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EPÍGRAFE 
 
 

Trampando no posto sem nunca ter um carro 
Construindo as casas e pagando aluguel 

Asfaltando rua e morando no barro 
Existindo além dos números do excel 

Na humilde, bem simples, sem seguidor, sem fã 
Salvando o mundo um pouco a cada manhã 

É a vida acontece na fila do pão ou do ônibus 
E os personagens principais são anônimos 

Porque uns tem que brilhar e outros têm que polir? 

Porque uns tem que trampar e outros só refletir? 

Quantas histórias que você conhecia 
Daria um filme e até uma biografia 

Mas gente sem fama a mídia não cultua 
Num vira estátua, nem nome de praça ou de rua 

É esse povo que guenta, sustenta isso aqui 
Vértebra por vértebra sem deixar cair 

Fazem da coragem espinha dorsal 
Eles são a real coluna social 

Somos um zilhão de estrelas impossíveis de contar 
Cada história tem seu brilho e ninguém pode apagar 

Onde quer que esteja fica acesa em cada olhar 
Olhar... 
Olhar... 

 
Renan Inquérito 
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RESUMO 
 

O objetivo desse estudo consistiu em analisar a percepção dos usuários sobre o programa de 
práticas corporais do qual eles participam em três Unidades Básicas de Saúde do município de 
Santos-SP. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, na qual 
participaram 29 voluntários, sendo 26 usuários dos serviços de saúde do município de Santos-SP e 
três profissionais de Educação Física responsáveis pelos programas de práticas corporais nas 
Unidades Básicas de Saúde, as quais foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: ofertar um 
programa de práticas corporais/atividades físicas e ter um profissional de Educação Física 
referenciado no Núcleo Ampliado de Saúde da Família. A coleta de dados teve duração de quatro 
meses e os instrumentos utilizados foram a entrevista semiestruturada e o grupo focal. A análise de 
dados foi feita por análise de conteúdo. No aspecto profissional, temos profissionais de Educação 
Física formados há mais de 15 anos na modalidade licenciatura plena e com especialização em 
saúde da família. Em relação à prática pedagógica, os objetivos estão relacionados a fomentar a 
participação social e promoção da saúde e os conteúdos no âmbito das vivências corporais. No que 
tange aos usuários, encontramos dois grupos de práticas corporais compostos somente por mulheres 
acima dos 50 anos e um grupo com um único homem, todos acima dos 50 anos e com alguma 
doença crônica. Esses usuários chegaram aos grupos de práticas corporais por intermédio de 
familiares, amigos ou por iniciativa própria ou por intermédio da Unidade Básica de Saúde, na 
figura do médico, profissional de Educação Física e/ou outro funcionário. No que diz respeito ao 
cotidiano dos usuários, o grupo é formado por donas de casa, com exceção de uma voluntária. 
Entretanto, algumas dessas donas de casa também exercem atividades paralelas, principalmente 
como cuidadoras. Em relação ao significado das práticas corporais, pelo discurso dos usuários foi 
possível chegar a duas categorias, sendo a primeira “saúde e cuidado”: os usuários reconhecem o 
espaço do programa de práticas corporais como um espaço de cuidado e busca da saúde, trazendo 
em seus relatos os impactos através do programa mais direcionados às melhoras orgânico funcional; 
ou na segunda categoria “relações sociais”: os usuários entendem o espaço do programa das práticas 
corporais como um espaço de socialização, assim, para além da busca pela saúde e cuidado, a UBS 
se torna um espaço institucionalizado e fértil para a sociabilidade. Em relação às mudanças e 
motivações para continuarem a frequentar o programa, os usuários trazem novamente a saúde e a 
socialização como fatores determinantes para a sua continuidade, mas também apontam para os 
principais efeitos de melhora orgânico funcional, como ausência de dores e mais disposição para 
realizarem outras tarefas. Pode-se concluir que os usuários reconhecem os programas de práticas 
corporais como relevante em suas vidas e demonstram apreço também pelo PEF. Além das 
melhoras fisiológicas destacadas nas falas dos usuários, o programa tornou-se um espaço de 
convivência e produção de vida, possibilitando uma maior interação entre os diversos atores que 
integram o território da UBS. Contudo, mesmo com a oferta de atividades por outras secretarias em 
complexos esportivos, os programas de práticas corporais se apresentam como uma forma viável 
para o usuário, pois estão inseridas no território da UBS em que é atendido, o que facilita a 
locomoção entre sua casa e a unidade. 

Palavras-chaves: Educação Física. Saúde Coletiva. Promoção da Saúde.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to analyze the perception of users about the bodily practices program in 
which they participate in three Basic Health Units in the city of Santos-SP. For this purpose, a 
descriptive research with a qualitative approach was developed, in which 29 volunteers participated, 
being 26 users of health services in the city of Santos-SP and three Physical Education professionals 
responsible for bodily practices programs in Basic Health Units. which were selected based on the 
following criteria: offering a program of bodily practices/physical activities and having a Physical 
Education professional referenced in the Extended Family Health Nucleus. Data collection lasted 
four months and the instruments used were the semi-structured interview and the focus group. Data 
analysis was performed by content analysis. In the professional aspect, we have Physical Education 
professionals graduated for over 15 years in the full licensure modality and with specialization in 
family health. In relation to the pedagogical practice, the objectives are related to fostering social 
participation and health promotion and contents within the scope of bodily experiences. With regard 
to users, we found two groups of bodily practices composed only of women over 50 years old and a 
group with a single man, all over 50 years old and with a chronic disease. These users came to the 
groups of bodily practices through family members, friends or on their own initiative or through the 
Basic Health Unit, in the figure of the physician, Physical Education professional and/or other 
employee. With regard to the daily lives of users, the group is made up of housewives, with the 
exception of one volunteer. However, some of these housewives also have parallel activities, mainly 
as caregivers. Regarding the meaning of bodily practices, through the users' discourse, it was 
possible to reach two categories, the first being "health and care": users recognize the space of the 
bodily practices program as a space for care and pursuit of health, bringing in their reports on 
impacts through the program more directed towards organic functional improvements; or in the 
second category “social relationships”: users understand the space of the bodily practices program 
as a space for socialization, thus, in addition to the search for health and care, the UBS becomes an 
institutionalized and fertile space for sociability. Regarding the changes and motivations to continue 
attending the program, users bring health and socialization again as determining factors for its 
continuity, but also point to the main effects of organic functional improvement, such as the 
absence of pain and more willingness to perform other tasks. It can be concluded that users 
recognize the bodily practices programs as relevant in their lives and show appreciation for the PEF. 
In addition to the physiological improvements highlighted in the users' statements, the program 
became a space for coexistence and production of life, enabling greater interaction between the 
various actors that make up the territory of the UBS. However, even with the offer of activities by 
other departments in sports complexes, bodily practice programs are presented as a viable way for 
the user, as they are inserted in the territory of the UBS in which they are assisted, which facilitates 
movement between their homes, and the unit. 

Keywords: Physical Education. Public Health. Health Promotion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meu ingresso na vida acadêmica se deu em 2008 nas Faculdades Integradas Einstein 

(FIEL- Limeira), onde cursei a licenciatura em educação física na condição de bolsista pelo 

Programa Universidade para todos (PROUNI), o qual me foi apresentado anos antes por um grande 

amigo, que foi um grande incentivador e responsável para a realização do meu sonho em cursar o 

ensino superior. 

No decorrer da minha graduação atuei no Centro de Promoção Social Municipal em 

Limeira/ SP, onde desenvolvi projetos, oficinas, eventos e ações como arte educador na temática do 

Hip Hop. Além disso, também atuei como estagiário de educação física com jovens de famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas de assegurar a participação popular, 

desenvolvimento social, cidadania e acesso a bens e serviços no âmbito das políticas de proteção 

social, de forma integrada às demais políticas setoriais. Foi uma fase de grande aprendizado dos 

fluxos, redes, ofícios e ainda, possibilitou entender a relevância da integração dos diferentes setores 

e secretarias do município. 

Quando iniciei a graduação no curso de educação física (licenciatura), carregava a visão 

tradicional e reducionista do esporte de rendimento por conta de ter praticado a natação durante 

muitos anos, mas ao conhecer outros referenciais e pela experiência do estágio tive acesso à outra 

educação física, que quase não conheci durante os anos de escola ou pelos treinos e competições na 

natação. Ficava encantado pelas discussões sobre filosofia, a sociologia do esporte, os jogos, lazer, 

as diferentes abordagens da educação física e didática; aos poucos fui conhecendo autores como 

João Batista Freire, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Johan Huizinga que abordavam as temáticas de 

corpo, sociedade, lúdico, jogos. Sem perceber naquele momento, já tinha sido fisgado pelas ciências 

humanas.  

Desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso (TCC) unindo esse novo referencial 

com a natação, esporte que foi responsável pela minha escolha em cursar educação física, no qual 

relacionei a temática do jogo, do lúdico com a natação, o objetivo do estudo foi evidenciar a 

importância dos jogos e do lúdico no processo de aprendizagem da natação para crianças na fase 

pré-operatória (GONÇALVES, 2010). 

O interesse pela temática desta pesquisa foi motivado durante minha segunda 

graduação, a qual iniciei em 2011 no curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade 

Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista, que tem em sua grade curricular uma formação 

interdisciplinar fortemente voltada para o Sistema Único de Saúde (SUS). O curso articula o ensino, 

a pesquisa e a extensão, visando, prioritariamente, a formação profissional para atuação em saúde, 

mas também atendendo outras demandas próprias do bacharelado em Educação Física. 
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No decorrer do curso são desenvolvidos conteúdos e atividades sistematizadas para 

intervenção em diversos serviços, visando à inserção dos futuros profissionais em equipes 

multidisciplinares voltadas à promoção da saúde e da produção de vida, bem como o controle de 

patologias, especialmente das crônicas. Além disso, o curso enfatiza a interação entre fenômenos 

biológicos e sociais, objetivando uma visão integral do sujeito nas perspectivas da prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde. 

Dessa forma, o curso de Educação Física, assim como todos os outros da área de saúde 

da instituição, tem uma matriz curricular organizada por quatro eixos de formação que perpassam 

os anos de graduação, a saber: O Ser Humano em sua Dimensão Biológica; O Ser Humano e sua 

Inserção Social; Aproximação ao Trabalho em Saúde; Aproximação a uma Prática Específica em 

Saúde. Em cada um dos eixos os módulos aglutinam áreas temáticas afins e constituem a proposta 

curricular. 

Dessa maneira, prevê-se articulação entre os quatro eixos propostos, orientados pela 

formação de profissionais da saúde comprometidos com atuações consistentes, críticas e 

potencialmente transformadoras da realidade social, com ênfase na educação interprofissional, na 

interdisciplinaridade, no enfoque problematizador e na produção do conhecimento. 

Nesse ínterim, destaco, em específico, a contribuição dos módulos do eixo Trabalho em 

Saúde pela aproximação com a temática, pela discussão e prática na definição de território, pelas 

leituras e discussão dos textos. A dinâmica empreendida pelos módulos desse eixo favoreceu a 

compreensão da atenção primária em saúde no SUS, mantendo uma estreita relação entre a teoria e 

a prática, buscando compreender melhor as demandas e ofertas de cuidado em saúde. Ainda, foi 

possível vivenciar a produção de narrativas, visitas programadas aos usuários com agentes 

comunitários de saúde no trabalho multiprofissional, visando à discussão de casos na construção de 

um projeto terapêutico singular, fortalecendo a aproximação com os equipamentos de saúde 

mesclando a teoria e prática.  

Aliado a isso, tive a oportunidade de ser aluno bolsista no Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde - Rede de Urgências e Emergências (PET/SAÚDE-RUE), que permitiu uma 

melhor compreensão das pesquisas em saúde pública, e vivência nos equipamentos de saúde em 

diferentes níveis de complexidade, possibilitou um olhar crítico nos cenários do trabalho vivo1 em 

ato. Posteriormente, durante a realização do estágio profissionalizante, pude observar como se dava 

                                                           
1 O trabalho vivo em ato opera com tecnologias leves como em uma dobra: de um lado, com um certo modo de 
governar organizações, de gerir processos, construindo seus objetos, recursos e intenções; de outro lado, como uma 
certa maneira de agir para a produção de bens/produtos sendo uma das dimensões tecnológicas capturantes que dá a 
“cara” de um certo modelo de atenção; [...] a efetivação da tecnologia leve do trabalho vivo em ato na saúde expressa-se 
como processo de produção de relações “intercessoras” em uma de suas dimensões chaves, que é seu encontro com o 
usuário final, que “representa”, em última instância, necessidade de saúde como sua intencionalidade, e, portanto, o que 
pode, com seu interesse particular, “publicizar” as distintas intencionalidades dos vários agentes em cena, do trabalho 
em saúde; (MEHRY, 2014, p. 50). 
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a atuação do Profissional de Educação Física (PEF) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), 

marcada por um forte vínculo entre os usuários e o profissional, que aguçou mais a vontade de 

realizar um estudo que abordasse as práticas corporais na Atenção Primária em Saúde (APS). 

Dada essa vivência tinha interesse em desenvolver o TCC nessa área, principalmente no 

que se referia às práticas corporais desenvolvidas com os usuários. Entretanto, devido a alguns 

percalços, não foi possível desenvolver um trabalho com coleta de dados em campo, tendo sido 

desenvolvido um estudo de revisão sistemática com o objetivo de analisar a produção científica da 

área da Educação Física sobre práticas corporais/atividade física no contexto da Atenção Básica em 

Saúde em periódicos brasileiros (GONÇALVES, 2016), sob orientação do Prof. Dr. Rogério Cruz 

de Oliveira. 

O desejo em cursar o mestrado me acompanhava desde o término da licenciatura em 

2010, mas ao finalizar a graduação na Unifesp e muito influenciado pelas vivências no SUS, optei, 

como forma de experiência profissional, trilhar o caminho da residência multiprofissional, pois, 

teria a possibilidade de trabalhar e não perder de vista o estudo, entendendo essa trilha como um 

amadurecimento para o mestrado. Assim foi que, em 2017, ingressei no Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família (PRMSF) na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca ENSP/FIOCRUZ, no Rio de Janeiro, alocado em uma clínica da família com residentes de 

outras categorias profissionais visando à formação em serviço mesclando atividades 

teóricas/práticas. Nessa experiência profissional, tive a chance de participar de reuniões do 

Conselho Gestor Intersetorial (CGI), participar dos Fóruns na Coordenadoria geral da APS, ocupar 

outros espaços que possibilitaram conhecer lideranças populares locais de diversos segmentos e, 

ainda, ampliar meu conhecimento sobre a gestão em saúde nos diferentes níveis. 

Em 2018, realizei um estágio na Escola Nacional de Saúde Pública de Cuba (ENSAP) e 

no Instituto Nacional de Higiene e Epidemiologia e Microbiologia (INHEM) em Cuba. Durante 21 

dias visitei diferentes equipamentos de saúde em todos os níveis de atenção, mas com foco na APS 

e sua articulação com outros níveis da saúde e setores. 

Vivenciar a APS no contexto de um país como Cuba foi enriquecedor, ainda mais sendo 

um sistema político que prioriza a educação e saúde como elementos essenciais para uma sociedade 

mais justa que enaltece a intersetorialidade. Ainda, foi possível conhecer os comitês da revolução, 

que foram criados logo após a Revolução Cubana e, ao longo dos anos tornora-se espaços de 

participação popular nos bairros, com pautas levantadas pelos moradores da região adstrita, onde os 

temas são debatidos e encaminhados para outras instâncias do governo. 

Tais experiências aguçaram ainda mais meu interesse na participação popular e sua 

relevância em decisões que vão ao interesse da população, a pressão que representantes legítimos 

causam nos espaços deliberativos para que a produção e oferta do cuidado em saúde, estejam 
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alinhadas às reais necessidades da população. Neste ínterim, essas experiências e temáticas foram 

amadurecendo meu interesse em ingressar no mestrado. 

Em meados de 2018, retomei o contato com o Professor Dr. Rogério Cruz de Oliveira 

com vistas a pleitear o mestrado, demonstrando o interesse de investigar as práticas corporais no 

contexto dos usuários da APS. O projeto de pesquisa foi elaborado considerando que a percepção 

do usuário, num primeiro momento, fosse um objeto mais adequado de investigação. Nesse sentido, 

participei do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da 

Saúde (PPGICS) e, tendo sido aprovado e dado andamento ao estudo, me encontro nesse momento 

de defesa da dissertação. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A saúde pública no Brasil passou por diversas mudanças desde a década de 1970, dentre 

elas a reforma sanitária e a criação do SUS regulamentada pela lei 8.080/1990. A criação do SUS 

objetivou o reconhecimento da saúde como direito social e trouxe um novo modelo de assistência 

pública à saúde, marcada pelo princípio da universalização das ações em saúde e outros fatores 

como descentralização, integralidade e regionalização no atendimento (RODRIGUES et al., 2013). 

Nessa ótica, a lei compreende a saúde a partir de seus determinantes e condicionantes sociais como 

a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e acesso aos bens e serviços essenciais, com a finalidade de 

garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social (BRASIL, 1990). 

Na mesma esteira, ainda na década de 1990, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

através da Resolução 218 de 06 de março de 1997, buscou reconhecer como profissionais da saúde 

algumas categorias profissionais de nível superior, na qual o Profissional de educação física (PEF) 

se insere como uma delas. Tal marco legal evidenciou a pertinência da atividade física e do PEF nos 

diversos cenários de práticas de cuidado em saúde numa perspectiva mais abrangente e integradora, 

haja vista que, de acordo com a própria resolução, há o reconhecimento de que as ações realizadas 

pelos diferentes profissionais de nível superior constituem um avanço no que tange à concepção de 

saúde e a integralidade. 

Assim, em 2006, foi criada a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS) que 

incluiu em suas medidas e ações a prática corporal e atividade física nas ações da rede básica da 

saúde e comunidade (SCABAR, PELICIONI e PELICIONI, 2012). A PNPS enfatiza que a inserção 

de um programa de práticas corporais/atividade física voltado à população deve ser fundamentada 

em uma concepção da promoção da saúde, apoiada em processos educativos que vão além da 

transmissão de conhecimentos, visando o enfrentamento das dificuldades e o fortalecimento da 

identidade (SCABAR, PELICIONI e PELICIONI, 2012).  

Partindo desse pressuposto, Carvalho (2016) expõe um exemplo de intervenção pautada 

em cinco princípios básicos: cuidado; transversalidade; práticas corporais como componentes da 

cultura corporal; integralidade; e autonomia, e ainda nos chama a atenção para a necessidade de 

desnaturalização de comportamentos, pensamentos e práticas, sinalizando para a historicidade 

desses, reforçando, por exemplo, que até mesmo demandas são criadas e incorporadas. 

Nas palavras da autora: 

“Apropriar-se da relação atividade física e saúde como objeto central de estudo significa 
enfrentar a tarefa de refletir sobre esta associação e discuti-la, para que se possa proceder a 
redefinição dos conceitos de atividade física, saúde e doença; significa ainda entender as 
relações sociais, políticas e econômicas que possibilitaram a aproximação entre Educação 
Física e Saúde Pública, além de explicitar os mecanismos que sustentam a “redescoberta” 
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da atividade física em consonância com a saúde –  particularmente nas últimas décadas – e 
que viabilizaram a perpetuação de uma determinada compreensão, que é dominante, dessa 
relação” (CARVALHO, 2016, p.29).  
 

Neste contexto, Freitas (2007) discorre que isso pode ser verificado em seu estudo, 

quando buscava por referências na área, sendo recorrente encontrar pesquisas que abordavam 

somente os benefícios da prática de atividade física para a saúde, sem realização de menções à área, 

ao profissional ou aos sujeitos e grupos envolvidos, o que levantou alguns questionamentos. 

Freitas (2007, p.31) expõe ainda que, “quando tentamos identificar os caminhos da 

educação física na saúde, estes nos parecem ser, de modo geral, os caminhos da atividade física, 

como se fossem sinônimos”. Além disso, a autora destaca: 

“Contemporaneamente, a sociedade tem direcionado à atenção para atividade física pela 
sua capacidade de delinear corpos saudáveis, fortes, belos, muitas vezes incentivando seu 
aspecto mercadológico. [...] se até pouco tempo o discurso enfatizava a atividade física 
como produtora de saúde, hoje, paralelamente a este discurso, convive-se com a 
disseminação de outro que, ganhando cada vez mais espaço, vincula a atividade física, por 
si só, o poder de remediar a doença” (CARVALHO, 2001 apud FREITAS, 2007, p33). 
 

Nesse sentido, no que se refere às políticas públicas de saúde, em destaque, a PNPS e a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), sistematizaram a 

preocupação do poder público em atender as necessidades de saúde dos usuários, para além dos 

programas e iniciativas que focam apenas na prática da atividade física (FRAGA, CARVALHO e 

GOMES, 2013). 

Atualmente no âmbito da graduação, pós-graduação e grupos de pesquisa que abordam 

a educação física e saúde, é possível notar a implementação de uma figura conceitual, cada vez mais 

corriqueira no cenário do SUS: as práticas corporais2. A incorporação do conceito “práticas 

corporais” está diretamente associada à crítica contemporânea em relação às práticas de saúde, e 

tem se mostrado como um contraponto à discussão e intervenção centralizada no positivismo da 

atividade física (FRAGA, CARVALHO e GOMES, 2013). 

Nesse sentido, Lazarotti et al. (2010) discorrem que, no campo da educação física, o 

termo “práticas corporais” vem sendo adotado pelos pesquisadores que estabelecem relação com as 

ciências humanas e sociais, pois aqueles que dialogam com as ciências biológicas e exatas operam 

com o conceito de atividade física. Ainda de acordo com os autores foi possível identificar em 

textos analisados que o termo “práticas corporais” já se constitui com potencialidade para ser 

estruturado como conceito, necessitando, porém, de maior estabilidade e de certo nível de consenso 

dentre a comunidade acadêmica. 

                                                           
2 Assim, o presente estudo assume o termo “práticas corporais” como caro à educação física na saúde, pois entendemos 
que está mais alinhado com as diretrizes e princípios do SUS, possibilitando ao PEF uma visão mais abrangente e 
integral na produção do cuidado em sua atuação na APS. Vale ressaltar que, ao longo do estudo, os termos “atividade 
física” e “exercício físico” só serão utilizados para preservar a originalidade no diálogo com autores e com os 
voluntários. 
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Nesse cenário, desenvolvido nos últimos 30 anos, houve impactos em diversos setores, 

seja na formação profissional, a qual buscou debater currículos voltados ao SUS, na atuação 

profissional, a qual primou pelas equipes multiprofissionais, bem como na produção científica, que, 

na área da educação física, até a década de 1980, privilegiou a área das ciências naturais. 

 Assim, Martinez et al. (2013) afirmam que a partir da década de 1980, com o 

movimento de abertura política, a redemocratização nacional e os movimentos sociais 

efervescendo, a educação física incorpora a influência marcante das ciências sociais e humanas. 

Nesse sentido, os autores destacam que desde o final da década de 1980, houve um crescimento no 

número de produções acadêmicas, no surgimento de grupos de pesquisas e eventos que tematizam, 

de forma crítica, a relação entre educação física e saúde, em especial a partir das aproximações com 

o campo da saúde coletiva (MARTINEZ et al., 2013). 

