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1 INTRODUÇÃO 
 

As questões sobre o corpo e as práticas corporais, em suas diferentes 

possibilidades e relações, assim como suas possibilidades de ação no campo da 

Saúde, sempre estiveram presentes como dimensões de interesse profissional, 

materializando-se em assuntos abertos para esta investigação. 

De maneira similar, a aspiração de suavizar do que é incógnito e 

perturbador no corpo se remonta à história de inúmeras culturas. Diferentes áreas 

disciplinares e “pedagogias”, da religião à ciência, visam manter o corpo sobre 

controle, desvendando-o de modo contínuo. Nesse sentido, a busca pela ampliação 

das fronteiras da existência e a solução de padecimentos e doenças comparecem no 

encontro do supramencionado controle e, sobremaneira, à amplitude da 

desconfortável finitude da vida. 

Diante da complexidade que envolve a compreensão dos diferentes 

processos que perpassam as questões sobre o corpo, as diferentes pedagogias que 

sobre ele incidem e a saúde-doença, pretende-se refletir sobre os modos de 

conceber, organizar e orientar as práticas corporais na assistência à saúde. 

Considera-se que esta abordagem possibilite expandir a compreensão sobre o 

conjunto de elementos que envolvem a produção das práticas de saúde (nos 

serviços de saúde) fornecendo balizas reflexivas para as ações da Educação Física e 

as práticas corporais.  

O movimento desencadeador para a estruturação desta investigação foi 

a aproximação com o “Grupo de Educação Física e Saúde Coletiva (GEES), grupo 

de estudos da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, 

coordenado pela Dra. Yara Maria de Carvalho. A característica dos trabalhos do 

GEES, se aproximaram das questões de interesse da pesquisadora em relação aos 

temas mencionados e possibilitaram o desenvolvimento de questões, em primeiro 

lugar, associadas às possíveis características de um trabalho com as Práticas 

Corporais (PC) em saúde e, em segundo lugar, promoveram o contato com os 

referenciais da Saúde Coletiva (SC). 

Em relação às PC, nossa abordagem se refere às concepções, que 

partem de um olhar sócio-histórico de corpo e de práticas. A aproximação com o 
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campo da SC, permitiu-nos compreender a saúde, a partir das dimensões sociais, 

coletivas e públicas, viabilizando novas reflexões sobre as temáticas que envolvem a 

produção das práticas de saúde: a relação entre profissionais e os usuários dos 

serviços; os desafios para a atenção às necessidades de saúde da população, entre 

outros.  

Nessa perspectiva, desenvolveu-se o presente projeto, com vistas a 

compreender em que medida o trabalho com as PC poderia se constituir como 

prática de saúde para o serviço público (especificamente para o âmbito da Atenção 

Primária à Saúde). Delimitou-se como objeto de estudo a implementação de uma 

Intervenção de Práticas Corporais (IPC) para “Centro de Saúde Escola Samuel 

Barnsley Pessoa”, mais conhecido como Centro de Saúde Escola do Butantã (CSEB-

USP). O público alvo do trabalho foram os usuários encaminhados do Setor de 

Adulto (SSA). Após o início das ações do trabalho de campo (TC), houve novos 

desdobramentos que ampliaram as interações da IPC com o SSA e seus 

trabalhadores. Dessa forma, estendemos a abrangência de nossas análises, também 

para a compreensão das interações estabelecidas com o Setor mencionado. 

Apesar de apresentar uma proposta fundamentada em conceitos e 

linhas não muito difundidas no campo da EF, não almejamos testar ou construir um 

modelo de programa. Ancorados em diferentes estratégias de TC, nosso objetivo se 

dispôs a conhecer possíveis repercussões dos elementos levantados, para reflexões 

de natureza teórica para o campo da EF e apreciar as prováveis interfaces 

institucionais e disciplinares surgidas da aproximação com o CSEB e com a área da 

Saúde Coletiva. Adverte-se que este estudo não teve como escopo principal aferir a 

relação entre os conteúdos práticos (técnicas corporais) empregados na IPC e suas 

conseqüências sobre os aspectos clínicos ou de desempenho corporal dos seus 

integrantes.  

A análise foi norteada por dois caminhos complementares: em primeira 

instância relacionada à Intervenção1 junto ao grupo de usuários e, em segunda, 

direcionada à relação institucional, isto é, procurando compreender as relações 

subjacentes estabelecidas com o espaço de pesquisa (com suas atividades e 

                                                 
1 Grafaremos a palavra Intervenção com a inicial em caixa alta, toda a vez que nos referirmos à 
Intervenção objeto de estudo desta investigação. 
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trabalhadores). Esse viés evidenciou outras possibilidades de atuação do educador 

físico, especialmente, no desenvolvimento de ações que multipliquem saberes no 

âmbito público e social. 

O trabalho está dividido em sete capítulos. Para melhor elucidação 

expõem-se a seguir, de maneira sucinta, os assuntos de cada capítulo. 

Capítulos 1 e 2. Introdução e Objetivos. São apresentadas as 

generalidades do problema, o objeto de estudo desta pesquisa e seus objetivos. 

Capítulo 3. Referenciais de corpo, práticas e técnicas corporais. 

Apelando a um condensado olhar retrospectivo, objetiva-se levantar algumas 

questões sobre os sentidos atribuídos ao corpo na atualidade e expor nossa visão 

sobre as práticas e técnicas corporais. O capítulo completa-se abordando a 

possibilidade da produção das práticas corporais como prática de assistência à 

saúde. 

Capítulo 4. Aspectos associados à Saúde Coletiva e princípios do 

SUS. Visa refletir sobre algumas das produções do campo da Saúde Coletiva, sobre 

a Integralidade (princípio do SUS) e sobre os principais caminhos que selecionamos 

para produzirmos a IPC: o Acolhimento e o Cuidado. Essas aproximações nos 

apresentaram as diferentes questões que perpassam o processo saúde-doença: da 

organização dos serviços, à produção das práticas de saúde.  

Capítulo 5. A Intervenção de Práticas Corporais. Descreve-se os 

procedimentos metodológicos da implementação da IPC para os usuários do CSEB, 

as relações estabelecidas com o espaço de pesquisa (equipes e trabalhadores do 

SSA) e as etapas do trabalho de campo. Refere-se ao modo como se desenvolveu a 

pesquisa empírica, apelando a três instrumentos: a observação, o diário de campo e 

a entrevista. Esses funcionaram como mediadores para o conhecimento sobre as 

percepções do grupo de usuários em estudo, assim como, das interações com o SSA 

e seus trabalhadores. 

Capitulo 6. Refletindo a implementação da IPC e a relação com o 

serviço de saúde (Resultados e Discussão). Percorre os limiares e pontos de 

convergência das áreas de conhecimento estudadas, explicitando os 

desdobramentos mais relevantes da pesquisa em relação ao trabalho com o GIPC e 

com os trabalhadores do SSA. 
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Capítulo 7. Considerações sobre a investigação. Assinala os 

resultados mais importantes, explicitando possíveis desdobramentos do referido 

estudo. Expõem-se algumas das dificuldades e limites decorrentes de nossa 

abordagem, esboçando-se a abertura para novas possibilidades de investigações. 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
 

 

I. Geral 

 

o Contribuir para a reflexão sobre a prática do educador físico, na 

assistência à saúde, por meio da implementação de uma 

Intervenção de Práticas Corporais para o Centro de Saúde Escola 

do Butantã-USP, segundo os referenciais da SC. 

 

 

II. Específicos 

 

o Implementar a IPC para os usuários do Setor de Saúde do Adulto 

SSA do CSEB, a partir da Integralidade em saúde (princípio do 

SUS);  

o Conhecer os efeitos, limites e as possibilidades do trabalho com 

as práticas corporais para a assistência à saúde, por meio da 

interação com os trabalhadores e equipes do espaço de pesquisa 

e da realização de entrevistas: com os integrantes da IPC e os 

trabalhadores do SSA; 

o Analisar de que forma os resultados do trabalho de campo 

produziram reflexão de natureza teórica para a EF, enfatizando a 

Integralidade, o Cuidado e Acolhimento em saúde. 

