexto. 

A observação-participante traduz-se num momento de inserção do pesquisador em 

situações concretas no ambiente onde ocorre o fenômeno a ser investigado e no qual 

participa de todas as atividades referidas ao grupo, em maior ou menor intensidade. É uma 

dimensão da pesquisa participante que representa o envolvimento pessoal do pesquisador 

com o cenário de estudo, com o próprio trabalho científico. Por essa via, afirma-nos Brandão 

(2007) que, em vez dos dados serem tomados como algo que se põe contra e precisa ser 

controlado, são tomados como parte da própria prática do trabalho de campo. Significa, 
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então, que a participação se dá num duplo sentido: em primeiro lugar, porque se faz estando 

pessoalmente no lugar, ao observar e compreender aquilo que acontece, exatamente por 

participarmos da vida cotidiana das pessoas. Em segundo lugar, participar no sentido de que 

nos envolvemos pessoalmente com o trabalho e participamos na medida em que podemos, 

não para que as pessoas nos sintam como alguém deles, mas para que essa participação faça 

com que nós nos identifiquemos mais de perto não como pessoas deles, mas mais próximas.  

 

6.1. Cenário e grupo sujeito: sobre os lugares e protagonistas do estudo 

 

A opção pelo cenário e pelos participantes da pesquisa deve levar em consideração 

as condições materiais objetivas para a realização do estudo, bem como o potencial e as 

características que determinados sujeitos sociais possuem para contribuir na 

compreensão e análise de experiências e expressões que o pesquisador se propõe a 

investigar.  

Nessa direção, a pesquisa teve como cenário os serviços de saúde da atenção básica 

do município de Natal/RN, mais especificamente, Unidades Básicas e Unidades Básicas 

de Saúde vinculadas à Estratégia de Saúde da Família, bem como os grupos nos quais 

eram realizadas as atividades de Práticas Integrativas e Complementares, distribuídos nos 

05 (cinco) distritos de saúde, quais sejam: Distritos Norte I e II, Distrito Sul, Distrito 

Leste e Distrito Oeste. Para tanto, foram protagonistas deste estudo, trabalhadores e 

trabalhadoras que atuavam diretamente nos grupos de Práticas Integrativas e 

Complementares, nos serviços de saúde da atenção básica. 
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6.2. Da aproximação com as Práticas Integrativas e Complementares Grupais 

ao trabalho de campo: entre caminhos e estratégias 

A aproximação com os profissionais e, principalmente, com as Práticas Integrativas 

e Complementares Grupais, aconteceu de uma forma gradativa, ainda sem uma relação 

direta com a pesquisa, numa tentativa de convivência que possibilitasse-nos uma sondagem 

do contexto e permitisse-nos o exercício de um primeiro nível do sentir o lugar, as pessoas 

dos grupos, o fluir da comunidade. A partir dessa primeira experiência de entrosamento foi 

que partimos para o trabalho de compreensão das questões que envolviam o estudo.  

Em suas reflexões sobre modos de fazer um trabalho de campo, Brandão (2007), 

relata que este é um exercício, mais que um puro ato científico, é uma vivência, um 

estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento que diferentes categorias de 

pessoas fazem ou realizam. Ao mesmo tempo, tem uma dimensão de subjetividade, ainda 

que nos armemos de uma intenção de objetividade, de tal forma que a produção do 

conhecimento se dá por meio de uma relação subjetiva, que tem uma dimensão social e uma 

dimensão afetiva, estabelecida entre as pessoas. Dessas relações, resultam trocas, sinais e 

símbolos que marcam tanto a realização do trabalho, como o material produzido pelo 

trabalho concretizado. Essa concepção que se coaduna a de González Rey (2002), de que o 

trabalho de pesquisa presume uma inserção ativa do pesquisador em campo, cuja finalidade 

é estabelecer relações que possibilitem uma convivência com o campo e, em razão disso, a 

produção dinâmica de informações. 

Toda essa problematização remete-nos a momentos de entrada no campo, escolha 

de instrumentos, registro sistemático e compreensivo de atos, sentidos e intencionalidades, 

na perspectiva de capturar posicionamentos dos participantes frente ao objeto de estudo. 

Desde a chegada até a saída dos grupos de PIC’s, todo o trabalho de campo teve a 

duração de cerca de 01 (um) ano e meio. Seu início se deu pouco tempo depois da aprovação 



134 
 

na seleção do doutorado, em parte, provocada pela avidez do contato coma realidade 

concreta da pesquisa, uma espécie de crença de que “o caminho se faz caminhando”; e por 

outra, e talvez não tão diferente da primeira motivação, por compartilharmos com uma 

lógica e concepção de produção de conhecimentos a partir do campo. Nesse pensamento, 

alio-me ao saudoso Rubem Alves quando dizia que “as palavras, inclusive as científicas, 

têm um poder enfeitiçante. Às vezes, é necessário recuperar os olhos virgens, para ver as 

coisas como se fosse pela primeira vez”. Desse modo, embora com algumas premissas- sim, 

porque a neutralidade científica é pura pretensão- optamos, como ponto de partida, por 

escutar o campo, atitude que contribuiu significativamente para a (re) estruturação de alguns 

eixos temáticos que dialogariam com a tese.  

O campo não nos era estranho, haja vista que circulávamos entre pessoas e práticas, 

por meio da participação em algumas atividades de interesses comuns que propiciavam esses 

encontros, o que facilitou o acesso a algumas informações e lugares. 

 

6.3. Procedimentos para o trabalho de campo 

Na perspectiva de analisar a inserção das PIC’s Grupais nos serviços de saúde da 

atenção básica e suas possibilidades de diálogo com a educação popular, principal objetivo 

desta tese, delineamos o trabalho de campo em 06 (seis) etapas, com suas respectivas 

estratégias, conforme descrição na Tabela 1. Todavia, vale ressaltar que esta divisão cumpre, 

tão somente, um fim didático de possibilitar uma melhor visualização de todo o percurso, 

mas devemos considerar que algumas dessas etapas ocorreram simultaneamente, durante 

todo o processo de pesquisa. 

Tabela 1: Percursos do trabalho de campo 
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Etapa  Objetivo Estratégia/ Participantes 

1.Visita às 

Secretarias 

Municipal e 

Estadual de Saúde 

do RN. 

2. Identificação dos 

equipamentos e 

profissionais de 

saúde  

 Conversar com gestores e 

consultar documentos sobre 

PIC’s 

 

 

Mapear os profissionais e 

equipamentos de saúde da 

atenção básica que atuavam em 

PIC’s 

 

Conversa informal 

 

 

 

Visita às UBS; 

conversa com 

profissionais e busca 

em redes sociais e 

consulta ao CNES; 

 

Gestores 

 

 

 

Profissionais de saúde  

3.Seleção dos 

grupos de PIC’s 

Grupais 

 

4.Inserção nos 

grupos de PIC’s 

Grupais 

Selecionar as PIC’s Grupais a 

fazerem parte do estudo 

 

 

Observar as PIC’s Grupais nos 

serviços 

 

Conversa sobre as 

características e modos 

de organização das 

PIC’s Grupais 

Observação-

participante e diário de 

campo 

Profissionais de que 

realizavam PIC’s Grupais 

 

 

Profissionais e Usuários 

dos grupos de PICs 

5.Entrevistas 

individuais ou em 

dupla e rodas de 

conversa 

Identificar o perfil sócio 

econômico e a inserção dos 

profissionais em PIC’s 

Questionário e roteiro 

de entrevista 

semiestruturada e 

roteiro de  

roda de conversa 

 

Profissionais que 

atuavam em PIC’s 

A primeira etapa do trabalho de campo compreendeu a realização de 02 (duas) 

visitas: uma à Secretaria Estadual de Saúde Pública [SESAPRN] e outra à Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal[SMS], a fim de contactar gestores e consultar documentos 

que pudessem subsidiar-nos com informações acerca das Práticas Integrativas e 

Complementares [PIC’s], no estado do RN e no município de Natal.  
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Por termos conhecimento de que o estado do Rio Grande do Norte havia implantado 

a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares [PEPIC-RN], através da 

Portaria n.º 274/GS, em 27 de junho de 2011, realizamos a primeira visita à Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte [SESAP]. Em conversa com a equipe 

responsável pela coordenação das Práticas Integrativas e Complementares, fomos 

informados de que a gestão não dispunha, naquele momento, de dados oficiais sobre as PIC’s 

realizadas em âmbito estadual, dadas as dificuldades de implementação da política no 

estado. Contudo, na ocasião, um questionário encontrava-se em fase de sistematização para 

ser enviado aos municípios, com o objetivo de realizar um diagnóstico situacional de 

Práticas Integrativas e Complementares. Essa visita foi bastante útil porque entramos em 

contato com vários documentos oficiais sobre PIC’s, como: planos de trabalho, relatórios, 

portarias, a própria Política Estadual e, a partir desse momento, começamos a participar de 

uma comissão, que se reunia uma vez a cada mês, e que tinha como finalidade implementar 

o plano estadual de Práticas Integrativas e Complementares e definir os rumos destas 

práticas no estado do Rio Grande do Norte.  

Em virtude da viagem para o doutorado sanduíche, na Espanha, a participação nessa 

comissão se restringiu a um período de 06 (seis) meses, tempo suficiente para percebermos 

as condições de formulação da Política no estado, suas potencialidades e fragilidades, bem 

como os pontos de tensão no que se refere à sua sistematização e condução em âmbito 

estadual e municipal. Um dos aspectos que muito nos chamaram a atenção, e que é um dos 

itens de problematização desta tese, foi a defesa de propostas de PIC’s que, primeiro, se 

localizassem nas práticas preconizadas pela Política Nacional; e segundo, aquelas pautadas 

em determinadas racionalidades médicas e com reconhecimento científico, posições que 

contribuíam, cada vez mais, para a manutenção e hegemonia do saber e poder médico. Na 

ocasião, a nossa participação foi bastante útil para considerar a inegável importância das 
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PIC’s contempladas na Política Nacional, ao mesmo tempo que problematizamos a 

necessidade de se valorizar e articular, também, outras experiências, saberes e práticas 

produzidos, por exemplo, a partir de outros domínios externos ao saber médico e de 

referências culturais disponíveis na e pela própria comunidade  

A segunda visita realizada, como parte da primeira etapa do trabalho, foi à 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal [SMS],na qual nos deparamos com um diagnóstico 

situacional de ações e serviços de PIC’s, desenvolvido no ano de 2011. Dentre as questões 

abordadas, interessava à secretaria saber quais as atividades executadas, por quais 

profissionais, principais dificuldades na condução das ações e resultados alcançados. A 

partir desse diagnóstico, identificamos algumas práticas previstas nas Políticas Nacional e 

Estadual de PIC’s, mesmo que timidamente, como a acupuntura, fitoterapia e homeopatia. 

No entanto, logo evidenciamos que as ações mais expressivas nos serviços de saúde da 

atenção básica eram aquelas de caráter coletivo, a exemplo das atividades físicas, como: 

yoga, tai chi chuan, grupos de idosos, grupos de gestantes, rodas de conversa, artesanato, 

terapia comunitária, pintura em tecido, teatro, dança circular e tenda do conto.  

Quanto aos trabalhadores e trabalhadoras de saúde, envolvidos com ações em 

PIC’s, destacaram-se: educadores físicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, 

nutricionistas, fonoaudiólogos e médicos. Das atividades realizadas, havia a indicação de 

que algumas eram desenvolvidas em conjunto, pelas equipes de saúde, num sistema de 

rodízio, de modo que cada profissional era responsável por um dos encontros.  

Dentre as principais dificuldades apontadas na execução das PIC’s, os profissionais 

apontaram, principalmente, a ausência de recursos humanos e precariedade de materiais, 

como: data-show, aparelho de som, lanche para os grupos e inadequação do espaço físico 

disponível para a realização das atividades.  
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O contato com o diagnóstico situacional do município de Natal foi de fundamental 

importância para um dos pontos de partida da pesquisa, pois, de posse das informações, 

buscamos identificar os profissionais que responderam a este questionário de atividades em 

PIC’s, a fim de constatar a permanência ou não dessas atividades nos serviços. 

A segunda etapa deste estudo consistiu na identificação dos equipamentos de 

saúde e profissionais da atenção básica que realizavam PIC’s Grupais. Com as 

informações acerca do diagnóstico situacional, o próximo passo foi a realização de visitas 

aos equipamentos de saúde. Como os serviços da atenção básica, mas especificamente, as 

Unidades Básicas de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família, no município de Natal, 

estão divididos em distritos (Norte I e II, Sul, Leste e Oeste), o cronograma de visitas foi 

organizado a partir dessa lógica, de modo a contemplar as 66 unidades do município, 

divididas entre os distritos. Desse modo, visitamos os estabelecimentos da atenção básica 

em saúde, a fim de conversar com gestores e equipes que atuavam em PIC’s Grupais, com 

a pretensão de estabelecermos um primeiro contato. Na ocasião, os próprios serviços foram 

fonte de informação para esta pesquisa, não apenas sobre as práticas existentes em seu 

equipamento, mas, também, sobre aquelas realizadas em outros territórios circunvizinhos. 

Em meio às passagens pelos serviços, descobrimos muitos profissionais que foram 

precursores de práticas de saúde que se coadunam com os princípios das PIC’s Grupais, 

antes mesmo destas serem instituídas como política, em âmbito nacional, estadual e 

municipal, ou quando ainda não se pretendia tal institucionalização. 

Concomitante à visita aos serviços, realizamos uma consulta minuciosa ao Cadastro 

Nacional de estabelecimentos em Saúde [CNES], na perspectiva de identificar os serviços e 

profissionais que realizavam PIC’s Grupais. Neste sistema, a consulta foi efetuada por meio 

do código 134, através do qual são registradas as ações de PIC’s em saúde, desenvolvidas 

no estado. No entanto, à época, o referido código cadastrava, apenas, aquelas práticas que 
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estavam determinadas pela Política Nacional PIC’s, quais sejam: homeopatia, fitoterapia, 

acupuntura, termalismo e a medicina antroposófica, Termalismo/Crenoterapia, Práticas 

Corporais/Atividade Física, técnicas em Medicina Tradicional Chinesa. Naquele momento, 

a consulta ao CNES tornou evidente a invisibilidade das PIC’s distintas daquelas 

estabelecidas pela política nacional. 

Hoje, na fase final da escrita desta tese, portanto, com o trabalho de campo 

concluído, e 10 (dez) anos após a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares [PNPIC], no ano de 2006, processos específicos das práticas foram 

incluídos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema único de Saúde [SUS]. Desse modo, por meio da portaria SAS n 404, 

de 15 de abril de 2016, promoveu-se a inclusão de procedimentos no Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS [SISSUS] e no Sistema de Informação da Atenção Básica [SISAB], 

com vistas a monitorar a realização das PIC’s nos territórios. Dentre as práticas que, a partir 

de então, podem ser inseridas no sistema estão: terapia comunitária, dança circular, 

biodança, ioga, oficina de massagem e automassagem, auriculoterapia, orientação de 

tratamento termal e crenoterápico. Em termos de avanços, significa a adoção de práticas 

próximas de nossa identidade, que expressam as peculiaridades e potencialidades locais, 

uma vez que se passar a considerar as experiências e saberes gestados nos espaços populares. 

Outra fonte de informação primordial que contribuiu com a descoberta das PIC’s 

Grupais, nos serviços de saúde, foram as redes sociais, especialmente o Facebook, haja vista 

que quase todas as Unidades Básicas de Saúde do município de Natal estavam conectadas a 

esta rede, e na qual eram divulgadas todas as atividades realizadas nos territórios.  

A terceira etapa do trabalho de campo teve como propósito a seleção das PIC’s 

Grupais que participaram deste estudo. Para tanto, realizamos uma rápida sondagem com os 

profissionais a fim de entendermos os motivos que levaram à estruturação dos grupos, 
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concepção do trabalho, modos de organização das práticas, orientações teórico-

metodológicas etc. para, a partir de então, fazermos a opção pelos grupos que comporiam a 

pesquisa. 

É interessante registrar que, em virtude da diversidade de trabalhos em grupo 

realizados nos serviços de saúde, foi necessário um recorte condizente com os objetivos de 

uma tese que propõe a educação popular como um eixo articulador e orientador das PIC’s 

Grupais. Essa escolha implicou num esforço adicional para identificarmos práticas que 

atendessem basicamente a dois critérios, previamente estabelecidos: primeiro, práticas 

grupais que estivessem em sintonia com as concepções e princípios das PIC’s, quais sejam: 

a) práticas coletivas que, a priori, partiam de uma problematização do modelo biomédico 

de cuidado em saúde e que se colocavam como uma alternativa à medicalização no serviço; 

b) uma concepção de saúde integrada ao bem estar físico, mental, social e espiritual; c) foco 

no sujeito e não na doença; e d) ações que estimulassem a autonomia das pessoas frente ao 

processo saúde-doença; e o segundo critério, práticas que, ao longo do processo grupal 

construíssem algum tipo de interação ou conversação entre os participantes, de modo que 

possibilitassem uma análise de como se dava, por exemplo, a construção das demandas, 

relações de poder e participação, valorização das potencialidades e saberes, nível de 

problematização das experiências, protagonismo do grupo, autogestão, dentre outros.  

Desse modo, das PIC’s Grupais identificadas no trabalho de campo, 08 (oito) se 

encaixavam nos critérios mencionados anteriormente. Deste elenco, foi possível a realização 

da observação-participante em 05 (cinco) grupos).  

A quarta etapa da pesquisa constituiu-se da inserção nos grupos de PIC’s, por 

meio da qual fizemos, inicialmente, um exercício de imersão na realidade dos serviços e das 

comunidades. A entrada no campo foi mediada pelas próprias equipes dos estabelecimentos 
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de saúde, na maioria das vezes, por agentes comunitários de saúde, com as quais pudemos 

transitar pela comunidade, conversar informalmente com as pessoas que frequentavam às 

Unidades Básicas de Saúde, e escutar sobre a relação que esses usuários estabeleciam com 

as práticas. Paralelamente, realizamos visitas domiciliares e inserimo-nos em alguns espaços 

comuns aos participantes das práticas, como as festas da comunidade, organizadas pelo 

serviço, a exemplo do carnaval e das festas juninas, bem como outras atividades coletivas 

de lazer. Iniciamos aqui, portanto, a nossa participação nos grupos selecionados para a 

pesquisa. 

Diante da diversidade de estilos participativos de investigação que compõem a 

pesquisa-participante, como dissemos anteriormente, a observação-participante constituiu-

se como a principal estratégia de produção dos dados acerca dos grupos, cujo trabalho 

dividimos em dois momentos: o primeiro, caracterizado por uma observação-participante 

mais espontânea e despretensa, com o intuito de observar e conhecer o cotidiano dos 

profissionais, dos grupos e das pessoas inseridas nas práticas. Assim, entramos em contato 

com aspectos primários, aqueles que antecediam os encontros, tais como organização do 

ambiente, interação da equipe e distribuição de funções no grupo, chegada e acolhida dos 

participantes, com os quais mantínhamos algum tipo de diálogo, antes de cada encontro etc.; 

e o segundo momento, que consistiu numa observação-participante mais sistemática, a fim 

de registrar elementos peculiares aos processos grupais das práticas, conforme diário de 

campo, anexo A: acolhimento do grupo, dinâmicas utilizadas, respeito às potencialidades 

dos participantes, aspectos metodológicos que norteavam as práticas, temas geradores, 

saberes produzidos coletivamente, contextualização e problematização dos temas, relações 

de poder e participação, autogestão, entre outros. Destacamos que o referido diário de campo 

fora estruturado e anteriormente utilizado num projeto de extensão universitária em PIC’s 
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Grupais, desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande, em Unidades Básicas 

de Saúde.  

Entendemos que a elaboração de um diário de campo, com um roteiro norteador 

das observações sistemáticas, é de extrema importância, haja vista que direcionará a atenção 

do pesquisador para aspectos que estão diretamente sintonizados com os objetivos do estudo. 

No entanto, vale destacar que, embora o referido roteiro tenha estabelecido alguns 

indicadores que facilitaram a observação, a todo o instante esteve aberto às novidades dos 

grupos e funcionou como um registro de outros eventos que ocorreram no ambiente 

pesquisado, distintos daqueles previamente estabelecidos como ponto de partida. 

No contexto de inserção nos grupos de PIC’s, é importante frisar que, apesar da 

observação-participante ter sido a principal estratégia para o trabalho de campo, nossa 

participação, nessa fase, não se limitou a analisar os aspectos grupais de maneira passiva, à 

distância do grupo. Primeiramente, na condição de sujeitos externos, a todo o momento 

estávamos imersos nas vivências grupais e participávamos de todas as atividades como 

pessoas que, de fato, não eram parte daquela comunidade, mas que poderiam se inserir e se 

entrosar sem alterar drasticamente a dinâmica e rotina dos grupos.  