Ainda nesse contexto, Carvalho (2001) faz uma crítica em relação ao campo da 

universidade/pesquisa e trabalho com a comunidade, na qual procura entender o motivo da figura 

do sujeito estar sempre perdida ou projetada na instituição (escola, academia, universidade), no 

mercado, entre suas diversas possibilidades, e ainda discorre que aparentemente o entendimento 

sobre o sujeito é definido como uma figura que não pensa, não sente, não experimenta emoções, 

desejos, não carrega consigo sua própria história de vida. Dessa forma, este sujeito normalmente 

aparece camuflado em grupo de sedentários ou praticantes de atividade física; em um grupo 

classificado pela faixa etária adulto, idoso; em grupo classificado pela natureza da atividade física 

que desenvolve; atleta, não atleta; indivíduos sadios ou doentes, entre outras conotações. Para a 

autora, nos questionamentos que são feitos, onde está e quem é o “sujeito” da relação entre 

atividade física e saúde? E ainda qual o significado do “sujeito” no discurso a respeito da atividade 

física e saúde? (CARVALHO, 2001). 

“De fato, na dimensão teórica, analítica, o indivíduo, ou ainda o grupo estão sempre 
implícitos, ou são pressupostos. Eles nunca aparecem em primeiro plano. Muitas vezes são 
achados, encontrados no item “método”, no subitem “amostra”, onde estão caracterizados. 
Mas, ainda assim, considerando as variáveis que dão corpo ao sujeito – idade, sedentários, 
atletas, sadios etc. – fica mais fácil aproximá-lo de um boneco que de um Homem. Na 
dimensão da ação o mesmo se repete. Há um projeto, um programa de atividade física 
voltado para a saúde, mas a pessoa é detalhe. O sujeito da frase é sempre a associação saúde 
e atividade física, nunca quem pratica a ação, quem determina a ação e quem, portanto, 
justifica a afirmação. A pessoa, o ser humano, na quadra, na academia, no clube, na praça, 
ou ainda na rua é caracterizado, classificado visando situá-lo nesse ou naquele perfil de 
aluno, de cliente, ou de grupo, mas muito distante da imagem de um ser humano – de carne, 
osso, cabeça e coração” (CARVALHO, 2001, p.11). 
 

Nesse sentido, faz-se pertinente voltar o olhar para os usuários nas pesquisas, 

principalmente no horizonte de suas percepções sobre o fazer cotidiano que envolve as práticas 

corporais, culminando com a problemática deste estudo: Qual a percepção dos usuários sobre os 
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programas3 de práticas corporais do qual eles participam nas Unidades Básicas de Saúde do 

município de Santos-SP? 

Dessa maneira, o objetivo geral desta pesquisa consiste em:  

 Analisar a percepção dos usuários sobre os programas de práticas corporais do 

qual eles participam nas Unidades Básicas de Saúde do município de Santos-SP. 

 Assim, os objetivos específicos são:  

 Compreender as práticas pedagógicas dos PEF’s responsáveis pelos programas 

de práticas corporais na secretaria municipal de saúde; 

 Compreender a dinâmica desses programas nos territórios onde estão inseridos. 

O conceito de percepção abordado nesta pesquisa é fundamentado em Abbagnano 

(2007), que expõe a percepção como a interpretação dos estímulos, o reencontro ou a construção do 

significado, específico ou técnico, segundo o qual esse termo designa uma operação determinada do 

ser humano em suas relações com o ambiente. Ainda segundo o autor, um número considerável de 

pesquisas e observações experimentais evidenciou a relevância da percepção, no que se refere ao 

estado de preparação ou predisposição do sujeito, aquilo que corriqueiramente é conhecido como 

disposição perceptual.  

Ainda nas palavras do autor sobre a disposição relacionada à percepção 

“O fato fundamental é que estar disposto para certo estímulo e para certa reação a um 
estímulo facilita o ato de perceber e possibilita a sua realização com maior prontidão, 
energia ou intensidade. A disposição, em outras palavras, é um processo seletivo que 
determina preferências, prioridades, diferenças qualitativas ou quantitativas naquilo que se 
percebe; não é diferente do próprio processo perceptivo, nem é um mecanismo inato ou 
prefixado, mas um esquema variável aprendido ou construído, ainda que nem sempre 
voluntariamente [...] as mais recentes teorias da percepção, levam em consideração esses 
fatos. Com base neles, a teoria transacional, por exemplo, considera a percepção como uma 
transação, como um acontecimento que ocorre entre o organismo e o ambiente, e não pode, 
portanto, ser reduzido à ação do objeto ou do sujeito, nem à ação recíproca dos dois. Como 
transação, a natureza da percepção deriva da situação total em que está inserida e tem suas 
raízes tanto na experiência passada do indivíduo quanto em suas expectativas de futuro” 
(ABBAGNANO, 2007, p.755). 

  

Nas pesquisas que abordam a percepção relacionada com a temática da saúde pública, 

destacamos Putzel (2011), que avaliou as percepções de usuários e profissionais da saúde sobre 

atividade física em um programa da UBS no município da região oeste de Santa Catarina, além dos 

desdobramentos do encontro entre usuário e profissional. Além disso, Borges (2017) buscou 

investigar o entendimento dos usuários e demais profissionais da equipe de saúde sobre o programa 

de práticas corporais na APS, a atuação do PEF, conteúdos, metodologias e sua relação com a 

                                                           
3 Vale destacar que a cidade de Santos não tem um programa matriz de práticas corporais.  Assim sendo, mesmo que o 
município não tenha um programa único de referência, optamos por utilizar o termo “programas de práticas corporais” 
no título desse estudo.  
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equipe. Sendo assim, o estudo teve como objetivo compreender as práticas corporais no contexto de 

uma UBS no município de Santos. 

No caso deste estudo, o intuito em acessar a percepção dos usuários sobre o programa 

de práticas corporais, consiste em evidenciar aspectos que extrapolam a perspectiva prescritiva e, 

fogem ao olhar positivista e biomédico das práticas corporais na produção do cuidado em saúde, 

além de captar pela ótica do usuário, o desenvolvimento de vínculos com diferentes atores no 

contexto da UBS em sua relação com o território. Assim, o termo “percepção” parece ser o mais 

adequado para o objetivo deste estudo. 
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2-REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Atenção Primária em Saúde 

Recorrendo à história da reestruturação de serviços e sistemas de saúde apoiados pelos 

princípios da APS, destaca-se um caminho de continuas reconstruções até se firmar como uma 

política de reforma, uma alternativa frente à permanente crise financeira e de resultados dos 

sistemas de saúde contemporâneos (MELLO, FONTANELLA E DEMARZO, 2009). Segundo os 

autores do ponto de vista administrativo, o delineamento teórico de um sistema de saúde 

hierarquizado e integrado em rede, baseado na assistência primária, secundária e em hospitais 

terciários, surge em 1920, na Inglaterra, com as propostas do Relatório Dawson. 

Além de ser um marco na história da organização dos sistemas de saúde, o relatório 

sugere a implantação de um sistema integrado de medicina preventiva e resolutiva através de ações 

primárias, secundárias e terciárias. O relatório Dawson está na base do sistema de saúde britânico e 

serviu de inspiração para a estruturação de sistemas de saúde em vários países (MELLO, 

FONTANELLA e DEMARZO, 2009).  

“Porém, foi o clássico estudo de White et al. (1961) que alertou definitivamente para a 
atenção médica primária, ao demonstrar que a imensa maioria do cuidado médico nos EUA 
e Reino Unido era realizada neste nível de atenção, muitas vezes em centros de saúde 
comunitários, evidenciando que o atendimento em hospitais universitários representava 
apenas uma discreta fração do total”. (DEMARZO e FIGUEIREDO, 2012, p.6) 
 

Dessa forma, esses países já promoviam e efetivavam conceitos-chave, muitos 

incorporados pela APS no futuro: população de risco; ações de base territorial; descentralização; 

assistência social; prevenção associada à assistência médica; educação sanitária; ações sobre o meio 

ambiente; co-gestão e controle por colegiados e conselhos; assistentes de quarteirão; e rede de 

atenção à saúde organizada em distritos (FIGUEIREDO e DEMARZO, 2012). Ainda segundo os 

autores: 

“Considera-se que o termo APS (Primary Health Care) tenha sido descrito pela primeira 
vez em documentos oficiais ainda no início da década de 1970, nas páginas da Contact, 
revista da Comissão Médica Cristã (CMC), ligada ao Conselho Mundial de Igrejas e 
Federação Mundial Luterana (MELLO, 2009). A CMC, com larga experiência em países 
em desenvolvimento, assumia a defesa da intervenção no nível local das comunidades, com 
o treinamento de agentes de saúde e métodos acessíveis, ao perceber que as ações 
missionárias, em sua maioria baseada em hospitais, apresentavam baixo impacto na saúde 
da população. Essa instituição foi responsável pela apresentação de várias experiências em 
saúde básica para a OMS, e, em 1974, foi chamada para estabelecer uma colaboração 
formal nas discussões sobre APS” (FIGUEIREDO e DEMARZO, 2012, p.6). 

 

Entretanto, a discussão conceitual nesse campo, como percebemos hoje, está 

intimamente relacionada à história da Conferência Internacional de Alma-Ata realizada em 1978, 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e UNICEF. Tal confêrencia é exemplo de um evento 

internacional que representou um marco de influência nos debates sobre os rumos das políticas de 
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saúde no mundo, reafirmando a saúde como direito humano fundamental. Em que pese ter sido 

realizada num contexto acirrado da crise monetária internacional, ela continuou influenciando 

mudanças no cenário mundial durante toda a década de 1980, considerada a dos anos do ajuste 

fiscal (GIL, 2006). 

No caso brasileiro, o referencial proposto em Alma-Ata inspirou as primeiras 

experiências de implantação dos serviços municipais de saúde no final da década de 1970 e início 

de 1980, e trouxe aportes conceituais e práticos para a organização dos mesmos. Porém, no 

transcorrer do tempo e com o desenvolvimento do SUS, esse referencial parece perder 

gradativamente sua potência sendo, cada vez mais, substituído pela concepção da Atenção Básica à 

Saúde. Em meados da década de 1990, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) e 

dos incentivos financeiros específicos dirigidos aos municípios, em especial o Piso da Atenção 

Básica em 1998 que resultou no fortalecimento da Atenção Básica e do PSF no âmbito municipal, 

percebe-se uma intensificação deste movimento (GIL, 2006). 

Neste contexto, Giovanella e Almeida (2017) discorrem sobre as reformas na conjuntura 

latino-americana.  

“Na América do Sul, a partir da primeira década do século XXI, com os processos de 
redemocratização e assunção de governos de centro-esquerda e esquerda, mais 
comprometidos com a justiça social, ganharam destaque, no contexto das reformas dos 
sistemas de saúde, processos de revitalização da atenção primária à saúde, em uma 
abordagem abrangente, reafirmando princípios da Declaração de Alma-Ata. Não obstante, 
na maior parte dos países, a implementação dessas reformas enfrenta importantes desafios 
originados na herança de modelos de atenção primária à saúde focalizados com redução do 
papel prestador do Estado, seletividade nos serviços e na eleição de seus usuários, das 
reformas pró-mercado dos sistemas de proteção social da década anterior, do contexto de 
segmentação dos sistemas de saúde e de profundas iniquidades sociais” (GIOVANELLA e 
ALMEIDA, 2017, p.2). 
 

Dessa forma, os benefícios de sistemas de saúde sustentados por uma APS de qualidade 

são reconhecidos internacionalmente e, destacando os clássicos estudos de Starfield et al. (2005) 

apud Giovanella e Almeida (2017), que demonstram efeitos positivos nos resultados em saúde, 

acesso, equidade e eficiência dos sistemas de saúde. Atualmente, o fortalecimento da atenção 

primária é considerado uma das estratégias mais efetivas para responder as mudanças no perfil de 

morbimortalidade (GIOVANELLA e ALMEIDA, 2017). 

Nesse sentido, Giovanella (2018) destaca que os sistemas públicos universais existentes 

preconizam uma APS robusta, e o uso do termo “APS” alinha-se a essa literatura e experiência 

internacional dos sistemas universais. Dessa maneira, Gil (2006) destaca em sua pesquisa que, ao 

realizar a busca na Biblioteca Virtual de Saúde no ícone "Terminologia em Saúde", observou que o 

descritor "Atenção Primária à Saúde", ao estabelecer os sinônimos para cuidados primários de 

saúde, deixa margem à interpretação reducionista da saúde, pois aparece ligado às concepções de 
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pacote básico de serviços, cesta básica de saúde, entre outros, indo ao encontro das críticas sobre as 

ideias difundidas pelas agências internacionais de racionalização do financiamento em saúde 

Gil (2006) expõe em sua pesquisa diferentes interpretações a respeito da APS, que se 

explicam pelo caminho histórico de como esse conceito foi concebido, de como evoluiu e pela 

imprecisão das definições estabelecidas em fóruns internacionais em relação ao termo “APS”. 

Segundo a autora essas interpretações variam de: 

“ (1) Atenção Primária à Saúde como estratégia de reordenamento do setor saúde; (2) 
Atenção Primária à Saúde como estratégia de organização do primeiro nível de atenção do 
sistema de saúde e (3) Atenção Primária à Saúde como programa com objetivos restritos e 
voltados especificamente à satisfação de algumas necessidades mínimas de grupos 
populacionais em situação de extrema pobreza e marginalidade. Nos países do terceiro 
mundo, predomina a interpretação da Atenção Primária à Saúde como um programa 
específico para os marginalizados e excluídos e materializada na proposta político-
ideológica da atenção primária seletiva destinada às populações pobres” (GIL, 2006, p. 
1177). 
 

Neste sentido, no contexto brasileiro na consolidação do SUS, a APS é também 

conhecida como Atenção Básica (AB). O último termo surge como significante de resistência e 

oposição à APS seletiva e ao modelo neoliberal, durante a reforma sanitária; um grupo de 

pesquisadores defenderam essa linha ideológica que ganhou força e, posteriormente, optou-se pelo 

termo “AB” nos documentos oficiais e na legitimação da Política Nacional da Atenção Básica 

(PNAB) sustentada pelos princípios e diretrizes do SUS (MELO et al., 2018). 

 Nesta pesquisa, assim como na PNAB, tais termos serão utilizados como equivalentes. 

Cabe destacar, que a escolha pelo termo APS no título desta pesquisa, foi fundamentada em 

produções da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS). No cenário brasileiro, a APS como 

ordenadora da rede de assistência e cuidados se expressa pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

que será abordada com mais detalhes no tópico a seguir. 

 

2.2 Saúde da Família: do Programa à Estratégia 

Nos últimos 30 anos, após a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a posterior 

criação do SUS, foram definidas como diretrizes norteadoras do SUS a universalização, a equidade, 

a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da comunidade. Assim, 

elaborado ante esses princípios, o processo de construção do SUS visa reduzir o hiato ainda 

existente entre os direitos sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de ações e 

serviços públicos de saúde à população brasileira (BRASIL, 2000). 

A criação do SUS provém de um intenso movimento social e sanitário, inspirado e 

expressado inicialmente na luta pela redemocratização do país, em destaque, o movimento da 

Reforma Sanitária e a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ficou marcada pela participação 
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social. Portanto, o SUS vêm produzindo mudanças no paradigma das práticas de cuidado em saúde, 

em particular na APS (PINTO e GIOVANELLA, 2018). 

Dessa forma, na Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, a APS após três décadas de implementação do SUS, assim como todo o 

sistema de saúde, passou por diversas e profundas mudanças. Cabe destacar que na década de 80, 

anterior à implantação do SUS, inexistia uma política da APS com segmentação de coberturas e 

fragmentação da assistência (COSTA, 2016; PINTO, GIOVANELLA, 2018): 

“O desenvolvimento da condição de “saúde para todos”, prevista na Constituição Federal 
de 1988, esteve associado a grandes ciclos de políticas públicas orientadas às necessidades 
da população. Com esta preocupação, a agenda do SUS sofreu radical mudança ao adotar a 
política pública da APS como opção estratégica para ampliar a efetividade da assistência à 
saúde” (COSTA, 2016, p.1390). 

 

Neste sentido, Melo et al. (2018, p.40) discorrem: “neste período, o esforço de 

construção de um novo modelo assistencial se materializou, na APS, com a implantação do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) ”.  

Analisando todo esse cenário e, visando enquanto estratégia setorial a reorientação do 

modelo assistencial brasileiro, o Ministério da Saúde assumiu a partir de 1994, como resposta 

intencional a essa conjuntura, a implantação do Programa Saúde da Família (PSF). Em alguns 

contextos, ela se destacou mais pelo resgate de valores profissionais; em outros, pela capacidade de 

melhorar os indicadores de saúde e reordenar o modelo assistencial (BRASIL, 2000). 

Neste contexto, 

“Em 1994, a criação do Programa Saúde da Família (PSF) permitiu ampliar a cobertura em 
saúde, em um movimento inicialmente voltado apenas para a parte da população brasileira 
em situação social mais vulnerável. Configurou-se um modo de compor a equipe e de 
organizar o processo de trabalho, com base territorial e responsabilidade sanitária, 
referências sustentadas pelas sucessivas políticas. Dessa forma, com a Norma Operacional 
Básica do SUS de 1996 (NOB/96), o PSF assumiu a condição de estratégia de reorientação 
da APS, em substituição às modalidades tradicionais” (MOROSINI, FONSECA e LIMA, 
2018, p.12). 
 

Ao priorizar a APS, o PSF não faz uma opção econômica pelo mais barato, nem técnica 

pela simplificação, nem política por qualquer forma de exclusão. Sendo assim, o PSF não é uma 

peça isolada do sistema de saúde, mas um componente articulado com todos os níveis (BRASIL, 

2000). 

Dessa forma, pelo melhor estreitamento da relação com os usuários e pelo 

acompanhamento próximo dos casos, o PSF possibilita ordenar os encaminhamentos visando 

racionalizar o uso da tecnologia e dos recursos terapêuticos mais caros. O PSF não isola ou 
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minimiza a alta complexidade, mas a disponibiliza articuladamente à disposição de todos. Sendo 

assim, racionalizar o uso, é democratizar o acesso. Portanto, gradualmente o PSF foi se tornando a 

principal estratégia para a ampliação do acesso de primeiro contato e de mudança do modelo 

assistencial (BRASIL, 2000). 

Com base nessas premissas, o PSF representou tanto uma estratégia para reverter a 

forma de prestação de assistência à saúde como uma proposta de reorganização da APS como eixo 

de reorientação do modelo assistencial, sendo uma nova concepção de saúde não mais focada 

apenas na doença, mas, sobretudo, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que 

a colocam em risco (BRASIL, 2000). 

Pouco mais de dez anos depois, já então como eixo norteador da base do SUS, o PSF 

passou a ser reconhecido como estruturante, foi preciso organizar a base do sistema de saúde, ou 

seja, foi rebatizado em ESF, enunciada na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) em 2006 

(BRASIL, 2006; PINTO, GIOVANELLA, 2018). 

Dessa forma, em 2006, o Ministério da Saúde (MS) publica a Portaria nº GM/648, que 

aprova o que é tido como um marco para a expansão da ESF, a PNAB, que estabeleceu a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da APS para o PSF. Cinco anos depois foi revogada pela 

Portaria GM/MS nº 2.488 de 2011 e, atualmente está vigente a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 

de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes 

para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS (BRASIL, 2006; 2011; 2017; PINTO e 

GIOVANELLA, 2018). 

No que diz respeito à criação da PNAB em 2006, Pinto e Giovanella (2018, p.1906) 

destacam que: 

“[...] ao assumir a Saúde da Família como estratégia fortalece a mudança do modelo 
assistencial estabelecendo a equipe multiprofissional com função de porta de entrada 
preferencial e de coordenação da atenção na rede, e esta talvez seja a grande inovação. 
Sistemas de saúde que contam com uma “porta de entrada” organizada, ancorada em uma 
rede sólida e fortalecida de atenção básica tendem a apresentar melhores resultados”. 
 

Neste sentido, a ESF visa à reorganização da APS no país, alinhada as normas do SUS, 

e é tida pelo MS, gestores estaduais e municipais como a estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da APS. Através da ESF, é possível reorientar o processo de trabalho com maior 

potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da APS, de ampliar a resolutividade 

e impacto na situação de saúde das pessoas, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade (BRASIL, 2011; 2017). 

A ESF contempla um modelo de assistência em saúde com foco na Equipe de Saúde da 

Família (EqSF). Sendo assim, a EqSF é uma estratégia prioritária para expansão e consolidação da 

APS. Contudo, segundo a nova PNAB, que também reconhece outras inciativas e estratégias da 

APS, desde que alinhadas com os preceitos da portaria vigente e tenham caráter transitório, é 
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estimulada a conversão para o modelo da ESF (COSTA, 2016; BRASIL, 2017). No que se refere a 

UBS, foi definida como a estrutura física, e utiliza-se o termo UBS mesmo quando composta 

apenas pela equipe básica de saúde e sem a presença da ESF. 

A EqSF deverá ter em sua composição mínima: médico, preferencialmente da 

especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em 

saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Ainda, 

podendo compor a equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde 

bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico 

em saúde bucal (BRASIL, 2017). 

Em relação à carga horária para EqSF, todos os profissionais de saúde membros da ESF 

tema obrigatoriedade de cumprir carga horária de 40 horas semanais. Portanto, os profissionais da 

ESF poderão estar vinculados a apenas 1 (uma) EqSF (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, Melo et al. (2018, p.40) destaca:  

“[...] a APS no Brasil conta com a particularidade de ter em suas equipes o ACS como 
membro de uma equipe multiprofissional. Diversos estudos abordam a singularidade do 
ACS na experiência brasileira e a importância do seu trabalho, sobretudo em áreas mais 
pobres”. 
 

No que diz respeito ao número de ACS por equipe, será definido de acordo com a base 

populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, baseado na definição do 

território. Assim, passa a haver recomendação de que os ACS’s devem cobrir 100% da população 

em áreas de grande dispersão territorial e, em condições de maior risco e vulnerabilidade (sem 

parâmetros objetivos usados nesta definição), e não mais 100% da população da EqSF (BRASIL, 

2017; MELO et al., 2018). 

 Entretanto, flexibilidades e descontinuidades são expressas no documento da nova 

PNAB, às vezes em forma de um discurso camuflado e nebuloso com a justificativa de adequação 

às necessidades locorregionais. Ainda, neste contexto, Melo et al. (2018, p.45) traz uma crítica às 

flexibilizações e condições trazidas pela nova PNAB em relação aos ACS’s: 

“As descontinuidades podem ser percebidas quando se lê a possibilidade de redução do 
número de ACS por EqSF (no mínimo um), de maneira a vincular esse quantitativo aos 
territórios ditos de maior risco e mais vulneráveis, ao mesmo tempo que se oportuniza a 
possibilidade de aumento de suas atribuições; inclusive com recomendação de unificar suas 
ações com as dos ACE (e de incorporação desse último como parte da EqSF) e, ainda, 
facultar competências atualmente desempenhadas pelos técnicos de enfermagem (como: 
aferição de pressão, glicemia capilar, aferição de temperatura axilar e curativos limpos)”.  
 