 

 



 5 

3. REFERENCIAIS DE CORPO E PRÁTICAS CORPORAIS 

 
 

Para elucidar os referenciais que alicerçaram a construção da IPC, 

desenvolveu-se dois capítulos de Revisão de Literatura, constituindo dois eixos 

temáticos: 1) Corpo e Práticas Corporais e 2) Saúde. O primeiro eixo salienta: 

algumas feições sobre a representação atual de corpo; o referencial de Prática e de 

Técnicas Corporais, além de refletir sobre a produção da PC como prática de 

assistência à saúde e sobre alguns princípios do método G.D.S.  

O segundo eixo procura enunciar temáticas, em geral, pouco 

desenvolvidas na formação e na pesquisa na área da EF, tais como: a dimensão 

social, coletiva e pública da saúde; estratégias relacionadas à produção das práticas, 

no cotidiano dos serviços de saúde, entre outros. Será estruturado a partir da obra de 

autores da Saúde Coletiva; da Integralidade (princípio do Sistema Único de Saúde - 

SUS); da Integralidade como “traço da boa medicina”; do Acolhimento e do Cuidado. 

 

 

3.1 O Corpo: Olhar Sócio-Histórico 
 

“para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida 
transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na 
sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter 
sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilíngüe. Ele fala 
através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do 
amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção, 
Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes 
agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o 
vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se 
lembram, as articulações se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A 
memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células.” (ESTÉS, 
1999, p. 251). 

 

Nossa intenção ao abordar o tema corpo é a de localizar algumas 

questões importantes para a formulação da IPC. Mais do que traçar um histórico de 

suas diferentes representações procurar-se-á, refletir sobre alguns dos aspectos que 

impelem o homem na busca do conhecimento e controle sobre o corpo. Para 

SANT’ANNA (2001) essa pretensão pode revelar fragilidades e potências 

diretamente relacionadas às particularidades e generalidades culturais.  
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Um breve olhar retrospectivo revela as incessantes tentativas da 

tecnociência atual, nos seus empreendimentos de domínio sobre o corpo, mas 

também apresenta os intrincados saberes e técnicas de épocas passadas e de 

diferentes culturas, na busca do controle das doenças. Essas ações se estendem em 

todos os campos da vida, desde o controle da alimentação à atividade sexual, 

passando pela regulação e contenção dos corpos para o governo das cidades e das 

Instituições. Encontra-se esse movimento também nos investimentos destinados à 

obtenção de mais saúde e prazer (SANT’ANNA, op. cit.). 

Localizam-se, grosso modo, dois movimentos históricos que divergem 

quanto à forma de conhecer e de abordar o corpo. Um primeiro derivado da medicina 

hipocrática e de certas linhas de inspiração naturalista2 e cristã. Esses apregoam a 

submissão do corpo a preceitos morais, ou ao comando considerado natural e 

cosmológico. A segunda abordagem está localizada na contemporaneidade e atua 

no sentido de liberar os corpos, de forma cada vez mais acentuada, de suas raízes 

genéticas, religiosas, morais e culturais (SANT’ANNA, op. cit.). Nossas discussões 

seguirão esse segundo movimento histórico.  

O corpo pode ser considerado “uma palavra polissêmica, uma realidade 

multifacetada e, sobretudo, um objeto histórico” (SANT’ANNA, 1995; p. 12), ao 

mesmo tempo contido pelo gerenciamento social, tanto quanto o integra e supera. 

Segundo GOELLNER (2003), o corpo revela mais do que a materialidade que o 

configura no mundo. Ele é produção, marcada pelas condições e particularidades de 

seu tempo. Essas marcas, passíveis de serem reconhecidas na configuração dos 

objetos e instrumentos, nas máquinas, na alimentação são, sobretudo, amalgamadas 

no corpo, materialidade que expõe códigos, práticas, repressões e as liberdades de 

seu tempo (SOARES, 2001a).  

Ele não é algo que se possa pressupor antecipadamente, “nem mesmo 

é universal: o corpo é provisório, mutável e mutante” (GOELLNER, op. cit., p. 28). As 

elaborações sobre o corpo estão em permanente transformação e são como uma 

“memória mutante” de uma época particular. Decorrente da experiência humana em 

                                                 
2 Segundo SANT’ANNA (2001; p. 05) “De Hipócrates a Galeno, de Descartes a Linné, o naturalismo 
médico manteve vários adeptos. Vários destes adeptos supunham que o corpo humano era dotado de 
uma grande capacidade auto-curativa, como se ele fosse uma farmácia, detentora de remédios que, 
uma vez ativados, poderiam curar doenças e indisposições.”. 
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processo, o corpo expõe o resultado temporário do encontro entre “técnica e 

sociedade, sentimentos e objetos, ele pertence menos à natureza do que à história” 

(SANT’ANNA, op. cit., p. 12). Esse fato torna impossível voltar a uma suposta origem 

das civilizações para descobrir um corpo indiferente às marcas da cultura.  

Os aspectos acima enunciados conferem contorno à nossa abordagem 

sobre o corpo, ou seja, o consideramos sob o prisma sócio-histórico-cultural e não 

apenas como lugar e expressão da “biologia humana”. Nessa perspectiva 

indagamos: quais seriam os contornos e os significados que o corpo assume em 

nossa época?  

Atualmente vasto campo de disciplinas, técnicas e demais saberes 

discorrem sobre o corpo: da medicina às artes chegando à moda, esses caminhos 

possibilitam diferentes formas de conhecê-lo e da mesma maneira, novos modos de 

estranhá-lo (SANT’ANNA, 2001). Existe ainda progressiva orientação na sociedade 

contemporânea de submeter o corpo a uma exposição excessiva e de supervalorizar 

seus cuidados. Mas, na mesma medida, crescem o número de situações onde ele é 

monopolizado, diminuído e vitimado (SANT’ANNA, op. cit.). Torna-se alvo de 

múltiplas intervenções, tecnologias, produtos e serviços, revestidos por ideais de 

beleza, vigor, saúde, longevidade e rejuvenescimento dentre outros. 

Observa-se clara tendência em libertar o corpo de tudo aquilo que 

constitui sua própria origem e tradição. Os diferentes dispositivos tecnológicos ao 

ensejar maior conhecimento sobre ele trazem ao mesmo tempo, inquietações antes 

desconhecidas implicando em novos riscos e limites para suas ações. Esse paradoxo 

expõe a imprevisibilidade da tarefa destinada ao controle e manipulação dos corpos, 

sendo impossível sua completa compreensão, na medida em que são infindáveis as 

bases culturais que os formam e modificam. O quadro de ambigüidades pode ainda 

ser explicado, pelo fato do corpo configurar território concomitantemente biológico e 

simbólico (SANT’ANNA, 1995).  

O corpo humano, dimensão material da existência é, no entanto, 

impermanente, finito, passível de alterações ao longo da vida (forma, peso, 

funcionamento e ritmos) nem sempre desejéis e previsíveis. Esses aspectos talvez 

possam explicar o fato do homem não estar totalmente acostumado ao seu corpo e 

satisfeito com seu desempenho: num dado momento pode experimentar um “estado 
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corporal” confortável e familiar e em outros vivenciar situações desconhecidas e 

intangíveis (SANT’ANNA, op. cit.). 