Além da participação nas vivências coletivas, outra forma de engajamento nesses 

espaços foi através da colaboração na sistematização e organização das atividades de PIC’s 

Grupais. À medida que problematizávamos alguns aspectos do grupo, igualmente éramos 

provocados a uma implicação no sentido de contribuir para alterar aquela realidade. Nesse 

sentido, colaboramos em alguns momentos como facilitadores de algumas atividades 

grupais e vivências, participamos de momentos de planejamentos e avaliações das ações em 

PIC’s Grupais, e, a pedido dos profissionais de saúde, realizamos algumas oficinas de 

formação em metodologias de grupo, como a terapia comunitária e as danças circulares. 
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A imersão nos grupos de PIC’s, desde o início do trabalho de campo, possibilitou-

nos, de modo significativo, a aproximação e vinculação com todos os protagonistas das 

práticas, motivo que facilitou a execução da quinta e última etapa deste estudo, que foram 

as entrevistas e rodas de conversa com os profissionais de saúde.  

A opção pelas entrevistas e rodas de conversa, simultaneamente, deveu-se ao fato 

de que, durante a pesquisa, identificamos distintas configurações de atuações profissionais 

em PIC’s Grupais nos serviços. Dentre as mais comuns, encontramos práticas realizadas por 

apenas um profissional ou em dupla, e outras desenvolvidas em equipe. Com este formato, 

fomos motivados a pensar estratégias diferentes de produção de dados, uma vez que, apenas 

a entrevista nos parecia um instrumento insuficiente para contemplar, por exemplo, as 

práticas realizadas em equipe. Dessa forma, com os profissionais que realizavam ações em 

PIC’s Grupais, individualmente ou em dupla, utilizamos a entrevista semiestruturada, 

enquanto que, para aqueles que executavam as atividades em equipe, optamos pelas rodas 

de conversa, inspiradas no método do Círculo de Cultura de Paulo Freire.  

Sistematizados na década de 1960, os Círculos de Cultura são ferramentas coletivas 

de diálogo que surgiram nos espaços formais e não formais da educação, e, aos poucos, 

expandiram-se para os mais diversos espaços educativos, com o intuito de suscitar o caráter 

democrático e libertador da educação, promover a horizontalidade na relação educador-

educando e valorizar as culturas locais. Para tanto, estão fundamentados numa concepção 

que considera o homem como um ser relacional, produtor de cultura, mediante uma crença 

de que o conhecimento se constrói no e a partir do diálogo e da participação, elementos 

primordiais a uma prática pedagógica democrática, como assinala Paulo Freire (2001): 

A possibilidade humana de existir - forma acrescida de ser mais do 

que viver, faz do homem um ser eminentemente relacional. Estando 
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nele, pode também sair dele. Projetar-se. Discernir. Conhecer. É um 

ser aberto. Distingue o ontem do hoje. (p. 10). 

 

Em termos práticos, em lugar da escola, temos um círculo de cultura. Não há um 

professor, mas sim um coordenador de debates. Em lugar da aula discursiva, na qual se 

despeja conhecimento, o diálogo. Em vez de aluno, participante do grupo. E por que Círculo 

de Cultura? A ideia do Círculo pressupõe um facilitador, numa relação mais horizontalizada, 

na qual todas as pessoas envolvidas são ensinantes-aprendizes, no contexto de construção 

da realidade. E é de Cultura porque suscita modos solidários e coletivos de pensar e agir 

entre os sujeitos, seres da história, e preserva o espírito do diálogo e da participação.  

Com foco em processos que são produzidos nas articulações de diferentes culturas, 

esses espaços são lugares privilegiados porque: 

Pessoas, sujeitos individuais e coletivos, autores e atores que se 

organizam, se relacionam, se contextualizam, trocam experiências 

“inter/multiculturais críticas”, aprendem e ensinam culturas 

diferentes, reaprendem as suas próprias culturas, aprendem e 

reconstroem conhecimentos com base na aproximação da totalidade 

dos seus saberes, incluindo-se aí, necessariamente, os 

conhecimentos científicos acumulados historicamente, levando em 

consideração todas as manifestações das suas humanidades. 

(Padilha, s.p.) 

Didaticamente, os Círculos de Cultura são estruturados a partir de três momentos, 

conforme sistematização de Brandão (1991): 
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a) o primeiro, que diz respeito à investigação do universo vocabular, que constitui 

uma etapa na qual são extraídas as palavras geradoras, com o fim de definir o tema gerador 

do encontro;  

b) o segundo, refere-se à tematização e consiste na codificação e decodificação dos 

temas selecionados, articulando-os com o seu significado social e com a consciência do 

vivido. A partir do tema gerador, podemos ir além do limite do conhecimento que as pessoas 

trazem sobre a realidade, com o propósito de compreendê-la e nela interferir criticamente. 

Suscita-se uma nova forma de relação com a experiência vivida;  

c) e o terceiro, a problematização, que se configura como um dos momentos mais 

importantes do Círculo de Cultura, pois tenta superar a visão ingênua da realidade por uma 

visão crítica que possibilite a transformação do contexto vivido. A expressão “visão 

ingênua” veicula a ideia de uma consciência que as pessoas adquirem sobre si mesmas e 

sobre o mundo, mas que é, muitas vezes, desconhecida. Ou seja, as pessoas sabem, mas não 

sabem que sabem. O ato de problematizar discute os problemas a partir da realidade 

observada, com todas as suas contradições, ao mesmo tempo que busca alternativas para 

transformá-la. 

Os Círculos de Cultura nos põem diante de encontros e relações que denotam uma 

radical mudança na compreensão das ações dos sujeitos nos processos educativos e de saúde, 

sobretudo, no que concerne ao reconhecimento do quanto as nossas identidades e culturas 

são plurais e complexas. Desse modo, as rodas de conversa, utilizadas como ferramentas 

metodológicas nesta pesquisa, permitiram que os profissionais participantes passassem a 

perceber questões não tão evidentes ou nunca pensadas e refletidas no cotidiano das práticas, 

e que colocam em dúvida e em problematização as suas próprias identidades no grupo. Esses 
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encontros possibilitam a ampliação do olhar sobre a realidade na qual estão inseridos, e, 

consequentemente, a vivência amparada pela dialética tríade ação-reflexão-ação (práxis).  

Ademais, a opção pela estratégia das rodas de conversa, neste trabalho, justifica-se 

em razão de não fazer sentido a compartimentalização dos profissionais das PIC’s Grupais, 

que, com raras exceções, ocorriam de modo multidisciplinar. Uma postura contrária poderia 

incorrer em consequências como a ênfase no especialismo, um pensamento incompatível 

com esta tese que propõe a integralidade como um dos eixos norteadores das referidas 

práticas. Portanto, os espaços das rodas se constituíram como um momento ímpar para a 

visualização dos aspectos tensionais nas equipes e possibilitou a tematização, 

contextualização e problematização de determinados temas peculiares às práticas estudadas, 

que pareciam, no entanto, invisíveis no cotidiano dos serviços de saúde. 

Dito isto, como meio para a produção dos dados deste estudo, foram realizadas 06 

(seis) entrevistas e 02 (duas) rodas de conversa, com a participação total de 57 (cinquenta e 

sete) profissionais na pesquisa. Antes das entrevistas e rodas de conversa, porém, 

trabalhamos um questionário com todos os profissionais atuantes em PIC’s Grupais, com o 

fim de traçar um perfil acerca dos aspectos socioeconômicos, dados sobre a formação, 

trajetória profissional, atividades desenvolvidas nos serviços de saúde, bem como a atuação 

desses trabalhadores nas mencionadas práticas coletivas, conforme anexo A. 

Posteriormente, realizamos as entrevistas individuais ou em dupla, por meio da utilização 

de um roteiro semiestruturado, de acordo com o anexo B, composto por 12 (doze) questões 

abertas.  

Destacamos que as entrevistas individuais e em dupla e as rodas de conversa 

ocorreram simultaneamente, ambas com o objetivo de apreender informações que 

subsidiassem a análise da inserção das PIC’s Grupais nos serviços de saúde da atenção 
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básica, as possíveis contribuições em termos de reorientação de outras racionalidades, bem 

como as possibilidades e limites dessa atuação.  

A realização das rodas de conversa se deu mediante o tema gerador PIC’s Grupais, 

que necessitou ser previamente definido em função dos objetivos da pesquisa. Dessa 

maneira, passamos objetivamente ao momento da tematização, no qual os profissionais 

foram suscitados a expressar vivências particulares e grupais sobre as práticas coletivas, seus 

modos de inserção nos serviços de saúde, a partir de quais demandas, para quais 

participantes, com quais objetivos etc. À medida que as pessoas compartilhavam suas 

experiências e sentidos sobre as PIC’s Grupais, problematizamos alguns aspectos das 

conversações. Do mesmo modo, em virtude dos objetivos deste estudo, que requer 

posicionamentos dos profissionais sobre determinadas perguntas, como alguns temas não 

surgiram espontaneamente, inserimos outras questões temáticas a fim de mobilizar o diálogo 

em torno da temática. Para a realização das rodas de conversa tomamos como base um 

roteiro norteador, conforme anexo C.  

Esgotadas as possibilidades de conversação acerca dos modos de inserção das 

PIC’s Grupais nos serviços de saúde da atenção básica, principais demandas e objetivos das 

referidas práticas, dentre outras questões, provocamos os profissionais a dialogar sobre 

temáticas, como: planejamento, avaliação, registro das atividades grupais, exercício da inter 

e transdisciplinaridade, sobretudo, quando da realização do planejamento e execução das 

práticas, e, finalmente, os fundamentos teórico-metodológicos que orientam as atividades 

em grupo. 

Como um dos objetivos desta pesquisa consistiu em analisar os limites e 

possibilidades das PIC’s Grupais e as possíveis contribuições e mudanças em termos de 

reorientação de outras racionalidades em saúde, suscitamos um diálogo sobre a importância 
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das práticas mencionadas na produção de cuidado, no cotidiano dos serviços, os principais 

resultados observados e as potencialidades e fragilidades das ações grupais. 

Finalmente, em consideração a ideia de que as PIC’s Grupais devem ser um passo 

a mais para o fortalecimento do SUS, e, por conseguinte, de seus princípios fundamentais, 

como a universalidade, integralidade, equidade e participação social, interessou-nos saber 

se as práticas coletivas realizadas nos serviços se articulavam com o contexto maior da 

política de saúde, bem como com outras políticas e/ou outros programas. 

6.4. Estratégias de análise 

Em sintonia com os pressupostos da educação popular, sobretudo daqueles que 

amparam a pesquisa participante, abordagem teórico-metodológica adotada neste estudo, 

tomaremos o dialogismo vivido no contexto das PIC’s Grupais como foco para a análise dos 

sentidos e práticas discursivas produzidos no cotidiano dos contextos grupais. O sentido, 

conforme Spink (2000), 

 

É uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 

precisamente interativo, por meio do qual as pessoas- na 

dinâmica das relações sociais historicamente datadas e 

culturalmente localizadas- constroem os termos a partir dos 

quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a 

sua volta. (p. 41). 

 

Nesse contexto, a linguagem é considerada como constituinte das práticas sociais 

na produção do conhecimento, portanto, uma atividade compartilhada que deve focalizar o 

relacionamento entre as pessoas e não o indivíduo como produtor da linguagem e do 
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entendimento. Desse modo, torna-se possível compreender como as pessoas constroem-se, 

ao mesmo tempo que produzem significados sobre os eventos cotidianos.  

Dito isto, consideraremos em nossa análise os processos de interanimação dialógica 

para a compreensão da produção de sentidos e das práticas discursivas. Spink (2000), afirma 

que "a força constitutiva das práticas discursivas está em prover posições de pessoa: uma 

posição incorpora repertórios interpretativos, assim como uma localização num jogo de 

relações inevitavelmente permeado por relações de poder" (p. 56). Entendemos, pois, que é 

nos processos conversacionais (posicionamentos) e na interação social (dialogismo) que o 

indivíduo é constituído e reconstituído permanentemente.  

Conforme mencionado em seções anteriores, a produção de dados desta pesquisa 

foi composta por três fases, distribuídas nas seguintes estratégias: entrevistas, rodas de 

conversa e observação-participante. Para tanto, adotamos procedimentos de sistematização 

e análise das informações também distintos.  

A começar pelas entrevistas e rodas de conversa, cujo objetivo consistiu em analisar 

os modos de inserção das PIC’s Grupais e suas possibilidades de reorientação do cuidado 

em saúde, após a produção dos dados, todas as entrevistas e rodas de conversa foram 

transcritas textualmente e sistematizadas. 

No entendimento de que a investigação científica se dá num processo de construção 

e reconstrução colaborativa, após as transcrições das entrevistas e rodas de conversa, 

devolvemos os textos para os respectivos autores e autoras participantes desta pesquisa, com 

o intuito de contribuírem com a estruturação das narrativas. Essa postura tomou como base 

a proposta metodológica das produções de narrativas de Balaschi y Montenegro (2003), 

desenvolvida no final dos anos de 1990, no grupo de pesquisa Fractalidades en Investigación 
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Crítica [FIC], del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB). 

Essa abordagem está ancorada na concepção dos conhecimentos situados de Donna 

Haraway (1991) citada por Goikoetxea e Fernández (2014), que  

Reivindican el conocimiento científico como una práctica 

social atravesada por relaciones de poder y dominación 

propias de los contextos sociales e históricos en los que se 

inserta. Frente a la noción de un conocimiento objetivo, 

universal y exento de juicio de valor, van a emerger marcos 

epistemológicos alternativos que apuestan por un 

conocimiento localizado influenciado por el contexto político 

y cultural. (p. 100) 

A proposição da metodologia das produções de narrativas é uma resposta ao 

realismo e ao positivismo, conforme explicita Goikoetxea e Fernández (2014): 

Muchos de los estudios y de las prácticas narrativas en ciencias 

sociales se han focalizado en la narrativa como producto o 

efecto de la organización de la experiencia y la producción de 

significado, privilegiando una sola posición epistémica: la de 

quien narra. (p. 99). 

 

A ideia é que o investigador não seja o representante da voz dos participantes. Ao 

contrário, é um trabalho de coautoria. Assim, mostra-se como uma proposta de rompimento 

da dicotomia investigador/ investigadora versus objeto de investigação e uma opção de 
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investigação científica que promove um maior poder de participação dos sujeitos 

investigados.  

Entretanto, apesar da tentativa de construção coletiva dos dados desta pesquisa, das 

06 (seis) entrevistas devolvidas, apenas 02 (duas) participantes retornaram os textos, com 

poucas sugestões. Quanto às rodas de conversa, num total de (02) duas realizadas, apenas 

um grupo, com poucos profissionais, participou da reelaboração das narrativas. Sobre 

episódios dessa natureza, é interessante expressar que, como qualquer outra técnica, as 

produções narrativas têm suas potencialidades e seus limites, como reforçam Gandarias, 

2014 e García e Montenegro, 2014:  

 

Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención respecto 

a la elaboración de las narrativas… es el grado de compromiso 

y dedicación que requiere frente a otras metodologías como la 

entrevista. Si bien ese grado de compromiso puede implicar 

una cierta dificultad, también se traduce en una mayor 

apropiación del texto y una posibilidad de cambios en el 

posicionamiento de la propia participante 

a lo largo del proceso. (p. 105).  

Além das questões explicitadas pelas autoras, no caso específico de uma 

investigação sobre PIC’s Grupais, num contexto de trabalho em serviços de saúde, 

ousaríamos apontar, pelo menos, três possibilidades para a não adesão dos participantes a 

essa metodologia: a primeira, diz respeito à ausência da cultura de coparticipação das 

pessoas em pesquisas, decorrente do modo de produção de conhecimento ainda hegemônico 

em nossa sociedade, que submete os participantes à condição de meros informantes; a 

segunda, tem a ver com a forma como os processos de trabalho são organizados nos serviços 
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de saúde, com base num modelo produtivista que inviabiliza o exercício de ação-reflexão-

ação, por parte dos profissionais; a terceira pista pode estar relacionada com a forma como 

as informações e acordos de colaboração foram compactuados com os participantes, no 

momento de execução da pesquisa, sobretudo, no que se refere à clareza e entendimento dos 

caminhos da pesquisa. 

Após a produção e reescritura dos dados, as entrevistas e rodas de conversa foram 

submetidas aos seguintes procedimentos de análise qualitativa: 

a) análise do material transcrito, com a manutenção de todos os turnos e falas dos 

participantes; 

b) leitura do material e construção de eixos analíticos que perpassavam as práticas 

discursivas dos participantes; 

c) delimitações temático-sequenciais; 

d) construção de mapas que articularam a linha narrativa dos participantes sobre 

determinados eixos temáticos; 

e) mediante leitura exaustiva das informações registradas, foram delimitados 

alguns núcleos temáticos, os quais foram articulados e confrontados com o 

referencial teórico produzido durante todo o processo da pesquisa.  

Quanto aos dados produzidos a partir da observação-participante, sistematizamos a 

análise dos processos grupais das PIC’s a partir de impressões e narrações registradas nos 

diários de campo. Em termos de procedimentos organizativos e analíticos, não foram tão 

distintos das entrevistas e rodas de conversa. Porém, diferentemente das outras estratégias, 

tínhamos alguns eixos analíticos pensados, a priori, em função de um dos objetivos da 

pesquisa que consistiu em analisar a relação saber-fazer-poder produzidos nos grupos, quais 
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sejam: relações de poder e participação, valorização das potencialidades e saberes, 

problematização das experiências, protagonismo do grupo, autogestão, dentre outras.  

Em observância à resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que diz 

respeito à participação de seres humanos em pesquisas, o projeto que resultou nesta tese foi 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado 

em primeira instância (Número do Parecer: 1.476.845. Desse modo, antes de iniciarmos a 

produção de dados nos grupos, todos os participantes foram informados sobre os objetivos 

propostos pelo estudo, de modo que, após tomarem ciência, declararam anuência frente a 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido [TCLE].  

Por fim, conforme compromisso assumido no momento de execução desta pesquisa 

com as pessoas dos serviços de saúde, após a sistematização e análise dos dados, 

marcaremos uma reunião com todos os participantes com a finalidade de apresentar e 

discutir os resultados obtidos ao longo de todo o estudo.  

 

7. A inserção das pic’s’ grupais nos serviços de saúde da atenção básica em Natal e sua 

interface com a educação popular  

 

Este capítulo trata da apresentação e análise do material produzido durante o 

percurso de construção desta tese, em decorrência da concretização de seu principal objetivo 

que consistiu em analisar a inserção das PIC’s Grupais como estratégia de cuidado e atenção 

integral à saúde na atenção básica, na perspectiva de compreender as possibilidades de 

diálogo com a educação popular. Para tanto, apresentamos os dados produzidos a partir de 

duas seções: a primeira, referente ao mapeamento dos serviços e profissionais que realizam 

PIC’s Grupais nos equipamentos de saúde da atenção básica no município de Natal, as 
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práticas identificadas e principais características em termos de orientações teórico-

metodológicas. Posteriormente, são discutidos os modos de inserção das PIC’s Grupais, as 

articulações com outras ações do próprio serviço e as concepções de saúde, cuidado e cura 

que sustentam tais práticas. Na segunda seção, são exploradas informações alusivas às 

demandas dos grupos de PIC’s observados, à relação saber-fazer-poder produzidos no 

processo grupal nos serviços de saúde da atenção básica, e, por fim, como as ações em PIC’s 

podem estabelecer um diálogo com a educação popular. 

De início, ressaltamos que, pelo fato de termos trabalhado com estratégias distintas 

de produção de dados, ora utilizamos turnos de fala dos próprios participantes da pesquisa, 

resultantes das entrevistas e rodas de conversa, ora nos posicionamos como narradores de 

eventos vinculados aos processos grupais observados nos contextos vivenciais das PIC’s.  

O trabalho de campo deste estudo foi realizado nos serviços de saúde da atenção 

básica do município de Natal, com cobertura nos 05 (cinco) distritos sanitários, quais sejam: 

distritos Norte I e II e distritos Sul, Leste e Oeste. Com isso, as PIC’s Grupais encontram-se 

localizadas no âmbito da promoção, especialmente nas atividades de educação em saúde, 

em Unidades Básicas de Saúde e Unidades básicas de Saúde da Família. Por vezes, 

utilizamos nesta tese os termos “Unidade Básica de Saúde [UBS]” e “Unidade Básica de 

Saúde da Família [UBSF]” como se fossem equipamentos de saúde distintos em razão de 

que, à época do trabalho de campo, nem todas as Unidades Básicas do município estavam 

vinculadas à Estratégia de Saúde da Família. Nesse momento, o município ainda realizava 

a transição para transformar todos os estabelecimentos em UBSF. 

A implantação das PIC’s Grupais tem sido resultado de uma responsabilização 

compartilhada entre as equipes da ESF e dos NASF’s, no caso deste último, conforme prevê 

em uma de suas diretrizes que contempla as atividades integrativas e complementares como 

uma de suas áreas estratégicas, com a intenção de garantir uma maior pluralidade terapêutica 
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aos usuários e inibir a cultura da medicalização, com base em outras concepções de saúde, 

conforme expressa a ACS: 

Há vinte anos que trabalho como agente comunitária de saúde e [...] a gente fazia 

visita domiciliar, sempre fizemos, e depois da Estratégia de Saúde da família foi 

que a gente teve que usar as estratégias, não é? Então esses grupos de PIC’s são 

estratégias que a gente tem que usar com a população. Melhorou muito a nossa 

estratégia de lidar com as pessoas e para que eles acordem para a prevenção porque 

a gente usava mais o curativo e as pessoas começam a acordar para ver a prevenção 

(ACS 01).  

Assim, as PIC’s Grupais, situadas na ESF, que é uma das principais estratégias de 

fortalecimento do SUS, têm contribuído significativamente para que muitos profissionais 

questionem a eficácia das tecnologias biomédicas e despertem para a necessidade de 

repensar as suas práticas tecnoassistenciais.  