Dessa forma, Pinto e Giovanella (2018, p.1911) discorrem que: 

“A PNAB 2017 reduz a prioridade para a ESF uma vez que define incentivos financeiros 
para outros tipos de equipe básica sem a presença de agente comunitário de saúde, ao 
mesmo tempo em que obstaculiza qualquer trabalho em equipe ao definir cargas horárias 
dos profissionais de apenas dez horas semanais, impedindo a efetivação dos atributos de 
uma APS robusta de longitudinalidade e coordenação cruciais para a garantia de atenção 
integral”. 
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Neste contexto, Melo et al. (2018, p.48) discorrem, mesmo que a carga horária não seja 

o determinante da lógica e dos efeitos no processo de trabalho:  

“[...] tendem a produzir e a condicionar responsabilizações e pertencimentos distintos. Da 
mesma forma, trabalhar em comunidades com marcante vulnerabilidade social tendo na 
equipe figuras como os ACS pode ser muito diferente de fazê-lo sem tal ator ou com 
presença escassa deste”. 

 

Assim, Pinto e Giovanella (2018, p.1911) destacam a relevância da APS para os 

usuários: 

“A APS por seus atributos de abordagem integral dos indivíduos, serviço de primeiro 
contato, longitudinalidade e coordenação, por incorporar tecnologias de forma mais 
parcimoniosa e ser menos intervencionista, é reconhecida como a resposta mais adequada e 
efetiva aos atuais desafios de morbimortalidade, em especial para acompanhamento dos 
portadores de agravos crônicos”.  
 

Cabe destacar, com o acúmulo de conhecimento sobre a APS produzido ao longo dos 

anos, diversas pesquisas apontaram que UBS’s funcionando adequadamente, de forma resolutiva, 

oportuna e humanizada, são capazes de resolver, com qualidade, cerca de 85% das demandas de 

saúde da população. Portanto, a outra porcentagem das pessoas precisará, em parte, de atendimento 

em ambulatórios de especialidades e apenas uma pequena porcentagem necessitará de atendimento 

hospitalar (BRASIL, 2000). 

Pinto e Giovanella (2018, p.1911) destacam a importância da APS e resume as 

fragilidades da PNAB (BRASIL 2017): 

“Persistir no aprimoramento do modelo assistencial da APS brasileira, a Estratégia Saúde 
da Família, contribuirá para maiores ganhos em saúde e em acesso mais oportuno para a 
população brasileira. Este modelo, no entanto, encontra-se no momento sob ameaça”. 
 

Neste sentido, Costa (2016, p.1390) destaca o legado das mudanças na descentralização 

e financiamento para a gestão municipal: 

“Desde 1994, o incentivo econômico dado aos Municípios para a adoção do PSF (em 2006 
rebatizado como Estratégia de Saúde da Família – ESF), no contexto da cooperação 
federativa, alterou a oferta municipal de serviços de saúde e converteu o modelo 
assistencial tradicionalmente pautado na assistência hospitalar. [...] A ESF trouxe, ademais, 
como principais características estratégicas a mudanças nos mecanismos de remuneração 
das ações de saúde, nas formas de organização dos serviços e nas práticas assistenciais no 
plano local e, portanto, no processo de descentralização” (COSTA, 2016, p.1390). 
 

Em 2008, para ampliar a resolutividade das ações e serviços da APS, foram 

implementados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), formado por profissionais de 

saúde das mais diferentes áreas e especialidades, uma de suas atribuições seria a de prestar apoio às 

EqSF. Assim sendo, a inserção do PEF na APS se dá normalmente via equipe NASF, temática que 

será explanada com mais detalhes no próximo tópico.  
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2.3 Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)  

O NASF, criado pela portaria n.154/2008, representou um marco importante para os 

profissionais da saúde, pois legitimou a possibilidade de inserção de distintos profissionais na APS, 

visando à realização do trabalho interprofissional nesse contexto (BRASIL, 2008). Após a 

aprovação e publicação da portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, atualmente é intitulado 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) (BRASIL, 2017). 

 Contudo, Melo et al. (2018), analisaram criticamente o documento da nova PNAB, 

destacando as continuidades, descontinuidades e agregações da versão atualmente vigente em 

relação a PNAB (BRASIL, 2011). Assim, o estudo aponta as flexibilizações e fragilidades dessa 

portaria, que podem dificultar no avanço de uma APS forte e resolutiva, nesse novo arranjo do 

processo de trabalho. 

Nesse cenário, os autores destacam que a PNAB (BRASIL, 2017) não apresentou 

mudanças quanto às categorias profissionais nem sobre a carga horária (não está detalhada). 

Entretanto, essa mudança na nomenclatura suprime a noção de apoio. Assim, parece, apresentar 

outra concepção do trabalho, descaracterizando a lógica do apoio matricial que foi sustentada desde 

a criação do NASF em 2008 (MELO et al., 2018). 

Dessa forma, o NASF-AB poderá ser composto por ocupações do Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO) na área da saúde, a saber: Médico Acupunturista; Assistente Social; 

Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico 

Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica); Médico do 

Trabalho; Médico Veterinário; Profissional com formação em Arte e Educação (Arte-educador) e 

Profissional de Saúde Sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-

graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas conforme 

normativa vigente. Assim, a definição das categorias profissionais que irão compor a equipe do 

NASF-AB é de autonomia e critério do gestor local, devendo ser escolhida de acordo com as 

necessidades dos territórios (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, objetiva-se que essa equipe seja membro do trabalho vivo na APS, 

vivenciando integralmente o cotidiano nas UBS, nas quais estabeleça em seu processo de trabalho, a 

partir de dificuldades, problemas, demandas e necessidades de saúde das pessoas e grupos sociais 

em seus territórios, bem como dificuldades dos profissionais das EqSF e equipe de atenção básica 

(EqAB) em suas análises e manejos, atuação de forma horizontal e interdisciplinar com os demais 

profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços diretos à 

população.(BRASIL, 2017). 

Entretanto, Melo et al. (2018, p.40) considera que a nova configuração do NASF-AB 



26 
 

“(...) [pode] perder a função de apoio e, pela possibilidade de cobrir também as unidades 
básicas tradicionais, [pode] ter uma interferência negativa no seu formato de funcionamento 
(que já é um desafio mesmo nas EqSF), pela maior dificuldade de operar na lógica do apoio 
matricial com este tipo de UBS (considerando o regime de cargas horárias previsto bem 
como a baixa indução para funcionarem com atributos e diretrizes observados na ESF)”. 

 
Os autores ainda destacam a ambivalência da PNAB (BRASIL, 2017), quando o texto 

diz almejar a longitudinalidade do cuidado, a interação com as equipes e com o território, mas 

possibilita uma configuração de EqAB, com profissionais tendo carga horária mínima de 10 horas 

semanais e sem a presença do ACS.  

Nesse cenário, Melo et al. (2018, p.47) destacam: 

“Cabe indicar que o dimensionamento da AB tradicional atualmente existente é de difícil 
realização (tendendo a ser pouco preciso), e que as unidades básicas tradicionais, 
diferentemente da imensa maioria das EqSF, tiveram uma presença inexpressiva nos ciclos 
do PMAQ, indicando pouca abertura para mudança de sua lógica instituída (com fracos 
graus de territorialização, adscrição, vínculo, continuidade e trabalho em equipe) ”. 
 

  Assim sendo, os possíveis arranjos do NASF-AB estão assim definidos: 

 NASF 1 - cinco a nove EqSF e/ou EqAB com carga horária mínima de 200h/semanais; 

 NASF 2 - três a quatro EqSF e/ou EqAB com carga horária mínima de 120 h/semanais;  

 NASF 3 - um a duas EqSF e/ou EqAB com carga horária mínima de 80 h/semanais. 

Assim, com a publicação da portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 compete ao 

NASF- AB:  

a) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na APS à que estão vinculadas;  

b) contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio 

da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre 

problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários;  

c) realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção 

conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de 

grupos populacionais de todos os ciclos de vida e da coletividade, ações intersetoriais, ações de 

prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no 

território (BRASIL, 2017). 

Portanto, faz-se necessário o compartilhamento de saberes, práticas intersetoriais e de 

gestão do cuidado em rede e a realização de educação permanente e gestão de coletivos nos 

territórios sob responsabilidade dessas equipes (BRASIL, 2011; 2017). 

Contudo, a nova versão da PNAB desconsidera ou menciona timidamente os espaços 

formais, tecnologias e dispositivos que têm a finalidade de compartilhamento, anteriormente 
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institucionalizados para a troca de saberes como, por exemplo, o apoio matricial4. Melo et al. (2018, 

p.45) discorre: 

“Ao entender o SUS como espaço de formação, a PNAB 2011 previa que até 8 horas 
semanais dos profissionais das EqSF pudessem ser utilizadas para atividades de formação, 
educação permanente, apoio matricial e plantão na rede de urgência, o que não mais se 
encontra na publicação de 2017. Percebe se também, enquanto descontinuidade, uma menor 
valorização da educação permanente, peça-chave para o processo de trabalho na AB”.  

 
Assim, destacamos que o discurso da PNAB (BRASIL. 2017) se apresenta de maneira 

contraditória, incorporando verbos como sugerir e recomendar, que retiram o caráter indutor e 

propositivo da política e expressam a desconstrução e retrocesso de um compromisso com a 

expansão da saúde da família e do sistema público (MOROSINI, FONSECA e LIMA, 2018). 

Por fim, a criação do NASF foi um marco para a educação física como núcleo 

profissional, pois legitimou a inserção do PEF na APS e a possibilidade do trabalho 

interprofissional. Neste sentido, cabe destacar o Programa Academia da Saúde5 (PAS), criado pelo 

MS em 2011; trata-se de uma estratégia de promoção da saúde que funciona com a implementação 

de polos em espaços públicos, onde são ofertadas práticas corporais para a população. Assim, esses 

polos integram a rede de Atenção Primária à Saúde (RAS) e possuem infraestrutura, equipamentos 

e PEF’s. Mesmo que a lógica de trabalho seja diferente da equipe multiprofissional do NASF, o 

PAS é um ponto de apoio do território que fortalece as ações de promoção e produção do cuidado 

em saúde na articulação com a ESF e o NASF.  

 

2.4 Práticas Corporais: Conceito e Significado 

No âmbito da saúde, o termo “práticas corporais” é relativamente recente, sendo 

introduzido em documentos oficiais na APS pela PNPS. Contudo, o uso do termo ainda é feito de 

forma ambivalente. Dessa forma, nosso intuito não é a discussão conceitual dos termos “atividade 

física” e “práticas corporais”, mas para fundamentar nosso posicionamento e escolha das práticas 

corporais, julgamos necessário para uma melhor compreensão e distinção expor as definições 

encontradas destes termos na literatura.  

                                                           
4 O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da 
atenção a problemas de saúde. Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas 
hierarquizados, a saber: mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e centros de regulação. O apoio 
matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. 
Depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe de 
referência e os especialistas que oferecem apoio matricial. Essas diretrizes devem prever critérios para acionar o apoio e 
definir o espectro de responsabilidade tanto dos diferentes integrantes da equipe de referência quanto dos apoiadores 
matriciais (CAMPOS e DOMITTI, 2007). 
 
5  O município de Santos não possui polos do Programa Academia da Saúde. Entretanto, a secretaria municipal de 
esportes (SEMES) oferta diversas práticas corporais em duas regiões distintas da cidade que possuem polos 
poliesportivos. O Programa Academia da Saúde mesmo que não tenha em sua estruturação a equipe multiprofissional, 
representa um marco e também legitima a atuação do PEF na APS.  
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Embasados na literatura, foi recorrente encontrarmos os termos “atividade física” e 

“práticas corporais” como sinônimos, como o exposto a seguir: 

“[...] os termos “práticas corporais” e ‘atividade física’ são utilizados como sinônimos, 
apresentando incertezas ou indiferenciação quanto a seu uso. A incerteza pode ser 
percebida quando não se encontra referência na utilização de tal conceito e a indiferença 
quando colocam os dois termos como sinônimos, ao serem separados por barra. Alguns 
textos analisados apresentaram os dois termos citados, ou seja, em um mesmo texto, 
ocorreram momentos em que foi utilizado o termo práticas corporais e, em outros, apareceu 
‘atividade física’ sem diferenciá-los” (LAZAROTTI et.al. 2010, p.21). 
 

Carvalho (2016) destaca como os PEF têm abordado a relação atividade e saúde, 

integrando-a sem muitos questionamentos, frequentemente, somente reforçam a relação em estudos 

fundamentados na ciência empírico-analítica, visando respaldar a positividade dessa relação. 

“Ainda que a atividade física seja a expressão predominante dos conteúdos da área, o modo 
como o profissional trabalha com ela pode determinar a forma pela qual as pessoas 
entendem e se apropriam da sua prática. Pensar na educação física implica considerar a 
formação, o profissional que vai refletir sobre o grupo ou indivíduo com o qual trabalha, a 
sociedade nos planos histórico, econômico e cultural para, a partir de então, pensar, 
elaborar e propor conteúdos e estratégias. Pautar apenas a atividade física diz respeito a 
uma tarefa, uma atividade, com o intuito de verificar os efeitos provocados por ela.” 
(FREITAS, 2007, p.33)   
 

Não obstante a isso, ainda existe a problemática do campo conceitual no que se refere à 

atividade física e práticas corporais, o que tem gerado alguns debates. Para Freitas (2007, p.33), 

“Entretanto a atividade física traz outras conotações que vão além da sua definição física, o que 

torna ainda mais importante a distinção entre os termos em particular sobre seu papel na sociedade”. 

Além disso, Carvalho (2016, p.33) destaca que “é preciso esclarecer que os conceitos atividade 

física e saúde são tratados com base em um referencial das ciências humanas”, mas em seus 

achados ressalta: 

“[...] que grande parte dos trabalhos desenvolvidos na área que têm como objeto, ou como 
tema, essa questão se fundamenta em uma perspectiva biologicista para a qual a saúde, na 
maioria das vezes, restringe-se à ausência de doença; a atividade física é entendida como a 
execução de práticas físicas por meio de modalidades esportivas” (CARVALHO, 2016, 
p.32). 

 
Em outro estudo Carvalho (2019) aborda a diferença conceitual entre prática corporal e 

atividade física e destaca a: 

“[...] atividade física é gasto de energia. É um conceito da física newtoniana clássica. Isaac 
Newton. Física Moderna. Ciência Moderna. A atividade física é um conceito da física 
tomado pela área específica para cientificar, tornar legítima a Educação Física no campo 
das Ciências da Saúde” (CARVALHO, 2019, p.21). 
 

De acordo com Nahas (2013), a atividade física é vista como uma característica inerente 

ao ser humano, com aspectos biológicos e culturais, que representa uma temática interdisciplinar e 

complexa que tem chamado a atenção dos grupos de pesquisas, da grande mídia e da saúde pública 

em todo o mundo nas últimas décadas. 

“Define-se atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 
esquelética - portanto voluntário, que resulte num gasto energético acima dos níveis de 
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repouso. Este comportamento inclui as atividades ocupacionais (trabalho), atividades da 
vida diária-AVD (vestir-se, banhar-se, comer), o deslocamento (transporte), e as atividades 
de lazer, incluindo exercícios físicos, esportes, danças, artes marciais etc.” (NAHAS, 2013, 
p.50). 
 

Segundo o Glossário Temático de Promoção da Saúde, as práticas corporais são 

definidas como: 

“Expressões individuais ou coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e 
da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, construídas de 
modo sistemático (na escola) ou não sistemático (tempo livre/lazer). Notas: i) 
Manifestações da cultura corporal de determinado grupo que carregam significados que as 
pessoas lhe atribuem, e devem contemplar as vivências lúdicas e de organização cultural. 
ii). Existem várias formas de práticas corporais: recreativas, esportivas, culturais e 
cotidianas” (BRASIL, 2012, p. 28).  
 

 Dessa forma, Fraga, Carvalho e Gomes (2013) discorrem que na PNPS, os termos 

“práticas corporais” e “atividade física” aparecem conectados por uma barra, uma vez que as 

práticas corporais não possuem a mesma tradição do segundo. Assim, os autores destacam que a 

discussão acerca das práticas corporais e APS ainda não é muito explorada e a literatura é escassa, e 

não há muitas referências sistematizadas na literatura que ofereçam informações e conhecimento 

sobre a origem do conceito “práticas corporais”, com o intuito de intensificar e implicar seu uso nos 

serviços públicos de saúde (FRAGA, CARVALHO e GOMES, 2013). 

Carvalho (2019) discorre que as práticas corporais como práticas de saúde e cuidado 

integram os conteúdos de um processo de ressignificação da APS, que se contrapõem a um 

apanhado de valores alinhados ao capitalismo e ao mercado. Ainda destaca que: 

“São ‘tecnologias leves’: não têm pretensão de estabelecer normas e regras no que se refere 
ao cuidado com o corpo; podem viabilizar outros modos de pensar, fazer e sentir o ser 
humano em movimento e sua gestualidade articulando e se reinventando em outras práticas 
de saúde; e, em última instância, dizem respeito aos modos de existir no contemporâneo” 
(CARVALHO, 2019, p.146).  
 

  Enfim, as práticas corporais compõem de maneira mais ampla as estratégias da APS, e 

apontam outras perspectivas de intervenção que parecem mais afinadas às necessidades da PNPS e 

com o conceito ampliado de saúde (FRAGA, CARVALHO e GOMES, 2013). Por fim, acreditamos 

que o termo “práticas corporais” apresenta maior potencialidade para intervir no processo saúde-

doença, ou seja, de modo mais articulado na produção do cuidado, alinhado aos princípios e 

diretrizes do SUS. 
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3 - MÉTODO DA PESQUISA 

 

 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que, no caso deste estudo, abrange a 

percepção dos usuários sobre o programa de práticas corporais do qual eles participam nas UBS. 

Segundo Godoy (1995), quando o estudo é de caráter descritivo o que se busca é o entendimento do 

fenômeno como um todo, na sua complexidade. Portanto, é possível que uma análise qualitativa 

seja a mais indicada. O autor ainda destaca que o trabalho qualitativo pode oferecer interessantes e 

relevantes dados, quando a nossa preocupação for a compreensão da rede de relações sociais e 

culturais que se estabelecem no interior das organizações. 

Minayo (2009) discorre que há uma tentativa em hierarquizar a abordagem quantitativa 

sendo colocada como superior à qualitativa, simplesmente por tratar de dados numéricos, e destaca 

que a abordagem qualitativa mergulha no campo dos significados das ações e relações humanas. 

Nas palavras de Minayo (2009, p.21): 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das críticas, dos 
valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 
da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 
que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes. O universo de produção humana que pode ser resumido no mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa 
dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos”. 
 

Nesse sentido, esta pesquisa parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 

definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 

participantes da situação em estudo (GODOY, 1995). Dessa maneira, fundamentados nesses 

autores, a escolha pela abordagem qualitativa é mais condizente com o objetivo e viável para 

responder as questões do nosso estudo. 

 Por fim, escolhemos utilizar como instrumento para produção de dados a entrevista 

semiestruturada, que será abordada com mais detalhes nos tópicos seguintes. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 

sob CAAE nº 11034919.0.0000.5505. 

 

3.1- Participantes da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida com 29 voluntários de ambos os sexos, com faixa etária acima 

dos 18 anos, sendo 26 usuários dos programas de práticas corporais das UBS’s selecionadas e os 

três PEF’s atuantes na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de Santos-SP.  
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Foram considerados os seguintes critérios de inclusão para os munícipes: 

 Participar de um programa de práticas corporais/atividade física proposto pela 

UBS por, no mínimo um ano. 

 Ter frequência mínima de 50% nas atividades propostas pelo programa de 

práticas corporais/atividade física nos últimos seis meses. 

O critério de inclusão para os PEF foi ser efetivo na SMS. Houve também um critério 

de não inclusão, caso algum profissional não respondesse a uma ou mais questões. No entanto, esta 

situação não foi observada. 

Após aprovação do estudo pela Coordenadoria de Formação e Gerenciamento de 

Recursos Humanos (COFORM) da SMS, conforme os critérios de inclusão, foram selecionados três 

Unidades Básicas de Saúde para o estudo, estando em três diferentes regiões do município de 

Santos, a saber: Morros - UBS São Jorge (professor Cassius); Zona Noroeste - UBS Santa Clara 

(professora Domenica); Centro Histórico - São Victor (professor Charles). Com vistas a garantir o 

anonimato, utilizamos nomes fictícios e pseudônimos, respectivamente, para as UBS e 

entrevistados. A região da Orla foi excluída por não contemplar os critérios de inclusão deste 

estudo.  

Cabe destacar que a escolha do local se deu pelos seguintes fatores: 

 Ofertar um programa de práticas corporais/atividade física aos munícipes; 

  Ter um profissional de educação física referenciado no Núcleo Ampliado de 

Saúde de Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

O processo de recrutamento dos voluntários da pesquisa ocorreu por meio de 

divulgação verbal realizada nas UBS selecionadas. A divulgação verbal com os usuários foi um 

convite para uma reunião informativa sobre a pesquisa, que se deu logo após o término da atividade 

em curso do PEF responsável e com duração de aproximadamente 10 minutos. Vale destacar que 

tanto a reunião informativa, quanto a posterior produção de dados (entrevista e grupo focal) 

aconteceram em dias diferentes, e foi dada preferência aos dias de atividades dos professores na 

UBS, antes do início das aulas ou logo após o término, sendo previamente acordado. 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

 

3.2 Produção de dados 

A entrevista semiestruturada foi utilizada como instrumento na produção de dados tanto 

para os munícipes quanto para os PEF’s. Segundo Triviños (2008), a entrevista semiestruturada é 

um dos principais meios para realização da coleta de dados numa pesquisa qualitativa, pois, ao 

mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador acaba por oferecer todas as perspectivas 



32 
 
possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessária, enriquecendo a 

investigação. De acordo com o autor, a entrevista semiestruturada parte de certos questionamentos 

básicos, apoiados em pressupostos que interessam a pesquisa. 

Com a finalidade de contribuir para a caracterização e contextualização do ambiente da 

pesquisa, o roteiro de entrevista com os PEF’s foi elaborado com questões gerais contemplando o 

perfil e questões específicas voltadas para a atuação e o ambiente dos encontros com os usuários, a 

saber: 

Geral 

1- Idade; 

2- Sexo; 

3- Graduação; 

4- Ano de conclusão; 

5- Instituição; 

6- Tempo de atuação na SMS; 

7- Tempo de atuação na APS. 

Específicas 

1- Quais os objetivos de sua atuação na APS? 

2 - Quais os conteúdos são trabalhados? 

3 - Quais as estratégias metodológicas você utiliza em suas aulas? 

4 - Como você avalia os usuários? 

O roteiro de entrevista com os usuários também foi estruturado com questões gerais e 

especificas, a saber: 

Geral 

1. Idade; 

2. Como chegou até este grupo? (Porta de entrada); 

3. Há quanto tempo é atendido na UBS?; 

4. Há quanto tempo está no programa de Práticas Corporais/Atividade Física? 

Específicas 

1. O que você faz no seu dia a dia? 

2. Qual o significado das Práticas Corporais/Atividade Física para você? 

3. O que é “Práticas Corporais” para você? 

4. Houve alguma mudança em sua vida após o ingresso no programa? Se sim, 

quais? 