O desejo de atenuar o que é “desconhecido” no corpo é muito antigo e 

caracteriza a história de inúmeras culturas. Diversas disciplinas e pedagogias, da 

religião à ciência, objetivam manter o corpo sobre controle desvendando-o 

ininterruptamente. A busca pela ampliação dos limites da vida (potencializadas hoje 

como em nenhum outro momento da história, por meio das descobertas científicas e 

suas tecnologias) corresponde de algum modo, a essa aspiração de controle sobre 

aquilo que é incógnito no corpo e sobre a indesejável finitude da vida: 

vivemos um paradoxo em relação ao próprio corpo: ao mesmo tempo que 
lutamos e queremos que ele viva, precisamos dele esquecer para sonhar em 
viver eternamente. Afinal, é ele que nos lembra, a cada instante, a dor e a 
morte. Daí então, o prometéico desejo, a vontade de poder em superar qualquer 
limite, mesmo que ele signifique, paradoxalmente, a própria existência da vida. 
Cabe então considerar as possíveis decorrências desse desejo, dessa pulsão 
que nos leva ao afastamento de nossa substancialidade mais viva. (VAZ; SILVA 
& ASSMANN, 2001, p. 81, grifo dos autores). 

 

O exaustivo discurso contemporâneo do culto ao corpo (SANT’ANNA, 

1995) poderia num primeiro momento sugerir sua “liberação”, porém, esse sentido 

simboliza mais do que o movimento antagônico das sucessivas repressões dirigidas 

à ele ao longo de séculos. A autora considera que no âmago da promessa de 

liberação do corpo (contidos aí a denúncia de todos os erros e artifícios do passado), 

existem novas normas e estratégias refinadas de controle das condutas. A perda de 

antigas referências ao invés de “emancipar os corpos” gera um movimento no 

sentido de “emancipar-se dos corpos”. Esse aspecto reflete contraditoriamente, uma 

suposta “insuficiência” do corpo num momento em que ele poderia estar liberado da 

alma e das repressões morais regressas (SANT’ANNA, 1995). 

Há necessidade de superar o discurso de oposição “liberação-

repressão”, pois como construções históricas são datáveis, transitórias e plurais, 

porém, indiscutivelmente interligadas (SANT’ANNA, 1995). Considerando esse 

cenário poderíamos questionar, as bases a partir das quais são construídas as 

práticas destinadas aos cuidados com o corpo e à saúde. Seria possível produzir 

práticas e intervenções corporais em saúde que priorizassem e valorizassem a 

experiência singular dos corpos, conduzida por uma idéia de “emancipação”?  
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Resiste-se ao impulso de responder a essa questão (que mobiliza parte 

de nossas reflexões dirigidas à produção da prática do educador físico em saúde). 

Importa-nos particularmente a partir delas, ou ainda, com a consciência de que elas 

podem estar presentes em nossas práticas (a liberação-repressão), desenvolver 

caminhos facilitadores e de apoio para que diferentes grupos e pessoas possam 

usufruir de meios para o cuidado com seu corpo.  

Após a apresentação dos referenciais de corpo que guiaram este 

estudo, desenvolveremos o conceito de prática corporal e técnica corporal. Eles se 

articulam com as idéias anteriormente trabalhadas e direcionam-se à definição do 

contorno dado à construção da IPC.  

 

 

3.2 As Práticas Corporais 
 

As PC constituem diferentes formas e expressões de trabalho com o 

corpo distribuindo-se em modalidades como as ginásticas, a dança, o esporte, as 

lutas e outras. Encontram-se atualmente uma ampla oferta de PC: as ofertadas pelo 

mercado; aquelas produzidas nas culturas populares e regionais, até as derivadas de 

culturas orientais. Trabalharemos particularmente com as idéias de SILVA & 

DAMIANI (2005) que no âmbito acadêmico desenvolvem sólido trabalho de análise 

crítica sobre as “práticas corporais” para o campo da Educação Física e Ciências do 

Esporte. Além disso, encontram-se em seus trabalhos considerações sobre as PC e 

a saúde. Traremos ainda a visão de SOARES (2005) em relação ao mesmo tema. 

Para as autoras, o desmedido interesse atual pelas PC e sua crescente 

mercadorização trazem a necessidade de novas reflexões e caracterizações para a 

expressão “prática corporal”, principalmente para as áreas da educação e saúde 

diretamente implicadas na produção de conhecimento e intervenção relacionada a 

esse fenômeno. No que diz respeito às ações destinadas à saúde, observa-se uma 

produção de práticas geralmente centradas no conhecimento, análise e intervenção 

sobre os aspectos anátomo-fisiológicos do processo saúde-doença. 

SILVA & DAMIANI (op. cit.) entendem nessa concepção, geralmente 

constituída por pesquisa e produção de conhecimento originada no modelo 
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biomédico, uma visão reducionista de trabalho com o corpo e as PC. Para isso 

propõem que as PC sejam abordadas principalmente pelos referenciais das Ciências 

Humanas e Sociais (Arte, Filosofia e outros) e pelos saberes populares sem, 

contudo, desconsiderar o conjunto de conhecimentos das Ciências Biológicas, posto 

que trabalham com as dimensões constituintes do humano e com as dinâmicas que 

organizam os processos ligados à  

As autoras adotam em seus trabalhos a expressão “prática corporal” 

por reconhecerem nela a mais adequada para o caráter de suas pesquisas e 

intervenções para o campo da EF. Admitem para o termo “prática”, sua acepção de 

“levar a efeito” ou “exprimir” uma determinada motivação ou o sentido de fazê-la 

(nesse caso) por meio do corpo. Para elas, a expressão denota o sentido de 

“construção cultural” presente nas diferentes linguagens e formas de expressão 

corporal. Advertem que esse sentido de construção cultural e linguagem “está 

ausente na expressão atividade física, que tanto etimológica como conceitualmente 

mostra-se reducionista em sua perspectiva”3 (SILVA & DAMIANI, op. cit., p. 24). 

Lembramos que o principal recorte teórico para esta investigação está 

direcionado a uma aproximação com o campo da Saúde Coletiva, assim sendo, não 

aprofundaremos as especificidades da discussão sobre o emprego dos termos 

“atividade física” e “práticas corporais”. Assumimos, porém, as características 

postuladas pelas autoras na abordagem das PC quanto aos referenciais adotados 

para a sua construção: o olhar das ciências humanas e sociais; a reunião de saberes 

e práticas de diferentes áreas do conhecimento; o trabalho com as artes e as práticas 

populares de movimento.  

A concepção das PC, segundo esses referenciais, ampliam a 

perspectiva dos aprendizados com o corpo para além de um “saber fazer”. O trabalho 

admite em suas ações a indissolubilidade entre os aspectos sociais, subjetivos e 

                                                 
3 Em trabalho anterior, SILVA (2001) problematiza o conceito de physis, raiz grega da palavra físico, 
utilizada comumente na atualidade como sinônimo de corpo. Indica que essa concepção se torna 
conhecida após o século XIX, por meio de práticas sociais com denominações como Educação Física 
e Atividade Física. Destaca inusitado, o fato dessas práticas (disseminadas para além da atuação 
profissional) não haverem adotado o termo grego soma que seria correspondente à palavra corpo 
naquela cultura. Nesse sentido a expressão resultante poderia ser, por exemplo, educação somática, 
ao invés de física. Ao longo do seu texto, discutirá a partir de um olhar histórico essa mudança da 
concepção de corpo, situada na Antiguidade greco-romana no período helenístico. Para o 
aprofundamento desses aspectos indicamos a leitura do artigo da autora. 



 11 

biológicos. Suas proposições objetivam a construção de experiências significativas, 

de forma a ocupar o espaço aberto pela “perda do enraizamento cultural e das 

referências grupais que vêm caracterizando as sociabilidades contemporâneas” 

(SILVA & DAMIANI, 2005, p. 24). Difere de propostas que procuram induzir 

determinado modo ou estilo de vida e propõem “a invenção de uma possibilidade de 

vida, de um modo de existência caracterizado pela dignidade.” (SILVA & DAMIANI, 

op. cit., p. 24).  

As estratégias e conteúdos empregados priorizam vivências que 

promovam desde cuidados com o próprio corpo, às relações solidárias entre seus 

integrantes. Essa dimensão da experiência com o corpo (e entre os corpos) pode ser 

alcançada segundo as autoras, a partir de uma “re-significação” do emprego de 

técnicas e estratégias para as proposições de trabalho com o corpo. Observa-se na 

leitura dos trabalhos4 de SILVA & DAMIANI (2005) que essa re-significação se efetua 

pela priorização da vivência global das experiências. O ponto central das 

intervenções deixa de ser a “aplicação” das técnicas e a aferição de seus alcances, 

para a compreensão do que pode “vir a ser” importante para a vida e a emancipação 

dos sujeitos envolvidos. 