Na sequência, apresentamos as informações referentes ao primeiro objetivo deste 

estudo, que consistiu em mapear os serviços e profissionais de saúde que realizam PIC’s 

Grupais na atenção básica.  
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7. 1. Mapeamento dos profissionais que realizam PIC’s Grupais nos serviços 

de saúde da atenção básica 

Tabela 2: Quem são as trabalhadoras e trabalhadores das PIC’s Grupais 

Características Especificação N 

 

Gênero Feminino  54 

     Masculino 02 

 

 

Faixa etária 

30-34 08 

35-39 03 

40-44 09 

45-49 18 

Acima de 50 15 

Não responderam 03 

 

A tabela 2 apresenta um perfil geral das trabalhadoras e trabalhadores que realizam 

PIC’s Grupais nos serviços, com 18 (dezoito) pessoas situadas no grupo que estão entre 45-

49 anos de idade, seguido de outras 15 (quinze) que estão acima dos 50 anos. Notamos a 

predominância das mulheres como praticantes integrativas, que, em parte, pode ser 

explicada pela presença marcante de categorias tradicionalmente femininas à frente de ações 

de educação em saúde nos serviços, como enfermeiras e agentes comunitárias de saúde.  

Em termos de categoria profissional, evidenciamos que é cada vez mais ampla a 

inserção das diversas especialidades e domínios de conhecimentos nas PIC’s Grupais, o que 

demonstra a natureza multi e interdisciplinar destas práticas, ainda que algumas profissões 

apareçam de modo tímido. Assim, conforme tabela 3, identificamos 56 (cinquenta e seis) 

profissionais que desenvolvem PIC’s Grupais, vinculados às seguintes categorias: 16 

agentes comunitárias de saúde, 09 enfermeiras, 08 educadores físicos, 07 médicas, 04 
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nutricionista, 03 psicólogas, 03 auxiliares de enfermagem, 03 dentistas, 02 farmacêuticos e 

01 fonoaudiólogo. 

 

Tabela 3: Profissionais de PIC’s Grupais por categoria profissional 

 

Categoria 

 

N 

Agente comunitária/o de saúde 16 

Enfermeira/o 9 

Educadora/o Física/o 8 

Médica/o 7 

Nutricionista 4 

Psicóloga/o 3 

Auxiliar de Enfermagem 3 

Dentista 3 

Farmacêutica/o 2 

Fonoaudióloga 1 

Total 56 

 

Convém destacar a participação expressiva das Agentes Comunitárias de Saúde 

[ACS’s] nas PIC’s Grupais. Ao assumirem uma função estratégica na ESF, com o papel de 

acolher e encaminhar as demandas individuais e coletivas da comunidade, estas 

trabalhadoras se revelam verdadeiras potências terapêuticas nos territórios das práticas.  

As pessoas se sentem mais à vontade perto do agente e o agente está lá na casa delas. 

A gente faz visitas, mas não é como os agentes comunitários de saúde que conhecem, 

que estão lá no território, que fazem parte de toda a dinâmica, sabem até o que os 

pacientes comem pela manhã, que horas acordam, que horas vão dormir. Então eles 
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têm esse privilégio de estar habitando ali o território deles, onde não é todo mundo 

que entra (Enfermeira 01).  

Dessa forma, o discurso acima nos faz supor que a significativa inserção dos ACS’s 

nas PIC’s Grupais está relacionada, pelo menos, a três aspectos: primeiro em razão destes 

trabalhadores viverem na mesma comunidade na qual está localizada a UBS de sua 

vinculação profissional. De acordo com Lancetti (2009), os ACS’s, quando articulados com 

outros parceiros da organização sanitária, são fundamentais para fazer funcionar os 

equipamentos e práticas de saúde. Isso se deve à condição paradoxal dos próprios agentes, 

pois são ao mesmo tempo membros da comunidade e integrantes da equipe. Essa vivência 

no mesmo território dos usuários, além de possibilitar um vínculo afetivo do ACS com a 

comunidade, produz um conhecimento deste sobre a realidade socioeconômica e cultural e 

as necessidades de saúde das pessoas.  

O segundo aspecto que pode explicar a importante participação dos ACS’s nas 

PIC’s Grupais, que é um desdobramento do primeiro, refere-se à facilidade deste 

profissional em suas práticas educativas transitar por distintos saberes, o popular e o 

científico, pois, ao mesmo tempo que é portador de um saber técnico possui um saber 

popular inerente à sua classe. Assim, a concepção educativa de suas ações tem como base a 

valorização das práticas e conhecimentos populares, que, segundo Bornstein, Morel, Pereira 

e Lopes (2014) pode ser aprofundada pelos pressupostos teórico-metodológicos da educação 

popular, na perspectiva de contribuir para a transformação nas relações educativas em saúde. 

O terceiro aspecto está relacionado ao fato dos ACS’s serem vinculados às ações 

de promoção e prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde na ESF, contexto 

em que as ações integrativas estão incluídas na atenção básica. Assim, como possuem a 

atribuição de visitas domiciliares e realização de ações educativas individuais e coletivas na 

comunidade, os ACS’s conseguem penetrar os territórios muito mais facilmente que os 
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demais profissionais de saúde atravessados por hábitos e modos de agir em saúde que são 

decorrentes da lógica biologicista. Nesse sentido, favorece uma aproximação que permite 

reconhecer aqueles usuários que necessitam se beneficiar de ações como as PIC’s Grupais, 

além destes ACS’ também serem, muitas vezes, as mesmas pessoas que coordenam as 

atividades integrativas ou são participantes assíduos junto com a comunidade.  

Entretanto, uma das entrevistadas chama a atenção que, para além de considerar o 

ACS como um dos grandes mobilizadores das PIC’s Grupais, enquanto prática educativa é 

necessário discutir os desafios da participação deste trabalhador nestas ações, em razão dos 

limites impostos pela burocracia dos serviços e pelos modos de avaliação de seu trabalho. 

Não conta como o trabalho do agente de saúde participar de grupo. Conta a gente 

fazer visitas, não sei quantas visitas [...] tragam aí tantas visitas e a gente tem que 

mostrar aquele número de visitas. Não é possível que isso não seja um trabalho e 

não mereça remuneração [...] Se você se envolve muito com programas educativos 

eles dizem que você não quer trabalhar, que você não está trabalhando. É como se 

a gente quando faz essas atividades não trabalhasse (ACS 02).  

Bornstein e Stotz (2009) e Bornstein, Morel, Pereira e Lopes (2014) corroboram 

com o discurso da ACS quanto às atividades de promoção da saúde não serem consideradas 

nos relatórios de produtividade e não terem espaço para seu relato no Sistema de Informação 

da Atenção Básica [SIAB], o que configura uma contradição com as diretrizes da ESF. Os 

autores acrescentam ainda que “o caráter normativo e a burocratização em torno do trabalho 

dos ACS’s pode contribuir para a redução do seu potencial criativo (...) e o aprisionamento 

de suas práticas, reproduzindo a lógica assistencial hegemônica (p. 1332).  

A reorganização da assistência em saúde na atenção básica, particularmente na 

ESF, deve ampliar as ações do ACS de modo a estimular práticas transformadoras e uma 

maior participação deste ator em contextos de promoção como as PIC’s Grupais, sustentados 
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por outras concepções de saúde e doença e outros modos de intervir que não estejam 

pautados numa lógica produtivista dos processos de trabalho.  

No que se refere ao tempo de serviço dos profissionais no equipamento de saúde, 

este varia de 10 (dez) a 35 (trinta e cinco) anos. Em termos de atuação em atividades de 

PIC’s Grupais, conforme tabela 3, 22 (vinte e duas) pessoas possuem entre 07 (sete) e 09 

(nove) anos de inserção nestas ações, seguido de 19 (dezenove) profissionais que 

responderam que desenvolvem as práticas desde um período compreendido entre 04 (quatro) 

e 06 (seis) anos. 

Tabela 4: Tempo de atuação dos trabalhadores e trabalhadoras em PIC’s 

 

Tempo 

 

Atuação em PIC’s/N 

Menos de 01 ano 03  

01 a 03 anos 07 

04 a 06 anos 19  

 07 a 09 anos 22  

10 a 12 05  

 

Ao analisar o tempo de trabalho com PIC’s, observamos que muitos dos participantes 

da pesquisa realizavam as referidas ações grupais antes mesmo destas práticas serem 

implantadas oficialmente pelo Ministério da Saúde [MS], pelo estado e pelo município, 

assim como alguns entrevistados têm um significativo tempo de atuação, a exemplo do 

grupo de 04 (quatro) a 6 (seis) anos e de 07 (sete) a 09 (nove) anos, que somados são 41 

pessoas.  

Quando questionados sobre as principais motivações que impulsionaram a inclusão 

das PIC’s Grupais em seus repertórios de atividades, os profissionais expuseram como as 
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mais importantes: a história pessoal com algum problema de saúde ou com algum familiar, 

a busca por outras estratégias para além da medicação, sentimento de impotência em relação 

às demandas psicossociais, potência do trabalho de grupo em relação às ações 

individualizadas e, por último, a necessidade de compreensão da saúde no contexto do 

sistema familiar e dos grupos.  

Eu sentia que a gente tinha uma impotência muito grande diante da questão social, 

familiar... Porque as demandas chegavam, sociais e afetivas, e a gente não sabia 

como lidar com elas e às vezes transformava isso em doença e tentava solucionar 

com o medicamento. Aí a gente começou a fazer esse trabalho com essas mulheres 

em situação de risco e vulnerabilidade que eram aquelas mulheres provedoras de 

suas famílias, que eram as únicas provedoras, e que viviam condições precárias de 

existência, moradia, que tinham problemas com violência com o esposo, 

companheiro, que tinham a questão de filhos pequenos deixados em casa sem 

cuidador, sabe? (Enfermeira 01) 

Fiz especialização em saúde da família, e como a gente via as famílias em 

vulnerabilidade, essa questão de você compreender o contexto da família, porque 

quando você trabalha com saúde da família exige isso, essa coisa de lidar com uso 

de drogas, violência doméstica, exige uma compreensão maior da família e do 

contexto familiar. Aí é que a gente vai compreendendo a importância do trabalho 

em grupo porque só no individual não ia funcionar, não é? (Enfermeira 02). 

Dessa maneira, um aspecto comum a todas as motivações dos profissionais para o 

trabalho com as PIC’s Grupais é a percepção da reorganização da assistência em saúde 

pautada pelo compromisso com a ressignificação de práticas hegemônicas, em especial 

aquelas que rompem com a visão da pessoa doente despida de subjetividade, a ideia da 



162 
 

medicalização como a única alternativa nos serviços e com a lógica do trabalho 

individualizante em detrimento do coletivo nos espaços de promoção de saúde da família.  

Outro dado que deve ser ressaltado é a compreensão dos profissionais sobre a 

necessidade de agir em saúde com mais proximidade da vida das pessoas, referenciadas pela 

integração dos sistemas social, cultural, familiar e comunitário, numa clara opção pelas 

estratégias coletivas do cuidado naturalmente decorrentes da lógica de implantação dos 

serviços de saúde nas comunidades. Tais equipamentos contribuem para a percepção das 

dimensões familiares, emocionais, ambientais e sociais que permeiam o processo saúde-

doença e enriquece as ações de cuidado (Vasconcelos, 2013).  

Assim, a adoção das PIC’s Grupais, por parte dos profissionais, pode ser um reforço 

a mais na apreensão desses contextos, não somente porque promove o intercâmbio de 

experiências entre os seus participantes, mas porque são espaços de debates e expressão dos 

saberes e dificuldades familiares, sociais e comunitárias.  

No que diz respeito às formações que contribuem para a execução das atividades 

dos profissionais de PIC’s Grupais, dos 56 (cinquenta e seis) entrevistados, 13 (treze) 

participaram de modo mais específico de algum processo formativo paralelo ao serviço, 

distribuídos nas seguintes áreas, conforme ilustra a tabela 5. 

Das formações citadas pelos entrevistados, algumas destas atividades são bastante 

conhecidas e disseminadas como PIC’s, a exemplo da biodança, terapia comunitária, tenda 

do conto e teatro do oprimido. Em que pese a diferença dos pressupostos teóricos, todas 

estas formações partem de uma base metodológica que traduzem perspectivas participativas 

e pressupõem relações não mais centradas nos profissionais, mas numa interação dialógica, 

compartilhada e horizontalizada.  
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Tabela 5: Formação para o trabalho com as PIC’s Grupais  

Formação N 

 

Saúde Pública 01 

Intervenção Familiar Sistêmica 01 

Biodança 01 

Terapia Comunitária 02 

Danças Circulares 02 

Tenda do Conto 02 

Teatro do Oprimido 01 

Política de Humanização 03 

Total 13 

 

Nesse sentido, o uso das metodologias participativas em saúde permite uma efetiva 

atuação das pessoas no processo educativo das PIC’s Grupais, no qual há uma intensa 

valorização dos conhecimentos e experiências dos participantes, e, como consequência o 

envolvimento destes na busca por soluções para as situações-limites vivenciadas (Pulga, 

2014).  

Em razão das peculiaridades das metodologias anteriormente apontadas, com bases 

teóricas e processos grupais muito específicos, requer uma participação em processos de 

formação muitas vezes prolongados, como a terapia comunitária e a biodança. Nessa 

direção, alguns profissionais alegam que não há investimento por parte da gestão nestas 

práticas:  

Quando eu quis fazer a formação em terapia comunitária eu fui até a secretaria com 

essa nova gestão e colocando porque que era importante e necessário. Nós fizemos 

aqui um email para conseguirmos e não conseguimos absolutamente nada. Eu tive 
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que pagar uma formação que custou R$ 2800 reais. Foi muito dinheiro, fora 

passagem e não sei o que (Enfermeira, 02).  

No entanto, para alguns entrevistados, a formação em PIC’s Grupais não deve estar 

atrelada, apenas, a cursos exteriores aos serviços ou aprendizagens mecânicas, mas sim 

como uma política de educação permanente que articula e valoriza as potencialidades 

formativas no interior do próprio serviço de saúde, sobretudo quando existem profissionais 

que são íntimos de determinadas ferramentas. É o que ressalta uma das profissionais: 

A educação permanente é uma coisa que tem assim marcado intensamente esse 

processo da Tenda do Conto. Acho que é uma coisa que sobressai. Sabe aquela 

estrelinha que brilha mais do que as demais? Eu acho que a Tenda é educação 

permanente, e não é só para a gente, é para o usuário também. Essa coisa do 

exercício da escuta, essa escuta que o outro está lá e sabe que está sendo escutado, 

está sendo ouvido, sendo considerado [...] Serve para a vida (Enfermeira 02).  

Para a educação permanente não existe uma relação de um ser que sabe e outro que 

não sabe. O que existe é uma formação crítica e transformadora, baseada na troca e/ou 

intercâmbio de experiências, além de congregar articular e colocar em roda os diferentes 

atores das PIC’s Grupais para que todos ocupem um lugar de protagonismo (Ceccim, 2005). 

Desse modo, a educação permanente possibilita a aprendizagem das PIC’s Grupais em 

conexão com o cotidiano, a partir da vivência do aprender e ensinar incorporados aos 

próprios serviços e processos de trabalho nos quais estas atividades existem. A formação via 

educação permanente para o trabalho com as PIC’s também pode desencadear a produção 

de cuidados entre os próprios profissionais e favorecer a construção de vínculos entre os 

pares: 
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A gente chamou os trabalhadores, o gestor da unidade, que na época estava 

começando a se envolver com o trabalho da equipe, e foi muito interessante porque 

com a tenda do conto outras questões dispararam dentro da unidade. A gente se 

aproximou mais. Fizemos uma roda de conversa que a gente faz sobre a política 

nacional de humanização e sobre o processo de trabalho. A gente começou a ler 

cartilhas, a gente começou a discutir textos, grupo pequenininho, mas a gente 

colocou a poesia no trabalho [...] Hoje eu não me sinto mais sozinha, entendeu? A 

gente tem uma grupalidade (Enfermeira 01).  

Como a vivência da educação permanente é propícia à problematização das práticas 

e dos processos de trabalho no cotidiano dos serviços, por meio do exercício de ação-

reflexão-ação no grupo é possível que os profissionais redimensionem a sua visão sobre o 

cuidado e passem a incorporar novos elementos e concepções de saúde-doença em sua 

atuação e tornem-se parceiros e/ou articuladores das atividades de PIC’s Grupais.  

Apresentadas as informações sobre quem são os profissionais que realizam PIC’s 

Grupais, os perfis destes trabalhadores, modos de inserção e motivação para ações na 

perspectiva coletiva e integrativa, bem como a formação para a atuação com esta modalidade 

de práticas no serviço, apontaremos o mapeamento dos serviços de saúde que executam 

PIC’s Grupais.  

 

7.2. Serviços de saúde da atenção básica que realizam PIC’s Grupais 

Os dados a seguir referem-se ao mapeamento que teve como objetivo identificar os 

serviços de saúde da atenção básica que realizam PIC’s Grupais, conforme tabela 6, 

apresentados por distrito sanitário.  



166 
 

Na ocasião do mapeamento dos serviços, contactamos 66 (sessenta e seis) 

equipamentos de saúde da atenção básica, dentre os quais 11 (onze) desenvolviam 22 (vinte 

e duas) atividades grupais compatíveis com os princípios das PIC’s, vale lembrar: a) práticas 

que partiam de uma problematização do cuidado em saúde a partir das tecnologias da 

biomedicina e que se colocavam como uma possibilidade alternativa à medicalização no 

serviço; b) visão ampliada do processo saúde-doença; c) atenção centrada na pessoa e não 

na doença; e d) ações que estimulassem a autonomia das pessoas frente ao processo saúde-

doença.  

Tabela 6: Identificação das PIC’s Grupais por distrito sanitário no município de Natal 

 

Distrito 

 

Estabelecimento 

 

Grupos 

No de PIC’s 

Grupais 

 

 

Distrito Sul 

 

UBS de Candelária 

Atividades corporais 

Cuidadores de Alzheimer 

Dança 

Prosa com mulheres 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distritos Norte I e 

II 

UBSF de Santarém Dança 01 

 

 

UBSF Potengi 

Tenda do Conto 

Tai chi chuan 

Tapera da Falação 

 

 

03 

Dança 01 

UBSF Panatis Tenda do Conto 01 

UBSF Nova Natal Tai chi chuan 

Grupo de saúde mental 

 

02 

UBSF Soledade II Tenda do Conto 01 

 

UBSF Parque dos Coqueiros 

Grupo Sentimental 

Grupo Raio de Sol 

Grupo Dançaúde 

 

 

03 
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UBSF Planície das 

Mangueiras 

 

Grupo de mulheres 

Grupo de caminhada 

 

02 

 

Distrito Oeste 

 

UBSF Felipe Camarão II 

Grupo de idosos 

Grupo terapia e arte 

Pastoril Peixe Boi Encantado 

 

03 

Distrito Leste UBSF/Unidade  

Escola da UFRN 

 

Tenda o Conto 

 

01 

Total                                                                                                                        22                     

 

Das 22 (vinte e duas) PIC’s Grupais identificadas, 18 (dezoito) estavam localizadas 

na ESF e 04 (quatro) em 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, esta última ainda não vinculada 

à Estratégia de Saúde da Família, haja vista que, à época do trabalho de campo, o município 

realizava a transição para transformar todas as Unidades Básicas em Unidades de Saúde da 

Família. Como podemos visualizar na tabela, a maioria das PIC’s Grupais está concentrada 

nos Distritos Norte I e II, que corresponde a um total de 13 (treze) ações.  

De todas as práticas pesquisadas, a mais antiga, com 10 (dez) anos de existência, é 

o grupo Pastoril Peixe Boi Encanto, situado no Distrito Oeste, na UBSF Felipe Camarão II, 

seguido da tenda do conto, que acontece na UBSF de Panatis, com 09 (nove) anos, localizada 

no distrito Norte.  

Nesses contextos, nos deparamos com uma diversidade significativa de 

configurações de PIC’s Grupais, distintas em termos de categorias, objetivos, demandas e 

procedimentos metodológicos, que serão explorados no item abaixo, relacionado à 

caracterização das atividades integrativas coletivas. 
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7.3. Caracterização das PIC’s Grupais 

 

Das PIC’s Grupais identificadas, elencamos algumas categorias que traduzem as 

principais características das estratégias grupais, como: práticas corporais de tradição 

oriental, práticas corporais gerais, dança, contação de história, grupos de arte e cultura, 

grupos de caráter sociopolítico e grupos terapêuticos, conforme tabela 7: 

Tabela 7: Caracterização das PIC’s Grupais  

Categoria Estratégias das PIC’s Grupais 

 

Práticas corporais de tradição oriental   Relaxamento, meditação, yoga e tai chi 

chuan  

Práticas corporais gerais Caminhada, dança de salão, zumba, danças 

circulares e biodança 

Contação de história Tenda do conto, tapera da falação, caixa 

sentimental 

Grupos de arte  Grupos de produção de arte, artesanato e 

teatro popular em saúde 

Sócio-políticos Teatro do oprimido 

 

Grupos de ajuda mútua Terapia comunitária e outros 

 

Tendo em vista a diversidade de PIC’s Grupais encontradas neste estudo, tivemos, 

posteriormente, que fazer uma seleção daquelas ações que seriam foco de análises. Dito isto, 

este item tem como objetivo apenas realizar uma breve caracterização de todas as práticas 

identificadas no campo, sem que isso mereça um aprofundamento teórico-metodológico 

aprofundado neste momento.  
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As PIC’s Grupais do grupo de práticas corporais com tradição oriental, como a 

meditação, yoga e tai chi chuan, encontram-se ações que são sustentadas pela filosofia 

oriental e partem de uma compreensão holística do ser humano, pois considera o corpo como 

resultado da integração entre os aspectos físicos, emocional, mental e espiritual. Suas 

atividades são normalmente compostas por atividades corporais que focam a concentração 

da respiração correta como forma de promover a consciência corporal e a autoconsciência. 