5. O que o (a) faz continuar a participar do programa de Práticas Corporais/ 

Atividade Física ofertado pela UBS? 
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 A realização das entrevistas ocorreu num contexto reservado, entretanto, não isolado do 

contexto das atividades. Isto porque, de acordo com Fonseca (1999), isolar os voluntários da 

pesquisa (informantes) em contextos confinados a fim de obter os dados necessários, pode não 

revelar as inevitáveis discrepâncias entre discurso e prática. Assim, haveria prejuízo na análise dos 

dados. Mediante consentimento, as entrevistas foram gravadas em áudio no smartphone do 

pesquisador, que, posteriormente, realizou a transcrição para um arquivo eletrônico no formato 

Word. A produção de dados ocorreu entre os meses de setembro a dezembro de 2019. 

 

3.3 Análise de dados 

Após a etapa da produção de dados, nos debruçamos na análise do material produzido. 

Nesta fase da pesquisa foi utilizada a análise temática proposta por Minayo (2009, p. 84); segundo a 

autora, há três finalidades para esta etapa: 

“[...] estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos 
da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o 
assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. Essas finalidades 
são complementares, em termos de pesquisa social”. 
 

 Campos (2004) destaca que utilizar uma abordagem do método de análise de conteúdo 

representa demonstrar sua versatilidade, mas também seus limites enquanto técnicas. Vislumbramos 

assim que o desenvolvimento deste método passa invariavelmente pela criatividade e pela 

capacidade do pesquisador qualitativo em lidar com situações que, muitas vezes, não podem ser 

alcançadas de outra forma. De toda maneira, é uma ferramenta importante na condução da análise 

dos dados qualitativos, mas deve ser valorizado enquanto meio e não confundido como finalidade 

em um trabalho científico. 

Fundamentados nesses autores, foi realizada uma investigação e análise sobre o material 

produzido, porém, tendo a consciência que é um tema que necessita de explorações subsequentes, 

pois nenhum assunto se finda em uma discussão. Nas palavras de Minayo (2009, p. 17): 

“Nenhuma teoria, por mais bem elaborada que seja, dá conta de explicar ou interpretar 
todos os fenômenos e processos. Primeiro porque a realidade não é transparente e é sempre 
mais rica e mais complexa do que nosso limitado olhar e nosso limitado saber. Segundo, 
porque a eficácia da prática científica se estabelece, não por perguntar sobre tudo, e, sim, 
quando recorta determinado aspecto significativo da realidade, o observa, e, a partir dele, 
busca suas interconexões sistemáticas com o contexto e com a realidade”. 
 

Neste sentido, a análise dos dados desta pesquisa ocorreu por categorias não-

apriorísticas. Na escolha pela categorização não-apriorística, vale ressaltar que essa surge 

totalmente das respostas dos sujeitos da pesquisa, o que primeiramente exige do pesquisador um 

intenso ir e vir ao material analisado e às teorias embasadoras, além de não perder de vista o 

atendimento aos objetivos da pesquisa. De modo geral, o pesquisador segue seu próprio caminho 
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fundamentado nos seus conhecimentos teóricos, norteado pela sua sensibilidade, intuição e 

experiência (CAMPOS, 2004). 

Nesta etapa da pesquisa, realizamos a leitura exaustiva do material produzido nas 

entrevistas, primeiramente destacando as questões gerais e o perfil dos PEF e usuários. 

Posteriormente, nos debruçamos nas respostas das questões específicas sobre o cotidiano dos 

usuários, o significado das práticas corporais, as mudanças e as motivações por meio dos 

programas. 

Dessa maneira, em cada bloco das questões respondidas, foram destacadas as palavras, 

expressões e termos que apareceram com mais frequência e intensidade no discurso dos usuários. A 

partir da organização das palavras que eram repetidas, as categorias foram estruturadas e divididas. 

Assim, após o esgotamento das expressões sublinhadas, dividimos os blocos e os pontos em comum 

dos discursos e, através das questões específicas, criamos as principais categorias desta pesquisa.  
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4-CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DE PESQUISA 

 
Cabe destacar algumas características da cidade de Santos, por se tratar do município 

onde esta pesquisa foi desenvolvida e com a finalidade de compor a caracterização do território. As 

informações apresentadas estão embasadas nos últimos dados do IBGE.  

O município de Santos tem uma população estimada em 433.656 habitantes (IBGE, 

2020), fica situado no litoral paulista, a 72 km da capital (São Paulo), e integra a região 

metropolitana da Baixada Santista. Abriga o maior porto da América do Sul, configurado como a 

principal atividade econômica do município, fazendo de Santos a cidade mais importante 

economicamente na região da Baixada Santista. Além das atividades portuárias, o setor econômico 

é composto pelo turismo, com suas praias e jardins, o Centro Histórico e a antiga Bolsa do Café, e 

complementando a lista das principais atividades econômicas da cidade, o setor de serviços e a 

pesca. 

Possui uma área de 288.033 km² com densidade populacional de 1.494,26 hab./km² 

(IBGE, 2010). Apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,840, 

classificado como muito alto (IDHM entre 0,800 a 1), e sua taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade é de 98,2%. 84,7% é a taxa de urbanização de vias públicas e 95,1% de esgotamento sanitário 

adequado (IBGE, 2010). A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9,02% para 1.000 

nascidos vivos (IBGE, 2017). 

O conceito de território abordado nesta pesquisa é fundamentado no pesquisador Milton 

Santos, que discorre sobre o território formado por redes delimitadas, estáveis e dinâmicas, por 

fixos e fluxos, e também sobre o território que se traduz pela ocupação de diferentes atores, com a 

ressignificação das relações de poder, expressas e construídas no mundo concreto (SANTOS, 

1994). Ainda segundo o autor, a delimitação pode não acontecer de maneira precisa e pontual; 

assim, o território é historicamente mutável com o tempo em suas diversas formas de apropriação e 

produção social dos grupos locais, gerando redes sociais que formam territórios afetivos e 

solidários. 

O território abordado nesta pesquisa, na perspectiva da saúde coletiva, é também 

embasado na PNAB, que tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da APS. Entretanto, reconhece outras estratégias e formas de organização da APS nos 

territórios, que seguem os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS. 

Neste sentido, a PNAB estrutura um movimento progressivo e singular que considera e 

inclui as especificidades locorregionais, que enaltecem a dinamicidade do território e a existência de 

populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe 
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enquanto estiverem no território, em consonância com a política de promoção da equidade em 

saúde (BRASIL, 2017). 

 A PNAB expõe as diretrizes de Regionalização e Hierarquização, como pontos de 

atenção na Rede de Assistência à Saúde (RAS), tendo como ponto de comunicação entre eles a 

APS. Sendo assim, considera-se as regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins 

de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada 

localidade, e a hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da RAS entre si, 

com fluxos e referências estabelecidos (BRASIL, 2017). 

Com relação à PNAB, esta discorre sobre as diretrizes de Territorialização e Adstrição 

como uma forma que permite o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento 

de ações setoriais e intersetoriais com foco em um Território específico, com impacto na situação, 

nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele 

espaço e estão, portanto, adstritos a ele. Para efeitos desta PNAB, considera-se “território” a 

unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas 

destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 2017). 

Desta maneira, os territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o 

estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma 

ampla visão de cada unidade geográfica e fomentando a atuação na APS, de forma que atendam à 

necessidade da população adscrita e/ou das populações específicas, que estão no território da UBS, 

de maneira a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as 

equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado (BRASIL, 2017). 

Dessa forma, fundamentando-nos na PNAB, embasados nessa perspectiva de território e 

após a aprovação pela COFORM/SMS e CEP/UNIFESP, realizamos contato com os PEF via 

telefone para saber os dias e turnos das práticas com os usuários, e, com isso, elaborar uma agenda 

do campo de pesquisa. 

Os gestores das UBS foram informados via e-mail pela própria SMS. Entretanto, antes 

da imersão no campo de pesquisa, realizei uma visita às unidades para minha apresentação aos 

gestores, informando que acompanharia os professores pelos próximos meses. Após essas visitas, 

retomei o contato com os professores e agendamos o primeiro contato com os usuários para 

apresentação sobre a pesquisa. 

Para a produção de dados desta pesquisa, visitei três territórios distintos, a saber: UBS 

São Victor (professor Charles), UBS São Jorge (professor Cassius) e UBS Santa Clara (professora 

Domenica), que serão caracterizados com mais detalhes nos tópicos seguintes, assim como minha 

aproximação e imersão no campo de pesquisa.  
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4.1 -Unidade Básica de Saúde São Victor: “ o grupo da ginástica” 

A UBS São Victor está situada na região do Centro Histórico. Uma das características 

marcantes da região são as construções antigas; algumas são patrimônios históricos da época do 

mercado do café, como casarões habitados por uma ou mais famílias. O imóvel da UBS São Victor 

é um casarão de estilo neocolonial, que passou por uma reforma de restauração em 2010, e é 

tombado pelo patrimônio cultural do município. Foram utilizadas as cores amarelo-cromo e branco 

na fachada, baseada em documentos históricos.  

Nessa restauração, a UBS foi climatizada com a instalação de 20 aparelhos de ar-

condicionado e a acessibilidade foi garantida com a reestruturação da rampa de entrada e instalação 

de uma plataforma elevatória nos fundos do prédio, que possui piso superior. A unidade também foi 

adaptada para beneficiar os deficientes com a reforma de um dos banheiros específico para esse 

público. (PORTAL SAÚDE, 2010). 

Nas proximidades da UBS São Victor, são encontrados comércios de pequeno a médio 

porte em diversos segmentos, desde padarias, bares, brechós até oficinas automotivas. Outro 

destaque da região são as igrejas, centros espíritas, casas de umbanda, diversas religiões e cultos 

para satisfazer praticamente todos os interesses e necessidades, que também desenvolvem ações 

junto à população adscrita do território.  

Nas proximidades, estão alocadas duas universidades, escolas, centro de 

aperfeiçoamento profissional e, mais recentemente, foi inaugurado um conjunto 

comercial/residencial no quarteirão próximo da UBS, gerando uma especulação imobiliária, um 

movimento ou tentativa de higienização do território com um trânsito de pessoas de fora do bairro. 

Cabe destacar que esse movimento contrasta com as adjacências do território da UBS, pela 

facilidade de acesso tanto ao centro da cidade, quanto à zona portuária; é frequente a presença da 

população em situação de rua. Essa localização estratégica e os casarões com seus porões 

característicos da região eram muito utilizados no auge da Bolsa do Café para estocar as sacas. 

 Nas palavras de uma das ACS sobre a proximidade das universidades com o território 

da UBS e as pessoas que circulam pelas redondezas, ela destacou que, como moradora, uma 

fachada espelhada de uma instituição causa a impressão de que eles não são bem-vindos naquele 

espaço e não pertencem ao lugar. Essa fala da ACS de estranhamento e certo distanciamento dos 

equipamentos com a comunidade no próprio território se assemelha a um trecho de uma matéria 

publicada em um jornal há mais de 30 anos; apesar de tanto tempo após a publicação do texto e de 

uma aparente mudança no território, alguns problemas e descasos perpassam o tempo e seguem 

assolando a região. Falemos a seguir sobre o trecho em questão. 
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Durante o levantamento de dados históricos sobre a região da UBS São Victor, em uma 

matéria publicada no ano de 1983, no jornal “A Tribuna”6, antigos moradores já citavam essa 

degradação da região, a transição de bairro comercial para residencial com aglomerações de 

famílias, e um destaque para uma frase sobre o bairro que tem de tudo um pouco, de contraste em 

contraste, o dia a dia de um lugar: “São as incoerências da vida: há pessoas, muitas crianças, enfim, 

movimentação de gente, mas tudo está tão deteriorado ao redor que não se enxerga aquilo como um 

núcleo residencial. Talvez também porque as pessoas carreguem amargura e tristeza no rosto” 

(NOVO MILENIO, 2002). 

 A UBS São Victor oferta consultas nas áreas de clínica médica, pediatria, odontologia, 

ginecologia e obstetrícia. Além disso, é referência histórica na cidade para o tratamento das 

Hepatites Virais, DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), Hanseníase e também em 

campanhas de vacinação (PORTAL SAÚDE, 2010). Há também, ao lado da UBS, um equipamento 

especializado em testagem e aconselhamento que realiza exames para detectar HIV, Sífilis e 

Hepatites Virais. 

A equipe da UBS é composta por profissionais de diversas especialidades, incluindo 

médicos (dermatologista, infectologista, gastroenterologista, ginecologista, clínico geral e pediatra), 

dentistas e auxiliares, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de raios X, oficiais 

administrativos e agentes comunitários de saúde. A unidade também conta com o apoio do NASF, 

que é formado por profissional de educação física, assistente social, nutricionista e psicólogo. No 

local, são organizados ainda grupos de gestantes, aleitamento materno, hipertensos e diabéticos e 

planejamento familiar. 

Nesta UBS, o responsável pelo grupo7 é o professor Charles. Os encontros ocorrem às 

terças e quintas pela manhã, ou seja, nos mesmos dias e turno da UBS Santa Clara. Assim, 

reservamos as terças para a UBS Santa Clara e as quintas foram dedicadas à UBS São Victor. Cabe 

destacar que os três PEF prestam apoio a outras UBS e suas agendas vão além do programa de 

práticas corporais, como por exemplo, a participação em reuniões de equipes, reuniões 

intersetoriais, visitas domiciliares e atendimentos com outros profissionais; além disso possuem 

carga horária de 30 até 40 horas semanais. 

As práticas acontecem das 7h30 às 8h20 e contam com um grupo que varia de 15 a 20 

usuários, composto predominantemente por mulheres e alguns homens na faixa etária acima dos 50 

anos. 

                                                           
6“A Tribuna” é um jornal impresso de maior circulação na região da Baixada Santista. Circulando desde 1894, está 
entre os mais antigos do país. 
7 Para fins desse estudo, os termos “grupo” ou “grupos” serão considerados sinônimos de “programas”. 



39 
 

A chegada neste campo foi um reencontro, pois, no período de graduação, realizamos o 

estágio nesta UBS. Contudo, foram notadas algumas mudanças na gestão da unidade, a inserção de 

novos ACS e ACE, o crescimento do grupo com novos usuários e a adaptação do local da prática. 

Assim, procuramos atentar às aproximações, distanciamentos, deslocamentos e estranhamentos 

neste campo. 

Na apresentação para os usuários, chegamos por volta de 7h10 na UBS São Victor e 

dirigimo-nos até a sala do NASF ao encontro do professor Charles, que ofereceu esse espaço para a 

realização das entrevistas. Em seguida, descemos os materiais que seriam utilizados naquele dia da 

prática. 

Ao chegar ao local, já havia usuários reunidos à espera do professor Charles, que 

chegou dando bom dia a todos e, aos poucos, outros usuários foram integrando o grupo; houve 

reconhecimentos de ambas as partes – entre alguns usuários e pesquisador – devido ao período de 

estágio do último na referida unidade. Atualmente, o espaço utilizado para as práticas é o 

estacionamento da UBS, que fica ao lado direito da unidade. Antes os encontros aconteciam do 

outro lado em um espaço menor. 

Nesse mesmo dia, duas estagiárias do curso de educação física estavam iniciando na 

UBS. Assim, o professor Charles começou pela apresentação delas ao grupo e, na sequência fomos 

apresentados, quando informamos que ao final da atividade falaríamos sobre a pesquisa. Assim, o 

professor Charles conduziu o alongamento inicial e, ao longo do encontro, fez uso de bastões para 

os exercícios mais específicos, finalizou com uma atividade mais calma. Ou seja, o encontro foi 

dividido em três partes: apresentação/alongamento, parte principal com exercícios específicos e 

finalização com movimentos mais lentos e com mais percepção da respiração. 

Dessa forma, ao final do encontro, fizemos uma apresentação pessoal e citando os 

objetivos da pesquisa e fazendo um convite de participação aos usuários presentes. Além disso, foi 

ajustado o horário das entrevistas de acordo com as necessidades de cada usuário: a maior parte dos 

voluntários tinha outros compromissos após o encontro e escolheram realizar a entrevista antes do 

início da atividade com o grupo. Assim, acompanhamos as atividades e realizamos as entrevistas às 

quintas-feiras pela manhã. 

No que diz respeito aos conhecimentos trabalhados nos encontros, o professor Charles a 

cada aula mescla as atividades, sempre fazendo uma ginástica geral. Em alguns encontros foi 

possível presenciar o uso de bastões, cordas, pesos de 1kg, arcos e até um banco da recepção como 

improviso. As aulas seguem um padrão de começo “aquecimento” (alongamentos e exercícios de 

mobilidade articular), meio “atividade principal” (que muda conforme o dia da semana) e fim “volta 

à calma” ou desaquecimento (com exercícios de respiração). A execução dos exercícios era 

realizada de forma espelhada pelo professor, que contava em voz alta as repetições de cada série. As 
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estagiárias, além de participarem da atividade, também auxiliavam e corrigiam os usuários que 

apresentavam alguma dificuldade na execução dos exercícios. 

 No último encontro de cada mês, o grupo realiza uma caminhada pelo quarteirão da 

UBS. Enquanto o grupo faz essa caminhada, o professor ou alguma das estagiárias permanece no 

local dos encontros. Em duas oportunidades assumimos esta função, ficando com dois usuários que 

tinham dificuldades na locomoção. Uma parte do trajeto da caminhada é marcada por calçadas 

muito irregulares, mas um ponto positivo para a prática em grupo é a largura da calçada. Durante o 

percurso, o professor e usuários vão cumprimentando com bom dia os comerciantes e outros 

moradores, que já reconhecem o grupo da UBS.  

Em outros encontros, o professor Charles, com o auxílio do material ou não, realizava 

pequenos circuitos -mesmo que no espaço reduzido -, com deslocamentos, jogos de interação entre 

os usuários, massagem, coordenação e ritmo. Cabe destacar o bom relacionamento dos usuários 

com o professor que, durante a exposição dos exercícios, não utilizava uma linguagem 

demasiadamente técnica, o que aproxima e facilita a assimilação dos exercícios. 

Durante os encontros que acompanhamos, os usuários e o professor mantinham um 

ambiente alegre: entre a orientação de um exercício e a transição, o professor fazia uma piada, os 

usuários soltavam risos e gargalhadas, falavam sobre futebol e novelas, às vezes um ou outro ACS 

também participava das atividades e interagia com os usuários. Presenciou-se mais de uma vez o 

professor passando a informação prévia de que não haveria encontro por conta de uma reunião na 

Secretaria de Saúde e os usuários respondiam que tudo bem, mas ficariam tristes por não ter a 

ginástica.  

Assim, no decorrer dos encontros, participamos de duas datas comemorativas com o 

grupo: uma delas foi o “Outubro Rosa”, que é um movimento que atenta para a conscientização 

sobre o câncer de mama (a UBS foi toda caracterizada com enfeites na cor rosa e uma mesa 

montada com a oferta de muitas frutas); além do grupo e estagiários, estavam presentes outros 

profissionais da unidade e o gestor. Nesse dia, o professor Charles conduziu uma atividade de 

interação entre os participantes que durou de 15 a 20 minutos. Por fim, o gestor realizou uma fala 

enaltecendo a importância do grupo de práticas corporais para a UBS São Victor, e ainda que 

acompanha pela janela de sua sala a interação do grupo nas práticas. 

 

4.2 -Unidade Básica de Saúde Santa Clara: “o grupo da caminhada” 

A UBS Santa Clara está situada na Zona Noroeste, e sua nova estrutura foi entregue e 

inaugurada em junho de 2018. Entretanto, durante muitos anos, de forma improvisada, os 

atendimentos aconteciam na Sede da Sociedade de Melhoramentos do bairro, com um número 

reduzido de profissionais da equipe mínima de saúde, com atendimentos e ações pontuais. 
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A construção da nova UBS foi uma conquista social de grande relevância para o bairro, 

que passou por um tempo de espera relativamente longo, tendo início em janeiro de 2015 e previsão 

de entrega para março de 2016. Porém, quase um ano após a data de entrega e com a obra 

paralisada, a empresa responsável pela construção entrou em processo de falência. Após um acordo 

entre a prefeitura e uma empresa da inciativa privada, as obras foram retomadas e finalizadas em 

2018. 

A UBS Santa Clara conta com recepção com TV, três consultórios médicos e um 

odontológico, salas para procedimentos como vacinação, inalação, curativos e coleta, além de 

dispensário de medicamentos e banheiros com acessibilidade, entre outras. 

A solenidade de inauguração da nova UBS contou com a presença de autoridades e 

apresentações culturais. Também houve uma homenagem póstuma, com descerramento de placa, a 

um dos primeiros moradores do bairro. Além da UBS Santa Clara, uma praça na frente da unidade 

também foi entregue à população, após serviços de reurbanização e revitalização, além de pista de 

skate e academia ao ar livre (PORTAL DA SAÚDE, 2018). 

Ainda neste mesmo complexo, foi inaugurada em janeiro de 2019 a unidade municipal 

de ensino infantil, que também faz parte do Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas 

Mitigadoras e Compensatórias (Trimmc), assinado pela Prefeitura junto à iniciativa privada. 

A UBS Santa Clara fica situada na região entre a Via Anchieta e a ferrovia que a separa 

de um bairro com grande movimentação de cargas portuárias, e junto à divisa com o município de 

Cubatão pelo braço de mar muito conhecido pelos pescadores locais. A região da UBS possui 

alguns pequenos comércios, como padaria, bares etc. Em relação aos equipamentos sociais, a 

sociedade de melhoramentos do bairro oferta algumas atividades. 

Na UBS Santa Clara, a professora Domenica é a responsável pelo grupo que tem a 

caminhada como sua prática principal. Os encontros do grupo acontecem às terças e quintas pela 

manhã, com início às 9h e término aproximadamente às 10h20. 

Assim, no primeiro dia, chegamos às 8h para acompanhar a dinâmica de chegada dos 

usuários, aguardando na recepção da UBS. O primeiro usuário chegou por volta das 8h45 e logo 

depois chegaram a professora e outros funcionários. 

Enquanto aguardava na recepção, reparamos que os usuários se dirigiam até a técnica de 

enfermagem para realizar a aferição da pressão arterial. Notou-se ainda que no mural de 

informações havia um folheto de divulgação sobre o grupo de práticas corporais. 

Após a aferição da pressão dos usuários presentes, a professora Domenica apresentou-

nos rapidamente às duas ACS que também acompanham o grupo, e falou para os usuários que, ao 

final, voltaríamos a conversar sobre a pesquisa. Vale destacar que o grupo é composto por mulheres 

de diferentes faixas etárias. 
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No encerramento da caminhada, a professora Domenica conduz um alongamento geral 

que dura em torno de 10 minutos. O espaço utilizado para esta atividade fica entre a UBS e uma 

unidade educacional - nesse espaço há aparelhos de ginástica popularmente conhecidos como 

“academia ao ar livre” ou “academia da melhor idade”. 

Ao final do alongamento e de uma breve apresentação, abordamos o objetivo da nossa 

pesquisa de modo geral, fazendo um convite para os usuários presentes naquele dia e 

disponibilizando a escolha do horário para quem fosse participar, antes ou depois da caminhada. 

Todos os presentes escolheram realizar a entrevista antes de iniciar a caminhada. 