Para SOARES (2005), as PC configuram pedagogias de intervenção 

sobre os corpos e dessa forma, meios para sua educação. Expressam “discursos” 

que mobilizam o imaginário de corpo, saúde, beleza e felicidade, desvendando os 

mistérios e anseios ocultos de sociedades e culturas que as forjam e extinguem. A 

autora compreende que as PC são “mediações, são discursos sociais que compõem 

sistemas simbólicos, são, portanto, materialidade que pode produzir outras 

representações sobre o corpo.” (SOARES, 2005, p. 61; grifo da autora). Essas 

mediações, essa materialidade é construída segundo preceitos pertencentes a 

determinada sociedade, a uma determinada época. Pode-se imaginar em nosso 

tempo, por exemplo, que a “voga do esporte” (essa “versão muscular da vida”), a 

                                                 
4 Os trabalhos mencionados fizeram parte de um Projeto fruto de convênio entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina e o Ministério do Esporte. Foi composto por sub-projetos que envolveram 
diferentes modalidades de trabalho (desde ações na “natureza” à trabalhos com a dança, capoeira, 
artes marciais e com portadores de afecções cardíacas), faixas etárias e espaços de pesquisa. Os 
temas tratados pelo Projeto foram: Artes Corporais e Aventura na Natureza; Artes Marciais, no 
caminho do Guerreiro; Práticas Corporais na Maturidade; Vivências do Coração; Dançando com seu 
tempo; Capoeira e os passos da vida e Hip Hop, movimento e cidadania. 
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performance máxima e a “explosão da aventura”, sejam ideais cultuados por um 

breve período e ainda como referência e interesse para algumas pessoas.  

Portanto, além de ser necessário compreender o contexto e as 

características dos envolvidos nas intervenções com as PC, há necessidade que elas 

sejam criticamente pensadas para que não reflitam apenas os desejos e anseios da 

indústria de bens e serviços e das diferentes instituições. SOARES (op. cit.) concebe 

que as PC, possa abrir espaço para práticas e vida em sociedade que tenham como 

direção a delicadeza, a falta de pressa, a amizade, solidariedade, compaixão, a 

alegria e o respeito à vida em seus mais diferentes aspectos.  

A partir dessas considerações definimos o contorno específico de PC, 

dado à construção da IPC (objeto de estudo desta pesquisa). Necessitamos, porém, 

explicitar com maior clareza, o plano a partir do qual concebemos especificamente o 

conjunto de atividades (no plano das técnicas de movimento) que compuseram a 

IPC. Cabe-nos contextualizar como compreendemos a gestualidade e as técnicas 

destinadas à educação dos corpos.  

Trabalharemos no próximo item, com as idéias de MAUSS (1974), no 

que tange à sua elaboração sobre as técnicas corporais, por entendermos em sua 

visão alguns elementos que se relacionam com nossos referenciais sobre corpo e 

PC.  

 

 

3.3 As Técnicas Corporais 
 

Com a finalidade de compreender melhor o papel da “educação 

corporal”, isto é, das técnicas destinadas à intervenção sobre os corpos processadas 

e incorporadas nas diferentes relações sociais, trabalharemos com o texto de 

MAUSS (op. cit.), que discorre sobre as técnicas corporais e condiz com nossa 

abordagem do assunto.  

Após muitos anos de observações e análises sobre as formas como as 

pessoas realizavam as ações corporais nas diversas situações da vida (como por 

exemplo, a marcha; a natação; os cuidados com o corpo; o uso e posicionamento 

das mãos, etc.), MAUSS (op. cit.) define as técnicas corporais como os modos como 
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os homens, em cada sociedade, de forma tradicional, utilizam-se de seus corpos. 

Suas observações revelaram que essas técnicas possuíam uma especificidade e 

forma, ou seja, certo modo de executar as ações para um fim específico, com 

caminhos especialmente definidos para isso. Da mesma forma, afirma que cada 

sociedade tem suas atitudes corporais e hábitos que lhes são próprios.  

Por intermédio dos seus estudos sobre as diferentes técnicas corporais 

chegou à noção de “natureza social do habitus”. Adverte, porém, que a palavra 

habitus em latim, difere do sentido de “‘hábito’, o ‘exigido’, o ‘adquirido’ e a 

‘faculdade’ de Aristóteles (...) Ele não designa esses hábitos metafísicos, esta 

‘memória’ misteriosa” (MAUSS, op. cit., p. 214, grifos do autor). Distingue, portanto, 

sua idéia de hábito como dimensão pouco definida, misteriosa e metafísica. Para ele 

a variação desses “hábitos” não se reduzem aos indivíduos e suas imitações. Eles 

estão sobretudo relacionados, às características de cada sociedade, sua educação, 

conveniências, suas modas – com o prestígio. Enfatiza que onde se observam atos, 

aparentemente produto da simples repetição é preciso ver técnicas e uma lógica 

prática, simultaneamente, coletiva e individual (MAUSS, op. cit.). 

Nessa perspectiva, destaca que entre todos os elementos da arte da 

utilização do corpo humano, a educação tem o papel mais importante e se 

sobrepõem à “noção de imitação”. Indica que independente do grau de aptidão das 

crianças para a imitação, todas passam pela educação e assimilam, assim como o 

adulto, os atos bem sucedidos das pessoas nas quais confiam e que têm autoridade 

sobre elas. Mesmo que este ato seja exclusivamente físico, que diga respeito ao 

corpo, sua imposição vem de fora, tem certo elemento hierárquico que se impõe 

fazendo com que a pessoa tome para si, uma série de atos executados ao seu redor. 

Chama essa dinâmica de “imitação prestigiosa”, onde a idéia de prestígio 

(entendendo-se aqui o sentido de “autoridade”) é dada na ação do agente a quem se 

imita, alguém que é de importância para o imitador. Esse elemento é essencial para 

a ordenação, a autorização e a provação do ato observado e define o elemento 

social da ação. 

Segundo MAUSS (op. cit.) no ato “imitado” que segue, são encontrados 

os elementos psicológicos e biológicos, ressalta, porém, que essa dinâmica se 

processa, indissoluvelmente, pela combinação entre os três elementos. Portanto, a 
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análise depreendida dessas ações deverá partir de um tríplice olhar, ou seja, a partir 

da consideração da dimensão física, social e psicológica. Para o autor, é insuficiente 

analisá-las apenas sob o ponto de vista anatômico e fisiológico, ou ainda, psicológico 

e sociológico. Afirma que “É o tríplice ponto de vista, o do homem total que é 

necessário.” (MAUSS, op. cit., p. 215; grifo do autor). 

Insatisfeito em haver descrito tais técnicas, mas não em organizá-las, o 

autor menciona que durante muitos anos considerou que somente havia técnica 

quando havia instrumento. Reconsidera essa idéia e amplia a noção, definindo 

“técnica um ato tradicional eficaz (...) É preciso que seja tradicional e eficaz. Não há 

técnica e tampouco transmissão se não há tradição. É nisso que o homem se 

distingue sobretudo dos animais: pela transmissão de suas técnicas e muito 

provavelmente por sua transmissão oral.” (MAUSS, op. cit., p. 215; grifo do autor). 

A partir dessas considerações afirma que “O corpo é o primeiro e mais 

atual instrumento do homem.” (MAUSS, op. cit., p. 217, grifo do autor) e mais 

exatamente, sem mencionar instrumento “o primeiro e mais natural objeto técnico e 

ao mesmo tempo meio técnico do homem é seu corpo.” (MAUSS, op. cit., p. 217). 