Do ponto de vista físico, concentra-se nos aspectos da flexibilidade, resistência, força e 

equilíbrio. Nas dimensões mental e espiritual, as atividades visam desenvolver a 

concentração, atenção, autocontrole e autoconhecimento.  

Num segundo grupo de PIC’s Grupais identificadas nesta pesquisa, estão 

localizadas as práticas corporais gerais, como as danças de salão e zumba, que apresentam, 

como ponto de partida uma caráter fisicalista, embora possam trazer como consequência a 

integração corpo-mente.  

Na categoria de PIC’s Grupais, que tomam a dança como referência, estão as 

danças circulares e a biodança. As danças circulares são o resgate de antigas formas de 

expressão de diferentes povos e culturas, complementadas com/por novas criações, 

coreografias, ritmos e significações próprias do ser humano inserido na realidade atual. São 

danças vinculadas à história dos povos e trazem em sua essência, o estímulo à socialização 

e o caráter participativo, incluindo todos os indivíduos, sem distinção ou hierarquia. 

Como uma PIC grupal inserida no contexto da saúde, ao dançarem em roda, as 

pessoas colocam-se em contato com o seu próprio corpo em movimento, com o seu ser em 

expressão e com o grupo, ao mesmo tempo que estabelecem e transformam suas relações 

sociais e alivia alguns sofrimentos em saúde que, muitas vezes, dispensam as intervenções 

a partir da medicalização. A dança circular é uma ferramenta de PIC’s grupais que pretende 
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promover a produção de saúde e ampliação da consciência individual e grupal e contribuir 

para facilitar o processo de formação de grupos nos serviços, com vista a suscitar o sentido 

de união, integração e apoio social entre as pessoas, além de valorizar elementos culturais 

da dança, próprios de nossa realidade, como a ciranda, coco de roda, entre outras.  

Ainda na categoria das danças como estratégias das PIC’s Grupais, identificamos a 

biodança, caracterizada como um sistema de integração afetiva, renovação orgânica e re-

aprendizagem das funções que originam vida, cuja finalidade é fortalecer a expressão das 

potencialidades de cada ser humano. Nesse sentido, possibilita a integração humana por 

meio de vivências integradoras induzidas pela música, pelo movimento e pelo encontro em 

grupo. As vivências em biodança como possibilidade de ampliação das ferramentas de PIC’s 

Grupais pode levar as pessoas a entrarem em contato com seus potenciais vitais ou canais 

de expressão podem ser agrupados em cinco grupos: vitalidade, sexualidade, criatividade, 

afetividade e transcendência. 

A contação de histórias é uma característica bastante marcante das PIC’s Grupais 

nos serviços, através da realização de atividades como a tenda do conto, tapera da falação e 

a caixa sentimental. Nestas práticas, as pessoas dos serviços de saúde são convidadas a 

identificar em seu cotidiano alguns objetos impregnados de memórias afetivas para, a partir 

destes, construírem as suas narrativas. Um detalhe a destacar é a ambientação da própria 

tenda do conto, com forte valorização de elementos culturais como possibilidade de 

produção de identidade nos participantes. 

A utilização da arte nos grupos de PIC’s pode ser visualizada a partir de 

experiências que trabalham com artesanatos ou outras produções artísticas como um 

pretexto para a construção de narrativas. Em geral, são grupos compostos por mulheres que, 
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em rodas de conversa, abordam temas e inquietações femininas como forma de promoção 

de saúde e vida.  

O teatro do oprimido aparece como a estratégia de PIC’s Grupal com caráter sócio-

político, por meio do qual são facilitadas alguma atividades teatrais com a concepção que 

todos os seres humanos são atores, porque agem, e espectadores, porque observam. Todos 

são, portanto, espect-atores: atuam, agem e interpretam. Por meio da utilização de técnicas 

como o teatro-imagem, teatro-fórum, teatro-jornal, teatro invisível, teatro legislativo, entre 

outras, buscam estimular a problematização de questões de saúde no cotidiano através da 

exploração de histórias dos próprios usuários. Nesse sentido, as PIC’s Grupais assumem a 

produção de cuidado em saúde como um ato político, transformador e uma possibilidade de 

resistência.  

Por fim, a última concepção metodológica que embasa o trabalho das PIC’s Grupais 

nos serviços de saúde são as ferramentas de ajuda mútua, como a terapia comunitária, que 

consistem na troca e intercâmbio de experiências entre os participantes. Nestes grupos, o 

fato das pessoas vivenciarem situações iguais ou semelhantes, pode produzir mecanismos 

de identificação entre seus integrantes, e, consequentemente, o alívio de determinas formas 

de sofrimento produtoras de adoecimento. 

Após uma breve caracterização das PIC’s Grupais, passamos a discutir informações 

concernentes aos modos de inserção destas atividades nos serviços de saúde, as concepções 

de saúde, cuidado e cura que sustentam tais práticas e as articulações com outras ações 

e/outros equipamentos.  
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7.4. Modos de inserção das PIC’s Grupais 

 

7.4.1. A institucionalidade das PIC’s versus movimento contra-hegemônico 

nos serviços de saúde 

 

Embora exista uma política que normatize as atividades de PIC’s em âmbitos 

nacional e estadual, os entrevistados relatam que tais práticas estão inseridas nos 

equipamentos de saúde da atenção básica em virtude da iniciativa de profissionais que 

compactuam com outras concepções de saúde e formas de cuidado e que fazem a resistência 

política e a contra-hegemonia em saúde: 

Teve uma época, quando a gente começou a fazer as rodas, o diretor sentava e dizia 

“quando é que vocês vão começar a trabalhar? Pelo amor de Deus! Vocês fazem 

reunião demais. Gente, a produção está baixíssima! Quando é que vocês vão 

começar a trabalhar? ” E como a gente já tinha quatro, cinco pessoas envolvidas, 

porque eram poucas, não era todo mundo, aí era assim, sabe, conflito, era 

guerrilhando mesmo “olhe, isso é trabalho! Pelo amor de Deus, venha ler com a 

gente, venha estudar com a gente”. (Enfermeira 01).  

Como as PIC’s Grupais não estão previstas nos protocolos de atendimento dos 

serviços, os profissionais alegam que o trabalho é considerado invisível e essas intervenções 

não lhes conferem uma identidade profissional. Notadamente, a falta de reconhecimento 

destas estratégias como possibilidade de cuidado nas instituições reflete as concepções de 

saúde sustentadas pelo sistema, guiadas por práticas hegemônicas que operam a partir de 

uma lógica procedimental, com base em normas e protocolos estabelecidos pelos poderes 

centrais. Com isso, a produção de cuidado fica submetida a modos prescritivos de viver, sem 
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a possibilidade de implementação de práticas que, de fato, sejam voltadas para as reais 

necessidades dos sujeitos.  

Diante desta realidade, devemos nos questionar em que medida os serviços estão 

dispostos a conviver e a dialogar com novas formas de cuidado que apontam outras 

experiências e concepções de saúde, haja vista a resistência corporativista da medicina 

alopática tradicional em aceitar um regime institucional de práticas plurais e originárias de 

diversos sistemas médicos de cura ou outros sistemas culturais (Machado et al., 2004).  

Se por um lado há uma resistência da medicina tradicional diante da inserção de 

práticas mais plurais, por outro tem a influência de um sistema medicalizante aliado ao 

tradicional poder médico que habitua os usuários àquela terapêutica indicada por este 

profissional, como evidencia o seguinte discurso: 

Porque inclusive os próprios pacientes eles têm assim, é como se o que médico fala 

é uma ordem [...] É como se dissessem assim “não, eu vou porque o médico disse 

e se eu chegar lá de novo ele vai dizer você não foi”, entendeu? Então, se o médico 

indica a medicação, é o que vai valer. Não tem essa história de outro profissional 

indicar uma prática integrativa. Agora, se o médico indica, falou Deus (ACS, 03).  

Este fato tem a ver com os anseios dos usuários quando buscam assistência e veem 

no profissional da medicina o único portador de um conhecimento sobre as terapêuticas, 

percepção que é fruto de uma cultura baseada em exames e medicamentos, que gera 

demandas que tendem a perpetuar uma organização tradicional dos serviços de saúde e do 

poder médico (Machado et al, 2004).  

Contudo, mesmo em meio à hegemonia da biomedicina como única alternativa no 

serviço, alguns profissionais enfrentam o sistema, de modo que a implantação das PIC’s 

Grupais se coloca como uma luta cotidiana. Assim, as práticas vivem o paradoxo de estarem 

no interior dos serviços, e, ao mesmo tempo, à margem, como menciona a ACS: 
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Dentro da normatização do PSF, profissional de saúde tem que ter atividades 

educativas. Eu posso tirar um horário da minha agenda sim pra fazer atividades 

educativas, em que podem estar o médico, enfermeiro, o agente de saúde, técnico 

de enfermagem [...] Mesmo não dando apoio que a gente gostaria que tivesse. É 

uma luta, isso é uma luta constante que a gente tem que estar, digamos, peitando 

pra acontecer e conseguir fazer alguma coisa diferente da mesmice. (ACS 02).  

Um aspecto que merece destaque é a expectativa, por parte de alguns profissionais, 

que se as PIC’s Grupais forem institucionalizadas como política de governo o trabalho 

passará a ser reconhecido e terá a garantia de permanência das atividades no serviço, 

informação mais objetivada na voz desta enfermeira: 

O que a gente quer saber é como a gente vai poder fazer isso para que isso se torne 

uma coisa institucional, através de uma política, e a gente tenha realmente a 

garantia de que isso não vai acabar (Enfermeira 02).  

No entanto, para outra parte de entrevistados, é possível, também, que o trabalho 

se institucionalize como política de atenção do próprio serviço, por meio da participação e 

reconhecimento dos próprios profissionais e usuários, a partir da criação de uma cultura 

destas práticas como parte das estratégias ofertadas na atenção básica. 

Todo mundo já sabe o que é o trabalho de grupo, já sabe que acontece todo mês, e 

assim, a gente foi conquistando esse espaço [...] no começo tinha problema de você 

ter que repor um procedimento, hoje não, hoje já tem um reconhecimento que tem 

que ir, tem que fazer [Enfermeira 03]. 

Certamente, não podemos negar que a implantação das PIC’s Grupais, mediante 

um ato normativo, assegura, nem que seja provisoriamente, a obrigatoriedade das práticas, 

com regras claras de organização pré-estabelecidas, destinação de recursos indutores, etc., 

o que não impede desta ser alterada ou extinta em gestões posteriores. Contudo, por outro 
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lado, a institucionalização pode colocar em risco o caráter contra-hegemônico e de 

resistência das práticas em razão de que essa institucionalidade pode tornar a atividade 

burocratizada. Assim, o desafio que se coloca é como evitar que o processo de 

institucionalização das PIC’s Grupais torne a atividade burocrática, mecânica e rotinizada e 

não perca de vista a potencialidade de um trabalho vivo e criativo. 

A seguir, analisamos uma outra dimensão da inserção das PIC’s Grupais que diz 

respeito às possibilidades de articulação com outras ações e programas do serviço. Nesse 

sentido, o interesse em abordar aspectos ligados à prática em rede partiu da compreensão de 

que as PIC’s Grupais são um elemento a mais para a afirmação do SUS, e têm, portanto, um 

potencial para contribuir com o fortalecimento da atenção básica.  

 

7.4.2. As PIC’s Grupais e as redes solidárias de cuidado em saúde  

 

O exercício da rede enquanto possibilidade de vivências e construção de fluxos de 

saberes e fazeres tem sido marcante nos grupos de PIC’s Grupais, seja em diálogo com 

práticas no interior dos próprios serviços, ou, externamente, com outros equipamentos de 

saúde e de outras políticas. Então, mesmo que o serviço seja composto por várias atividades, 

foi recorrente encontrar, por exemplo, uma participação integrada de diversos profissionais 

e usuários de grupos distintos nas PIC’s Grupais, conforme relatou a ACS: 

Através do grupo de caminhada que foi surgindo também a necessidade dos outros 

grupos. Porque são quase as mesmas pessoas tanto dentro do “Dança e Saúde”, 

como também o “Sentimental”, são várias pessoas que também participam tanto do 

“Raios de Sol” quanto do “Sentimental” e do “Dança e Saúde”. Então aí vem 

também aquela somatória dos outros grupos, cada equipe sentiu a necessidade 

(ACS 04).  
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A iniciativa de incorporar, através das PIC’s Grupais, uma cultura de rede que 

promove a movimentação, fluxos e flexibilidade nos serviços possibilita a recomposição e 

organização do trabalho e reduz a prática dos saberes compartimentalizados e 

desarticulados, sempre tão recorrente nas equipes, além de contribuir para a 

desfragmentação da atenção aos usuários a partir da percepção das necessidades. Dessa 

forma, o cuidado passa a se configurar como um fio tecedor da integralidade, embora 

desafiante, em razão das dificuldades de concretude deste conceito nas práticas de saúde 

(Silva-Júnior, Alves & Alves, 2005). Segundo uma das enfermeiras entrevistadas, a rede 

também se materializa pela circularidade das PIC’s Grupais e dos profissionais e usuários 

em outras unidades básicas de saúde, dentro e fora do seu território de referência.  

Uma vez por mês a gente realiza aqui e depois ela faz uma vez por mês em 

Soledade. Elas circulam. Essas são as certas, porque os usuários daqui também vão 

pra Soledade. É quinzenal, praticamente, porque tem essa interação. A intenção da 

gente era criar essa rede de apoio entre Soledade I, que é pertinho, em Panatis, e 

pra que os usuários também se articulem com os outros e conheçam outros locais. 

E é bem interessante porque eles têm vínculos com os usuários de lá, quando é lá 

eles vão pra lá (Enfermeira 01).  

Observamos que as PIC’s Grupais apresentam um caráter itinerante produtor de 

redes de apoio e trocas solidárias de cuidado e afetos, como também possibilita a 

socialização de experiências e saberes entre profissional/profissional, usuário/usuário e 

profissional/usuário. Esta circulação promove a integralidade do cuidado e das práticas e 

indica que o território é vivo, e, portanto, considera as relações sociais e as dinâmicas de 

poder que o configura como lugares que tomam uma conotação também subjetiva, em 

processo e movimento, não restritas a dimensões físico-geográficas, portanto, realizadas em 

diferentes contextos comunitários.  
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A circulação das PIC’s Grupais também pode promover uma rede de apoio social 

e a construção de vínculos comunitários, conforme citou acima a enfermeira 01. De acordo 

com estudos apresentados por Valla (2001), ao participarem de algum grupo de apoio social 

no qual passam pelos mesmos problemas ou vivem situações que afetam o bem-estar e a 

saúde, as pessoas estabelecem intercâmbio de vivências que é benéfico tanto para quem 

ajuda quanto para aquele que é beneficiado com a vivência dos outros participantes. Produz-

se, assim, um sentimento de igualdade, de utilidade social e competência individual e grupal, 

de modo que os apoios disponibilizados por alguns grupos ou organizações sociais podem 

contribuir para proporcionar fatores de proteção contra o surgimento de determinadas 

formas de adoecimento.  

Considerando que muitos dos participantes dos grupos PIC’s Grupais são usuários 

de outros equipamentos vinculados à própria política de saúde ou outras políticas sociais, a 

última dimensão do trabalho em rede apontada pelos profissionais, diz respeito à ausência 

de articulação com estes segmentos: 

Há uma deficiência muito grande de nós servidores de conhecermos a rede em geral, 

os serviços disponibilizados, e isso nos causa um certo desconforto porque na 

maioria das vezes a gente fica sem saber o que fazer [...] Por exemplo, aqui [há 

pessoas que são participantes do CAPS, tem gente do CRAS, tem gente do CEREST 

[...] mas não há uma articulação. Agora a rede é falha, não há uma comunicação geral 

de como funciona cada serviço, infelizmente (Enfermeira 03).  

Entendemos que a visão ampliada de saúde e de uma rede de atenção não deve ser 

restrita aos serviços de saúde, pois implica também na noção de integralidade (Pinheiro & 

Mattos, 2004), que pressupõe a articulação com outros setores da sociedade. O diálogo das 

PIC’s Grupais com outros setores da saúde e equipamentos vinculados a outras políticas é 

desafiante em virtude de que as políticas sociais do Estado são setorizadas no que diz 
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respeito ao atendimento às demandas da população. Tal compartimentalização não dá conta 

de todas as peculiaridades dos usuários, o que implica um esforço de colocar em prática a 

intersetorialidade como forma de comunicação entre as próprias políticas e seus operadores.  

Nessa perspectiva, as duas dimensões, setorial e intersetorial, necessitam ser 

combinadas como dever do Estado e direito da cidadania. O primeiro princípio que rege essa 

relação parece ser o da convergência enquanto um conjunto de impulsos para a ação em 

determinada situação, seja ela um objeto, um tema, uma necessidade, um território, um 

grupo, um objetivo, uma perspectiva. Nesse caso, é necessário que a intersetorialidade seja 

sempre corretiva de irracionalidades entre pessoal, funções ou gastos sobrepostos, pois é um 

mecanismo racionalizador da ação porque é uma estratégia de gestão institucional que busca 

trazer mais qualidade por permitir ultrapassar limites que ocorreriam na abordagem somente 

setorial (Sposati, 2006). Para que essa interrelação entre as políticas sociais se efetive e se 

transforme em ações concretas nos serviços, faz-se necessário superar a lógica de 

especialização do poder público e a tendência de autosuficiência de cada setor estatal.  

Em continuidade à segunda seção deste capítulo, discutimos as principais 

concepções de saúde, cuidado e cura que permeiam as PIC’s Grupais, como forma de 

compreender quais as possíveis contribuições destas estratégias grupais nos serviços de 

saúde no que se refere a outras racionalidades.  

 

7.4.3. Concepções de saúde, cuidado e cura que sustentam as PIC’s Grupais: 

o reposicionamento do sujeito como centro da atenção 

 

Quando indagados sobre as concepções de saúde, cuidado e cura presentes nas PIC’s, 

os profissionais relatam que, se os modos de cuidar em saúde promovidos pela biomedicina 

privilegia a objetivação dos problemas de saúde, com tecnologias que exploram aspectos 
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biológicos e mecânicos, um dos traços mais marcantes e visíveis na ação das PIC’s Grupais 

é o deslocamento de uma concepção de saúde baseada nos padrões objetivistas, a partir dos 

sistemas médicos tradicionais, para a complexidade dos processos sociais e biológicos que 

compõem a dinâmica do adoecimento e da cura: 

É engraçado porque é uma outra abordagem [...] às vezes eu penso que é um 

remendo novo que você coloca no pano velho [...] É um olhar diferente que a gente 

tem. Quando diz assim “ah, olha fulano”, quando você vê passando no corredor, e 

quando você já identifica não é uma diabética, não é uma hipertensa. Não, é aquela 

que canta a música de Luiz Gonzaga, ou, “ah é aquela que a mãe deixou quando 

ela tinha tantos anos”, entendeu? Vem na hora a história da pessoa (Enfermeira 01). 

A principal mudança que decorre daí é a consideração de que por trás da doença há 

um sujeito submetido a determinados contextos, muitas vezes provocadores de adoecimento, 

mas que são desconhecidos para os profissionais. Significa a compreensão das pessoas 

doentes em suas relações, contextos, representações e modos de andar na vida (Luz, 2003; 

Stotz, 2001). 

O discurso da enfermeira deixa muito claro que as PIC’s Grupais avançam numa 

concepção de saúde que reposiciona o sujeito como centro da atenção, ao contrário da 

generalidade e distanciamento abstrato com que são tratadas as pessoas a partir biomedicina, 

em função da centralidade da doença no paradigma da medicina científica, cuja 

consequência é uma grande barreira cultural para muitos indivíduos e grupos sociais que 

desejam ser cuidados e não somente diagnosticados. Nesse sentido, torna-se importante a 

ressignificação da relação profissional de saúde e usuários como um elemento fundamental 

para a terapêutica e a busca de meios terapêuticos simples para as situações mais comuns de 

adoecimento com o fim de construir possibilidades de cuidado com ênfase na autonomia das 
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pessoas, e não sua dependência em termos da relação saúde/enfermidade (Luz, 2005). 

Segundo uma médica participante da pesquisa, nos grupos de PIC’s a dinâmica relacional é 

provida de envolvimento, escuta, acolhimento, circulação de afetos, valorização de saberes, 

preocupação com o outro, além das pessoas terem um nome, contarem suas histórias, 

memórias, desejos, etc.  