 No que se refere ao local da caminhada, as ruas que fazem parte do percurso dela não 

têm um fluxo intenso de veículos, o que permite tal prática. A professora Domenica acompanha 

uma parte do grupo que faz uma caminhada mais intensa e o trajeto é um pouco mais longo, e as 

duas ACS acompanham o grupo que segue uma caminhada mais tranquila. 

Assim, durante a caminhada, procuramos estabelecer contato com todos os atores 

presentes, a professora Domenica passou a informação de que naquele dia o estagiário que também 

a acompanha estaria ausente. 

Desde o contato inicial, houve ótimo acolhimento por todos. No decorrer dos encontros 

e das entrevistas, foi-se conhecendo melhor a dinâmica do grupo, do bairro e dos próprios usuários, 

além do estagiário que acompanhava a professora Domenica naquele semestre. Assim, a caminhada 

facilitava a interação pesquisador/usuários; às vezes acompanhávamos o grupo que caminhava de 

forma mais intensa, outras ocorria a aproximação ao grupo que caminhava numa cadência mais 

tranquila. 

A professora Domenica dita o ritmo e direciona o grupo da caminhada mais intensa, 

posicionando-se entre os dois grupos, e também avisa quando vem algum veículo: “olha o carro” ou 

“olha a moto”. As ruas são estreitas e muitas têm sentido único para os veículos, o que facilita a 

caminhada, já que o fluxo de carros nessas ruas é em sua maioria de moradores locais. 

Em alguns encontros, a professora Domenica parava a caminhada e pedia para o grupo 

realizar alguns movimentos específicos, como: movimentação lateral, elevação frontal da perna, 

afundo, agachamentos, entre outros - sempre levando em consideração a individualidade e 

adaptando, quando necessário, a prática do exercício. Ainda tivemos a oportunidade de conduzir o 

alongamento em três ocasiões em que a professora estava em reuniões do NASF. 

Cabe destacar que, às terças-feiras, a professora Domenica acompanha e conduz o grupo 

e, em seguida, participa da reunião do NASF que acontece na própria UBS. Já na quinta, a 

caminhada é supervisionada pelas duas ACS. 
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4.3 -Unidade Básica de Saúde São Jorge: “o grupo sério” 

A UBS São Jorge está localizada na região dos Morros. A nova estrutura foi inaugurada 

em janeiro de 2016, entretanto, o atendimento da região adstrita ocorre há quase 20 anos. Dessa 

forma, os cadastros e atendimentos eram realizados de maneira improvisada por uma servidora, que 

levava em seu carro o instrumental necessário e realizava atendimentos nos domicílios. Essa 

servidora atende até hoje na UBS São Jorge.  

Posteriormente, as demandas passaram a ser atendidas em um espaço dividido com 

outra UBS nas proximidades, o que acabava gerando certa confusão ao usuário, não só pela divisão 

do espaço físico, mas também pela divisão do território e sua relação com a equipe. 

A construção da nova estrutura da UBS São Jorge é uma conquista para os moradores 

da região, uma reivindicação antiga e fruto de um longo processo de luta do movimento social local. 

Desde a ocupação do espaço pelas primeiras famílias, a região sofre com o descaso do estado em 

relação a direitos básicos como moradia e saneamento, e se não bastasse, as fortes chuvas até os 

dias atuais causam grandes transtornos e prejuízos aos moradores. 

Facilidade de acesso, ambiente acolhedor, instalações e equipamentos modernos e 

equipe comprometida. Os usuários da UBS São Jorge aprovam o novo prédio da unidade, a 

primeira entregue pela Prefeitura, em padrão de construção que privilegia o atendimento mais 

humanizado. 

Nos três primeiros meses após sua inauguração, os números da UBS foram os seguintes: 

cerca de 1.100 consultas médicas e 250 odontológicas, serviço novo implementado com a mudança 

de endereço. Segundo a SMS, são cerca de 3.500 pessoas cadastradas, que contam no local com 

equipe de Saúde da Família, composta por clínico geral, enfermeiro, técnicos de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde bucal. 

A UBS também conta com atendimento de apoio semanal com profissionais de 

nutrição, psicologia, serviço social e educação física do NASF. E ainda, com os seguintes grupos de 

promoção à saúde: atividade física para idosos, orientações para hipertensos e diabéticos 

(HIPERDIA), grupos com orientações também para gestantes e aleitamento. No novo padrão, a 

unidade tem salas específicas para procedimentos como curativo e coleta, inalação e vacinação, e 

ainda de dispensação de medicamentos e para os agentes comunitários de saúde. 

Posteriormente à sua inauguração, a UBS São Jorge recebeu novos equipamentos e uma 

sala para o projeto Escola de Mães, que oferece ações didáticas para abordar na prática questões 

relacionadas ao planejamento familiar e reprodutivo, gestação, nascimento e cuidados ao recém-

nascido para as futuras mães e seus parceiros. A inauguração desta sala é fruto de uma parceria 

firmada entre a Prefeitura e a iniciativa privada para um conjunto de projetos na área da saúde e 

educação. 
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Na UBS São Jorge, o profissional responsável pelo programa de práticas é o professor 

Cassius. Os encontros acontecem às terças e quintas-feiras, no período da tarde, com início às 15h. 

No dia do contato inicial com o grupo, chegamos à UBS por volta das 14h30, 

encontrando já na recepção o professor Cassius. Com esta deixa, aproveitamos para conversar mais 

sobre os objetivos da pesquisa, sobre o número de usuários, tempo de inauguração daquela unidade. 

Ainda, o professor Cassius relatou que aquele seria o último encontro do mês e na sequência 

entraria no período de férias. Assim, relatamos que não haveria problema ou atraso na pesquisa 

porque os encontros aconteciam no período da tarde, e teríamos a disponibilidade de participação 

nos dois encontros semanais. 

Por volta das 15h05, com a presença de quatro usuários, fomos até a sala onde ocorrem 

os encontros: trata-se de uma sala no 2º andar da unidade destinada a atividades coletivas, com 

banheiro, sofá, cadeiras, alguns brinquedos infantis, uma bancada, balança para bebês, ou seja, uma 

sala bem estruturada com um espaço razoavelmente bom. Atenta-se para uma pequena placa com 

emblema de uma empresa, já que a construção da UBS foi um acordo da prefeitura de Santos com a 

iniciativa privada. 

No início do encontro, o professor Cassius fez uma breve apresentação e perguntou se 

queríamos falar naquele momento sobre a pesquisa, optamos em falar ao final da atividade. Assim, 

todos ficaram de pé em círculo para iniciar o alongamento. 

A atividade inicia com um alongamento geral da parte superior até inferior. Durante a 

condução da atividade, o professor Cassius mantém sempre a interação com os usuários, orientando 

os movimentos, perguntando como estão, se participaram da reunião na UBS e também traz para 

discussão temas atuais da política, mas sempre com bom humor. Essa interação estende-se aos 

usuários e causa boas risadas no grupo. Eles conversam sobre igreja, comida, novela, futebol, 

família, música, dentre outros temas. 

Na transição dos movimentos um usuário nos diz: “somos um grupo sério, não 

gostamos de brincar. Você viu, não é? ”. Com certa ironia e caiu na gargalhada. 

Outro ponto que chamou minha atenção foi a preocupação do grupo com as pessoas que 

não estavam frequentando os encontros, quando um usuário diz durante a prática: “E aquele senhor 

que mora na rua 5? Faz tempo que ele não vem”. 

Após essa parte do alongamento geral, o professor Cassius realiza alguns exercícios 

mais específicos utilizando o próprio peso corporal, como: agachamento, flexão de braço, rotações e 

extensões e finalizando com uma atividade de respiração mais calma. Assim, o encontro tem 

duração de 50 a 60 minutos. 
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Dessa forma, ao final do encontro, o professor Cassius reforçou que estaria de férias a 

partir da semana seguinte e nos cedeu um espaço para apresentação formal e fala sobre a pesquisa e 

seus objetivos, convidando o grupo para a participação. 

Assim, nossa imersão no campo ocorreu no retorno do professor Cassius das férias, em 

outubro de 2019. Além disso, nesse retorno, apresentaram-nos aos ACS da UBS e nos informaram 

que a gestora estava de licença por questões de saúde. 

A UBS é vizinha do Centro de Convivência (CECONV) do bairro. Durante os 

encontros do grupo, era possível ouvir crianças, às vezes cantando, outras jogando capoeira ou 

futebol. Em um dos encontros, o grupo foi fazer uma visita para uma integrante que estava com 

dificuldades de locomoção, e a condução das atividades com todo o grupo ocorreu na garagem da 

casa da usuária. 

No trajeto para a casa da usuária, foi possível conhecer outra parte do território: nas 

proximidades existe uma quadra pintada em uma rua mais larga e plana, com traves e alambrado 

que deixa apenas um pequeno espaço para passagem dos pedestres. Vale destacar que além do 

CECONV e dessa quadra improvisada, não vimos a presença de outros espaços ou equipamentos 

sociais de lazer para as crianças e até mesmo adultos.  

Após essa descrição do percurso de aproximação e imersão no campo de pesquisa, no 

próximo item será contextualizado o perfil dos PEF e as práticas pedagógicas utilizadas em suas 

aulas, e ainda o entendimento sobre os objetivos e conhecimentos abordados em suas atuações na 

APS. 
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5- CONTEXTUALIZANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
O Quadro 1 revela que os PEF’s atuantes na SMS possuem mais de 15 anos de 

formação e experiência de uma década na APS no município de Santos-SP, além de especialização 

em Saúde da Família. 

 

Quadro 1 - Perfil dos PEF’s entrevistados 
Nome Idade Ano de término da 

graduação em educação 
física 

Pós-Graduação 
 

Tempo de atuação 
na APS 

 

UBS de atuação 

Domenica 44 2004 Especialização em 
apoio à saúde da 

família/outra 
abordagem 

10 anos Santa Clara 

Charles 41 2003 Especialização em 
saúde da família/ 

Jogos cooperativos 

10 anos São Victor 

Cassius 40 2003 Apoio à atenção 
primária em saúde da 
família/ treinamento 
de força e desportivo 

10 anos São Jorge 

Fonte: dados do estudo. 
 

No que se refere à prática pedagógica, o Quadro 2 demonstra que os PEF’s estão 

alinhados com a PNPS. 

Quadro 2 – Objetivos e conteúdos 
Nome Objetivos na APS Conhecimentos abordados 

Domenica 
 

Apoio às equipes de saúde da família, prevenção e 
promoção da saúde, atividade física, reuniões de 

equipe, auxílio na logística nas ações. 
 

Prevenção, doenças crônicas, 
mobilidade, autonomia, 

envelhecimento saudável, 
atividades com gestantes, 

doenças sexualmente 
transmissíveis com 

adolescentes. 
Charles 

 
Promoção da saúde, atuação em grupos de 

doenças crônicas, ampliar o olhar do PEF, formas 
de organização na vida dos usuários. 

Vivência motora, atividades 
físicas, aspectos sociais. 

Cassius 
 

Diálogo com a comunidade, controle social, 
reflexão e ações pontuais para melhoria dos 
determinantes sociais de saúde, discussão do 

adoecimento pelo trabalho, pelo local e 
dificuldade de estrutura. 

 

Educação permanente com 
trabalhadores da saúde e 

usuários, coparticipação dos 
usuários, corresponsabilidade 

no processo saúde doença, 
determinantes de saúde. 

          Fonte: dados do estudo. 

Os objetivos e conteúdo da prática pedagógica dos PEF’s parecem estar próximos do 

que sugere o texto da PNAB (BRASIL, 2017) quando menciona o NASF-AB. Para a PNAB espera-

se que a equipe do NASF-AB seja componente orgânico da APS, vivenciando integralmente o 

cotidiano das UBS’s e atuando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, 

com vistas à longitudinalidade do cuidado e oferta de serviços diretos à população (BRASIL, 2017). 
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Nesse sentido, as falas extraídas das entrevistas com os PEF’s sobre a sua atuação e objetivos na 

APS corroboram a PNAB 2017, no que diz respeito ao processo de trabalho ser estruturado a partir 

de problemas, demandas e necessidades de saúde dos usuários e diferentes grupos sociais em seus 

territórios, como também das dificuldades dos profissionais das diferentes equipes que atuam na 

APS, em sua análise e manejos das situações de saúde (BRASIL, 2017). Como destaca o professor 

Charles em sua atuação na APS 

“No primeiro momento, foi oferecido o educador físico como um promotor da saúde, 
atuando em grupos de pacientes com doenças crônicas, mas conforme [...] a entrada do 
NASF, a entrada dessas equipes multiprofissionais, ainda existem os grupos de promoção, 
mas agora o trabalho “multi” está sendo agregado à profissão. É de ampliar os olhares do 
profissional de educação física, entender as formas que as pessoas se organizam em sua 
vida, aprender a lidar com as situações” (CHARLES). 

 
A fala do professor Charles é corroborada por Carvalho e Mendes (2019, p.122): 

“Precisamos saber ‘quem é quem’, quais são as condições de vida e de saúde no território, a fim de 

nos aproximarmos da realidade dos usuários dos serviços”. A autora ainda relata a experiência de 

um grupo que se reúne há alguns anos em um Centro de Saúde, e destaca que seu foco não está em 

saber por que os usuários desse grupo insistem em fazer exercícios, mas sim em saber o que os 

usuários fazem da vida para manter a prática dos exercícios. 

Carvalho e Mendes (2019) chama a atenção para que a atuação do PEF nos serviços de 

saúde vá além da abordagem tecnicista tradicional da educação física, reconhecendo e ampliando as 

possibilidades das diversas formas de produzir saúde junto aos usuários. Nas palavras da autora: 

“O profissional precisa apropriar-se do seu campo de experiência e produção de saber com 
as práticas. Temos de reconhecer outras propostas com a mesma prática. Temos de saber 
discernir o que pode produzir diferença no que estamos propondo. Por que fazemos 
completamente diferente ainda que as práticas tenham o mesmo nome. A prática por ela 
mesmo não é suficiente para entendermos por que as pessoas fazem ou não. Por que elas 
participam ou não das nossas iniciativas” (CARVALHO, 2019, p. 122). 
 

Assim, a proposta da autora vai ao encontro do que é exposto pelo professor Cassius 

sobre seu objetivo na APS: 

“Entendendo que a gente trabalha diretamente na ponta, atendendo diretamente um público 
que está sujeito a todas as dificuldades e vulnerabilidades do próprio território, eu acho que 
é tanto dialogar com a comunidade de alguma forma e trabalhar no controle social ao longo 
prazo, mas talvez de alguma forma conseguir fazer alguma reflexão, ações pontuais com 
algum nível de melhoria nos determinantes sociais de saúde dessas pessoas como um todo, 
então, pensando em específico para a comunidade, seria esse o objetivo. Outro objetivo 
específico agora pensando nos trabalhadores da saúde, justamente discutir essa relação do 
trabalho e adoecimento pelo trabalho, pelo local, pela dificuldade de estruturas, enfim, 
discutir a saúde do trabalhador numa perspectiva dentro da saúde do trabalho, que eles 
acabam não tendo a oportunidade de estar fazendo isso”. (CASSIUS) 
 

No que se refere ao NASF-AB no texto da PNAB (2017), sobre ações nos territórios e a 

articulação com as equipes de saúde “Para tanto, faz-se necessário o compartilhamento de saberes, 

práticas intersetoriais e de gestão do cuidado em rede e a realização de educação permanente e 
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gestão de coletivos nos territórios sob responsabilidade destas equipes” (BRASIL, 2017). Ainda no 

que diz respeito às competências do NASF-AB, destaca-se:  

 Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, 

interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação 

permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de 

todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de 

prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes 

dentre outros, no território; 

 Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente 

por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de 

análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em 

termos clínicos quanto sanitários. 

Neste sentido, Loch, Dias e Rech (2019) apresentam uma proposta de atuação do PEF 

no SUS: fundamentada na literatura e nas experiências de campo dos autores, foram elaborados e 

apresentados 15 itens. A elaboração dos itens contou com a contribuição e avaliação de PEF’s dos 

diferentes territórios brasileiros que atuavam ou tinham atuado na APS. 

Dessa forma, os autores destacam que os itens apresentados não têm o objetivo de 

substituir as diretrizes do NASF-AB ou das Secretarias de Saúde nos diferentes níveis, mas sim 

contribuir para os PEF’s que estão inseridos na APS, levando em consideração as particularidades 

do cenário de atuação profissional (LOCH, DIAS e RECH, 2019). Nesse sentido, destacamos seis 

itens expostos pelos autores que parecem corroborar com os dados do nosso estudo: 

 Buscar um bom conhecimento do território; 

 Valorizar a utilização dos espaços públicos; 

 Participar do planejamento das ações de saúde da Atenção Básica à Saúde; 

 Buscar estimular e fomentar a participação e controle social; 

 A organização de grupos para a prática de atividades físicas não deve ser a única 

estratégia de atuação do PEF, e; 

 “Buscar organizar e participar de atividades de educação em saúde, considerando a 

cultura dos sujeitos e comunidades e buscando estabelecer uma relação que respeite 

estes saberes, fugindo de uma concepção vertical onde somente o profissional detém 

o saber” (LOCH, DIAS e RECH, 2019, p.3). 

Nesse sentido, os itens sugeridos pelos autores foram baseados em experiências de 

outros PEF’s de diferentes partes do território brasileiro, alguns desses itens aparecem nas falas dos 

PEF’s entrevistados em nossa pesquisa, como é destacado na fala da professora Domenica: 
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 “[...] a gente apoia as equipes de saúde da família nas relações de prevenção e promoção de 
saúde. Então, além das questões das atividades físicas mesmo, questões práticas, a gente 
ajuda às vezes em casos, ajuda em campanhas, a gente participa de reuniões de equipe para 
auxiliar até a logística das ações”.  
 

Assim, no que diz respeito ao perfil e os objetivos dos PEF’s na APS, as falas 

expressam uma proximidade com o que é preconizado pelos documentos oficiais, dialogando com 

as críticas e propostas dos autores na atuação desses profissionais na APS, e ainda, alinhados ao 

texto da PNAB e NASF-AB. Dessa forma, a educação permanente aparece quando é exposto que os 

três PEF’s possuem especialização em saúde da família proporcionada pela articulação da secretaria 

municipal de saúde de Santos com a universidade. As falas extraídas dos PEF’s expressam a 

potência do trabalho vivo em ato e os equipamentos de saúde aparecem como um terreno fértil para 

o uso das tecnologias leves em suas atuações na APS. 

Em relação às estratégias metodológicas utilizadas pelos PEF, o discurso foi no sentido 

do cuidado e das tecnologias leves, como é sugerido por Mehry (2014). Surgiram nas falas dos 

profissionais termos como acolhimento, convivência social, cuidados com a saúde mental. 

Entretanto, o professor Charles aponta para estratégias mais clássicas da educação física, como o 

uso de equipamentos, variações de habilidades, trabalho de força e equilíbrio. Já o professor Cassius 

utiliza outra abordagem estratégica em sua relação com os usuários: 

 “Pensando que a gente trabalha tanto grupos contínuos quanto com atividades pontuais...  
Em uma organização dinâmica de grupo uma ou outra proposta a gente consegue trabalhar. 
Não consigo utilizar metodologias ativas como eu gostaria, mas entra muito na reflexão da 
discussão do resgate histórico que os participantes trazem, a reflexão em cima das próprias 
práticas, pensando com novos elementos, como eles podem interferir nessas práticas, dentro 
dessa linha que eu costumo trabalhar e a discutir mais, não é somente essa que utilizo, mas 
basicamente essa”. CASSIUS 
 

No que tange à avaliação, os PEF’s relatam não utilizar nenhum tipo de instrumento 

para avaliar os usuários e os programas de práticas corporais, mas citam que em algum momento já 

realizaram a avaliação como é exposto pelo professor Charles 

“Em outro momento, tivemos avaliações antropométricas, mas acho que isso fugia muito 
do que a gente queria com a educação física na saúde. Então acho que a gente pode ir para 
um outro viés. Nesse momento, acho que é uma falha a gente não ter essa avaliação, até 
mesmo uma avaliação assim... mais qualitativa, se o usuário melhorou em aspectos sociais 
e emocionais com a prática do exercício, com a inserção no grupo. A gente não consegue 
criar um instrumento para avaliar, não sentamos para discutir enquanto núcleo de educação 
física para fazer essa avaliação, mas acho que isso seria bacana” (CHARLES) 
 

O professor Cassius relata que, com a ampliação e entendimento sobre sua atuação na 

saúde, foi possível repensar as avaliações que eram realizadas por ele e aponta para outras questões 

em sua fala 

Inicialmente, até pelas minhas duas formações iniciais que é de treinamento, é muito 
voltado para uma questão de performance, de resultado [...], no começo eu fazia 
circunferência, IMC, avaliação funcional, avaliação de força e tal,  só que todas essas 
avaliações no começo eu tinha uma ideia de que cabia ou não ao profissional de educação 
física fazer, mas depois que a gente entende qual a visão ampliada, de qual é o papel do 
profissional de educação física na saúde, as avaliações se reduziram em quantidade e em 
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frequência, acaba sendo mais para você qualificar o perfil de um grupo do que determinar 
certas cargas de treinamento. O foco do nosso grupo não é esse, não é rendimento, não é 
performance, não é ganho de capacidades e qualidades motoras. A gente pensa muito mais 
num ambiente de manutenção dessas capacidades, num ambiente mais acolhedor para 
sociabilização. e então, os testes fisiológicos que antes eu via como indispensáveis entram 
como complemento, mas não como justificativa para elaboração das atividades em si. Eu 
conheço o perfil do grupo e ele determina qual dinâmica será feita, dada a limitações de 
tempo, espaço” (CASSIUS) 
 

A professora Domenica, ao ser questionada se realizava algum tipo de avaliação com os 

usuários, afirma: 

“Avaliação prática não costumo, deveria, mas não tenho. A gente faz assim: as meninas 
estão sempre aferindo a pressão, fazendo o controle do destro; é mais conversa mesmo do 
que quantitativo. A gente às vezes até sabe que uns estão descompensados de pressão e aí 
fica em alerta, “o que está acontecendo? ”. Às vezes tem algum problema na família ou às 
vezes estão realmente comendo errado, mas é mais na conversa” (DOMENICA) 
 

Ou seja, no caso da professora Domenica, os usuários aferem a pressão antes do início 

da atividade. Além disso, parecem bem próximos do radar da equipe em que estão inseridos. Dessa 

forma, os PEF entendem que, pelo perfil e características dos usuários inseridos nos programas de 

práticas corporais, não há a necessidade de realizarem uma avaliação, apenas o professor Charles 

faz um apontamento para a criação de instrumento de avaliação qualitativo.  

Nesse sentido, a proximidade dos usuários participantes dos programas com a equipe de 

saúde, torna-se um caminho a mais, para a resolução de qualquer desconforto ou alteração na saúde 

dessas pessoas. Por fim, corroborando o apontamento do professor Charles, acreditamos que caberia 

refletir sobre um instrumento de avaliação qualitativo para os usuários dos programas, uma vez que 

poderia servir como um norte na atuação dos PEF, trazendo à tona questões que fogem em 

avaliações mais fechadas ou mais direcionadas aos aspectos puramente fisiológicos. 
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6- PERFIL DOS USUÁRIOS E COTIDIANO 

 
Para fins desta pesquisa, abordamos questões gerais com os usuários. Assim, 

participaram dela 26 usuários, sendo em sua maioria mulheres acima dos 50 anos, tendo apenas 1 

homem no grupo dos participantes da entrevista. No que se refere à forma de acesso ao grupo de 

práticas corporais, através das respostas, chegamos a quatro categorias, sendo: 

familiares/amigos/outros; médico; PEF e UBS (Quadro 3). É notório ressaltar que, no que diz 

respeito ao tempo em que os usuários são atendidos na UBS, 14 entrevistados são atendidos na 

unidade de referência a mais de 5 anos e o mais antigo há 22 anos, os outros 12 entrevistados 

mantêm vínculo com a unidade no período mínimo de 1 a 4 anos. 