Enfatiza ainda, que antes das técnicas com instrumentos existe um conjunto de 

técnicas corporais. Essas não são apenas construídas nos indivíduos, por eles 

mesmos, mas por toda a sua educação, pela sociedade a que pertence e o lugar que 

nela ocupa. Chama a atenção para as inúmeras possibilidades de se olhar para as 

questões do corpo e das representações morais ou intelectuais, isto é, existe uma 

série de condutas mais ou menos avalizadas naturais ou não para cada experiência 

a que estamos expostos. 

A partir do arcabouço teórico construído, MAUSS (op. cit.) elaborou 

uma classificação5 das técnicas corporais segundo uma variação por sexos e por 

idades, sendo: 1. divisão de técnicas corporais entre os sexos; 2. variação das 

técnicas corporais com a idade; 3. classificação das técnicas corporais em relação ao 

rendimento e 4. transmissão da forma das técnicas. Criou ainda uma outra 

classificação, que segue de forma aproximada as idades humanas, a biografia 

natural dos indivíduos, discriminando as técnicas corporais que a eles se referem, ou 

                                                 
5 Ressaltamos que não desenvolveremos cada uma das categorias da classificação propostas pelo 
autor. Para aprofundamento consultar MAUSS (op. cit., p.219-229)  
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lhes são ensinadas: 1. técnicas do nascimento ou da obstetrícia; 2. técnicas da 

infância (criação e alimentação da criança; desmame e a criança após o desmame); 

3. técnicas de adolescência; 4. técnicas da idade adulta (técnicas do sono; vigília: 

técnicas do repouso; técnicas da atividade, do movimento [movimentos do corpo 

inteiro; corrida; dança; salto; escalar; descer; natação; movimentos de força e 

segurar]; 4. técnicas de cuidados corporais (esfregamento, lavagem, ensaboamento, 

cuidados da boca e higiene das necessidades naturais); 5. técnica de consumo 

(comer; ausência e uso da faca e beber); 6. técnicas de reprodução e 7. técnicas de 

cuidados do anormal (massagens, etc.). 

Na finalização do seu texto MAUSS (op. cit.), enfatiza a presença 

ininterrupta de construções físio-psíquico-sociológicas, presentes nas técnicas 

corporais. Essas são, em maior ou menor grau, habituais e mais ou menos antigas 

na existência do indivíduo, assim como, na história da sociedade. Para ele o alcance 

dessas técnicas, sua fácil influência sobre os indivíduos, se deve ao fato de serem 

elaboradas “pela e para a autoridade social” MAUSS (op. cit., p. 231). Afirma que a 

vida coletiva imprime uma espécie de educação dos movimentos de forma incisiva, 

sendo que em qualquer sociedade os indivíduos sabem e devem saber, ou aprender 

o que fazer, em todas as circunstâncias. Segundo ele há um enfático motivo social, 

posto nas situações de transmissão de ensino das técnicas corporais. 

Indaga o autor, já que é explicita a dimensão biológica e fisiológica 

posta em ação na produção de técnicas corporais, qual seria o lugar da dimensão 

psicológica? Para ele as ocorrências psicológicas são como engrenagens e não 

causas, a não ser em situações inventivas e de reconstrução, mas em sua opinião, 

esses momentos de “invenção, de posições de princípios são raros.” (MAUSS, op. 

cit., p. 231). Ainda na contextualização da sua concepção sobre as possibilidades 

psíquicas, considera importante atentar para a existência de diferenças relacionadas 

à raça, biologia e cultura, enfatizando nessa perspectiva, a ocorrência de fenômenos 

biológicos e sociológicos. Para ele o objetivo principal da educação das técnicas 

corporais é a adaptação do corpo ao seu uso6. O autor menciona como exemplo, as 

                                                 
6 Ilustra este aspecto narrando sua própria experiência com o alpinismo: “A principal utilidade que vejo 
no meu alpinismo de outrora foi esta educação de meu sangue frio que me permite dormir em pé 
sobre a menor plataforma à beira de um abismo.” (MAUSS, op. cit., p. 232).  
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provas de estoicismo7 que tinham como objetivo ensinar “o sangue-frio, a resistência, 

a seriedade, a presença de espírito, a dignidade, etc.” 

Na visão do autor, esta “noção de educação de raças” (MAUSS, op. cit., 

p. 232) produzidas para atingir determinados objetivos é um dos momentos mais 

importantes de suas próprias histórias (cita os exemplos: educação do andar, subir, 

correr, etc.). Compreende que esta educação se constitui, especificamente, no 

ensino do “sangue-frio”, sendo este, antes de qualquer coisa, um dispositivo que 

adia, que impede os movimentos descoordenados (MAUSS, op. cit.). Esse 

prorrogação da ação possibilita uma resposta posterior mais adequada, com 

movimentos coordenados que permitem concretizar o objetivo almejado. Considera 

que esta capacidade de suportar, de resistir à forte intensidade da emoção, é 

essencial na vida mental e social, aspecto esse que distingui e até classifica as 

sociedades consideradas primitivas (em função de reações mais ou menos violentas, 

inconscientes), daquelas mais ponderadas, governadas por uma consciência clara. 

Para ele: 

É graças à sociedade que há uma intervenção da consciência. Não é graças à 
inconsciência que há uma intervenção da sociedade. É graças à sociedade que 
há segurança de movimentos prontos, domínio do consciente sobre a emoção e 
a inconsciência. (MAUSS, op. cit., p. 232). 

 

Nessa dimensão, o autor se aproxima de questões do campo filosófico, 

citando os estudos que realizou na Índia sobre os textos sânscritos da ioga, suas 

técnicas corporais e em particular, a respiração. Salienta que existem na base dos 

nossos estados místicos, técnicas corporais, que ainda não conhecemos, mas que 

foram exemplarmente estudadas desde épocas remotas na China e na Índia, 

indicando que deveria ser realizado um estudo sócio-psicobiológico da mística. 

Podemos observar o teor de sua reflexão a esse respeito na seguinte assertiva: 

“Penso que há necessariamente meios biológicos de entrar em comunicação com 

Deus.” (MAUSS, op. cit., p. 233). 

                                                 
7 Estoicismo: acepção filosofia: doutrina fundada por Zenão de Cício (335-264a.C.), e desenvolvida 
por várias gerações de filósofos, que se caracteriza por uma ética em que a imperturbalidade, a 
extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino, são as marcas fundamentais do homem 
sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. (HOUAISS, 2001). 
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Pode-se compreender, portanto, com as idéias sobre as técnicas 

corporais de MAUSS que elas se processam particularmente pela educação, 

construídas segundo as características de uma determinada sociedade. Além disso, 

toda assimilação de uma técnica é realizada segundo a intrínseca participação da 

dimensão física-social-psicológica. Esses aspectos, assim como, toda a sua 

construção sobre as técnicas corporais trazem possibilidades que ampliam a 

compreensão das nossas intenções de “educação corporal”.  

Lembramos que, as PC são por nós entendidas como uma pedagogia 

que intervém sobre os corpos. A teoria das técnicas corporais compõe, pois com 

essa educação e nos alerta sobre a intrincada produção que aí se processa. Nesse 

sentido, as intervenções sobre os corpos precisam atentar para o “sentido” de técnica 

que se quer desenvolver. 

Entende-se com MAUSS (1974) que as técnicas têm um potencial 

“emancipador”, na medida em que possibilitam a transmissão de meios seguros e 

eficazes de relação com os instrumentos e de relação com o próprio corpo (o próprio 

corpo como objeto técnico). Porém, esse caráter de “educação” precisa contemplar 

para além das técnicas que garantem a transmissão daquilo que é necessário (por 

exemplo, no desenvolvimento do “sangue-frio”), técnicas para o próprio “uso de si” 

que sejam construídas a partir de forma reflexiva e inventiva da pessoa sobre si 

mesma. Em princípio, podemos reconhecer nas técnicas um caráter “libertador”, na 

medida em que apresentam “soluções” de mediação com o mundo, mas que também 

podem enclausurar, aprisionar, quando a pessoa responde simplesmente a um uso 

instrumental e “automático” do corpo. 