A gente vê que existe um modelo de atendimento muito baseado em queixa-conduta 

[...] Estou com dor, remédio pra dor, estou com febre, remédio pra febre, estou com 

ansiedade, um benzodiazepínico, e assim de 20, 25 atendimentos em um turno, 

então muitas vezes o usuário sai dali sem nem conseguir falar direito o que é que 

ele estava sentindo. Nesse trabalho do grupo as pessoas falam e a gente conhece 

mesmo o usuário, que às vezes ele não traz certos detalhes da vida dele durante a 

consulta. Eu acho que vem pra justamente tentar fazer a gente refletir sobre um 

modelo diferente de cuidado (Médica 01).  

A médica 01 traduz bem que quando a ênfase é na pessoa e não na doença, é nítida 

a compreensão dos profissionais de que não adianta prescrever a medicação para aliviar os 

sintomas e não dar atenção às causas relacionadas às condições concretas de vida daquele 

usuário. Nos espaços de produção de cuidado onde as PIC’s Grupais acontecem, as pessoas 

trazem informações, detalhes e saberes que não cabem num modelo produtivista de 

organização dos serviços que repercute no atendimento. Daí a discussão do cuidado nos 

remete a uma ideia de que o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é 

mais que um ato; é uma atitude, pois abrange mais que um momento de atenção, de zelo e 

desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro (Boff, 1999).  

De fato, quando confrontamos com as observações nos grupos de PIC’s, a 

concepção de saúde, cuidado e cura presentes nestas práticas têm enfatizado relações mais 
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amplas entre saúde e sociedade e colocado o sujeito como centro da atenção e não mais a 

doença. Assim, as PIC’s Grupais passam a ser um encontro de pessoas que, de um lado, 

trazem as suas necessidades de saúde, e do outro, alguém com disponibilidade para 

participar desta vida coloca à disposição o seu saber científico, e, ao mesmo tempo, dialoga 

de forma ampliada com o universo subjetivo de quem busca atenção em saúde. 

Um aspecto quase unânime na conversa com os profissionais é a percepção de que 

este encontro de intersubjetividades entre usuários e profissionais promove um maior 

vínculo que pode ser um elemento a mais na condução tanto dos processos de cura quanto 

de produção de vida, que só acontece porque existe alguém disponível para participar e 

escutar a vida do outro: 

E, além disso, da questão do falar mesmo, e de exercitar a escuta mais ampliada 

tem o fato de a gente conhecer mais às vezes detalhes da vida da pessoa que você 

não conhece através de uma consulta, através de consulta de corredor, ou através 

de uma visita domiciliar, não é? E aí a pessoa traz essas memórias, essas 

lembranças, e isso faz com que a gente conheça mais o usuário (Enfermeira 05). 

Conforme expressa a fala da entrevistada acima, uma referência que tem 

contribuído bastante para a orientação e qualificação dessa escuta, neste caso particular das 

PIC’s Grupais, é a noção da clínica ampliada, uma ideia bastante recorrente nas vozes dos 

profissionais. Nesse sentido, é uma possibilidade de ampliação que pode se desdobrar em 

várias dimensões: ampliar incluindo práticas complementares; ampliar para além do 

biológico, incluindo as dimensões social e subjetiva (afinal, a produção de saúde se dá para 

além e aquém da experiência material do corpo); ampliar para ação interdisciplinar, com 

aposta na formação em equipe; construir uma relação clínica que seja uma experiência de 

troca entre sujeitos, não de alguém que sabe e alguém que não sabe; uma clínica que não 
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seja encontro episódico, mas a construção de vínculo e confiança no tempo, permitindo a 

contração de responsabilidades na rede de saúde. Enfim, ampliar a clínica significa 

reconstruir relações de poder na equipe e com os usuários e sua rede sociofamiliar, 

ampliando processos de troca e de responsabilização mútua (Campos, 2008, 2010, 2014).  

Em suas concepções de saúde e cura, os relatos dos profissionais nos dão pistas de 

que não é mais possível atuar em um sistema que disponha apenas de tecnologias típicas da 

biomedicina. A produção de cuidado a partir das PIC’s Grupais tem se amparado em outras 

racionalidades que concebem a saúde não como ausência de doença, mas como possibilidade 

de produção de novos modos de vida, com possibilidades de suscitar a emancipação e 

transformação das relações no cotidiano dos serviços.  

7.5. Produção de saberes e fazeres no cotidiano das PIC’s Grupais  

 

Nesta seção, objetivamos abordar a análise do cotidiano das relações de saber-

fazer-poder produzidos nas PIC’s, que é resultado da observação-participante nos grupos. 

Para tanto, apresentamos, inicialmente, uma breve caracterização dos grupos, e, 

posteriormente, discutimos as demandas das PIC’s Grupais nos serviços, os modos de 

organização e sistematização destas práticas, com ênfase no planejamento e avaliação das 

atividades, as relações e saberes produzidos no cotidiano das PIC’s Grupais, e, por fim, 

destacamos as principais potencialidades e desafios na execução das ações integrativas.  

 Antes de expormos sobre o cotidiano das PIC’s Grupais e como se dão as relações 

de produção de saberes e fazeres, é importante relembrar que, diante da diversidade de 

repertórios de práticas identificadas no campo, isso nos requereu uma seleção das atividades 

que seriam objeto de observação. Na verdade, num universo de práticas tão variadas, a 

própria concepção deste estudo, orientada pelo viés da educação popular, nos indicou os 

caminhos que percorreríamos nesta escolha. O primeiro deles foi a opção por práticas 
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grupais que estivessem em sintonia com as concepções e princípios das PIC’s: a) práticas 

coletivas que, a priori, partiam de uma problematização do modelo biomédico de cuidado 

em saúde e que se colocavam como uma alternativa à medicalização no serviço; b) uma 

concepção de saúde integrada ao bem estar físico, mental, social e espiritual; c) foco no 

sujeito e não na doença; e d) ações que estimulassem a autonomia das pessoas frente ao 

processo saúde-doença. 

O segundo caminho foi identificar práticas que, ao longo do processo grupal 

construíssem algum tipo de interação, de modo que fosse possível a observar a rede de 

relações que regia o processo grupal das PIC´s, tais como: diálogo e valorização dos saberes 

e potencialidades do grupo, as relações de poder e participação, protagonismo dos grupos 

nas práticas, autogestão, etc. 

Considerando tais elementos, dentre as 22 (vinte e duas) PIC’s Grupais mapeadas 

nos serviços de saúde da atenção básica, apenas 08 (oito) correspondiam aos critérios por 

nós estabelecidos previamente. Destas, a observação-participante foi realizada em 03 (três) 

grupos, em virtude de variáveis que interferiram na participação de um maior número de 

práticas, das quais podemos citar: a falta de regularidade das atividades em alguns grupos, 

extinção de outro e reformas em algumas UBS’s. 

Como forma de preservar a identidade dos grupos, todas as vezes que necessitamos 

fazer referências, mencionamos como grupo 01, grupo 02 e grupo 03. Nestes grupos, 

realizamos um total de 12 (doze) observações-participantes: 02 (duas) no grupo 01, 06 (seis) 

no grupo 02 e 04 (quatro) no grupo 03.  

Os grupos realizam as PIC’s Grupais uma vez por mês, com datas previamente 

marcadas a cada último encontro. Ter dia e hora certa para começar e finalizar os encontros, 

negociados antecipadamente, é fundamental para que os participantes estabeleçam uma 
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rotina de participação, pois conseguem se planejar para não coincidir com as outras 

atividades da vida.  

Os usuários chegam às atividades de PIC’s Grupais por diferentes estratégias: 

convites escritos ou verbais, principalmente nos dias de vistas domiciliares dos ACS’s, no 

momento de acolhimento das UBSF’s, por encaminhamento através das consultas e por 

intermédio de alguém da comunidade que é participante. Os grupos 01 e 03 alternam a 

realização das atividades de PIC’s Grupais entre a UBSF e em associações comunitárias, e 

o grupo 02, apenas na UBS. É bem verdade que a precariedade em termos de infraestrutura 

impossibilita, muitas vezes, a execução destas ações no próprio espaço da Unidade. 

Entretanto, aliada a esta dificuldade, há uma compreensão, por parte das equipes, de que a 

realização das atividades em outros equipamentos da comunidade é uma importante 

iniciativa que viabiliza uma maior aproximação das equipes com os usuários e entre as 

pessoas nas proximidades de suas residências, em seu território identitário. Quando as PIC’s 

acontecem no exterior da unidade, a comunidade descola a atividade da ideia de um lugar 

onde estão pessoas doentes para dar lugar à concepção de que é um espaço de ação e 

produção de vida, onde as pessoas conversam sobre dificuldades individuais e coletivas, 

mas, também, descobrem solidariamente as alternativas para a superação. 

 

7.5.1. Quem são e como vivem os grupos de PIC’s  

 

Conforme citado, os grupos de PIC’s são formados por pessoas vinculadas às ações 

de tabagismo, hipertensão, diabetes, entre outras enfermidades crônicas, outras acometidas 

por transtornos mentais graves e leves, usuários com características de sofrimento difuso e 

demais pessoas da comunidade que tenham interesse de participar. 
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 Nos três grupos observados, há uma parcela significativa de pessoas que são 

permanentes, e a outra parte são usuários agregados a cada encontro conforme 

encaminhamentos das UBS’s ou mediante necessidade das próprias pessoas da comunidade. 

Assim, nos 12 (doze) encontros observados participaram em média 30 usuários em cada 

grupo, sendo 95% mulheres e apenas 5% homens, com idades entre 45 e 105 anos, com a 

média predominante de 60 anos de idade.  

No que se refere ao estado civil, 75% das pessoas são casadas, 10% vivem uniões 

estáveis, 10% separadas e 5% viúvas. Quanto ao nível de escolaridade, 55% dos 

participantes estão no nível de alfabetização, 20% concluíram o ensino médio, 15% 

finalizaram o ensino fundamental I e 10% completaram o ensino fundamental II.  

Quando se trata da renda, 55% das pessoas ganham até 01 (um) salário mínimo, 

40% ganham até 03 (três) salários mínimos e 5% mais de três salários mínimos, a maioria 

proveniente de aposentadorias, seguido de trabalhos no comércio e serviços gerais, 

eletricista, pedreiro e diaristas.  

 

7.5. 2. Demandas das PIC’s Grupais nos serviços de saúde 

 

As PIC’s Grupais foram constituídas, em parte, para atender às demandas 

previamente estabelecidas pelos serviços, e por outra, a partir de diagnósticos situacionais, 

que pressupõem o contato com uma pessoa, família ou grupo, por meio de uma escuta 

cuidadosa e sensível, ou pelo próprio contato dos profissionais com os usuários no cotidiano 

das consultas e exames.  

Mesmo que as demandas não tenham sido fruto de uma interação ampliada entre 

os diversos atores, por vezes com necessidades e projetos distintos, uma preocupação 
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comum a todos os profissionais era a medicalização como única alternativa para os 

problemas de saúde dos usuários. Nessa direção, as equipes começaram a discutir os limites 

das tecnologias biomédicas e o poder da ação medicalizante nos serviços para vislumbrar 

estratégias de atuação de caráter desmedicalizante ou minimizador da medicalização no 

serviço, e que pudessem fomentar ações mais participativas e autônomas das pessoas na 

atenção à saúde. Assim, dentre as principais demandas que apontaram para a necessidade de 

implantação das PIC’s Grupais, destacam-se: a necessidade de reorientação das ações de 

educação em saúde voltadas para o tabagismo, gestantes, diabetes e hipertensão, entre 

outras, os transtornos mentais graves e leves e o sofrimento difuso. 

 De acordo com relato dos entrevistados, a primeira demanda, que tem relação com as 

ações de educação em saúde com os grupos de usuários com enfermidades crônicas, como 

diabetes e hipertensão, explica-se pela necessidade de reorientação dos processos de trabalho 

destas práticas, em geral, focados no desenvolvimento de ações educativas de aprendizado, 

de diversas formas de viver e lidar com a doença, de esclarecimento e de mudança de hábitos 

que poderiam influenciar no processo saúde-doença e nas questões de saúde mais recorrentes 

em cada território: 

De maneira geral, essas ações estavam organizadas dentro de padrões muito 

prescritivos, com o intuito de transmitir informações sobre as doenças, a medicação e 

como combatê-la, sem muito espaço para que aqueles usuários pudessem verbalizar a 

sua experiência subjetiva com aquela enfermidade.  

Nós já fazíamos o trabalho de grupo. O usuário vinha, recebia o medicamento e a gente 

fazia uma palestra. Eles iam embora com o medicamento e muitos nem participavam 

das palestras. Conversava... conversava...e depois entregava o remédio aleatoriamente 

(Enfermeira, 02).  
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Ações educativas, como estas descritas pela enfermeira, partem do pressuposto de 

que tem alguém com o poder da palavra, neste caso o profissional, e que o outro, o grupo de 

usuários, nada sabe. Mais que isso, traz uma concepção de prática em saúde com uma função 

domesticadora das pessoas desprovidas de subjetividade para as quais as informações são 

depositadas. Esta postura elimina qualquer possibilidade de diálogo, em razão de discursos 

repetitivos e centrados no saber profissional. 

Nesse contexto, as PIC’s Grupais podem contribuir para uma forma de exercer a 

educação em saúde a partir da criação de vínculos entre a ação assistencial e o pensar e fazer 

cotidiano da população. Em consequência, promove a autonomia dos sujeitos no que se 

refere à sua condição de sujeito de direitos e autor de sua trajetória de saúde-doença, na 

perspectiva de reinvenção de modos de cuidado mais humanizados e compartilhados 

(Vasconcelos, 2011).  

Desse modo, não há contraindicação de que as PIC’s incorporem ações de caráter 

educativo que comportem momentos de aprendizados e esclarecimentos sobre como lidar 

com a doença, mudanças de hábitos, etc. Entretanto, tais práticas devem fomentar formas de 

viver e garantir espaços nos quais as pessoas possam dizer de sua relação com esses 

processos de adoecimento e com a criação e/ou fortalecimento de redes sociais.  

A segunda demanda das PIC’s Grupais apontadas pelos entrevistados são os 

transtornos graves e leves, com o intuito de contemplar, no próprio território, tanto as 

pessoas em acompanhamento, por meio de outros dispositivos, como os Centros de Apoio 

Psicossocial [CAPS], quanto àquelas que vivem alguma situação de sofrimento, tristeza, 

desânimo, perda do prazer de viver, irritabilidade, ansiedade e medo, entre outras. Esta 

demanda foi resultado de um mapeamento realizado pela equipe de apoio matricial, como 

explicita a psicóloga: 
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A gente mapeou o uso de benzodiazepínicos e de psicotrópicos. Mapeamos os casos 

graves de transtorno mental e os leves e o que eles faziam com isso. Então a gente 

viu um número grande de pessoas que utilizavam a medicação controlada e um 

número grande de encaminhamentos pra policlínica, pra CAPS, pra hospital. Não 

tinha um trabalho no território com essas pessoas, não tinha muito pra onde 

encaminhar. Então, a gente começou a organizar grupo de mulheres, junto com a 

equipe, a terapia comunitária. Era outro recurso, né. Porque a gente não tinha 

espaço de FALA, do sofrimento, agente medicalizava as pessoas, então as pessoas 

não tinham espaço pra falar daquilo que inquietava, que doía, né (Psicóloga 01). 

Para uma das médicas entrevistadas, havia o incômodo das pessoas recorrerem à 

UBS só para renovação de receitas das medicações prescritas sem que o serviço dispusesse 

de outras possibilidades terapêuticas: 

É porque a demanda era muito grande de receituários controlados, certo? Inclusive 

sem consultas, porque o pessoal já vinha só para renovar a receita. E isso 

constantemente, constantemente. E muita, muita gente, e aquilo deixava a gente 

angustiada de tanta receita [...] foi quando ressurgiu realmente com a intenção de 

formar o grupo não só para quem usasse psicotrópicos [...] mas algo que agregasse 

qualquer demanda, tivesse passando ou não por algum sofrimento mental, algum 

sofrimento psicológico (Médica 02).  

A fala da médica indica que a atenção básica tem como um dos seus princípios o 

primeiro acesso das pessoas ao sistema e isso deve incluir as demandas de saúde mental. 

Esta perspectiva busca uma integração entre os diversos serviços e outros equipamentos do 

território com a finalidade de compartilhar os diversos olhares em rede. Entre as 

potencialidades desta articulação está a capacidade de fortalecer uma rede de suporte social 

para garantir uma maior resolutividade e uma atenção integral.  
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Nesse sentido, a Estratégia de Saúde da Família tem contribuído para a 

desinstitucionalização dos cuidados das pessoas com transtornos mentais, na direção de um 

cuidado em saúde mental territorializado. De acordo com Nunes, Jucá e Valentim (2007), 

essa proposta favorece a atenção à saúde em equipe multiprofissional, a integralidade (das 

profissões, das disciplinaridades e do cuidado), responsabilidade da equipe vinculada a um 

território de base comunitária, intersetorialidade e interinstitucionalidade.  

Os grupos de PIC’s apresentam um potencial para promover uma rede de suporte 

social e emocional para as pessoas que vivenciam sofrimentos mentais e seus familiares, 

pois podem diminuir o risco de isolamento, fomentar a troca de experiências entre seus 

participantes e oportunizar o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, etc. 

(Vasconcelos, 2003). Desse modo, são um dispositivo importante de produção de cuidado 

em saúde mental, reabilitação psicossocial, promoção do vínculo, acolhimento, 

corresponsabilização, autonomia e ajuda mútua. 

A terceira e mais expressiva demanda que indicou a necessidade de implantação 

das PIC’s Grupais na atenção básica, denominamos de sofrimento difuso, tendo sido 

apontada pelos profissionais como um dos problemas mais recorrentes nos serviços de saúde 

em que a medicalização era a única alternativa: 

Aqui chegam umas pessoas dizendo que estão com dor de cabeça, enxaqueca [...] 

uns tipos de mal-estar que a gente não consegue encaixar em nenhum diagnóstico. 

A gente chama isso de paciente poliqueixoso. Passo o remédio e não dou quinze 

dias e estão de volta com a mesma queixa. Porque não é o remédio que vai curar 

isso. Hoje a gente tem esse espaço pra encaminhar essas pessoas (Médica 02). 

Como a própria médica evidencia, o sofrimento difuso é uma expressão utilizada 

para se referir a problemáticas e queixas inespecíficas, em geral, relacionadas com questões 

psicossociais importantes, como ausência de redes de apoio social, problemas que dizem 
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respeito às relações familiares, laborativas, sociais e econômicas dos usuários dos serviços 

de saúde. Observamos que os profissionais de saúde classificam as pessoas com sofrimento 

difuso como pacientes poliqueixosos, psicossomáticos, funcionais, psicofuncionais, 

histéricos, pitiáticos (Fonseca et al, 2008). Assim, a produção social do sofrimento envolve 

dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas, em um cenário que pressupõe 

reconhecer a dialética exclusão/inclusão social como um processo multifacetado (Sawaia, 

1999).  

Existe uma clareza por parte das equipes de que as pessoas que buscam os serviços 

de saúde com este tipo de queixa não têm um transtorno mental, por exemplo. E, na ausência 

de outros suportes, não resta outra alternativa dos usuários a não ser recorrer aos 

equipamentos de saúde para entender seu sofrimento e encontrar alguma forma de minimizar 

a angústia e a sensação de desamparo, tal como relatou a ACS: 

Muitas das pessoas não têm transtorno mental, e outras às vezes têm algum 

transtorno de ansiedade, depressão leve, moderada. Às vezes algumas têm 

realmente manejo medicamentoso, tem tratamento medicamentoso, mas outras não 

[...] E eu noto que partir do momento que você consegue trabalhar mais a angústia 

do paciente, só o fato de ele falar ele já consegue elaborar melhor aquele sofrimento 

dele (ACS 04).  

Para a ACS, a participação nos grupos de PIC’s contribui para minimizar a prática 

da medicalização para problemas como as queixas de angústias, que é um dos aspectos que 

caracterizam o sofrimento difuso, além das queixas como mal-estar generalizado e outras 

sintomatologias que não se enquadram numa nosografia tradicional, e, portanto, não 

explicados sob as lentes dos saberes biomédicos ou psicológicos. Estas queixas podem ser 

originadas pelas situações de fragilidade social, econômica, identitária e cultural, 
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provocando determinadas formas de adoecimento muitas vezes não compreendidas pelos 

profissionais de saúde (Camargo, 2005; Valla, 2001; Vasconcelos, 2008, 2010).  

O sofrimento difuso é uma problemática que aponta uma demanda de cuidado que 

a atenção médica tradicional quase não tem condição de atender, pois os profissionais 

subjugam as necessidades do usuário com alternativas que desconsideram os fatores 

subjetivos deste adoecimento como aponta a enfermeira: 

Vou falar uma coisa... eu tenho colega que se o paciente chegar aqui com esse tipo 

de queixa, ele não vai querer gastar tempo pra entender neguinho com “piti” não. 

Manda dar uma dipirona na veia para não voltar mais nunca, entendeu? (Enfermeira 

04).  