Quadro 3 - Perfil dos usuários entrevistados 
Nome Idade Como chegou até o 

grupo? 
Tempo atendida na 

UBS 
(anos) 

Tempo no grupo 
de PC (anos) 

UBS de referencia 
 

Jordania 75 Médico Não soube informar 3 Santa Clara 
Monica 53 Familiares/amigos/outros 18 1 Santa Clara 
Luciana 61 Médico 3 3 São Victor 
Nilda 65 PEF 5 5 São Victor 

Hannah 63 PEF 9 3 Santa Clara 
Dalva 78 UBS 5 4 Santa Clara 

Solange 62 Médico 1 1 Santa Clara 
Eliza 69 Familiares/amigos/outros Não soube informar 1 Santa Clara 
Luzia 68 PEF 3 3 São Victor 
Cleide 52 Familiares/amigos/outros 4 4 Santa Clara 
Creuza 53 UBS 2 3 Santa Clara 

Edileuza 77 UBS Não soube informar 2 Santa Clara 
Josefina 70 Familiares/amigos/outros 10 2 São Victor 
Fabiana 64 UBS 4 3 Santa Clara 
Mariana 71 Médico 10 8 São Victor 
Marlene 70 Familiares/amigos/outros 18 11 São Jorge 
Marcia 61 Familiares/amigos/outros 8 4 São Jorge 
Camila 68 Familiares/amigos/outros 11 11 São Jorge 
Nilza 55 Familiares/amigos/outros 8 4 São Jorge 
Rosa 59 PEF 2 7 São Jorge 
Frida 61 Médico 15 3 São Jorge 

Francisco 69 PEF 16 1 São Jorge 
Gabriela 63 Familiares/amigos/outros Não soube informar 2 São Jorge 

Alice 72 Familiares/amigos/outros 20 10 São Jorge 
Amanda 72 Médico 22 3 São Victor 
Natalia 64 Médico 4 2 Santa Clara 

Fonte: dados do estudo. 
 

No que diz respeito ao perfil dos participantes, os nossos dados vão ao encontro dos 

estudos de Souza e Loch (2011); Milech, Häfale e Siqueira (2018); Peixoto e Okuma (2009) e Loch, 

Rodrigues e Teixeira (2013). Estes últimos verificaram o perfil dos usuários de programas de 

atividade física ofertados pelo NASF, na cidade de Londrina (PR), sendo predominante a 

participação de mulheres, donas de casa. Nesse sentido, Ferreira et al. (2019), em seu estudo 
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também destacaram a participação das mulheres na faixa etária acima dos 50 anos, e uma possível 

explicação para isto seria o horário de oferta das atividades: comumente ocorre em horários 

comerciais quando a maioria da população está trabalhando, assim, dificultando o acesso de 

usuários mais jovens. Talvez se a oferta dos programas fosse em um horário ampliado, facilitaria o 

acesso de outras faixas etárias. Em relação ao atendimento dos usuários na UBS, destaca-se o 

vínculo longitudinal com o equipamento de saúde. 

No que se refere ao tempo de participação no grupo de práticas corporais, notou-se que 

os usuários com maior tempo de prática estão concentrados na UBS São Jorge, onde foi relatado 

que, antes da chegada do professor Cassius na UBS, outro professor já realizava atividades em 

articulação com os usuários da unidade, utilizando o espaço da igreja próximo ao território. A UBS 

Santa Clara, seguida pela UBS São Victor, concentrou os usuários com menos tempo de 

participação nos grupos, levando-se em consideração que a unidade Santa Clara é a que oferta as 

práticas corporais há menos tempo em relação às outras UBS. Assim, nossos achados vão ao 

encontro do estudo de Loch, Dias e Rech (2019), quando sugerem itens para a atuação dos PEF na 

APS, como conhecimento do território e valorização dos espaços públicos. 

Em relação ao acesso no grupo de práticas corporais, foram encontradas as seguintes 

categorias: por amigos/familiares/outros, médicos, PEF e outros funcionários da UBS. A procura 

pelo grupo de práticas corporais, na maioria das falas, aparece associada ao diagnóstico de alguma 

doença crônica ou relato de dores no corpo, o que corrobora com o estudo de Milech, Häfele e 

Siqueira (2018). 

Quanto ao acesso ao grupo de práticas corporais, a indicação de familiares e amigos 

demonstra certo reconhecimento da população atendida na UBS e a capilaridade do grupo para 

novos integrantes. Nossos achados vão ao encontro do estudo de Putzel (2011), que relata que os 

usuários repassam o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde para os vizinhos, familiares 

e comunidade em geral. 

Freitas (2007) nos traz a experiência em um centro de saúde, em que uma das propostas 

seria a autonomia dos usuários com as práticas corporais vivenciadas, e que as experiências e 

sentimentos compartilhados no grupo fossem extrapolados para além daquele espaço. Assim, essa 

experiência no centro de saúde pode, em parte, explicar essa divulgação do programa de práticas 

corporais realizada para amigos e familiares. 

No que se refere às indicações médicas, que aparecem em segundo lugar como a forma 

de acesso ao programa, podemos afirmar que quando os usuários relatam alguma queixa ou 

condição de saúde preexistente, o médico é o responsável pelo encaminhamento do usuário para o 

programa de PC. Nesse sentido, o médico da UBS citado nos relatos dos usuários ao apresentar o 

programa como uma opção da ação terapêutica e realizar o aconselhamento para o grupo de práticas 
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corporais, de certa maneira, está compartilhando o cuidado do usuário com outros profissionais, 

buscando ampliar essa rede de cuidado. 

Assim, o encaminhamento realizado pelo médico corrobora o que diz Gonçalves e Fiore 

(2011), quando chamam a atenção para o olhar compartilhado de cuidado comum na APS, em que a 

pessoa, tanto usuário do SUS quanto cidadã, tem contato com vários profissionais de saúde, que 

passam de alguma forma a exercer influência sobre o seu estado de saúde. Dessa forma, Campos 

(1997) destaca o termo “acolhimento” no contexto da APS, o qual se traduz em um arranjo 

tecnológico para a organização dos serviços, que visa garantir acesso aos usuários com objetivos de 

escutar todos os usuários, resolver as demandas mais comuns e/ou referenciá-las, se necessário. 

Assim, cabe destacar que a maneira como o usuário é acolhido pelos profissionais ou grupo pode 

influenciar sua permanência e adesão ao programa. 

Cabe ressaltar que não caracterizamos como “referência” o encaminhamento para o 

grupo de PC, pois trata-se do mesmo nível de atenção (complexidade). Assim, a referência é 

caracterizada pelo encaminhamento da UBS para níveis de maior grau de complexidade (média ou 

alta). Com isso, entendemos que o encaminhamento realizado pelo médico para o PEF caracteriza-

se como um fluxo da UBS. 

O aconselhamento ou encaminhamento para o programa de PC, centrado na figura do 

médico presente nas falas dos usuários desta pesquisa, é corroborado por Baraldi e Souto (2015, 

p.16), que, em seu estudo, demonstram que ainda predomina a lógica médico-centrada em relação 

ao encaminhamento e intersetorialidade: 

“[...] o encaminhamento a outros serviços, na prática, só é realizado, na maioria das vezes, 
pelo médico. Isso confirma, mais uma vez, a limitada oportunidade de decisão por parte dos 
outros profissionais e o foco biológico da concepção de cuidado da rede assistencial” 
(BARALDI e SOUTO, 2015, p.16). 

 

Nessa esteira, tradicionalmente os usuários confiam na palavra do médico e a tem como 

uma verdade absoluta. Gonçalves e Fiore (2011) discorrem que superestimar o poder de cura do 

profissional pode dificultar a produção do cuidado em saúde. Assim sendo: 

“Na busca confusa de ajuda, espera-se que o médico seja capaz de dar sentido ao adoecer e 
atinja a cura, enquanto esta conta com o reconhecimento e a confirmação de seu poder de 
reparação. As expectativas são tantas que podem chegar a transformar as relações de troca 
em relações de poder, e isso elimina a possibilidade terapêutica” (GONÇALVES e FIORE, 
2011). 
 

No que se tange ao acesso no programa pelo PEF, a categoria profissional de educação 

física foi a terceira forma de acesso mais citada pelos usuários entrevistados; esse dado demonstra 

que o primeiro contato com o PEF é relevante para a continuidade no programa. Assim, através das 

entrevistas, foi possível notar a relevância do acolhimento para os usuários nessa chegada ao grupo 

de práticas corporais, tanto pelo PEF quanto pelos outros integrantes do grupo. Dessa forma, nota-



54 
 
se que desde o primeiro contato do usuário com o PEF, já é criado um vínculo e confiança, fruto 

desse encontro. 

Nesse sentido, Gonçalves e Fiore (2011) comentam sobre o vínculo entre o usuário e o 

profissional e a forma como esta relação se expressa no imaginário social:  

“O vínculo que se forma entre um indivíduo que sofre e solicita ajuda de alguém (revestido 
de um saber) tem seu valor adquirido por sua antiguidade. A capacidade de curar, de afastar 
a dor e o sofrimento, de conhecer os mecanismos de doença e saúde é consagrada pelo 
grupo social. Não importa se os elementos para a compreensão do processo doença-saúde 
sejam espíritos, humores, bactérias ou anticorpos; o indivíduo que domina esse 
conhecimento atrai atenção e sentimentos que vão da admiração ao medo e desconfiança. 
Portanto, o carisma dos médicos possui origens remotas que nasceram de uma concepção 
mágica, religiosa, encontrada em várias civilizações” (GONÇALVES e FIORE, 2011, p.7). 
 

Ainda segundo os autores, a relação profissional-paciente é uma situação desigual, de 

dependência, na qual um dos parceiros, neste caso, o usuário que busca o serviço de saúde, assume 

o papel de objeto do outro; essa relação é envolvida por muitas expectativas e esperanças de ambos 

os lados. Assim, a dependência e expectativa criada na busca pelo cuidado é evidenciada em nossos 

achados, às vezes na figura do médico e outras na figura do professor (GONÇALVES e FIORE, 

2011). 

Neste sentido, Merhy (2014, p.117) coloca: “[...] no campo da saúde, o objeto não é a 

cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do cuidado, por meio do qual se crê que 

poderá atingir a cura e a saúde, que são de fato os objetivos a que se quer chegar”. 

Ainda nas palavras do autor, “[...] criar vínculos implica ter relações tão próximas e tão 

claras, que nos sensibilizamos com todo o sofrimento daquele outro, nos sentindo responsáveis pela 

vida e morte do paciente, possibilitando uma intervenção nem burocrática nem impessoal”. Assim, 

esse sentimento de responsabilidade tem sido um dos elementos essenciais na atuação dos 

profissionais da Saúde da Família (MERHY, 2014; GONÇALVES e FIORE, 2011). 

Campos (1997) apresenta que as APS, pela facilidade de acesso aos profissionais de 

saúde e ao cuidado longitudinal, fazem desse nível de cuidado um local propício para o 

estreitamento do vínculo com o usuário e busca de uma ótima ação terapêutica, quando identificada 

alguma condição mórbida. Com isso, essa relação é essencial para uma desejada construção coletiva 

de cidadania e autonomia do usuário.  

Visto isso, Carvalho e Mendes (2019) nos trazem uma experiência de um grupo que não 

teria a presença do PEF no encontro seguinte, os próprios usuários decidiram que poderiam 

conduzir o encontro da próxima semana e, para surpresa do PEF em seu retorno, os usuários 

relataram que tinham feito “acolhimento”. Desse modo, a autora destaca que no campo da saúde 

quando pensamos em autonomia, o holofote é voltado para o indivíduo, mas trabalhar a autonomia 

vai além do indivíduo, e envolve também a dimensão política com o fazer/pensar sua prática e o uso 

dos espaços públicos, potencializando o protagonismo do usuário e do coletivo na produção do 
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cuidado com uma visão mais ampla (CARVALHO e MENDES, 2019). Logo, a forma como o PEF 

aborda as práticas com os usuários destaca que 

“Os efeitos de uma intervenção de promoção à saúde em uma perspectiva ampla 
relacionada às práticas corporais/atividade física, certamente poderá refletir nos gastos do 
SUS, em relação às enfermidades e mortes evitáveis, na melhoria da qualidade de vida da 
população e na compreensão de que manter a saúde é uma tarefa que exige um esforço em 
conjunto, a mobilização do indivíduo, da comunidade, do governo, de idéias e ideais” 
(MORETTI et al., 2009, p. 351). 
 

No que diz respeito ao acesso por outros profissionais da UBS, acreditamos que há um 

borramento de fronteiras desta categoria com o acesso pelo PEF; foi recorrente nas falas dos 

usuários aparecerem a aproximação com o equipamento de saúde e que já tinham certo 

conhecimento de que existia um programa de práticas corporais na UBS, mas necessitavam de um 

incentivo ou melhores informações para o acesso. Assim sendo, esse dado relacionado ao tempo em 

que o usuário é atendido na UBS demonstra que há um vínculo longitudinal com esse equipamento 

de saúde, e isso pode ser um facilitador para a adesão ao programa.  

Comumente, desde o primeiro contato do usuário com os profissionais de saúde, já há 

alguma interação e o surgimento de elementos terapêuticos, que podem facilitar ou impor barreiras 

para a produção de cuidado, por meio da criação ou não de um vínculo. Porém, é comum os 

profissionais da APS não valorizarem ou mesmo ignorarem esse detalhe, deixando de lado o poder 

terapêutico desse primeiro contato com o usuário (GONÇALVES e FIORE, 2011). Cabe destacar 

que em nossos achados, após o aconselhamento médico, os usuários destacam a forma como foram 

recebidos pelo professor e pelo grupo como um fator positivo para a continuidade no programa.  

Portanto, Gonçalves e Fiore (2011, p.8) definem a ação terapêutica como: 

“[...] decorrente de vínculos de cuidado bem-estruturados sustenta-se em quatro pilares que 
permitem, de forma específica, a ação de diferentes técnicas psicoterápicas. Esses pilares 
são mecanismos presentes em qualquer relação terapêutica, podendo ser instrumentalizados 
por todos os profissionais de saúde. São eles: o Acolhimento, a Escuta, o Suporte e o 
Esclarecimento”. 
 

Neste sentido, Merhy (2014) destaca que a ação cuidadora centrada na pessoa favorece 

a construção de um projeto terapêutico alinhado às reais necessidades de saúde do usuário que 

busca atendimento no equipamento de saúde. Entendemos este encontro entre o profissional e o 

usuário, pautado na tecnologia leve, além de ser um acolhimento, representa uma ação terapêutica 

que possibilita e potencializa a criação do vínculo entre esses atores. 

Em relação ao cotidiano, foi colocada a questão específica: “O que você faz no seu dia a 

dia? ”. O conjunto de respostas nos permitiu identificar que 25 dos 26 participantes, com exceção da 

Nilza, são donas de casa. Cabe destacar ainda que, além da função de dona de casa, algumas 

usuárias também exercem outras atividades em casa como costureira, doceira e comerciante 

(Quadro 4). 
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Quadro 4 - Cotidiano 

NOME O QUE FAZ NO DIA A DIA? 
Jordania Dona de casa 
Monica Dona de casa 
Luciana Dona de casa/Cuidadora 
Nilda Dona de casa 

Hannah Dona de casa 
Dalva Dona de casa 

Solange Dona de casa 
Eliza Dona de casa 
Luzia Dona de casa 
Cleide Dona de casa 
Creuza Dona de casa 

Edileuza Dona de casa 
Josefina Dona de casa 
Fabiana Dona de casa 
Mariana Dona de casa 
Marlene Dona de casa/Doceira 
Marcia Dona de casa 
Camila Dona de casa/Costureira 
Nilza Padeira 
Rosa Dona de casa/Comerciante 
Frida Dona de casa/Cuidadora 

Francisco Dono de casa 
Gabriela Dona de casa 

Alice Dona de casa/ cuidadora 
Amanda Dona de casa/doméstica 
Natalia Dona de casa 

Fonte: dados do estudo. 
 

Vale ressaltar que mais da metade dessas voluntárias relataram participar de outros 

grupos na própria UBS ou em equipamentos sociais próximos do território. Tais dados vão ao 

encontro de Peixoto e Okuma (2009); Putzel (2011) e Milech, Häfale e Siqueira (2018), destacando 

em suas pesquisas que a maioria dos seus entrevistados, participava de outros grupos ou praticavam 

caminhadas em espaços públicos próximos de sua residência. 

Cabe destacar que o gerenciamento do lar como dona de casa e/ou os cuidados 

prestados para outros membros da família, que foram relatados pelos nossos entrevistados, são tão 

desgastantes e exigem certas responsabilidades quanto um trabalho formal. Dessa maneira, os 

programas de práticas corporais podem representar o único momento de autocuidado no cotidiano 

desses usuários, demonstrando a importância do grupo em suas vidas. 
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7- A PERCEPÇÃO E SIGNIFICADO DAS PRÁTICAS CORPORAIS 

 
Para situar e introduzir nosso ponto de partida nas entrevistas com os usuários, 

previamente foi realizada uma explanação sobre a escolha no uso do conceito “práticas corporais” 

em nossa pesquisa. Assim, foi exposto que acreditamos em uma abordagem que vá além da 

prescrição verticalizada, que não seja a do profissional de saúde detentor do saber para o usuário 

que não sabe nada, e ainda, a relação que as práticas corporais mantêm com os usuários no contexto 

em que estão inseridas. 

Nas falas dos entrevistados foram encontrados com mais intensidade e frequência os 

seguintes adjetivos: “bem, bom, boa, ótimo”, que a princípio parecem nos remeter a uma avaliação 

do programa de práticas corporais, mas esse não é o objetivo desta pesquisa. Segundo Silva (2014), 

dentre as várias possiblidades de definições e concepções da avaliação com seu amplo espectro no 

que se refere aos objetivos e métodos, podemos sintetizar em uma definição abrangente, a avaliação 

como um dos tipos de julgamento que se faz sobre as práticas sociais. 

Verifica-se a definição mencionada quando Silva (2014, p.25) afirma que “As práticas 

sociais compreendem desde as práticas cotidianas e do trabalho até aquelas que correspondem as 

intervenções, formalizadas ou não em planos e programas, voltados para a modificação de 

determinada situação”. Em vista disso, em nossa pesquisa, não temos a pretensão de realizar um 

julgamento de valor sobre o programa de práticas corporais e, como foi exposto pela autora, a 

avaliação de um programa de saúde é mais complexo e envolve outras questões. 

Silva (2014) prossegue, destacando que os objetivos da avaliação de programas de 

saúde dependem de quem formula a questão. Para o gestor a avaliação pode ser realizada tanto para 

definir se o programa está tendo os resultados desejados, quanto para direcionar o aperfeiçoamento 

de uma intervenção em andamento. Por outro lado, se a pergunta é feita pelo usuário, o objetivo 

pode ser a prestação de contas (SILVA, 2014). 

  No que diz respeito à nossa condição de pesquisador, a autora evidencia que, “se, por 

um lado, a pergunta da avaliação é feita por um pesquisador, o objetivo pode ser a produção de 

conhecimento, que pode não ter um uso imediato, mas sim um potencial para ser incorporado a 

médio ou longo prazo” (SILVA, 2014, p.17). Enfim, mesmo não sendo nosso objetivo a avaliação 

do programa, o objetivo mencionado pela autora pode ser semelhante a um dos possíveis 

desdobramentos desta pesquisa. 

A princípio, essa generalização do significado e entendimento das práticas corporais a 

partir da questão sobre o seu significado é semelhante a Carvalho e Mendes (2019) quando refere-se 

à dificuldade dos usuários em falar sobre o conceito de saúde e as práticas corporais e, também, 

destaca a base conceitual que fundamenta a formação em saúde dos profissionais, estruturada 
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basicamente por um modelo engessado, com foco nos procedimentos de saúde e na parte técnica. 

Dessa maneira, a falta de estímulo e carência de debates sobre sua própria saúde, talvez, possa 

explicar a dificuldade dos usuários em falar sobre os sentidos das práticas corporais e implicações 

em seu estado de saúde. Ainda segundo a autora: 

“Não há reflexão conceitual a respeito da saúde das pessoas. Não se pergunta ‘por que você 
não está correndo? ‘, ‘por que você não faz caminhada? ‘. E quando existe a pergunta a 
resposta é rasa: ‘Ah, para ter saúde’ e quando insistimos ‘o que é saúde? ‘, a pessoa fica 
‘procurando’ a resposta no além... ‘Saúde? Saúde? ‘. E você ouve: ‘saúde é estar bem’. E 
não saem dessa retórica” (CARVALHO, 2019, p.22-23). 
 

Além disso, também foram recorrentes as palavras: “importante, disposição, alegria e 

diversão”, acompanhadas de expressões sobre o estado de saúde autopercebido dos usuários nas 

práticas: “eu me sinto melhor”, “sinto que tenho mais disposição”, “eu gosto”, “não sinto mais dor”, 

“é ótimo para minha saúde”. Algumas dessas percepções sobre o programa de práticas corporais são 

destacadas a seguir: 

“Muito bom, feliz e gosto muito... Venho para cá e me sinto bem, gosto do professor, a 
gente fica sentindo falta, é que são dois dias, mas quando ele não vem a gente sente falta”. 
HILDA 
 
“Ah, é muito bom, nossa parece que a gente começa...termina o dia mais sei lá, mais aberto, 
com mais vontade de fazer as coisas, entendeu? Mais livre, se enche de vontade mesmo, 
aquela preguicinha vai embora e você caminha”. ELIZA 

 
Ou seja, as respostas sobre o significado das práticas corporais foram direcionadas ao 

impacto do programa em suas vidas, trazendo aspectos como a melhora orgânico-funcional, como 

destacam as usuárias Gabriela e Marlene 

“Me sinto melhor, porque eu fico em casa sinto dor, e eu venho para cá e quando chego em 
casa não sinto nada”. GABRIELA 
  
“Muito boa porque se você ficar em casa e deitar é pior, e você vindo para fazer exercício 
você melhora, principalmente para minha idade que já estou com 70 anos”. MARLENE 
 
 

Além disso, houve recorrências das expressões “muito boa” e “boa” no discurso dos 

nossos entrevistados quando fazem referência às práticas corporais e aos efeitos decorrentes da 

participação no programa. Além dos aspectos de melhora da saúde expressados pelos usuários, foi 

apontado no discurso dos entrevistados, o entendimento do programa de práticas corporais como 

uma forma de buscar a saúde e autocuidado. 