O próximo item procurará traçar algumas considerações sobre as PC e 

as técnicas corporais, para em seguida compormos a idéia das PC, como práticas de 

assistência à saúde e adentrarmos o capítulo 4, que discorre sobre a Saúde e os 

referenciais específicos que adotamos. 
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3.4 Os Elos entre as Práticas e Técnicas Corporais 

 

Compreendida a caracterização e conceituação das PC e a transmissão 

das técnicas corporais, cabe-nos tecer algumas reflexões acerca das pedagogias 

formalmente construídas no plano da educação corporal e, em especial, para 

aquelas que são de interesse da intervenção deste estudo: as práticas corporais para 

a produção de uma prática de assistência à saúde.  

Uma primeira questão, diz respeito à necessidade de se contemplar no 

planejamento de trabalhos com as técnicas corporais, estratégias, dinâmicas que 

possibilitem a ampliação da percepção dos participantes sobre os seus “modos 

próprios de funcionar”, isto é, que estimule a reflexão sobre as formas de uso do 

corpo e os meios, as técnicas empregadas para isso.  

Compreende-se a partir das elaborações de MAUSS (op. cit.), que 

existe um dispositivo complexo na transmissão das técnicas corporais. Porém, por 

mais que essa “educação” garanta princípios de segurança e de referência para a 

operacionalização das ações na vida, opinamos que, em alguns casos, elas poderão 

sufocar (dificultar, impossibilitar, etc) a criação, a invenção de outros modos e 

possibilidades de realizar, de ser e de se expressar por meio do corpo.  

Diante dos aspectos enunciados sobre o corpo, as práticas corporais e 

a “educação” mediante as técnicas corporais (MAUSS, op. cit.), acredita-se possível, 

pensar a construção de uma prática corporal para a assistência à saúde que 

possibilite aos sujeitos atendidos, experiências para uma “inovação de si”, do seu 

estado de desconforto corporal (dificuldades de movimento, dores, etc.) e de 

adoecimento. A descoberta de outras possibilidades de conduzir e reinventar a 

gestualidade cotidiana poderia expandir a idéia de “imitação prestigiosa” (MAUSS, 

op. cit.). 

Outra noção importante é a idéia da educação do sangue-frio (estar 

pronto para lidar com situações onde sejam necessárias coordenações, técnicas 

específicas, sem “diluir-se” na emoção, no estado psicológico aí envolvido). Entende-

se nessa contenção da emoção, um aprendizado necessário, porém, poderia incluir 

também a percepção de meios para o reconhecimento “do que se sente” em 

determinada situação. Essa dimensão da experiência com o corpo pode favorecer a 
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de “estratégias” para aqueles momentos onde, por exemplo, a dor e os desconfortos 

físicos tendem a “descoordenar” a pessoa e a “deslocar” do contato com seu corpo.  

Delineamos dessa forma, o perfil do trabalho corporal para a 

Intervenção de Práticas Corporais (IPC), ou seja, a visão sócio-cultural de Corpo e de 

Práticas Corporais e a compreensão sociológica e antropológica de MAUSS (op. cit.) 

sobre as Técnicas Corporais (o “tríplice olhar”). A partir dos referenciais acima 

trabalhados, pretende-se a seguir desenvolver especificamente, mais do que o 

contorno e perfil da IPC, os primeiros passos para a constituição da sua substância, 

como “prática de saúde” (inserida no espaço de um serviço de saúde).  

 

 

3.5 A Produção da IPC como Prática de Saúde 
 

Consideramos até o momento, a compreensão sobre corpo, práticas e 

técnicas corporais, do ponto de vista dos processos de educação, suas diferentes 

possibilidades e sentidos. Porém, buscamos construir e implementar um trabalho 

com as PC no espaço de um serviço de saúde, onde, mais do que a construção de 

ações educativas, há a necessidade de se atentar para as questões do corpo 

também no estado de adoecimento. Essa observação pretende dimensionar o 

contexto das demandas do serviço de saúde e incluir a reflexão sobre o tipo de PC 

que aspiramos construir. Embora o objetivo não seja trabalhar com a “doença” (não 

se reduzir a ela), o estado de adoecimento e o sofrimento precisam ser 

contemplados. 

O sentido que buscamos para a construção de uma prática corporal em 

saúde é o de uma prática que promove a mediação entre a pessoa e seu corpo, que 

favorece os caminhos para isso. LÉVY8 e TEIXEIRA, em entrevista9 realizada por 

TEIXEIRA, trabalham em um de seus trechos, com uma idéia que nos interessa em 

particular. O entrevistador questiona se a Medicina poderia ser entendida como um 

                                                 
8 Pierre Lévy é filósofo e conhecido “antropólogo do ciberespaço”. Escritor de mais de uma dezena de 
livros é co-inventor da “Árvore do Conhecimento”, um software que permite trocar e mapear 
conhecimento em uma determinada comunidade. Trabalha desde 2002 como titular da cadeira de 
pesquisa em “Inteligência Coletiva” na Universidade de Ottawa, Canadá. 
9 Entrevista que discorreu entre outros assuntos, sobre autonomia e saúde. 
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“como um conjunto de interfaces a mediatizar minha relação comigo mesmo?” 

(LÉVY, 1999, p. 152), seguido pela resposta de LÉVY: 

Especialmente, minha relação de saúde comigo mesmo. Porque nada como 
pequenas coisas, que não parecem dizer nada, mas que são muito importantes. 
(...) Simplesmente, esta capacidade de escutar e de saber aquilo que nos faz 
bem e aquilo que nos faz mal, ao invés de comer a mesma coisa que os outros, 
só porque é isso que se deve comer (...) Portanto, eu penso a educação em 
saúde, entre outras coisas, como uma educação à sensibilidade a si mesmo e 
ao seu próprio corpo, como uma atenção ao corpo. (LÉVY, 1999) 

 
 

Pretende-se desenvolver com o trabalho de PC, entendido como prática 

de saúde, esse sentido de “educação à sensibilidade a si mesmo e ao seu próprio”. 

Assim não estaríamos, em princípio, postulando um modelo de prática, mas sim, 

ponderando sobre um conjunto de possibilidades técnicas (da formação acadêmica 

da EF e outras) que dialogassem e promovessem o que TEIXEIRA (op. cit.) chamou 

de “interfaces a mediatizar minha relação comigo mesmo”. 

Essa dimensão de trabalho “consigo”, não exclui e inviabiliza a atenção 

e cuidados com os “outros corpos”, ou seja, não pretendemos defender uma prática 

de culto individual ao corpo, desvinculada de intenções destinadas também ao 

coletivo (SANT´ANNA, 2001). Pelo contrário, entende-se que ao mediar, ao favorecer 

a aproximação das pessoas da sua “materialidade” (humanidade) e contribuir para 

que reconheçam necessidades e características próprias, se está construindo 

concomitantemente, a possibilidade de aproximações e trocas entre os integrantes 

de um grupo. Para SANT´ANNA (2001), o problema do que chama “culto ao corpo”, 

não estaria propriamente nos “cuidados de si”, mas principalmente na transformação 

desse “si”, desse corpo, num lugar que nega o contato e o compromisso com os 

outros.  

Admite-se, porém, que a construção dessa dimensão nos grupos, não é 

dada a priori. Ela necessita ser guiada por estratégias específicas e mais do que 

isso, por princípios, não apenas aqueles pertencentes ao campo da biomedicina. 

Empregou-se, para isso, além dos contornos de corpo, práticas e técnicas corporais, 

referenciais do campo da Saúde Coletiva que serão desenvolvidos como 

mencionamos no capítulo 4. 



 21 

Consideramos que as diferentes “práticas corporais” conjugam técnicas, 

modos próprios de trabalhar, de mobilizar os corpos. Cada “prática” possui traços 

particulares que refletem suas origens e princípios. Mais do que defender uma ou 

outra prática/técnica/linha de trabalho corporal, entende-se prudente, guiar-se por 

uma diversidade de estratégias que funcionariam como “mediadoras” na relação com 

os sujeitos de nossas intervenções. 