É fato que a complexidade que comporta o termo ‘sofrimento difuso’ coloca aos 

serviços de saúde o desafio de cuidar de pessoas que sofrem sem estar doentes, aliado à 

dificuldade de um número significativo de profissionais que não está sensivelmente 

preparado para acolher esta demanda, pois centram sua atenção na individualização do 

problema e num sintoma orgânico. Dessa forma, a produção do cuidado nos serviços de 

saúde, voltado para estas pessoas que enfrentam esses processos de adoecimentos, tem se 

colocado como uma questão desafiadora devido apresentar dimensões que extrapolam a 

competência técnico-científica que fundamenta o modelo biomédico e a partir do qual as 

ações de saúde historicamente têm se estruturado. 

Por isso, cabe destacar que, dentre os desafios que os serviços enfrentam com 

relação aos usuários com queixas que se coadunam às características do sofrimento difuso, 

um dos maiores está relacionado à dimensão de gênero. É interessante lembrar que quando 

caracterizamos quem são os participantes dos 03 (três) grupos de PIC’s que observamos, 

95% são mulheres e apenas 5% são homens. Sobre este dado, temos algumas explicações 
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dos próprios profissionais quanto à inserção de homens e mulheres nas PIC’s Grupais, como 

expõe uma das enfermeiras entrevistadas:  

Eu acho que a mulher participa mais dos grupos porque automaticamente ela 

frequenta mais o serviço. Ele tá aqui pra um preventivo, pra um pré-natal, pra 

campanha de câncer de mama [...] Ela vem muito mais ao serviço. Já o homem é 

mais ausente. Só vem quando está doente mesmo (Enfermeira 04).  

De fato, se tomarmos como hipótese alguns aspectos mencionados pela enfermeira, 

como, por exemplo, a maior recorrência das mulheres aos serviços de saúde quando 

comparadas aos homens, nos damos conta de que a mulher muito mais precocemente tem 

sido objeto de atenção das políticas públicas de saúde, embora pela criticável “obstétrica-

ginecolização”, ao contrário dos homens que foram inseridos oficialmente no final dos anos 

2000. Embora com a implantação da política os homens tenham gradativamente se 

aproximado dos serviços, eles acessam mais o sistema de saúde pela atenção especializada, 

quando há um problema de saúde instalado, como a entrevistada enfatizou inicialmente. Isso 

pode ser explicado pelos modelos hegemônicos de masculinidade que marcam a nossa 

sociedade, a partir do qual promover saúde ou adoecer é sinônimo de fragilidade. Para que 

os homens estejam mais presentes e consigam uma igualdade de gênero em saúde, os 

serviços devem aproveitar os próprios espaços de práticas como as PIC’s Grupais para 

desconstruir determinadas condutas que os padrões de masculinidade hegemônicos 

impedem (Strey & Pulcherio, 2010). Com isso, entendemos que uma visão social de saúde 

que se baseia em fatores sociais como determinantes de comportamentos de saúde e doença, 

deve considerar a dimensão de gênero como enfoque nas ações.  

Mesmo que consideremos o conceito de gênero como importante no contexto da 

saúde, de modo que precisamos estimular mais homens a participarem das PIC’s Grupais, 

não podemos deixar de dar atenção aos 95% expressivos de mulheres nestes grupos, pois 
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estão em maior número nos serviços como aquelas que são mais acometidas pelos sintomas 

do sofrimento difuso, conforme aponta a ACS: 

Quando faço minhas visitas nas casas, não conto as vezes que u chego lá e pergunto 

à família: tá tudo bem? O que escuto das mulheres como resposta é: só vivo com 

dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo, agonia no juízo, problema de nervo e assim 

vai [...] Mas conheço todas: uma tem um marido cachaceiro, a outra, todo mundo 

da rua sabe que ele dá nela, a outra tem um filho drogado explorador [...] Então, 

elas aguentam tudo isso. Então, eu já tento convencer elas de que não é de consulta 

que ela precisa. Mando logo ir pra os grupos. E elas dizem que se sentem bem 

melhor (ACS 06). 

Fica bastante evidente pelas palavras da ACS que as mulheres frequentam mais 

assiduamente os serviços de saúde, e por consequência, as PIC’s Grupais porque apresentam 

mais queixas que os homens. Segundo o PRB, as mulheres vivenciam mais experiências de 

dor, como dor de cabeça, artrite, afecções respiratórias, asma, problemas de pulmão não 

relacionados ao câncer, hipertensão, depressão (YIN, 2007, citado por Strey & Pulcherio, 

2010).  

A ACS destaca um dos possíveis motivos por que, certamente, estas queixas 

aparecem nas mulheres ao mencionar às pressões do cotidiano, provocadas por 

companheiros, filhos, etc., que demonstra o quanto o gênero incide mais opressivamente 

sobre as mulheres tornando-as mais vulneráveis ao sofrimento.  

Condizente com uma concepção de saúde que valoriza a dimensão coletiva, 

contexto em que estamos inseridos, aliada às vivências de sofrimento singulares das 

mulheres, a ACS sabe que o caminho não é a consulta nem a medicação e indica as PIC’s 

Grupais como alternativa.  
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Porque lá elas falam das angústias pra as outras pessoas e alivia. E não se sente 

sozinha porque lá tem muitas como ela (ACS 06).  

Para estas mulheres, o adoecer é concebido como a diminuição da potência de agir 

e o que é necessário é a recuperação da potência de ação como possibilidade de se sentir 

sujeito, com a liberdade de ser, desejar, pensar, sonhar e agir (Sawaia, 1999). 

As PIC’s Grupais podem desenvolver ações paralelas em grupos apenas de mulheres 

como forma de garantir um espaço para a produção de sentidos sobre o cotidiano de opressão 

e das mais diversas formas de violência que marcam seus cotidianos. Os momentos de 

socialização de experiências desta natureza são importantes mecanismos para descolar as 

queixas das causas orgânicas e encontrar estratégias para lidar com o sofrimento.  

De qualquer maneira, para as três demandas discutidas até agora, quais sejam: 

reorientação de ações educativas, transtornos mentais graves e leves e o sofrimento difuso, 

as PIC’s Grupais têm sido importantes espaços de construção de narrativas nos serviços de 

saúde da atenção básica, tendo em vista que os grupos contribuem com a possibilidade de 

escutar a si e aos outros e de promover processos identificatórios e de apoio social entre seus 

participantes. Além disso, (re) constrói os significados acerca do sofrimento e aponta outras 

estratégias para as pessoas se movimentarem na vida.  

Dessa maneira, as PIC’s Grupais se tornam uma alternativa à medicalização nos 

serviços na medida em que ofertam outras possibilidades de atenção à saúde numa 

perspectiva mais dialógica, de coparticipação e autonomia das pessoas em seus processos 

de adoecimento e de produção de vida e saúde. É, ainda, uma forma de garantir uma 

pluralidade terapêutica complementar para aqueles casos que, obrigatoriamente, 

necessitavam de uma intervenção medicamentosa, e, ao mesmo tempo, uma opção de 

promoção de saúde das pessoas e grupos comunitários.  



195 
 

 

7.5.3. Processos de organização e sistematização das PIC’s Grupais nos 

serviços e o trabalho em equipe: perspectivas de produção da integralidade 

 

Este tópico explora informações acerca dos três grupos observados, referentes ao 

modo como as PIC’s são organizadas e sistematizadas no cotidiano dos serviços da atenção 

básica, especialmente no tocante ao trabalho da equipe nas estratégias de planejamento e 

avaliação das atividades. 

As equipes dos três grupos de PIC’s observados estão compostas da seguinte 

maneira: grupo 01 e 03, formados por enfermeiras e agentes comunitários de saúde, e o 

grupo 02 conta com a participação do educador físico, enfermeira, psicóloga, médica e 

agentes comunitários de saúde.  

Pela própria natureza coletiva das ações, de um modo geral, as PIC’s Grupais são 

organizadas numa lógica inter e transdisciplinar, haja vista que as atividades são planejadas 

e executadas por profissionais que integram vários domínios de conhecimento, e que, por 

sua vez, buscam produzir articulações, diálogos e entrelaçamento entre as disciplinas, na 

perspectiva de produção de novos saberes em saúde. Ainda que essa seja a tônica do 

trabalho, algumas vezes observamos experiências nas quais o trabalho em equipe era 

marcado pela fragmentação, aspecto que se destaca, sobretudo, nos momentos de 

planejamento e em algumas situações na própria condução das PIC’s grupais. 

Talvez não tenha muita essa preocupação de equipe, de um trabalho que pode ser 

da equipe. É o predomínio desse modelo mesmo fragmentado que aqui e em todo 

canto, infelizmente, a verdade é essa (Enfermeira 01).  
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Certamente, o que a enfermeira relata é a expressão da biomedicina no cotidiano 

dos serviços de saúde e o reflexo de um conhecimento compartimentalizado em disciplinas, 

com profissões constituídas a partir de especializações que culminam, muitas vezes, na 

dificuldade de delimitação de campos e saberes e, consequentemente, em atuações 

fragmentadas. Contudo, se a prática biomédica se desenvolve fundamentada numa 

concepção de corpo como uma máquina, dividido em diversas partes em que cada uma é 

responsável por uma função para manter o bom funcionamento dos mecanismos biológicos 

e o centro da atenção é a doença, as PIC’s Grupais buscam, por princípio, promover a saúde 

das pessoas ancoradas pela atenção humanizada e centrada na integralidade, num a visão 

ampliada do processo saúde-doença. Isso significa compreender as pessoas e suas 

necessidades em múltiplas dimensões- social, psicológica, biológica e cultural e colocar a 

ideia de humanidade e o modo como os sujeitos se relacionam com o seu mundo social 

(grupos, família, comunidade e sociedade) no centro das reflexões sobre o adoecer (Sawaia, 

1995).  

Com base nestas premissas, a própria concepção de saúde que fundamenta as PIC’s 

Grupais coloca como principal desafio a recomposição dos trabalhos especializados na 

direção da integralidade da atenção, haja vista que as equipes multiprofissionais, não raras 

vezes, realizam ações isoladas e justapostas, posturas que vão de encontro com a perspectiva 

proposta da atenção integral. Necessita-se, portanto, de um trabalho de equipe que, embora 

se vincule por diferentes ações e especialidades profissionais, seja capaz de construir 

consensos em torno de um projeto assistencial comum à equipe de trabalho, com vistas a 

atender às necessidades de saúde dos usuários (Luz, 2009; Pinheiro & Mattos, 2004; 

Schraiber, Peduzzi, Sala & Nemes, 1999).  

Desse modo, o trabalho em equipe, na perspectiva de uma atenção integral, deve 

ser compartilhado e as necessidades e tomadas de decisão em relação à assistência e cuidado 
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dos usuários devem ser negociados. Esta é, sem dúvida, uma atitude desafiadora, porém, não 

impraticável, em virtude das frequentes tensões e relações de poder no interior das equipes 

multiprofissionais, nas quais há uma desigualdade dos poderes entre as áreas e saberes 

profissionais. No caso das PIC’s Grupais observadas, esta realidade de hierarquização dos 

saberes acadêmicos é visível, por exemplo, na relação com os agentes comunitários de 

saúde, conforme ilustra o discurso:  

Esses conhecimentos são necessários, são agregados respeitando, claro, o 

conhecimento de cada um. Eles só tem a favorecer o grupo. O conhecimento do 

agente comunitário, o conhecimento do apoiador da PNH que está mais relacionado 

às diretrizes da política de humanização, o conhecimento do educador físico... todos 

os conhecimentos são necessários e devem ser respeitados [...] Cada um tem a sua 

formação, mas para se fazer grupos e para lidar com as pessoas não precisa ter uma 

formação. Precisa ter boa-vontade, querer fazer e adotar essas pessoas para esse 

trabalho (ACS 06).  

 

Numa das rodas de conversa, num momento em que o tema discutido era a 

formação para a atuação em PIC’s Grupais, a agente comunitária de saúde argumenta que 

não é necessário ter uma formação acadêmica para realizar tais atividades. Esta fala traduz 

a relação de desigualdade que observamos em alguns grupos, entre agentes comunitários de 

saúde e outros profissionais de áreas especializadas, no cotidiano das práticas. Em alguns 

casos, as funções dos agentes se limitam a convidar os participantes e a organizar o ambiente 

para recebê-los. Curiosamente, estes que são uma grande potência terapêutica nos territórios 

de PIC’s, pela sua proximidade e vinculação com a comunidade, ficam quase na condição 

de anonimato nos momentos de realização das práticas.  
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Esta tensão entre o saber científico dos profissionais especializados e o saber do 

agente comunitário de saúde, que é mais prático, reflete a divisão social dos saberes, já que 

estes estão desigualmente repartidos de modo hierárquico em nossa sociedade. Nesse 

sentido, os saberes gestados nos espaços acadêmicos, leia-se conhecimentos científicos, 

consagram uma ordem social, garantem a verdade e o poder da palavra legítima em 

detrimento daqueles saberes que são da ordem da experiência (Brandão, 2012). Entretanto, 

é importante destacar que esse poder, através do saber, que se configura nas práticas e nas 

relações, pode gerar, ao mesmo tempo, situações de resistências. Assim, os agentes 

comunitários de saúde carregam um saber-poder que é capaz de mobilizar um poder 

simbólico significativo em razão de sua participação comunitária e capacidade de 

desenvolvimento das organizações locais, atributos nem sempre presentes nos profissionais 

especializados. Dessa forma, estes profissionais, além de serem o elo das PIC’s com a 

comunidade, podem, também, participar ativamente dos grupos, como auxiliares no 

processo de condução ou como facilitadores de estratégias como as práticas grupais de 

mútua ajuda, que possuem dinâmicas mais autônomas e direcionadas para a troca de 

experiências, a exemplo da terapia comunitária, uma ferramenta de fácil compreensão e 

atuação, desde que esteja incluída nos processos de formação em educação permanente no 

serviço. 

Como continuação da discussão do trabalho em equipe nas PIC’s Grupais, 

destacamos, ainda, os momentos de avaliação e planejamento das atividades. A começar 

pelo planejamento, nas entrevistas e rodas, todos os profissionais apontaram o ato de 

planejar como uma dimensão importante para garantir a qualidade das ações em PIC’s 

Grupais. Entretanto, dos três grupos, apenas o grupo 02 conseguiu incorporar 

sistematicamente o planejamento de como uma etapa necessária, que deve preceder o 

desenvolvimento das atividades. Em geral, é uma ação de caráter multidisciplinar, embora 
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nem sempre seja realizado com toda a equipe, e conta com a participação de representantes 

dos usuários, conforme relata a enfermeira: 

O grupo [...] tem sim planejamento. Geralmente é na quinta-feira seguinte quando 

há o encontro. Então a gente reúne os apoiadores e sempre estamos convocando um 

membro de cada equipe. Às vezes até dois ou mais membros participam. Em um 

momento da reunião eles participam também para que se crie a programação com 

o olhar deles. É importante porque às vezes a gente está aqui na frente, participando, 

trazendo, mas o olhar do usuário não é o mesmo, não é igual ao nosso (Enfermeira 

04).  

Conforme mencionado, além do planejamento formal deste grupo, durante os 

encontros há momentos em que os participantes são consultados sobre os temas que 

poderiam ser abordados:  

Às vezes a gente pergunta uma sugestão “vocês querem que a gente fale sobre 

alguma coisa que a gente não falou ainda?”, aí elas até sugerem, ou então a gente 

sugere também e elas dizem “não, é bom esse assunto”, aí a gente leva para o grupo 

o assunto e o grupo resolve (ACS 04).  

No grupo 03, embora o planejamento não seja uma prática sistemática como no 

grupo 02, e o modo de escuta das demandas ainda seja um pouco espontaneísta, quer dizer, 

a ação de planejar é um tanto esvaziada de sua dimensão política e problematizadora da 

realidade na direção de construção das PIC’s Grupais nos serviços, um aspecto importante 

a ser destacado pela maioria dos profissionais diz respeito à importância da participação dos 

usuários como parte do processo: 

O planejamento é com todo o grupo. Eu não planejo só. Como eu digo pra eles, eu 

coordeno, mas planejar é com todos. Porque eu quero saber o que é que eles 

querem. Não adianta eu chegar e dizer assim “não, vocês vão fazer isso” (ACS 05).  
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Sem dúvida, estes dois grupos apresentam como uma grande potencialidade o 

reconhecimento da necessidade de participação dos usuários na construção conjunta das 

atividades de PIC’s, pois compreende como um momento da expressão das várias vozes, 

saberes e perspectivas dos diferentes atores que compõem as práticas e que devem ser 

tomados como referência na direção do que e como fazer. Neste contexto, existe um aspecto 

extremamente positivo que é a clara compreensão, por parte dos profissionais, da 

importância da ação dialógica na sistematização das PIC’s Grupais como um processo 

participativo, coletivo e de valorização e intercâmbio de saberes que torna possível uma 

leitura crítica da realidade, com vistas a identificar caminhos para transformá-la e (re) 

direcionar tais ações no cotidiano dos serviços. Essa escolha político-pedagógica parte das 

necessidades sentidas por todas as pessoas envolvidas, profissionais e usuários, atitude que 

requer uma implicação corresponsável de todos e deve resultar na autonomia e construção 

da capacidade de autoria e determinação das pessoas.  

Entretanto, resguardada a consideração de que as experiências participativas são 

sempre um exercício repleto de desafios e em construção, e nestes grupos não seria diferente, 

é importante destacar que em nossas observações e participações em encontros de 

planejamento, percebemos que a dinâmica destes momentos necessita ser aprimorada 

porque são ainda muito engessadas por uma racionalidade técnico-científica que dificulta as 

condições concretas de participação da população. Muitas vezes, as atividades de 

planejamento acabam por se configurar como campos simbólicos e políticos de saber e poder 

que se traduzem na postura dos profissionais, a começar pelos jargões técnicos utilizados 

nas reuniões, pouco acessíveis à compreensão dos usuários, que trazem como consequência 

a visibilidade de uma hierarquia de saberes e a impossibilidade de participação mais efetiva. 

Nestes casos, é preciso cautela para que a intenção positiva de garantir espaços de construção 

conjunta das PIC’s Grupais não se converta em momentos produtores de mais impotência 
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para as pessoas e uma espécie de afirmação de que estas nada sabem, pois não se julgam em 

condições tecnicamente iguais para opinar diante das etapas decisórias. O saber técnico-

científico dos profissionais, ao contrário, deve lançar mão do seu acúmulo teórico para 

incorporar às práticas sociais a reflexão sobre os saberes populares que as pessoas dispõem, 

e, partir de então, construir novos conhecimentos. 

Embora todos os profissionais tenham apontado o planejamento como uma etapa 

importante para a realização das PIC’s Grupais, em termos práticos são ações de difícil 

concretização no cotidiano dos serviços, como aponta a enfermeira do grupo 01: 

O planejamento é difícil, mas a gente faz de acordo com as necessidades, de como 

elas vão surgindo. Não dá pra a gente fazer tudo... O tempo não dá porque a 

prioridade é o atendimento ambulatorial, as visitas, entende? Não deveria ser. 

Mas... (Enfermeira 01).  

A enfermeira demonstra que o planejamento das PIC’s Grupais fica comprometido 

em função da sobrecarga do cotidiano da assistência que prioriza algumas atividades em 

detrimento de outras, num contexto em que os serviços de saúde estão constituídos com base 

num modelo produtivista e procedimental, aliado a uma concepção de saúde curativa que 

inviabilizam a realização de quaisquer práticas contra-hegemônicas. O desenho organizativo 

em saúde não prioriza práticas desta natureza e tão pouco tem a preocupação de envolver a 

população no cotidiano dos serviços para que as demandas sanitárias sejam amplamente 

discutidas.  

No que se refere à avaliação das PIC’s Grupais, todos os entrevistados apontaram 

esta dimensão como uma das mais frágeis no trabalho, pois ocorre de maneira assistemática 

e informal, através de perguntas ou solicitação de depoimentos dos usuários, como 

mencionam as gentes comunitárias de saúde: 
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Muitas vezes [...] a gente avalia, pergunta “o que é que vocês estão achando?”, pede 

a opinião deles também sobre temas. A gente às vezes, pro mês seguinte pergunta 

“o que é que vocês queriam que a gente falasse próximo mês? (ACS 01). 

É muito difícil fazer avaliação. Nós ainda não temos um instrumento de avaliação 

composto. Há depoimentos, que foram gravados, tanto visualmente como também 

através de áudio, mas não um instrumento, formulário que possa avaliar (ACS 02). 

De fato, os depoimentos podem ser uma ferramenta avaliativa de alguns aspectos 

do trabalho relacionado às PIC’s Grupais. No entanto, quando os profissionais foram 

questionados sobre os destinos da produção dos materiais audiovisuais, ficou claro que tais 

depoimentos serviam apenas como registros das atividades e não para direcionar futuros 

planejamentos: 

É uma forma de registro das práticas que juntamos com as anotações, e que ajudam 

em nossos relatórios (Enfermeira 02). 

Na verdade, os relatos dos profissionais acerca da avaliação das PIC’s Grupais 

denunciam o quanto esta dimensão tem sido desafiadora nos serviços de saúde, por várias 

razões, dentre elas: a ausência de uma cultura avaliativa nos equipamentos, a dificuldade de 

adoção de estratégias inclusivas e participativas, a própria compreensão da avaliação como 

algo negativo que serve para destacar a fragilidade dos profissionais e do serviço, problemas 

na identificação ou elaboração de ferramentas que deem conta dos aspectos avaliativos, etc. 