Assim, ao serem questionados sobre o significado das “práticas corporais”, o conjunto 

de respostas dos/as participantes no permitiu interpretar duas categorias de análise: 

 

1. Saúde e cuidado (Solange, Mônica, Nilda, Márcia, Josefina e Dalva): nesta categoria os 

usuários entendem o programa de práticas corporais como um espaço para o cuidado de sua 

saúde, destacando alguns benefícios e impactos das práticas corporais em suas vidas. 
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2. Relações Sociais: (Hannah, Jordânia, Luciana, Edileuza, Marlene, Camila e Frida): nesta 

categoria os usuários trazem em suas falas a questão da sociabilidade como um fator 

relevante do programa de práticas corporais: a convivência com outras pessoas fora do 

ambiente familiar auxilia o aumento da rede de relações e quebra da rotina que, por vezes, 

pode ser maçante. 

 

7.1 – Saúde e Cuidado 

 
Em relação à categoria saúde e cuidado, os usuários relatam a procura pelo programa de 

práticas corporais por uma questão de saúde com ênfase no autocuidado. Neste sentido, Hallal et.al 

(2010) destacam em sua pesquisa que o principal motivo dos usuários participarem no programa de 

práticas corporais ofertado na região Nordeste foi “melhorar a saúde”, e um número significativo de 

participantes relatou grau elevado de satisfação. Ao pesquisarem sobre o significado da atividade 

física para mulheres idosas, Fraga et al. (2013), também encontraram dados semelhantes, no que se 

refere a busca pela saúde e os benefícios orgânicos funcionais através das práticas corporais, os 

autores atribuem esse fato a massificação da “atividade física” como produtora da saúde. 

De acordo com o discurso de nossos entrevistados, o programa de práticas corporais 

parece ser um espaço que significa a busca pela saúde e possibilita a construção do cuidado, como é 

destacado nas falas a seguir: 

“A caminhada é saúde para ficar melhor para nós, saúde e amizade, eu sou muito bem 
atendida aqui, para mim é uma maravilha”. SOLANGE  
 
“Eu acho que no meu ponto de vista é para minha saúde, faz bem, a gente fica com outra 
coragem, a gente tem disposição, porque eu faço caminhada e quando chego em casa não 
vou para cama não, tomo um banho, troca de roupa, me levanto às 6 horas da manhã, já 
deixei roupa no varal, já lavei o banheiro, já deixei a cama toda forradinha, eu não tenho 
preguiça de trabalhar. Não tenho! Quanto mais a pessoa se sentar no sofá ou pegar o 
travesseiro e deitar a cabeça é pior! Você tem disposição para tudo! Eu danço até um 
forró”.  DALVA  

 
“No meu entendimento é um movimento para gente poder estar bem melhor, faz bem para 
saúde, a gente se diverte com alegria porque o professor procura manter o ambiente bem 
alegre, eu acho que tudo isso é para o nosso bem, para o bem da mente, físico, mental”. 
NILZA.  

 
“É ótimo para nossa saúde, é maravilhoso e se eu pudesse fazia todos os dias, mas agora já 
fiz academia, já fiz um monte de coisa...” MONICA  

 
 

“Saúde em primeiro lugar, ainda mais que eu estou pelo SUS, tenho que fazer atividade 
física todos os dias, estar bem”. CREUZA  

 
 

“É bom porque dá mais saúde! Às vezes sinto dor no canto, aí no outro dia já melhorei. 
Para mim é saúde porque a gente tem mais disposição”. MÁRCIA.  
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As falas destacadas trazem um olhar diferente sobre a UBS e o programa de práticas 

corporais, que inicialmente eram tidos como um lugar para sanar algum desconforto e acaba se 

apresentando como um espaço de convivência, assim, conquistando o reconhecimento e apreço dos 

usuários que apontam para os benefícios e melhoras, como é exposto por nossa entrevistada 

Josefina: 

“O que eu sinto de valor é 10... significa saúde, disposição, vontade de viver. É movimentar 
o corpo, é sentir alegria porque eu também tenho depressão, essa depressão sai quando eu 
estou nas práticas e, é de muito valor, é como se fosse assim faz parte da minha vida, é 
como se fosse melhor que um remédio, melhor que uma festa, melhor que... me faz feliz”. 
JOSEFINA  

 

Nesse sentido, os usuários além de enaltecerem a busca pela saúde através do programa 

de práticas corporais, trazem sensações, alterações no estado de humor, ausência de dores e os 

estímulos causados após os encontros do grupo. Ainda é possível notar que as falas se encaminham 

mais para os efeitos e impactos pela participação no programa, do que para o significado do 

conceito “práticas corporais”. Semelhante a isto, em Gonçalves et al. (2019, p.7) um usuário relata: 

“Têm muitas pessoas aqui que têm problemas, não é de artrite, artrose... esses problemas que vão 

começando, assim, com a idade, e todo mundo se diz melhor depois que começou a frequentar”. 

Frente ao exposto, a percepção sobre as práticas corporais para os usuários, talvez seja mais notável 

nas mudanças sentidas em seus próprios corpos do que para questões subjetivas. 

Assim, em nosso estudo Dona Nilda destaca a finalidade do programa em suas palavras:  

“A gente não vem aqui para dizer que é para emagrecer nem nada, a gente vem porque 
chega certa idade, tem que manter os ossos para não entravar, vai chegando a idade os 
ossos vão enfraquecendo e a gente cuida da saúde”. NILDA  
 

Já em relação ao cuidado, Mehry (2014, p.117) discorre que “no campo da saúde o 

objeto não é a cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do cuidado, por meio do 

qual se crê que se poderá atingir a cura e a saúde, que são de fato os objetivos a que se quer chegar”. 

Dessa forma, o reconhecimento do programa de práticas corporais como um espaço de cuidado 

relatado pelos usuários parece estar próximo da produção de cuidado citado pelo autor. 

Entretanto, Mehry (2014) destaca a maneira como esse cuidado foi construído ao longo 

do tempo: 

“Nos últimos séculos, o campo da saúde foi constituindo-se como um campo de construção 
de práticas técnicas cuidadoras, socialmente determinadas, dentro da qual o modo médico 
de agir foi tornando–se hegemônico. Mas mesmo neste modo particular de agir 
tecnicamente na produção do cuidado, nestes anos todos, há uma multiplicidade de 
maneiras, ou modelos, de ação” (MEHRY, 2014, p.117).  
 

Além disso, as falas dos usuários apresentaram o programa de práticas corporais como 

uma dessas facetas que fogem do modelo médico centrado, hegemônico na produção do cuidado. 

Assim, Pinheiro (2009, p.4) verifica que “cuidado em saúde não é somente um nível de atenção do 
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sistema de saúde ou um procedimento técnico simplificado, mas uma ação integral que tem 

significados e sentidos voltados para compreensão de saúde como o direito de ser”. Segundo a 

autora, pensar o direito de ser na saúde é ter cuidado com as diferenças dos usuários, respeitando e 

levando em conta as relações de etnia, gênero e raça e a possibilidade de possuem deficiências, 

patologias e demandas específicas. Nesse sentido, pensar o direito de ser na saúde é garantir acesso 

e ofertar diferentes práticas terapêuticas, possibilitando ao usuário participar ativamente na 

construção e decisão da melhor tecnologia a ser por ele utilizada (PINHEIRO, 2009). Contudo, 

mesmo que a procura pelo programa tenha acontecido após o diagnóstico de alguma doença 

crônica, a participação no grupo de práticas corporais se apresenta como uma das formas de pensar 

o cuidado para além do saber médico hegemônico, e uma das suas potencialidades é a capacidade 

de agregar diferentes pessoas com objetivos distintos. 

Assim, Carvalho e Mendes (2019) falam sobre as dificuldades na construção de um 

projeto integrado com diferentes atores: 

“São raros os depoimentos de praticantes que permanecem mais do que doze meses nos 
programas. Princípios que agregam os usuários, ou frequentadores aparecem raramente nas 
propostas: constituição de vínculos e de corresponsabilidade desde o planejamento da 
proposta são fundamentais quando queremos fazer junto” (CARVALHO, 2019, p. 25). 
 

Entretanto, em nosso estudo encontramos pessoas que participavam do programa de 

práticas corporais há pelo menos 1 ano até 18 anos. Dessa maneira, no que diz respeito ao 

pertencimento e constituição do grupo por meio do programa de práticas corporais, Carvalho (2019) 

traz um relato interessante de uma usuária sobre esse fazer juntos de uma maneira mais horizontal 

na relação entre profissionais/estudantes/usuários: 

“O caso de Dona Terezinha pode ser exemplo: dona Terezinha, eu perguntei, por que a 
senhora está há mais de quarenta anos no grupo ‘Comunitário de Adultos’ da USP? E ela de 
pronto respondeu: Porque é meu e é nosso o curso. Aqui já passaram vários alunos, vários 
professores, vários coordenadores, mas é a gente que faz: orientamos os alunos sobre o que 
queremos, o que não gostamos, o que eles poderiam melhorar. Dona Terezinha se 
reconhece como protagonista, como parte do curso comunitário” (CARVALHO, 2019, 
p.25). 
 

Além disso, o exemplo citado pela autora demonstra a relevância dos usuários na 

construção das práticas de saúde e cuidado na micropolítica do trabalho vivo. Nesse sentido, Putzel 

(2011, p. 52) afirma que “a prática de atividade física, além de proporcionar melhoras 

cardiovasculares, musculoesqueléticas, entre outras, pode melhorar a socialização e o estado 

psicológico dos sujeitos”. Assim, os benefícios fisiológicos apontados em outras pesquisas citadas 

anteriormente também aparecem em nossos achados e, ainda foi possível destacar no discurso dos 

usuários entrevistados a questão da socialização através do programa de práticas corporais, como é 

exposto na próxima categoria. 
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7.2 – Relações Sociais 

 
Nesta categoria os usuários apontam para o aumento da rede de relações e da 

socialização através da participação no programa de práticas corporais. Dessa forma, Freitas (2007, 

p.105) discorre: 

“O grupo sempre se constitui num fator relevante de motivação para a participação das 
pessoas. Isso pôde ser observado tanto nos encontros – na preocupação com os faltosos, na 
recepção amistosa dos novos alunos, o entusiasmo em ver o grupo crescer, nas relações que 
se estenderam fora do CSE, como os encontros na feira, os passeios marcados, no incentivo 
que o outro representa no cuidar de si mesmo – como nas entrevistas”. 
 

O exposto pela autora também foi vivenciado durante nossa produção de dados nas 

entrevistas e nos encontros com os usuários. Em Putzel (2011), é destacado que além dos efeitos 

fisiológicos causados pelos encontros regulares do grupo, os usuários também relataram o aumento 

da rede de relações: socializa mais, se encontra mais, faz mais amizade, conversa bastante. “Como 

alguns não estavam acostumados a participar da prática de atividade física em grupo, o fato de 

estarem participando do projeto acarretou aumento na socialização dos sujeitos” (PUTZEL, 2011, 

p.52). 

Por meio de nossas entrevistas encontramos relatos semelhantes, a saber: 

“Eu sou meio preguiçosa, eu não gosto muito, mas eu vou porquê... eu acho, não, eu tenho 
certeza que é para minha saúde né? Para minha saúde, o modo de interagir com minhas 
colegas, com o pessoal, como eu fico muito sozinha em casa, eu não sou muito de ficar em 
porta e casa de ninguém, então é um modo de eu estar interagindo com elas”. HANNAH  

 
“Para mim é tudo! Eu gosto muito assim, me ajudou bastante em todos os sentidos nesse 
aspecto e algo mais, assim, eu fiz amizades, eu saio de casa, conheci pessoas diferentes, 
minha rotina estava muito direto na minha casa”. LUCIANA 
 
“As atividades, a amizade com o povo também! O bairro todo me conhece agora, me dou 
bem com todo mundo”. EDILEUZA  
 
“É uma atividade boa! Porque a gente distrai, a gente conversa, a gente pega amizade, a 
gente conhece gente, é muito bom” MARLENE  
 
“Porque é uma coisa que dá mais ânimo, você convive ali com as pessoas que estão fazendo 
aquilo, é bom para gente porque uma fala uma coisa, e outra, como eu vou também para o 
grupo de oração, é uma coisa que dá ânimo para gente, é que ali todo mundo conversa... 
aquilo já tira o estresse da gente”. CAMILA  
 
Para mim é toda saúde... ter mais amizades com as pessoas, eu era quase isolada e depois 
que vim, arrumei muitas amizades, gosto das prosas, de rir”. FRIDA  
 
 

Semelhante a isso, em Freitas (2007, p.105) os usuários comentam que:  

“esse grupo me animou bastante [...] todas as pessoas são amigas, uma anima outra, nós 
brincamos, jogamos bola fazemos exercícios [...] foi uma das melhores coisas que podia ter 
me acontecido, estar no meio das pessoas conversando, da minha idade, eu tanto queria 
estar sempre junto com elas, eu tenho aprendido bastante com vocês aqui, com você, com o 
grupo e como também se comportar com as pessoas, porque eu era um tipo de pessoa que 
não gostava de ficar no meio assim, mas é uma coisa que com a experiência de cada um a 
gente aprende [...]”   
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Nesse sentido, nossa entrevistada Jordania expõe: 

“Ah, é bom porque pelo menos a gente se comunica com as pessoas, como eu que moro 
sozinha... as relações com as pessoas, eu quase não conhecia ninguém nesse bairro, moro 
aqui 30 anos, mas eu quase não conhecia ninguém e comecei a fazer caminhada comecei a 
conhecer as pessoas... e tem gente aqui que eu não conheço, e eu moro aqui há 30 anos”. 
JORDANIA 
 

 

Assim, o programa de práticas corporais na vida de Jordania, além de representar a 

busca pela saúde, também se torna um espaço fértil para o aumento da socialização, o que talvez 

não fosse possível em outras práticas ou lugares do território. Em Putzel (2011), os usuários de um 

programa também enaltecem a socialização, o convívio e as amizades construídas por meio dos 

encontros no grupo como um ponto forte, e ainda destacam:  

“Ir ao projeto, eu adoro, adoro conversar. Meu convívio é muito melhor, me dou bem com 
todos do projeto, é bom demais. Muda assim, desde a gente se encontrar, se a gente fica em 
casa parece que tudo fica ruim. A gente sai, conversa, isso muda [...] nos encontros a gente 
conversa, uma diz uma coisa, outra diz que dói ali, outra dói lá. E a gente acaba se 
conhecendo melhor, isso é bom, faz mais amizade. Tem pessoas que a gente está fazendo 
amizade depois que eles começaram nesse grupo. A gente até se via, se cumprimentava, 
mas nunca chegamos a fazer amizade, essas coisas. Então quando que é um grupo assim a 
gente cria certa confiança, porque está mais seguido juntos, daí a gente conversa, cria 
amizade, a gente conhece mais as pessoas. Lá a gente conversa com outras pessoas. É 
muito bom. Antes eu não participava então isso foi muito bom para mim. Minha vida social 
mudou. Tem essa parte do convívio social que a gente se encontra no projeto e converso 
bastante e tudo isso ajuda. E saí também com o pessoal, como a gente não consegue visitar 
a casa de todas as pessoas que vem no projeto, então ali é um momento que a gente 
conversa duas a três vezes por semana” (PUTZEL, 2011, p.55). 

 

Em Freitas (2007, p.109), uma usuária relata a dificuldade em aceitar participar do 

programa: “você vê, eu sou uma pessoa tímida, eu não converso, então eu, no começo, eu não 

queria vir, porque eu falei: ‘eu vou ficar no meio desse povo todo aqui? ’ Mas conta: ‘gosto muito 

do grupo, das pessoas, e me sinto muito bem’”. Cabe destacar que tanto no exemplo da autora como 

em nossos achados, o grupo aparece como uma forma de superar e enfrentamento de barreiras 

pessoais, seja por questões relacionadas a personalidade e o modo de criação estabelecido por 

familiares, seja por limitações físicas que interferem na autonomia desses usuários. 

Dessa maneira, nossos achados relacionados a outros estudos destacam as mudanças de 

comportamento, fatores de motivação, mudanças no humor, e ainda evidenciam o espaço do grupo 

como fator determinante para o aumento de suas redes de socialização, ou seja, os encontros 

realizados no programa de práticas corporais não são o fim, mas um meio para essas mudanças 

destacadas nas falas dos usuários, e através do programa foram sendo tecidas outras redes, 

fortalecendo a autonomia dos nossos entrevistados. Assim, no contexto da saúde mental, que 

também é um campo da APS, a autonomia é construída na relação e no encontro com o outro, em 

uma experiência de compartilhamento de diferentes pontos de vista; as mudanças apontadas pelos 
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usuários em seu modo de ser, estar, e se relacionar com o outro em seu cotidiano, nos chamam a 

atenção para a potência das atividades em grupo e seus desdobramentos. 

Nesse sentido, o programa de práticas corporais se apresenta como um espaço 

institucionalizado de convivência dos usuários, para além dos benefícios fisiológicos decorrentes da 

frequência na participação das práticas. Dessa forma, aparece novamente em destaque que, mesmo 

que a inserção ao programa tenha sido pelo aconselhamento médico ou da enfermagem após o 

diagnóstico de alguma doença crônica, a participação no programa e a vivência com outras pessoas 

desperta outras formas de ser e estar no mundo, ressignificando os objetivos e anseios iniciais dos 

usuários, trazendo à tona a força e potência do grupo com um novo modo de reexistir na produção 

do cuidado e produção de vida.  

Ainda em relação às mudanças e impactos decorrentes da participação nos programas de 

práticas corporais, estas serão apresentadas e discutidas no capítulo seguinte.   
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8- MUDANÇAS E MOTIVAÇÕES 

 
 No que diz respeito às mudanças e motivações, os entrevistados, ao serem questionados 

sobre possíveis transformações após o ingresso no programa de práticas corporais e os motivos para 

continuarem a frequentar as atividades, trazem novamente em suas falas pontos já abordados em 

questões anteriores. Assim, essa repetição de algumas falas, indicando os impactos e possíveis 

melhoras, reforçam nossos dados e demonstram a relevância do programa de práticas corporais em 

suas vidas. Similar a isto, Putzel (2011) também encontrou essa mesma repetição das falas em seus 

dados, quando abordou as mudanças na vida de forma geral dos seus entrevistados. 

Dessa forma, nossos entrevistados trazem a socialização e o encontro com outras 

pessoas como uma mudança relevante em seu cotidiano e também como um fator que motiva a 

permanência e continuidade no programa de práticas corporais; outro ponto que aparece com 

frequência são as mudanças orgânicas funcionais: neste aspecto, os usuários relatam diminuição de 

dores crônicas, estabilização da pressão arterial, melhoras na postura corporal e disposição para 

realizar outras tarefas diárias, como é expressado pela usuária Hannah: 

“Esse meu braço eu não conseguia virar ele por causa da bursite que eu tenho no ombro, 
hoje eu já consigo virar ele assim, hoje eu já consigo virar a mão até aqui, essa aqui eu 
ainda tenho um pouco de dificuldade pra virar, mas eu melhorei muito nesse braço e, dor 
nas pernas, eu sentia muita dor nas pernas, quando eu faço a caminhada, eu percebo que dá 
uma aliviada, eu fico cansada, mas aí passa umas horinhas eu tenho mais energia pra fazer 
as minhas coisas no dia a dia, sentia muita dor nas pernas e diminuiu bastante a dor nas 
pernas”.  HANNAH  
 

 Além da disposição e energia, ainda segundo a usuária, a saúde e a idade são os 

motivos que a fazem continuar no programa:  

“Mais pela minha saúde mesmo! Porque eu sei que é importante para minha idade, você vai 
envelhecendo, tem dias que eu tenho vontade de ficar deitada [risos], eu sei que preciso, eu 
sou pré-diabética, o doutor já falou diversas vezes: - tem que caminhar! Aí eu penso tenho 
que ficar deitada não, tenho que caminhar, eu levanto e venho”. HANNAH 
 

Dessa maneira, a busca pela saúde e cuidado novamente aparece nas falas dos 

entrevistados, juntamente com o prazer, a felicidade, “eu gosto”, “porque me faz bem”, “eu me 

sinto mais feliz”. Assim, no que se refere às principais mudanças e à motivação para continuarem 

no programa, os usuários relatam que: 

 “Os resultados do bem-estar, da disposição, de viver, de querer viver a vida, não deixar se 
influenciar, tudo é um conjunto.  Eu de um tempo pra cá sou espírita e eles falam que 
temos que cuidar da religiosidade, da moral e do físico que é nossa máquina, cuidando 
desse tripé tudo fica mais fácil, então eu acho que é só benefício, bem estar, saúde e querer 
viver, o mundo está difícil mas se cada um procurar fazer a sua parte, tem dia na caminhada 
que tem 10, tem dia que tem 3, 4 gatos pingados mas vá por você, eu procuro o máximo me 
cuidar”. CREUZA 
 
“Não pretendo parar não, quero continuar! Dá alegria, se você fica em casa, o serviço de 
casa nunca acaba, quando você sai, você se diverte! Tem o programa das meninas de tarde 
na quarta-feira, exercício fácil né, e a gente se diverte bastante... pelo cuidado, pela saúde, o 
prazer de fazer, você fica em casa faz isso, faz aquilo e nunca termina. Já trabalhei os 25 
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anos, agora vou fazer as coisas, se der para limpar a casa hoje, eu limpo e se não der, depois 
eu limpo”. EDILEUZA 
 
“O prazer de participar do que me faz feliz, eu ando e acordar cedo talvez não seja bom 
para quase ninguém, mas eu me sinto indo buscar aquilo que eu mais quero, seja a 
caminhada, seja o alongamento, seja fazer um exame, seja passar num médico, é para 
minha saúde, é muito importante, enxergo como um autocuidado da minha saúde, de mim 
mesma, da minha saúde, da minha idade, da minha vida, até da tristeza que a gente fica. 
Praticar a atividade física para mim é tudo e tem muito valor, enquanto eu puder fazer... eu 
não tenho solidão, eu sou só, mas a prática corporal faz eu jogar fora aquilo que não 
presta”. JOSEFINA 
 
“Minha saúde é tudo, não é? É o mais importante! Só agradecer por essa prática que eles 
fazem que é muito importante para gente”. FABIANA  
 
“Porque eu gosto de fazer atividade, eu me sinto bem, eu faço academia, se não faço pela 
manhã porque eu venho aqui”. MARCIA  
 

Nesse sentido, a usuária Luzia expressa que o principal objetivo no programa é a saúde, 

mas, também indica o aumento da disposição após a sua participação no grupo de práticas 

corporais:  

“Então, em primeiro lugar a saúde, eu tenho que fazer, em segundo lugar é bom, é 
gratificante, é muito gostoso fazer, que nem eu venho aqui na UBS fazer, às vezes a gente 
levanta meio com preguiça, mas quando você volta para casa com mais vontade de fazer 
tudo, não tem preguiça, igual a gente quando não fazia levantava “ah não vou levantar”, 
agora não, você faz atividade e depois você volta para casa e faz tudo, assim, é a maior 
satisfação. É muito bom, pretendo não parar, a não ser se for o último caso, e vou continuar 
a fazer até quando Deus quiser! Então a gente tem que pensar na saúde da gente e ir em 
frente, mesmo assim você acordando, é difícil, tem dia que você pensa: - acho que eu não 
vou hoje, não! Eu vou porque tenho que ir”. LUZIA 
 

O aumento da disposição e a diminuição das dores após a inserção no programa de 

práticas corporais também foi percebido em Putzel (2011, p. 57): 

“Com relação às dores, quando um sujeito chegava ao projeto Movimento saudável: Saúde 
não tem idade e relatava que estava sentindo alguma dor, sua pressão alterava para mais o 
que ao contrário não acontecia. Como um fator encadeia outro, antes do projeto alguns 
sentiam dores e tinham que passar remédio nas pernas para acalmar as dores. Como para 
alguns sujeitos as dores diminuíram após a prática de atividade física orientada, sentiram as 
mudanças no sono e não precisam mais realizar tais procedimentos durante a noite”. 
 