A seleção dos conteúdos e estratégias para a construção da 

Intervenção desta pesquisa (no campo das PC) foi realizada a partir de elementos de 

diferentes áreas, técnicas e métodos de trabalho corporal. Inicialmente, destacam-se 

o conjunto de conhecimentos e práticas pertencentes à formação da pesquisadora 

em EF. Em segundo lugar, são utilizadas técnicas para os cuidados posturais10; 

técnicas de dança e de princípios do Método G.D.S., saberes e práticas derivados da 

formação extra-curricular da pesquisadora. Ressalta-se, porém, que o emprego 

dessas técnicas e métodos e o conhecimento de seu alcance e efeitos, não serão 

objetos de nossas análises.  

Os princípios do método G.D.S., embasaram nossa compreensão sobre 

corpo e técnicas em seu recorte terapêutico, principalmente por oferecer uma 

abordagem que expande a redução do trabalho corporal, apenas à mecânica e à 

fisiologia humana (aspecto muitas vezes presente nos trabalhos com o corpo na 

formação profissional da área da EF). 

Encontramos também nesse referencial, modos de emprego técnico 

mais permeável à construção de uma prática corporal, como prática de cuidado. 

Nossa compreensão de cuidado expande a compreensão corrente de cuidado em 

saúde como aplicação de técnicas e procedimentos. Na perspectiva que 

trabalhamos, uma das compreensões diz respeito à produção do cuidado 

considerando a permeabilização dos aspectos técnicos das ações de saúde aos não 

técnicos, provenientes do mundo da vida, da compreensão das singularidades e 

saberes das pessoas a quem assistimos11. Seus princípios permearam nossas 

                                                 
10Foi utilizado para o desenvolvimento desse eixo princípios do Método G.D.S. (1995) e os demais 
recursos (técnicas e métodos) da formação extra curricular da pesquisadora (Eutonia e Feldenkrais), 
destacando sua especialização em “Técnicas da Reeducação do Movimento” realizado na “Escola do 
Movimento – Ivaldo Bertazzo”. 
11Essas idéias serão desenvolvidas no capítulo 4, a partir do item sobre o Cuidado e a Integralidade. 
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reflexões e práticas, em composição com a abordagem de fundo sócio-cultural sobre 

o corpo e as PC. 

 

 

3.5.1 Considerações sobre Corpo e Abordagens Terapêuticas segundo o 

Método G.D.S. 

 

O método das cadeias musculares e articulares e as técnicas G.D.S.12 

(cuja sigla corresponde às iniciais do nome de sua criadora), foi idealizado e 

organizado entre as décadas de 1960 a 1970 por Godelieve Denys-Struyf13. Para 

elaborar o método esta autora apelou a sua experiência de mais de quinze anos 

como retratista; à análise psicológica e morfológica das formas e à antropometria 

empregando esses modos de observação à fisioterapia para trabalhar com as 

deformações e algias do sistema locomotor. Seu objetivo foi o de criar uma 

abordagem mais individualizada e menos generalista da “mecânica” humana, mas 

seu trabalho tem se revelado proveitoso em diferentes domínios14 (DENYS-STRUYF, 

1995). 

Para a criação do seu trabalho também foram importantes os trabalhos 

de Piret e Béziers (no que diz respeito às noções de cadeia articular, de unidade 

motora e outros conceitos relacionados à coordenação motora); Kabat, Bobath e 

Mézières (em relação à noção de cadeia muscular). Além disso, os seus 

conhecimentos sobre a morfopsicologia possibilitaram o aprofundamento nos 

estudos entre as pulsões psico-comportamentais e a postura. Seu método também 

estabeleceu aproximações com os meridianos da medicina tradicional chinesa e com 

elementos da osteopatia (CAMPIGNION, 2003). 

                                                 
12Informações complementares sobre o referido Método encontram-se no Apêncice I. 
13Godelieve Denys-Struyf é fisioterapeuta e osteopata. Foi professora da Escola de Osteopatia de 
Maidstone, Kent, Inglaterra. Atualmente é responsável pela Cadeira de Reumatologia no ISCAM 
(Instituto Superior de Carreiras Auxiliares da Medicina) em Bruxelas. Ministra cursos na Bélgica e na 
França desde 1975, onde formou grande número de terapeutas. Seu método tem sido aplicado no 
Canadá e no Brasil seu trabalho tem sido divulgado pelo Centro Brasileiro de Cadeias Musculares e 
Técnicas G.D.S. (DENYS-STRUYF, 1995). 
14Justificamos a partir dessa afirmação, o emprego que fizemos do Método G.D.S. na elaboração da 
Intervenção desta pesquisa, ou seja, no contexto de um trabalho educativo e terapêutico e não como 
uma intervenção fisioterápica. Trabalhamos especialmente com os princípios que regem a visão de 
corpo e a singularização das técnicas. 
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Concebendo o corpo como linguagem (DENYS-STRUYF, op. cit.) 

desenvolveu matrizes de uma “compreensão psicocorporal” indicada para as 

crianças assim como para os adultos, por meio de uma ginástica e de uma “utilização 

corporal mais consciente e mais adaptada às características individuais.” (DENYS-

STRUYF, op. cit, p. 13, grifo da autora).  

A autora considera que o corpo apresenta possibilidades terapêuticas e 

caminhos para comunicação sem igual, principalmente quando a palavra não está 

presente, é imprópria, desajeitada ou viciada. Sinaliza a importância da 

predisposição para ver, entender e responder aos sinais gestuais e posturais, já que 

eles são “palavras que, se ouvidas e compreendidas, contribuem para aliviar o 

desconforto humano.” (DENYS-STRUYF, 1995, p. 13, grifo da autora).  

Essas questões não se restringem ao corpo individual, pois como se 

efetuará a comunicação com o outro, com qual linguagem corporal, com qual 

expressão, se o corpo se exprime com uma gestualidade mecanizada, 

estereotipada? Argumenta que num tempo onde a “comunicação” é 

tecnologicamente maximizada, há uma grande dificuldade de comunicação com o 

corpo de “pessoa para pessoa”. Indaga se esta “energia misteriosa” de que falam os 

orientais: 

não seria algo que, em nós e ao nosso redor, poderíamos chamar de CALOR 
HUMANO? Não seria ela simplesmente a VIDA que circula em nossos tecidos e 
se comunica graças a um olhar, a uma relação viva, pelos CONTATOS 
HUMANOS? (DENYS-STRUYF, 1995, p. 17; grifos da autora). 

 

Afirma que essas interações e contatos acontecem em nós e com o 

meio mediante um “corpo vivido, humanizado, concretizado e que fala!” (DENYS-

STRUYF, 1995, p. 17). O método envolve a “palavra do corpo” e para “falar” os 

músculos organizam-se em “famílias” – formam conjuntos psiconeuromusculares 

(cadeias miofaciais) que acionam as cadeias ósseas e articulares e constroem os 

gestos. Sumariamente, as noções mais importantes sobre os significados do termo 

“cadeias” são as de relação, inter-relação e interação (DENYS-STRUYF, 2003). 

Os objetivos que orientam o método são a “facilidade motora, o 

funcionamento harmonioso do corpo, seu equilíbrio, sua unidade e sua centração” 
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(DENYS-STRUYF, op. cit., p. 14, grifo da autora). Ao mencionar funcionamento 

harmonioso, a autora se refere a uma construção e estruturação psicocorporal 

progressiva, acolhedora e precisa do corpo e psiquismo, frequentemente 

fragmentados pela forma como vivemos e conduzimos o pensamento. Procura 

explicitar que essa harmonia no funcionamento do corpo não se refere apenas a 

desbloqueios de articulações, de cadeias musculares, como também de emoções (o 

que considera arriscado sem que antes sejam estruturados vias de coordenação e de 

apropriação do corpo).  