A compreensão que os profissionais expressam acerca da avaliação, apenas como registro, 

torna invisível um dos aspectos fundamentais que é a possibilidade de refletir coletivamente 

sobre as PIC’s Grupais e produzir novos saberes sob diferentes perspectivas de protagonistas 

que participaram de todo o processo, além de identificar as potências e limitações das 

estratégias que utilizamos no cotidiano das ações integrativas.  
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A ação avaliativa conjunta só é possível se colocarmos o diálogo como mediador 

do pensamento crítico-problematizador, que implica uma práxis social na qual ação e 

reflexão estão dialeticamente constituídas. Assim, se fizermos uma analogia da prática 

avaliativa docente com a atuação dos profissionais de saúde nas PIC’s Grupais, podemos 

dizer que a avaliação envolve um movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer. Para tanto, as práticas precisam ser problematizadas em um processo dinâmico 

e dialógico, à luz de uma análise crítica das estratégias utilizadas para compreender as 

situações que precisam ser modificadas e formular novas ações. A este exercício 

denominamos ação-reflexão-ação (Freire, 2005).  

Para o processo de implantação e implementação das PIC’s Grupais nos serviços 

da atenção básica, é preciso pensar alternativas em que as ações de saúde não sejam 

entendidas com um ato isolado e meramente técnico, haja vista que devem se constituir 

como uma possibilidade de construção conjunta que permita o acesso dos usuários aos 

poderes decisórios, numa relação horizontal e compartilhada que produza empoderamento 

tanto das pessoas quanto dos profissionais e serviços de saúde. O grande desafio é a 

elaboração de arranjos organizativos que tornem explícitas as diversas disputas entre os 

projetos dos atores envolvidos na atenção à saúde, de modo que todos os sujeitos possam 

participar dos processos de análise da situação, definição de prioridades e avaliação das 

propostas implementadas. (Vasconcelos, 1997).  

Nesse sentido, a prática da educação permanente em PIC’s Grupais, orientada pela 

educação popular, pode ser uma estratégia interessante para propiciar a vivência de saberes 

compartidos e experiências compartilhadas, com a criação de espaços autônomos e relações 

mais igualitárias. Isso pode ampliar o diálogo dos profissionais com os saberes da população 

e levar à inclusão de novos atores no campo da saúde. Com esta perspectiva, as opções 

metodológicas participativas ganham relevância no exercício de reflexão crítica da realidade 
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e na identificação das necessidades dos usuários, numa relação solidária de construção de 

novos saberes. Uma alternativa que pode contribuir para a construção das PIC’s Grupais de 

modo mais compartilhado é a adoção mais efetiva de estratégias de realização de diagnóstico 

e planejamento participativos. Esses momentos ampliam o diálogo entre o saber popular e o 

saber técnico-científico e podem ser relevantes para a mobilização e conscientização das 

pessoas acerca de seus principais problemas e necessidades e para romper com a lógica 

prescritiva e tecnicista de organizar a atenção em saúde (Albuquerque & Stotz, 2004).  

O trabalho de participação conjunta implica conceber elementos simbólicos, 

valores, costumes, crenças, etc., tanto dos usuários quanto dos próprios equipamentos de 

saúde, como aspectos fundamentais para entender e referenciar o processo de organização 

do planejamento das PIC’s Grupais, com o intuito de considerar todas as dimensões 

semânticas e culturais. Dessa maneira, a organização e sistematização das PIC’s Grupais no 

cotidiano dos serviços são descentralizadas dos profissionais e da gestão para uma relação 

na qual o saber e o poder são democratizados. Com isso, as pessoas passam a exercer o 

direito de falar e a se sentirem mais próximas da dinâmica dos serviços porque se 

reconhecem como parte deste, o que pode resultar num maior grau de apropriação e 

engajamento corresponsável, tema que será aprofundado no item seguinte sobre como se 

dão as relações de saber e fazeres no cotidiano dos serviços, no momento de realização das 

PIC’s Grupais.  

7.5. 4. Relações, saberes e fazeres produzidos no cotidiano das PIC’s Grupais 

 

Em decorrência do último objetivo deste estudo, que consistiu em analisar a relação 

dos saberes e fazeres produzidos no processo grupal das PIC’s, retratamos, nesta etapa, as 

produções resultantes das observações participantes, referenciadas pelos seguintes eixos 

analíticos: valorização dos saberes e potencialidades dos grupos, relações entre profissionais 
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e usuários no cotidiano das PIC’s, sobretudo no que diz respeito à participação, e 

protagonismo e autogestão. 

Quando se trata das estratégias de condução das PIC’s grupais observadas, todas 

estão fundadas na concepção das metodologias participativas, e, portanto, pressupõem uma 

ação dialética-dialógica-libertadora construída de modo compartilhado entre os coletivos. 

Na prática, isso significa que as PIC’s grupais têm buscado romper com as formas de agir 

em saúde centradas no saber profissional para dar lugar a propostas que valorizam os saberes 

e as potencialidades dos grupos. 

(a) Valorização dos saberes e potencialidades dos grupos 

Se as PIC’s mais conhecidas, como as que estão preconizadas na política nacional, 

vale lembrar, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, etc., estão pautadas em racionalidades 

médicas e outros sistemas terapêuticos, as PIC’s Grupais identificadas no campo tem suas 

raízes em matrizes culturais muito próximas de nossa realidade e tomam como ponto de 

partida, principalmente, a cultura nordestina como referência para a construção das práticas 

no cotidiano.  

 

Figura 01- Participantes na sala da Associação à espera do encontro de PIC’s- acervo 

do grupo 
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Nos encontros de PIC’s Grupais, todo o ambiente é organizado de modo que as pessoas se 

sintam como se estivessem em sua casa, entre a cozinha e a sala de estar. Enquanto uns 

fazem a tapioca, que será parte do lanche solidário do grupo, as pessoas vão chegando...  

Entre conversas despropositadas sobre a vida e muitas gargalhadas, a felicidade dos 

bons encontros como possibilidade de aproximação e construção de vínculos entre a 

comunidade e os profissionais de saúde e outras pessoas que estão ali de passagem, como 

eu e Breno, que estávamos para conhecer e viver temporariamente estas experiências.  

 

Figura 02- Breno e Valquíria na cozinha da Associação fazendo tapioca para o lanche 

do encontro- acervo da pesquisadora 

 

A lembrança que vem, no momento desta escrita, é o modo peculiar, íntimo e 

nordestino de ser com que as pessoas nos acolheram e como são sempre acolhidos todos os 

usuários: como se estivéssemos em casa e fôssemos um deles. Para lembrar o velho ditado, 

é como se dissessem “fiquem à vontade, a casa é sua”.  

Com esta configuração que lembra o ambiente de casa e longe da frieza dos espaços 

destinados às consultas individualizadas nas quais se enxerga apenas a pessoa doente, as 



207 
 

conversas informais e o compartilhamento de experiências que precedem os encontros das 

PIC’s Grupais são importantes para estreitar os laços afetivos e de confiança e proporcionar 

a ampliação das redes sociais e comunitárias. Para Valla (2000), esses momentos são 

fundamentalmente produtores de sociabilidade e vida que contribuem para evitar o 

isolamento das pessoas diante das situações de adoecimento. Assim, o envolvimento 

comunitário é um fator psicossocial que pode contribuir para o aumento da autonomia e 

confiança pessoal, do autocuidado, autoestima e vontade de viver para enfrentar melhor os 

problemas de saúde.  

Se os espaços nos quais acontecem os encontros das PIC’s nos fazem lembrar que 

estamos em casa, lugar em que nos sentimos acolhidos, identificados e numa relação 

solidária e de proximidade com a família e os vizinhos, a decoração é repleta de objetos 

impregnados de memória e afeto. Entre velas, lampiões, fuxicos, bonecas de pano, 

lamparina, cartas, fotos e outras tantas lembranças, os participantes das PIC’s Grupais são 

recebidos. Assim, notamos que a utilização de elementos da arte e da cultura popular é um 

recurso bastante presente nestes espaços como forma de promover o fortalecimento da 

identidade cultural das pessoas.  

 

Figura 03- Mesa com os objetos-memórias dos participantes- acervo do grupo 
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A preocupação dos profissionais de saúde em compor os espaços nos quais de 

encontro das PIC’s com os elementos pertencentes à cultura e próximos das experiências 

das pessoas, lembra a experiência dos círculos de cultura realizados por Paulo Freire, nos 

quais o educador realizava como primeira etapa do trabalho um levantamento do universo 

vocabular dos educandos para, em seguida, extrair os temas geradores das reuniões. As 

palavras e temas identificados codificavam o modo de vida e a experiências das pessoas a 

partir de seus referenciais culturais e de mundo.  

Como nos círculos de cultura, cada objeto que compõe a paisagem dos espaços das 

PIC’s Grupais remete à possibilidade de construção de um tema que tem a ver com o 

universo dos participantes e é articulado, também, com as vivências culturais dos 

profissionais. Por analogia, lançamos mão da ideia de Padilha (2012), no contexto 

educacional, para aplicá-la aos cenários das práticas, lugar em que os autores e atores se 

organizam, se relacionam, se contextualizam, trocam experiências, aprendem e ensinam 

culturas diferentes, reaprendem as suas próprias culturas, aprendem e reconstroem 

conhecimentos, inclusive os conhecimentos científicos, e levam em consideração todos os 

repertórios presentes nos grupos. Nessa perspectiva, as PIC’s Grupais traduzem uma forma 

de fazer cultura em que os usuários se sentem sujeitos da história, capazes de produzir modos 

próprios, solidários e coletivos de viver a saúde porque preserva o diálogo, a participação e 

a valorização dos seus saberes.  
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Figura 04- Cantadores da comunidade tocando no encontro de PIC’s- acervo do 

grupo 

 

Na compreensão de que todos têm um saber que pode ser valorizado e 

compartilhado, os profissionais de saúde sempre têm a preocupação de identificar as 

potencialidades dos participantes dos grupos para dividirem a cena nos espaços das PIC’s.  

Desse modo, cada encontro é marcado pela colaboração de pessoas da própria 

comunidade, com pessoas que socializam seus talentos, seja por meio da poesia, da cantoria, 

da dança, dos contos de causos, etc., e que fazem das PIC’s um lugar que abriga os diversos 

saberes.  
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Figura 05- Cantador da comunidade mostrando suas potencialidades no encontro de 

PIC’s- acervo do grupo 

 

A hegemonia dos saberes acadêmicos dos “doutores”, nos espaços de saúde, muitas 

vezes, não deixa outra alternativa aos saberes populares a não ser a submissão à condição de 

anonimato. Nesse sentido, um dos princípios norteadores da educação popular em saúde é a 

identificação, compreensão e valorização dos saberes, iniciativas, interesses e escolhas 

culturais dos usuários, com o intuito de construir uma relação educativa dialogada e 

problematizadora que fortaleça o protagonismo e a altivez social (Gomes, 2015). A inclusão 

destas vozes no cotidiano das PIC’s Grupais, na perspectiva de compartilhar os cenários com 

pessoas da comunidade, que são portadoras de saberes populares construídos no dia-a-dia, 

na comunicação com os outros, é uma forma de produzir saúde e vida pela valorização do 

conhecimento não letrado e promover a autoestima dos participantes. Assim, nenhum saber 

fica excluído e todos têm o direito de pronunciar a sua palavra.  
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 (b) Cultura oral, memória e as narrativas de ajuda mútua nas PIC’s 

Grupais 

Ainda que os grupos observados imprimam dinâmicas distintas e próprias de cada 

lugar, um aspecto comum à condução das PIC’s é a contação de histórias, presentes e 

passadas, como um recurso para a construção das narrativas dos participantes.  

Normalmente, as histórias são construídas coletivamente, onde cada pessoa conta 

o seu conto, tece fio a fio e contribui com as memórias de sua vida como se fossem formando 

uma colcha de retalhos.  

 

Figura 06- Oficina de contação de histórias com retalhos- acervo do grupo 

 

Outras vezes, os participantes são convocados a levar objetos que representem 

alguma memória de afeto para, a partir de então, narrarem fragmentos de suas vidas. Com a 

simulação de uma sala de estar, cada pessoa que chega coloca seu objeto sobre a mesa.  
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Figura 07- Colcha de afecções- acervo de Jacqueline Abrantes 

 

A ativação das memórias e afetos começa entre a busca e o encontro dos objetos 

que serão levados para o encontro de pessoas anônimas, desvalorizadas pelos saberes 

científicos dos profissionais de saúde no cotidiano dos serviços e que narram, nos grupos de 

PIC’s, histórias de dores, alegrias, perdas, reencontros, saudades, recitam poesias, cantam a 

vida. Então, os objetos são marcados pela identidade de cada um, portanto, biográficos.  

 

Figura 08- Contação de histórias a partir de objetos da caixa sentimental- acervo do 

grupo 
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Para Bosi (2013), os objetos biográficos são aqueles que envelhecem e se 

incorporam às vidas de seus possuidores, como os relógios da família e os álbuns de 

fotografias. Cada um representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva que vai além 

da sensação estética ou de utilidade. Mais que isso, remete-nos à nossa identidade e posição 

no mundo. Nas experiências de contar histórias, semelhantes as que são relatadas nos 

encontros das PIC’s, conforme a autora são episódios que não significam, simplesmente, o 

ato de reviver, “mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 

experiências do passado (...) A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 

estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 

consciência atual” (p. 55). Assim, por mais que tenhamos a mesma lembrança ou imagem 

de um fato, ela ganha outros contornos porque nós não somos os mesmos de outrora, tão 

pouco nossas ideias e percepções da realidade são as mesmas.  

Um aspecto relevante das PIC’s que tomam a estratégia das narrativas e memórias 

orais na realização das atividades grupais, além de ser uma forma de valorizar os contadores 

de causos e histórias, é uma forma de resistência à supremacia da cultura letrada e erudita 

em detrimento da cultura popular, de base oral. Por cultura popular entendemos “os diversos 

sentidos suscitados pelo próprio fazer dos homens e mulheres enquanto buscam seus meios 

de vida, ou seja, enquanto constroem e reproduzem as condições de existência” (Pessoa, 

2013, p. 205).  

Precisamos entender que nossa tradição na cultura popular é de tradição oral e que 

as pessoas assumem objetos, situações e acontecimentos como narrativas. Apesar disso, nós, 

profissionais de saúde, formamo-nos numa perspectiva de ruptura com essa tradição, com 

uma sobreposição do conhecimento científico e escrito sobre a oralidade dos grupos 

populares. O discurso acadêmico dos profissionais soa alto e dominante sobre a fala popular 

(Freire & Nogueira, 2011). Dessa forma, as PIC’s Grupais têm se mostrado abertas a outras 
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formas de produção de vida, pelo pensamento sensível e simbólico, que produz arte e 

cultura, ingredientes necessários para a libertação das pessoas, pois amplia a capacidade de 

conhecer a realidade, de torná-la consciente e buscar meios para transformá-la.  

Por meio da contação de histórias, as PIC’s Grupais estimulam experiências do 

campo pessoal registradas na lembrança e socializadas com os outros. As histórias relatadas 

passam a ganhar uma dimensão social e coletiva fazendo com que os participantes que 

testemunham as narrativas ampliem a sua vivência, num exercício de troca e cumplicidade 

(Bossi, 2013). A este respeito, Jaqueline Abrantes, enfermeira idealizadora da tenda do 

conto, uma das ferramentas que inspiraram muitas outras práticas com base na contação de 

histórias no município de Natal, nos dá o seguinte depoimento: 

Na tenda do conto a vida pulsa, o encontro afeta os participantes, os potencializa. 

Aquele que não costuma falar, por se sentir de algum modo intimidado ou isolado, 

sente-se estimulado a participar ao se reconhecer nas histórias narradas (Jacqueline 

Abrantes).  

Com base no discurso da enfermeira, ao valorizar, articular e confrontar os 

diferentes saberes presentes nas histórias dos participantes, as PIC’s Grupais não só 

assumem a complementaridade como um critério para garantir os diversos modos de cada 

um dizer a sua palavra, como também estimula a ajuda mútua entre seus participantes, no 

sentido de identificar outras formas de perceber e reagir às situações de adoecimento e 

sofrimento. Para Gomes e Rozemberg (2000); Valla, (1998); Vasconcelos, (2013), estes 

grupos contribuem para o fortalecimento dos vínculos sociais e afetivos, tornam as pessoas 

iguais pelo compartilhamento de papeis sociais comuns e possibilitam a produção de laços 

de identificação promotores de maior força emocional e consequente melhoria nas condições 

de saúde.  
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Outras extensões do suporte mútuo desencadeadas pelos encontros de PIC’s 

Grupais são as iniciativas simples do dia-a-dia, que vão desde os cuidados informais, para 

aqueles que enfrentam alguma dificuldade, até a organização de festas populares, passeios, 

caminhadas, grupos de dança e outros encontros de convivência comunitária, reforçados por 

uma identidade cultural.  

 

Figura 09- Apresentação cultural no grupo de PIC’s- acervo do grupo 

 

Estes momentos são de intensa comunicação e de simbolização que sobressaem 

elementos peculiares ao viver diário das pessoas e constituem-se como representação das 

condições de sobrevivência e compreensão do mundo elaborado pelos grupos.  

Nas condições de um mundo globalizado no qual as relações foram profundamente 

transformadas, estes encontros comunitários, para além dos muros dos serviços, são 

potencializadores da criação de laços culturais e de identidade, e importantes canais para 

estabelecer o diálogo e a troca de saberes entre usuários e profissionais. Esta proximidade é 

bastante útil para ampliar a concepção de saúde e a compreensão da dinâmica comunitária e 

das estratégias autônomas de produção de vida da população nos próprios lugares onde elas 

vivem e manifestam suas raízes culturais (Albuquerque & Stotz, 2004).  
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As PIC’s Grupais, organizadas nesta perspectiva, apresentam uma mudança radical 

no padrão das relações prescritivas e impessoais que marcam o cotidiano dos serviços, com 

um grande potencial para a construção de relações emancipatórias e transformadoras em 

saúde. Tais práticas são um espaço aberto para a escuta ampliada, amparadas por uma 

concepção de saúde na qual os usuários passam a ser vistos e a se sentirem como pessoas, 

com suas histórias, dores, alegrias, vivências de amor e amizade na comunidade, etc., e 

indica outras maneiras de olhar o corpo, de cuidar e de sentir para além do sintoma. Essas 

transformações só são possíveis pela adoção de práticas que superem o autoritarismo 

academicista dos doutores e ampliem as dimensões de escuta, participação e autonomia nos 

serviços de saúde, como veremos, a seguir nas conformações das relações que se 

estabelecem no cotidiano das PIC’s Grupais.  

 

(c) Relações de poder, participação e autogestão nas PIC’s Grupais 

Entendemos que as relações de poder, participação e protagonismo dos grupos são 

dimensões que perpassam todos os momentos que compõem as PIC’s, desde a construção 

das demandas, planejamento e avaliação, discussão contemplada anteriormente, até a 

realização das ações integrativas no dia-a-dia dos grupos. Por isso, sem perder de vista a 

interligação de todos estes eixos, continuamos o debate neste segmento, agora com ênfase 

nos modos de participação observados no contexto sistemático de realização das práticas.  

Sem dúvida, a dimensão da participação está contemplada nas realizações das 

atividades das PIC’s Grupais, especialmente pela incorporação das metodologias 

participativas como principal fundamento para realização das atividades. Isto é 

perfeitamente visível, a começar pela própria forma de organização dos ambientes, com 

pessoas dispostas em círculo, rotineiramente discutindo e problematizando algum tema 
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gerador, num clima de leitura coletiva das realidades vividas pelos usuários e na qual o 

diálogo se impõe como ingrediente importante no protagonismo das pessoas.  

Desse modo, as estratégias de condução dos grupos no cotidiano são pensadas de 

modo a descentralizar o poder e o saber dos profissionais pela adoção de técnicas que 

promovem relações, de fato, horizontalizadas que valorizam os saberes e a própria 

competência grupal. Então, os profissionais não pretendem submeter os participantes à 

condição de meros ouvintes, mas possibilitar o exercício da vivência da palavra e do corpo, 

pois partem de uma concepção de cuidado na qual os sujeitos das ações educativas são os 

usuários. É uma forma de ampliar as potencialidades de atuação das pessoas frente ao 

processo saúde-doença, bem como para outros níveis da vida social e política (Carrillo, 

2013). Para que isso se concretize, os profissionais utilizam metodologias variadas e de 

caráter colaborativo, como as dinâmicas de grupo, danças, grupos operativos, teatro do 

oprimido, terapia comunitária, contação de histórias, rodas de conversas, entre outras. Um 

elemento importante a ser observado neste contexto é a frequente preocupação, por parte 

dos profissionais em tomar a realidade concreta das pessoas como o ponto de partida para a 

realização das ações. Como ilustração, podemos citar as rodas de contação de histórias, 

sempre realizadas a partir das narrativas pessoais, que dizem respeito ao próprio universo 

do grupo e não pela utilização de histórias universalizadas como pretexto para a participação 

dos usuários, ou ainda, a terapia comunitária como uma estratégia de PIC’s em que todo o 

processo grupal é construído de modo coletivo e colaborativo com os participantes, desde a 

escolha do tema a ser discutido até a problematização dos saberes socializados. Um último 

exemplo diz respeito à inserção das práticas corporais realizadas pelos educadores físicos, 

sempre no início das atividades grupais, como forma de aquecimento e alongamento, com a 

utilização de materiais que estão ao alcance de todos os usuários, como lenços, toalhas, 

cintos, etc.  
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Nas atividades físicas, em vez de levarem instrumentos sofisticados, inacessíveis à 

população, que na impossibilidade de tê-los provoca a sensação de impotência, os 

profissionais consideram a realidade material das pessoas e estimulam a prática do exercício 

físico em casa, de acordo com as condições e utensílios disponíveis pela comunidade. Dessa 

maneira, as PIC’s Grupais têm preservado o diálogo-participação, pois pressupõem que uma 

prática pedagógica emancipadora em saúde só faz sentido pelo reconhecimento de todos os 

sujeitos envolvidos nas práticas como protagonistas na construção da realidade e dos saberes 

grupais.  