Nesse contexto, nossa entrevistada destaca que antes do programa sentia muitas dores e 

fadiga, mas após a inserção no programa isso mudou e traz em seu relato os benefícios: 

“Com certeza eu me sinto melhor! Porque eu andava com a perna quase entravada, isso 
daqui da minha perna não ia bem, eu não podia subir o degrau e hoje graças a Deus eu 
caminho bastante, até minha irmã que saia junto e dizia: - não, você vai ficar! Porque você 
não tem condições de caminhar comigo com essa perna doendo. Aí, hoje eu não sinto nada, 
não sinto o cansaço, por causa da bronquite minha pressão fica alta, mas tomando o 
remédio baixa, eu não gosto muito de remédio, mas a caminhada me ajuda”. SOLANGE, 
 

Além disso, outra entrevistada também destaca a busca pela saúde e as transformações 

corporais através da participação no programa, e também indica a socialização que ocorre nos 

encontros das práticas. Assim, a usuária ainda indica o bem-estar e a idade como os motivos que a 

fazem continuar no programa. Nas palavras de Cleide:  
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“Além da parte física da saúde, boas relações, você aprende, você conversa mais com as 
pessoas, você procura... claro que você está caminhando procura a saúde, mas está ali 
escutando, a outra pessoa fala, você fala e tem relações com as pessoas, uma boa 
convivência. No momento o bem-estar e a saúde, eu falo com foco na saúde porque assim, 
52 anos você vê que muda muita coisa, eu tinha uma postura totalmente errada, não sei se 
colabora, mas enfim, depois que você começa e vai no médico, precisa fazer”. CLEIDE 
 

Outra entrevistada aponta a socialização associada à melhora funcional do corpo como 

as principais mudanças em sua vida após o programa de práticas corporais: 

“Então, o progresso que eu falo é assim, eu conheci gente diferente, eu me sinto bem 
melhor, eu consigo ter agilidade no corpo, eu não sou de sentir dor no corpo, nas costas, eu 
sou uma pessoa que melhorou, se eu estivesse em casa, eu acho que estaria bem entrevada”. 
LUCIANA 
 

Assim, a usuária Luciana destaca que, além da saúde, a amizade e o acolhimento 

realizado pelos profissionais da UBS são os fatores de motivação para a continuidade no programa 

de práticas corporais, mas também pontua que gostaria de mais dias na oferta das atividades do 

grupo: 

“O que me traz é a minha saúde como eu falei! Eu falo que é uma fisioterapia que eu faço e 
que eu venho fazer aqui, o laço de amizade que eu fiz com as pessoas, eu gostei muito do 
pessoal, as enfermeiras são muito boas, as meninas que dão remédio, assim, é um lugar 
gostoso, muita gente é acolhida, é tão bom quando a gente chega num lugar que é acolhida 
pelas pessoas e isso te motiva porque se fossem umas pessoas rancorosas, umas pessoas 
fechadas que não acolhessem, a gente não teria vontade de voltar, agora aqui não! Dá 
vontade de voltar sempre, a gente vai hoje, por exemplo, é quinta, eu já fico pensando 
terça-feira legal vai ter de novo, quando a gente está com probleminha ou está chovendo 
muito, já fica meio fechado né, então dá um bloqueio porque a gente já está acostumada 
com aquela rotina de acordar e vir, não dá preguiça, é uma coisa gostosa que a gente 
levanta com prazer. Assim, o que eu queria é que o professor pudesse vir mais vezes, pelo 
menos mais uma vez, três vezes na semana seria bom”. LUCIANA 
 

Dessa maneira, a interação social abordada no capítulo anterior aparece novamente nas 

falas dos usuários sobre as mudanças e motivações, como é destacado pelas usuárias Jordania, 

Nilda, Solange, Mariana, Marlene, Nilza, Rosa, Francisco, Gabriela, Alice, Natalia, Monica, Frida e 

Camila. Assim, a construção do grupo através do programa de práticas corporais e sua relevância 

são expostos nas falas a seguir: 

 “Para mim está ótimo o grupo, são muito legais as pessoas, não tenho nada o que falar, só 
de bem, me sinto bem quando eu participo da caminhada, muito bom manter o 
relacionamento com elas, são umas meninas bacanas, é isso”. JORDANIA 
 
“Eu venho e converso com o pessoal, converso com o outro e eu gosto, gosto de tudo, eu 
não tenho preguiça de nada, minha vida é levantar às 6 horas da manhã, eu não sei ficar 
deitada até 7, 8 horas... se eu ficar a minha cabeça já dói, é meu costume de trabalhar, 
levantou de manhã para mim o dia rende, se levantou tarde para mim o dia acabou”. 
NILDA 
 
“Continuo porque eu gosto do programa, adoro esse programa da caminhada, as meninas 
são maravilhosas, a professora, graças a Deus eu gosto de todo mundo”. SOLANGE  
 
“Principalmente a gente tem muita amizade, conhece bastante gente, e a gente arruma 
bastante amizade, isso é importante, onde eu estou eu arrumo amizade com todo mundo! E 
para o corpo da gente também! ”. MARLENE  
 
“O que faz eu continuar é esse bem-estar, essa amizade com o grupo”. ROSA 
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“Então o que me incentiva aqui é isso que eu estou lhe falando, é a amizade que eu tenho 
com esse povo, eles não me abandonaram, não me deixaram”. FRANCISCO 
  
“Ficar aqui no grupo? Eu fico aqui no grupo porque eu gosto, e a gente se sente bem, 
porque esse grupo aqui para mim é tipo uma terapia como a gente vai fazer e para mim é a 
mesma coisa, eu me sinto muito bem, só não venho quando estou doente, como esses dias 
estava gripada e eles passaram e me chamaram e não fui porque não dava para ir mesmo, 
mas me sinto muito bem e para mim é tudo, tem gente que fala que alongamento não é 
nada..não, o alongamento é tudo se a pessoa sabe fazer”. ALICE 
 
“Ah bastante mudança, eu aprendi muito, eu aprendi a conversar melhor com as pessoas, 
aprendi a entender melhor as pessoas. Porque às vezes você fica em casa, você não entende 
o que estão falando, o que é isso? Então você começa a sair, começa a falar com as pessoas 
e você entende melhor elas, o que elas fazem, o que não fazem. Na minha opinião, eu 
melhorei bastante porque dos meus remédios, eu só tomo remédio da pressão, do resto não 
tomo para mais nada”. NATALIA 
 
“Ah, muitas, alegria, paz, compromisso realizado, eu gosto, eu venho, não gosto de perder 
porque é uma realização muito boa, primeiro que a gente não tem que ter uma vida 
sedentária né, e outra é você estar em conjunto com todos iguais, ali todos são meus 
amigos, uma ajuda a outra, uma anima a outra, faz parte da minha vida, é como um 
remédio, eu durmo melhor, descanso melhor e até sinto falta, se tivesse todos os dias, uma 
coisa boa é que o alongamento faz a depressão ir embora, não deixa ela entrar”. JOSEFINA 

 

Além disso, outro fator relacionado à sociabilidade é a figura do PEF: 

“Olha, a amizade é muito gostosa, os professores são maravilhosos, tem várias... a 
convivência com os amigos é muito gostosa, quando eu não venho eu sinto uma falta 
tremenda”. MARIANA 

 
“Representa bastante coisa, porque eu encontro com as meninas, a gente zoa uma com a 
outra, a gente brinca, eu gosto, a gente enche a paciência da professora, ela gosta de brincar 
e eu também brinco muito, para mim é ótimo! Maravilhoso”. MONICA 

 
“Porque eu gosto, tem o professor que é bom também, as amigas também são bacanas, o 
bem-estar, como se diz, é uma atividade que você faz e se sente bem, um pouquinho de sair 
de casa daquela rotina, o tempinho que você está aqui, você não está nem pensando, não 
está se estressando, aqui a gente se diverte, distrai um pouco a mente, conversa, brinca e é 
tudo de bom aqui”. NILZA 
 
“Porque eu gosto muito, gosto de todo mundo, principalmente dos grupos do professor, é 
muito bom! A gente faz o exercício e se diverte”. MARLENE 
 
“Pela saúde eu gosto e pelas amigas, e gosto também do professor”. FRIDA 
 

  Assim, o PEF aparece como um elo que fortalece ainda mais as relações estabelecidas 

no grupo, e não como um personagem centralizador das práticas. Sobre essa orientação e presença 

de um PEF no programa de práticas corporais, em Putzel (2011, p.60) um usuário relata: “Sem um 

monitor, não motiva. [...] no projeto com o grupo e o professor a gente conversa. Dá risada. As 

horas lá passam muito mais rápidas”. 

Borges e Oliveira (2020), que buscaram compreender a dinâmicas das práticas corporais 

numa UBS em Santos-SP, destacam pontos parecidos com a nossa pesquisa, ou seja, o PEF é uma 

articulador e mediador dos encontros criando um ambiente agradável para os usuários, segundo os 

autores:  
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“O PEF possibilitou que as aulas de PC se transformassem também num espaço de 
encontros e relações sociais, no qual os usuários puderam ser autores de algumas 
atividades, mesmo que de forma simples, desenvolvendo certo sentimento de pertencimento 
ao grupo e às particularidades que envolviam o enredo antes, durante e após as aulas. Nesse 
sentido, a didática do PEF potencializou a criação de vínculo e consequentemente gerou 
uma adesão por parte dos usuários, que foram além dos benefícios orgânicos funcionais”. 
(BORGES e OLIVEIRA, 2020) 
 

Dessa maneira, para alguns entrevistados a sociabilidade no grupo aparece como uma 

forma de superar outras dores e sofrimentos. Por exemplo, uma usuária relata vir de um quadro 

depressivo e a frequência semanal do programa é um atrativo para ela; outra entrevistada relata ter 

pânico de lugares com muita gente, mas com o auxílio de uma vizinha que também integra o 

programa, sente-se confortável em vir e participar na UBS: 

“Olha, a mudança é que quando eu comecei a fazer eu estava com depressão, eu tinha 
acabado de me separar, vim passar na médica que fazia um grupo e tinha uma menina que 
era nutricionista, conversava ali batendo um papo com as pessoas que estavam ali 
depressivas né, e aquilo ali me fez bem e então eu comecei o alongamento que a doutora 
falou: - faça o alongamento que é bom! Para não ficar assim só no grupinho quando a gente 
passava no médico só de 6 em 6 meses, aí fazia aquela reunião e achei bom começar a fazer 
o alongamento toda semana, já ajudou muito”. CAMILA 
 
“Eu tenho pânico de muita gente, eu não saio sozinha, saio com uma pessoa para vir 
comigo, eu venho com a Dona Lulu, e acabou tudo o pânico, eu saio de casa, eu não saio 
para rua, mas para a unidade eu consigo vir”. GABRIELA  
 

No que diz respeito às principais mudanças após a inserção no programa de práticas 

corporais, aparecem nas falas dos usuários com mais intensidade as mudanças orgânicas funcionais 

e novamente a disposição. Além disso, alguns efeitos e impactos relatados pelos entrevistados já são 

esperados pela frequência semanal e a repetição da prática ao longo do tempo. Assim, algumas 

dessas melhoras são expostas a seguir: 

“Com certeza! Você vê pela disposição, o seu corpo fica mais fortalecido contra as 
doenças, é muito raro eu ficar doente, remédios não tomo (...) vontade de fazer as coisas, 
vence a preguiça”. CREUZA 
 
“Já estava bem da coluna, as caminhadas, o exercício a melhora vinha, tudo melhorou, na 
semana que não tem muitas atividades, eu pelo menos fico com dor nas pernas, preguiça, aí 
eu já sei, se eu deixar de vir um dia.... então eu não deixo! Me sinto bem”. EDILEUZA 
 
“Eu sentia muitas dores nos pés e a minha vizinha sempre falava, ela caminha muito: ‘- 
você tem que fazer caminhada’, até eu começar, mas depois que comecei acabaram as dores 
nos pés” FABIANA 
 
“No corpo que eu tinha essas dores e não tenho mais, graças a Deus, eu sinto mais 
disposição né, da vida mesmo em si”. MARIANA  
 
“Eu acho que o bem que é para mim mesmo, eu sinto que me faz bem, como se você sente 
uma dorzinha aqui, ali, você faz o alongamento, ali já vai melhorando, você já não sente, já 
melhora suas dores, assim como eu tinha uma dor no ombro que me deu uma bursite, mas 
depois que eu comecei a fazer o alongamento sumiu tudo”. CAMILA  
 
“A mudança é assim, que eu me sinto bem né, porque quando, por exemplo, se eu fico 
algum tempo sem praticar, eu me sinto mais pesado, sinto mais dores, então é um bem-estar 
mesmo, eu me sinto bem, alivia as dores... me sinto mais leve, mais ágil, diante dessas 
dores, dessa dificuldade, mas eu me sinto melhor”. ROSA 
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“Houve, houve, graças a Deus hoje eu não sinto mais dores, assim pela minha idade, me 
sinto totalmente legal... hoje em dia não me sinto nada, fiz muitas amizades”. FRIDA 
 
“Na própria saúde estou sentindo bastante, as dores que eu sentia nas pernas 
desapareceram, entendeu? Os nervos e a mente estão ficando mais leve, da perda da minha 
esposa para cá, isso daqui foi uma maravilha para mim”. FRANCISCO 
 
“A melhora no corpo, emagreci o que eu estava gorda, emagreci! Apesar que eu venho só 
duas vezes por semana”. AMANDA 
 
“Sim, muito a princípio e bastante, eu sou forte, mas eu era mais, pesava uns 110, emagreci 
bastante e assim, eu tenho mais energia, vontade de fazer as coisas e tudo, para mim foi 
muito bom e por isso que eu não largo. Porque eu faço tratamento aqui com a doutora, eu 
tenho colesterol alto e tudo, aí a doutora falou: ‘- você tem que fazer atividade física e 
fechar um pouco a boca’, eu fiz isso e emagreci uns 25, 30 quilos”. LUZIA 
 

Em Putzel (2011, p.55), os usuários trazem relatos próximos dos nossos dados: 

“Minha pressão também está bem melhor. Muito bom. A pressão também ficou melhor. E 
isso ajuda a dormir melhor, me movimentar melhor. É muito bom. Também controlar 
melhor a pressão. Quando consigo ir duas vezes por semana percebo que minha pressão 
fica mais normal. Minha pressão ficou mais normal e sempre mais baixa. Isso para gente 
que toma remédio todo dia é importante para viver melhor”. 
 
“Depois da cirurgia, me sentia até triste por que não podia se mexer direito, para andar para 
lá e para cá era com dificuldade [...]. Hoje posso sair de carro, mas a pé vou também. Até 
comecei a dançar não faz muito, antes eu tinha medo, porque eu tenho uma perna meio em 
falsa, e parece que ela falhava [...] E agora sinto firmeza nas pernas, mais leve. Parece que 
fiquei bem mais rápida, com mais ânimo, mais ágil. A gente se sente mais leve e disposta. 
Ficou assim, mais leve” (PUTZEL, 2011, p.55). 
 
“Emagreci mais, sinto na roupa. Estou com minhas roupas que não posso mais usar. 
Somente com cinta. Se não cai tudo. Depois do projeto parece que estou enxuta [...]” 
(PUTZEL, 2011, p.55). 
 

Muitos dos benefícios apontados pelos usuários são vastamente discutidos na literatura, 

tanto na prevenção e promoção da saúde quanto no tratamento de condições patológicas. Dessa 

forma, dependendo das características da atividade realizada, esta pode trazer melhoras e ajustes em 

diferentes sistemas como: imunológico, muscular e ósseo, auxiliando no combate de diversas 

doenças, como por exemplo: asma, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, entre outras, assim, 

repercutindo no comportamento e hábito do praticante (LAMBERTUCCI, PUGGINA e CURI, 

2006). 

Algumas dessas mudanças e ajustes relatados pelos usuários já eram esperados após a 

inserção e periodicidade no programa de práticas corporais. Além disso, a percepção da melhora em 

diferentes aspectos trazidos pelos usuários é notável, por conseguirem destacar as mudanças após a 

adesão ao programa de práticas corporais e também por notarem a diferença quando não podem 

frequentar por alguma eventualidade.    
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9- CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, notamos o reconhecimento e apreço dos usuários pelos programas de 

práticas corporais, seja pelos efeitos e impactos mais fáceis de serem notados como a melhora de 

mobilidade e locomoção, seja por questões mais subjetivas no que se refere às relações sociais e 

comportamento. Nesse sentido, ainda podemos destacar que essa valorização do programa apontada 

pelos usuários, se estende aos PEF’s responsáveis pelas atividades, não somente pela sua atuação 

técnica, mas também pela convivência e mediação dos encontros, propiciando o acolhimento e 

adesão dos usuários ao programa. 

Dessa forma, os programas de práticas corporais significam para esses sujeitos, outras 

formas de ser e estar nos territórios onde eles residem. Assim, “caminhando” no sentido de práticas 

cada vez menos prescritivas e verticalizadas, e cada vez mais construídas de forma coletiva com o 

envolvimento de usuários e profissionais. 

Em relação a prática pedagógica dos PEF’s que atuam na SMS, mesmo vindos de uma 

formação inicialmente voltada a prática esportiva e ainda que tenham uma herança da educação 

física tradicional em suas aulas, o espaço para reflexão sobre suas práticas alinhado ao projeto de 

educação permanente e continuada, são ações que merecem destaque para o avanço da visão 

ampliada sobre a saúde desses profissionais. Dessa maneira, podemos dizer que os PEF’s da SMS 

possuem conhecimento sobre as diretrizes oficiais do MS que respaldam a atuação profissional na 

APS, e sempre que possível tentam coloca-las em prática no dia a dia de trabalho, mas também 

reconhecem certas limitações e possíveis ajustes em suas práticas pedagógicas. 

Assim, o investimento de tempo direcionados as ações de educação permanente em 

saúde para os profissionais e o alinhamento da SMS, universidade e comunidade, valem a pena e 

podem trazer bons frutos, isso pode ser percebido pelas falas dos PEF’s e usuários. Dessa forma, 

além da legitimidade pelos documentos e portarias, faz-se necessário o estreitamento de ideias entre 

diferentes setores para o crescimento e reconhecimento da educação física no campo da saúde. 

Em relação a dinâmica dos programas de práticas corporais, foi possível notar que há 

um esforço para a aproximação do território com as práticas corporais desenvolvidas nas UBS’s, no 

sentido em que a oferta dessa atividade alcance um número maior de pessoas, e que na maioria das 

vezes as características dos usuários são levadas em consideração na escolha dessas práticas. Nesse 

sentido, há um esforço para que a dinâmica das práticas corporais seja cada vez menos prescritiva e 

construída de forma horizontal na relação profissional e usuário. 

Na percepção dos usuários, os programas de práticas corporais são relevantes em suas 

vidas, quando o reconhecem em suas falas como um espaço de cuidado, de busca pela saúde e 

convivência, conquistando assim, um lugar de destaque no cotidiano dessas pessoas. Além disso, os 
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entrevistados trazem em seus relatos afeição e respeito, tanto em relação ao programa quanto ao 

PEF e outros usuários do grupo, levando-se em consideração os textos da PNAB (2017), NASF-AB 

e PNPS, encontramos objetivos alcançados pelo programa da SMS/Santos, o que nos permite dizer 

que os programas de práticas corporais são efetivos e cumpre sua função, uma vez que os 

documentos oficiais citados trazem as atividades em grupo/coletivas no território como umas das 

recomendações e apostas na APS. 

Vale destacar que o município de Santos através da secretaria municipal de assistência 

social traz algumas atividades coletivas nos centros de convivência e também, a secretaria 

municipal de esportes (SEMES) que oferta diferentes atividades para o público na faixa etária dos 

nossos entrevistados em complexos esportivos, além dos postos localizados na orla da praia. Mas 

vale lembrar que, pela localização essas opções nem sempre são viáveis, seja pela dificuldade de 

locomoção ou até mesmo pelo tempo gasto até o local, sendo assim, o programa de práticas 

corporais realizado no território da UBS se apresenta como uma opção mais viável para esses 

usuários, já que é mais próximo de suas casas. 

Nesse sentido, foi exposto por alguns usuários que seria interessante ter mais dias da 

semana com atividades dos programas de práticas corporais, talvez com a oferta de mais dias na 

semana outros usuários teriam a chance de participar e consequentemente um número maior de 

pessoas seriam beneficiadas. Entretanto, algumas barreiras podem impedir esse crescimento, como 

o fato de nem todas UBS’s ofertarem as práticas corporais, agregado a isso o baixo número de 

PEF’s na SMS, outra demanda referente à expansão dos programas para mais usuários, é a 

necessidade de uma estrutura adequada para a realização das práticas, tendo em vista que o 

estacionamento improvisado, a utilização das vias públicas e a sala de convivência estão sujeitas a 

imprevisibilidade do tempo e de outras ações. 

Além disso, as falas dos usuários em relação ao significado das práticas corporais 

apontam para os efeitos e impactos percebidos em suas vidas. Assim, acredito que uma pesquisa 

com a utilização de questionários e uma abordagem diferente do nosso estudo, possa trazer outras 

perspectivas e ampliar as discussões a luz desses benefícios em torno dos programas de práticas 

corporais da SMS. Assim, para expandir o conhecimento acerca do programa, talvez, fosse 

necessária uma pesquisa/avaliação do programa com ênfase na efetividade e nos impactos. 

Dessa maneira, os usuários além de destacarem os benefícios e efeitos notados em seu 

próprio corpo, nos trazem algumas pistas acerca das relações sociais e dos programas da SMS, a 

questão da socialização, do encontro com o outro, aparece fortemente e sobressai em relação a 

outros aspectos abordados, tanto no entendimento sobre as práticas corporais quanto nas mudanças 

e motivos para continuarem a frequentar os programas de práticas corporais. Contudo, mesmo que 

essas práticas e conteúdos estejam direcionadas para uma abordagem padrão da educação física 
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com começo, meio e fim, a sociabilidade se apresenta como um elo forte da corrente entre usuário, 

profissional e UBS, ou seja, o apreço e gosto pelas práticas executadas são fortemente marcadas 

pelas relações estabelecidas por esses diferentes atores.  

Por fim, não estamos dizendo que “vale tudo” em relação as práticas no âmbito da saúde 

e a socialização é o mais relevante, nem para abrirmos mão da técnica no núcleo profissional, mas, 

que é possível experimentar outras formas, fazeres, cores, saberes e sabores da educação física na 

APS, e mesmo que seja um modelo tradicional da área, o como este conteúdo é apresentado e 

manejado pelo PEF, é que vai ganhar a confiança e reconhecimento do usuário no programa, assim, 

possibilitando e aumentando as chances de encontro dos diferentes atores que envolvem os 

programas de práticas corporais.  
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