 

 

Figura 10- Atividades físicas de aquecimento no grupo de PIC’s- acervo do grupo 

 

Como dissemos anteriormente, participação e poder são temas que estão 

transversalizados na maioria dos tópicos explorados até o momento, especialmente no que 

se refere às demandas, ao planejamento, à avaliação e aos momentos propriamente de 

realização das ações das PIC’s Grupais. Contudo, de acordo com as nossas observações, 

notamos que a dimensão da participação ainda está muito restrita aos momentos de condução 

das atividades, traduzidas pelas escolhas metodológicas de cunho participativo nos 

encontros.  
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Se considerarmos algumas perspectivas metodológicas de atuação no campo da 

saúde, encontraremos algumas práticas vinculadas a uma concepção formal hierárquica-

autoritária, que visa a domesticação das pessoas, outras que são populistas, pois se utilizam 

do discurso da educação popular, mas trazem resquícios do autoritarismo, e aquelas que têm 

raízes na ação dialética-dialógica-libertadora, cujo princípio orientador é a participação, 

horizontalidade e colaboração (Pulga, 2014). Nesse sentido, as PIC’s Grupais observadas 

estão numa transição entre a perspectiva populista e a dialética-dialógica-libertadora, haja 

vista que há uma manifestação concreta de promoção da participação pelos profissionais, 

embora nem sempre se efetive plenamente em todas as etapas do trabalho, como os 

momentos de produção das demandas, planejamento e avaliação, que pouco envolvem os 

usuários, muitas vezes, com participações figurativas.  

Embora reconheçamos o esforço dos profissionais no sentido de suscitar um grau 

de envolvimento dos usuários nas PIC’s Grupais, esta participação não pode se restringir a 

expressão dos saberes nos momentos de execução das práticas, como uma espécie de 

convocação para as pessoas colaborarem num processo anteriormente previsto, cabendo-

lhes apenas obedecer a determinados comandos. As ações em saúde não devem prescindir 

de um conhecimento mais organizado e tão pouco as vozes das pessoas podem ser 

substituídas pelos pacotes prévios organizados à imagem e semelhança dos profissionais, 

pois “quem dá a palavra dá o tema, que dá o tema dirige o pensamento, quem dirige o 

pensamento pode guiar a consciência” (Padilha, 2012, s.p.). 

Diante disto, é possível que no interior das PIC’s Grupais esteja presente uma 

cultura de dominação reproduzida em ações planejadas pelos profissionais e que acabam por 

expropriar o poder comunitário pela sobreposição do saber necessário, o saber 

tecnocientífico. Entretanto, nunca é demais lembrar que “a história é possibilidade”, 

concepção que se traduz na capacidade transformadora dos sujeitos de sua história, de modo 
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que podemos afirmar que somos condicionados, porém, não determinados. Ou seja, temos 

o poder de mudar porque não estamos no mundo para exercer a adaptação, e sim para 

programar a transformação. No entanto, o exercício de mudar exige força e requer que nos 

preocupemos com o empoderamento das pessoas (Freire, 2005; Gadotti, 2003). Desse modo, 

os grupos de PIC’s devem possibilitar a transição dos grupos que estão na condição de 

assujeitados para grupos sujeito nos quais as pessoas participam efetivamente, opinam, 

constroem e são ouvidas em suas necessidades. Quando as ações são inventadas pelo povo, 

em parceria com os profissionais, daí resulta um sentimento de pertencimento e apropriação 

de projetos coletivos. Sem dúvida, tais práticas buscam proporcionar o fortalecimento do 

auto cuidado, com graus crescentes de autonomia individual e coletiva, bem como 

estimulam os vínculos sociais e afetivos.  

Com relação às atitudes autogestionárias dos grupos, percebemos como um aspecto 

especialmente pouco estimulado pelas atividades de PIC’s. Mesmo as atividades 

comunitárias que extrapolam os muros dos serviços, como as comemorações, festas 

populares, passeios, caminhadas, entre outras, os grupos apresentam uma significativa 

dependência dos profissionais. Ainda que estas iniciativas valorizem a criação de espaços 

que propiciam os intercâmbios culturais e o diálogo e expressem uma extensão da 

comunicação com os serviços, a autogestão é uma dimensão que necessita ser exercitada 

nos grupos de PIC’s para que as pessoas ampliem a capacidade de construir modos próprios 

de caminhar na vida e encontrem formas alternativas e autônomas de se organizar 

coletivamente, independentes dos equipamentos de saúde. 
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8. Considerações Finais 

O ponto de partida desta tese é a problematização do que convencionalmente 

chamamos de modelo biomédico, marcado por um olhar fragmentado e objetivista da 

realidade, cujo centro das atenções é a doença e não a vida. Essa racionalidade se manifesta 

por meio de relações autoritárias e normatizadoras no cotidiano dos serviços de saúde, 

especialmente entre os profissionais e a população. Ao se contraporem à concepção de saúde 

e cuidado que sustenta a biomedicina, as PIC’s Grupais estão ancoradas em racionalidades 

que se fundamentam por uma visão ampliada dos sujeitos e grupos, com suas singularidades, 

numa perspectiva de valorização das diversas dimensões do cotidiano das pessoas, com 

diferentes compreensões de mundo. Nesse sentido, buscamos defender a educação popular 

como instrumento de reorientação das PIC’s Grupais nos serviços de saúde da atenção básica 

como forma de contribuir para tensionar as relações de poder vigentes na sociedade, em 

especial no campo da saúde pública e abrir a possibilidade de problematização acerca da 

garantia da integralidade, numa perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e 

criativa, que articula saberes, práticas, vivências e os diversos espaços de saúde.  

As PIC’s Grupais expressam muitas potencialidades no cotidiano dos serviços, a 

começar por se configurar como um espaço de produção de formas de vida que emergem 

como resistência ao poder médico e medicalizante. Os grupos são espaços de cuidado nos 

quais as pessoas são acolhidas e cuidadas, manifestam suas emoções e afetos, sentem-se 

pertencentes aos coletivos, constroem redes solidárias e são reconhecidas em seus saberes e 

práticas. Todos estes aspectos contribuem para o fortalecimento das redes de apoio social e 

tomam os grupos como instâncias para a discussão dos processos de adoecimento e as 

estratégias para enfrentamento e superação no interior da própria comunidade. Uma vez que 

o olhar privilegiado das PIC’s está nos sujeitos e em sua relação com o mundo social e 

subjetivo e não com a doença, os grupos promovem a circulação de emoções e troca de 
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experiências que se traduzem pelo compartilhamento de medos, tristezas e dores que são 

característicos do processo de adoecimento e cura. A circulação de todas essas formas de 

vida nos grupos, sem dúvida, favorece o fortalecimento dos laços e vínculos sociais e 

afetivos. (Gomes, 2015; Lacerda & Valla, 2005).  

A implantação das PIC’s Grupais nos serviços também tem contribuído para uma 

significativa desmedicalização da vida e diminuição de algumas demandas nos serviços, 

especialmente daqueles usuários com características do sofrimento difuso, problema que 

tem testado os limites da atenção à saúde e para a qual a medicalização tem sido a única 

alternativa. A ampliação da visão do processo saúde-doença como princípio orientador das 

ações em PIC’s Grupais coloca a vida dos sujeitos como centro dos processos de trabalho, 

pois tenta compreender outros saberes que permeiam o adoecimento, concepção que 

repercute em modos positivos de agir dos profissionais de saúde diretamente conectados 

com a realidade e as condições de vida dos sujeitos. Assim, é possível inibir o fortalecimento 

da medicalização nos territórios para problemáticas como o sofrimento difuso e desenvolver 

estratégias coletivas e autônomas de produção de vida.  

Todavia, a efetiva implementação das PIC’s Grupais na atenção básica tem 

enfrentado limites, sobretudo pelos desenhos organizativos institucionais com ofertas 

reduzidas de ações em saúde para problemas mais complexos, em razão de uma atuação 

baseada em procedimentos, em atendimentos clínicos individuais e que, por sua vez, não 

têm como prioridade ações educativas grupais. Nesse sentido, as PIC’s de natureza coletiva 

nem sempre são um componente importante na organização das práticas de saúde, haja vista 

que funcionam, muitas vezes, como uma atividade complementar, quando os profissionais 

estão disponíveis, com implicações na fragilização e regularidade na oferta das ações.  
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Constatamos, também, que as PIC’s Grupais têm contribuído para a transformação 

das tradicionais relações nos serviços de saúde, especialmente pela mudança de atitude no 

que se refere à democratização de saberes e poderes nos grupos, caracterizada pela 

concepção participativa de suas ações. Esse aspecto se materializa no cotidiano dos serviços 

por meio da constante valorização dos saberes e potencialidades dos grupos e pelo 

reconhecimento do diálogo e da participação social e popular como pilares essenciais para 

a reorientação das ações educativas. No entanto, a concretização da participação no âmbito 

das PIC’s Grupais tem se constituído como um desafio, seja porque os serviços não estão 

abertos à escuta dos diversos atores, seja porque somos afetados pela inexperiência da 

democracia, por medo de perder o poder ou porque não tivemos a oportunidade de participar 

de espaços de tomada de decisões de nossa sociedade. Por vezes, mesmo sem a intenção, os 

profissionais das PIC’s utilizam as mesmas ferramentas das classes dominantes para 

promover a participação. Podemos dizer, então, que ao mesmo tempo que estas ações 

estimulam forças de vida que resistem à medicalização, submetem pessoas à reprodução do 

poder profissional nos grupos.  

Sem dúvida, as PIC’s Grupais têm um potencial libertário que está presente desde 

a sua concepção, embora os princípios do diálogo e da participação necessitem ser 

aprimorados com vistas à inserção dos protagonistas das ações em todas as etapas do 

processo, desde a construção das demandas, planejamentos, monitoramentos e avaliações 

até a execução das atividades.  

Contudo, para que as PIC’s Grupais se organizem mais efetivamente como espaços 

de participação mediados pelo diálogo e acolham e legitimem as contribuições do saber 

popular ao lado do saber técnico-científico, a educação popular pode contribuir para a 

qualificação da participação em suas ações, e, consequentemente, na reorientação das 

diversas estratégias dialógicas que ampliam o pensar e o fazer cotidianos entre os 
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profissionais de saúde e a população. Para tanto, apontamos alguns princípios que são 

imprescindíveis, a partir da sistematização de Ceccim, 2007: o primeiro é a união entre a 

teoria e a prática, sob o ponto vista de que as PIC’s Grupais não podem ser abstratas, 

desenraizadas da realidade social das pessoas. Nesse sentido, a prática refletida é a práxis. 

Outro elemento importante é saber ouvir como forma de reconhecer que ninguém está só. 

Estar com os outros é respeitar o direito de cada um dizer a sua palavra. Essa atitude é um 

desafio, sobretudo quando se trata de profissionais de saúde que se colocam como portadores 

da verdade. É preciso desmontar a visão mágica da realidade. Nesses casos, nossa tarefa 

é agir pedagogicamente diante dos conhecimentos do cotidiano, e, com base em fatos 

concretos, construirmos conjuntamente novas possibilidades de compreensão da realidade. 

Ressaltamos que este princípio só se concretizará aliado a atitude de aprender a estar com 

o outro, um princípio que indica que uma das formas de “estar com” é compreender que 

não há sabedoria nem ignorância absoluta. Por sua vez, precisamos assumir a posição 

ingênua das pessoas, para superar esta posição com elas e não sobre elas, um exercício 

indispensável à criticidade. Por fim, devemos viver pacientemente impacientes, pois os 

problemas sempre virão, alguns serão solucionados, outros não, e daí depende o resultado 

de nossas ações e a contínua tarefa de vivermos pacientemente impacientes.  

Diante da exposição de tais princípios, compreendemos que a efetiva 

implementação das PIC’s Grupais pressupõe uma lógica de saber-fazer orientado por 

atuações dialética-dialógica-libertadoras em que as ações são construídas “junto com” as 

pessoas e não “para” as pessoas. Devemos partir, então, de uma relação que compreenda as 

pessoas que buscam os serviços de saúde como circunscritas em um universo cultural do 

qual elas tiram as suas referências para explicar o mundo e sua relação com os processos 

saúde-doença. Essa ação só é possível com uma mudança de lógica tecnoassistencial que 
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integre os saberes popular e científico e tome a realidade concreta como mediadora, na 

perspectiva de um aprendizado mútuo.  

No conjunto de contribuições que este estudo pretende empreender, destacamos, 

primeiramente, os avanços na própria produção de conhecimentos acerca das PIC’s Grupais, 

especialmente no tocante à sistematização de princípios norteadores de tais ações 

integrativas nos serviços de saúde, a partir de um diálogo com a educação popular.  

Uma segunda contribuição que pretendemos é dar visibilidade as PIC’s Grupais, 

timidamente realizadas nos serviços de saúde. Nesse sentido, chamamos a atenção para a 

necessidade de ampliação das práticas para além daquelas instituídas pela política nacional, 

como a homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, termalismo, medicina 

antroposófica, plantas medicinais e fitoterapia, Reiki e Lian Gong, para compreender que 

outras atividades integrativas e complementares necessitam ser implementadas, sobretudo, 

a partir da incorporação de saberes gestados em nossa realidade cultural, como as PIC’s 

Grupais. E, mais uma vez, a educação popular tem muito a orientar as referidas práticas, na 

perspectiva da articulação do cuidado em saúde respaldado por saberes baseados na cultura 

da população.  

Aliada à visibilidade das PIC’s Grupais, uma terceira contribuição desta produção 

é demonstrar por meio dos dados produzidos que as ações integrativas grupais podem ser 

um passo a mais para o fortalecimento do SUS, e, ao mesmo tempo, um convite a todos os 

profissionais que integram o campo da saúde a fazerem a resistência política, na perspectiva 

de produzir novos saberes e fazeres comprometidos com a ressignificação das estratégias 

hegemônicas de cuidado. 

Por fim, como proposição para projetos futuros, como docente de um curso de 

Psicologia, área pouco expressiva nas atividades de PIC’s Grupais deste estudo, 

inicialmente, ministraremos uma disciplina integrada sobre PIC’s com os cursos de 
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Enfermagem, Medicina e Psicologia, concomitantemente à implantação de ações integradas 

de pesquisa e extensão universitária, na perspectiva de promover processos formativos entre 

estudantes e profissionais de saúde, por meio do PET GraduaSUS.  
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Apêndice A 

Roteiro de entrevista com os profissionais que atuam em PIC’s Grupais 

 

1. Identificação  

Entrevistado (a):____________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail__________________________________ 

2. Dados socioeconômicos 

i. Idade 

ii. Sexo 

iii. Renda familiar, renda profissional e renda no serviço de saúde. 

 

3. Formação profissional 

i. Curso de Formação 

ii. Instituição de formação 

iii. Ano de formatura 

iv. Área de especialização na graduação 

v. Formação em nível de pós-graduação 

 

4. Trajetória profissional 

i. Ocupações anteriores 

ii. Trabalho realizado junto aos serviços de saúde da atenção básica 

 

5. Atuação no serviço de saúde (atual) 

i. Carga horária 
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ii. Tempo de serviço na saúde 

iii. Atividades realizadas atualmente no serviço 

iv. Tipo de vínculo empregatício no serviço de saúde (se prestador de serviço, 

concursado, voluntário etc). 

 

6. Atuação dos profissionais de saúde nas PIC’s Grupais 

i. Há quanto tempo atua com as PIC’s Grupais?  

ii. Como tomou conhecimento delas? 

iii. O que fez você se interessar em trabalhar com as PIC’s Grupais?  

iv. Como e onde se deu a sua inserção no trabalho com as PIC’s Grupais? 

v. Como foi a formação para o trabalho com as PIC’s Grupais?  

 

7. Inserção das PIC’s Grupais no serviço de saúde 

i. Quais PICs grupais existem neste serviço de saúde? Pode descrever como elas 

acontecem no dia a dia do serviço? 

ii. Como se deu a inserçao das PIC’s Grupais neste serviço? É uma atividade regular, 

prevista no serviço como uma política institucional? 

iii. As PIC’s Grupais foram implantadas, nesse serviço de saúde, a partir de quais 

demandas, para quais participantes, com quais objetivos e qual a periodicidade em que 

ocorrem as atividades? 

iv. Há alguma forma de registro das PIC’s Grupais? Em caso afirmativo, como? 

v. Como tem se dado a formação de vocês para a atuação nas PIC’ Grupais? 

vi. Há planejamento e avaliação das atividades? Em caso afirmativo, como acontecem 

os planejamentos e avaliações, com quais atores e qual a periodicidade? 
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vii. Os demais profissionais do serviço encaminham os usuários para as atividades de 

PIC’s Grupais? 

viii. Quais os fundamentos teórico-metodológicos que orientam as PIC’s Grupais? 

ix. Quais os principais resultados observados neste serviço com a implantação das PIC’s 

Grupais? 

x. Quais as principais potencialidades, fragilidades e limites das PIC’s Grupais, no 

cotidiano desse serviço de saúde?  

xi. As atividades de PIC’s Grupais têm se articulado com outras políticas, outros 

programas e outras atividades no contexto da saúde do próprio serviço? 

xii. Com a implantação das PIC’s Grupais, você acha que outras concepções de saúde, 

doença, cura, cuidado passam a reorientar as práticas de saúde? Em caso afirmativo, quais? 

xiii. As PIC’s Grupais têm contribuído para alguma mudança no SUS, para mudança de 

cuidado em saúde, mais especificamente, nesse serviço de saúde? Em caso afirmativo, 

quais? 
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Apêndice B 

 

Roteiro de roda de conversa com os profissionais que atuam em PIC’s 

Grupais 

 

1. Objetivo:  

 

Analisar a inserção das práticas integrativas e complementares grupais nos serviços de saúde 

da atenção básica e suas possíveis contribuições em termos de reorientação de outras 

racionalidades em saúde. 

 

2. Questões norteadoras 

 

i. As práticas integrativas e complementares grupais foram implantadas, nesse serviço de 

saúde, a partir de quais demandas, para qual participantes, com quais objetivos e qual a 

periodicidade em que ocorrem as atividades? 

ii. Há planejamento e avaliação das atividades grupais? Em caso afirmativo, como 

acontecem as avaliações, com quais autores e qual a periodicidade? 

iii. Como se dá o exercício de interdisciplinaridade entre a equipe no que se refere à atuação 

das práticas integrativas e complementares grupais  

iv. Como tem se dado a formação de vocês para a atuação nas PIC’ Grupais? 

v. Quais os fundamentos teórico-metodológicos que orientam as atividades grupais? 

vi. Quais os principais resultados observados, principais potencialidades, fragilidades e 

limites das práticas integrativas e complementares grupais, no cotidiano desse serviço de 

saúde?  
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vii. Há alguma forma de registro das práticas integrativas e complementares grupais? 

viii. As atividades de práticas integrativas e complementares grupais têm se articulado com 

outras políticas, outros programas e outras atividades no contexto da saúde do próprio 

serviço? 

ix. Com a implantação das PIC’s Grupais, você acha que outras concepções de saúde, 

doença, cura, cuidado passam a reorientar as práticas de saúde? Em caso afirmativo, quais? 

x. As práticas integrativas e complementares grupais têm contribuído para alguma mudança 

no SUS, para mudança de cuidado em saúde, mais especificamente, nesse serviço de saúde? 

Em caso afirmativo, quais? 
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Apêndice C 

Diário de observação das PIC’s Grupais 

 

I- Observação dos aspectos iniciais que antecedem o encontro (Organização do ambiente, interação da equipe e distribuição das atribuições, 

chegada dos participantes...) 

II- Informações sobre o encontro 

Prática observada____________________________________________________ Encontro no: __________ No de participantes:___________                          

Equipe:                                       Duração: _______________ 

Local: ___________________________________________________                    Data: ______/_____/______ 

III- Desenvolvimento do processo grupal 

Objetivo do encontro Metodologia do 

encontro 

Etapas do processo 

grupal 

Descrição das etapas (aspectos a serem observados) 

   

Acolhimento 

- Ambientação, acolhimento dos participantes, 

dinâmicas utilizadas, etc.  

- Valorização das potencialidades e saberes 

  

- Tema discutido 
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Tema gerador do 

encontro 

 

 

 

Contextualização  

 

- Relações de poder e participação no grupo 

- Fundamentos teórico-metodológicos que norteiam a 

PIC grupal 

- Saberes sobre vida, saúde, doença, cura etc, 

produzidos no grupo 

 

Problematização  

 

-Reflexões sobre as experiências trazidas ao grupo 

 

Autogestão 

 

 

Protagonismo grupal (participação e colaboração nos 

processos do grupo) 

 

IV- Encaminhamentos 

V- Outras informações relevantes 