Entende particularmente importante construir uma coordenação entre 

os diferentes encadeamentos musculares, propondo para isso o trabalho com gestos 

espiralados, movimentos em torção e circundução que agem no sentido de igualizar 

tensões e não apenas “diluí-las”. Ao invés disso defende que: “Nossa época propõe, 

essencialmente, como desfazer, diluir e eliminar – e muito pouco no sentido de 

consolidar, refazer e enraizar. Desfazer é um passo, mas é preciso consolidar para 

obter resultados.” (DENYS-STRUYF, op. cit., p. 14, grifos da autora).  

Outra particularidade do método é a busca do equilíbrio entre os 

encadeamentos musculares excessivos, por meio do trabalho de conscientização 

das armações ósseas. Esse é construído pelo desenvolvimento da consciência da 

forma e da densidade dos ossos por meio de diferentes estratégias: percussão dos 

ossos com bambus, com as próprias mãos ou com outros materiais; observação de 

modelos anatômicos dos ossos; trabalhos em duplas de reconhecimento da forma de 

alguns ossos; modelagem de ossos com argila, etc. A vivência, a experiência da 

estrutura óssea em si possibilita uma “autorização” ao músculo para relaxar, 

conferindo à estrutura corporal um funcionamento harmonioso e uma sensação de 

segurança.  

Em relação às técnicas, DENYS-STRUYF (op. cit.) desloca a discussão 

muitas vezes centralizada no conhecimento sobre sua “qualidade”, se são “boas” ou 

não, salientando que o importante é seu uso adequado. Para ela muitas vezes as 

técnicas são repetidas como rotina ou seguem determinados modismos, utilizadas 

indiscriminadamente para todas as pessoas. Adverte que em muitos casos, os 

profissionais as utilizam a partir de elementos de sua própria vivência. Considera que 
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quanto mais eficaz for determinada técnica, mais ela poderá contribuir, assim como, 

causar danos (STRUYF, op. cit.).  

Observa-se nesse ponto, uma necessidade de se ponderar não 

somente sobre os conteúdos de um trabalho com o corpo, mas também, quando 

como e para quem se dirigem as técnicas (o uso “prudente” das técnicas e sua 

característica de mediação nas práticas de saúde serão aprofundados no capítulo 4, 

especificamente no tema “O Cuidado e a Integralidade”). A autora indica ainda, a 

importância de que as propostas sejam construídas de forma lúdica, já que 

aprendemos melhor brincando.  

O método insiste na estruturação, na construção do corpo sempre com 

a participação da pessoa envolvida propondo caminhos para seu cuidado. Defende 

que existe um “terapeuta” em cada pessoa e desestimula a dependência, afirmando 

que cada um pode conscientizar-se e tomar posse das “chaves de sua morada”. Para 

ela, com essas “chaves”, por meio das vias corporais é possível gerir e desenvolver 

meios de prevenção psicocorporal ou auxiliar na melhoria de algum desequilíbrio.  

O movimento, na concepção da autora, produz um gesto que molda o 

corpo e exprime algo de quem o realiza. Adverte que existem gestos que as 

articulações gostam mais de fazer e outros que as fazem ranger e sofrer. Considera 

que a “modelagem” do corpo é feita por meio de nossa interação com o meio 

ambiente, onde nossas respostas em forma de “ausências” ou “excessos” constroem 

as posturas corporais (DENYS-STRUYF, op. cit.). As análises realizadas a partir da 

forma do corpo não procuram avaliar e estereotipar a pessoa, mas evidenciar uma 

constituição particular que subsidie a conscientização e os trabalhos consigo mesmo. 

(STRUYF, 1995). 

Salienta que a consciência tende a fugir do corpo e quando ele se 

encontra em problemas, o levamos aos “terapeutas” (cuidadores e profissionais da 

saúde em geral). Esse corpo confiado aos outros será progressivamente mais 

desabitado. Para lidar com essa tendência, a conquista do bem-estar e da “liberdade” 

necessitam ser reconhecidas e construídas a partir do corpo. Para ela, “Na 

sociedade humana importa inspirar-se no modelo fornecido pelo corpo. O corpo 

ensina.” (DENYS-STRUYF, op. cit., p. 106). Nesse sentido chama a atenção para o 

papel dos profissionais que trabalham com abordagens corporais, mencionando que 
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seu papel é o de conduzir a pessoa a interessar-se pelo seu corpo, pois ele sabe até 

onde ir a cada momento. 

Em relação à sua concepção sobre as patologias do aparelho músculo-

esquelético afirma que “Não é o grau de um desequilíbrio psicocorporal, nem a 

tensão, nem a rigidez, nem a deformação em si, nem a própria artrose que fazem 

sofrer” (DENYS-STRUYF, op. cit., p. 106), trata-se de uma “pessoa que sofre”, em 

apuros em função de seu contexto.  

Citamos em seguida, uma de suas analogias e “imagens” que em nossa 

opinião oferece olhar ampliado (inusitado) sobre o corpo: 

Meu corpo é uma ilha, uma grota, uma mãe. A busca da mãe não acontece 
fora, mas dentro, nos contornos de meu corpo. Precisa viver dentro. “Eu tinha 
medo da solidão”, dizia um navegador solitário; mas “acredito que seja medo de 
um si mesmo que não queremos encontrar”. A busca do pai tampouco é fora, 
ela é suporte dentro. Ela é descoberta concretizada pelas conscientizações da 
armação óssea, descoberta de um suporte, de uma estrutura a viver dentro, 
para viver-se construído. A busca da criança é esse encontro consigo. Ela é 
vivida com toda a segurança no seio da mãe, na interioridade do corpo. 
Segurança do recinto aumentada pela presença do suporte, do osso, do pai em 
si. A criança segura será em nós jorro de vida, de energia, de intuição, de 
criatividade e de liberdade. (DENYS-STRUYF, 1995, p. 62, grifos da autora). 

 

O conjunto de concepções e princípios do Método G.D.S., possibilitou-

nos outra forma de compreender o corpo e as estratégias para abordá-lo, do ponto 

de vista das características individuais e dos recursos “terapêuticos” envolvidos. 

Sabe-se que os trabalhos realizados em grupos, de certa forma, inviabilizam o 

desenvolvimento de ações “pontualmente” individualizadas (sendo que esse também 

não era o nosso objetivo). Porém, o conhecimento construído progressivamente com 

e sobre as pessoas que compõem um grupo, possibilita-nos visualizar estratégias de 

cuidados específicos para seus integrantes, compartilhadas com eles em conversas 

individuais ou em situações específicas no processo da intervenção.   

Essa “personalização” de estratégias também pode ser realizada 

quando algum integrante manifesta necessidade específica de atenção, como por 

exemplo, dor, desconforto, dúvidas sobre algum aspecto relacionado ao seu corpo ou 

à sua saúde, etc. (desenvolveremos esse aspecto no capítulo 4 especificamente no 

item Integralidade como “traço da boa Medicina”). Considera-se a particularização 
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das estratégias terapêuticas, concomitantemente com a contemplação das 

demandas coletivas, um dos grandes desafios para os trabalhos em grupo.  

Concebemos, portanto, o trabalho com as PC segundo a combinação 

de diferentes técnicas corporais, oriundas de áreas de conhecimento técnico-

científico (EF e Fisioterapia); de expressões artísticas (a dança, o canto) e das 

diferentes manifestações da cultura popular (danças, festas e outros).  Advertimos, 

porém, que não serão as práticas, as técnicas em si que guiarão os sentidos dos 

trabalhos com o corpo. Em nossa opinião é imprescindível que elas sejam 

contextualizadas e re-significadas (ponderação sobre o que fazer, para quem, como 

e quando), diante das necessidades e interesses dos envolvidos, especialmente 

quando nos referimos aos trabalhos nos espaços de saúde. 

O item seguinte traz alguns conceitos do campo da Saúde que 

contribuirão para a compreensão dos sentidos que buscamos conferir à produção da 

IPC como prática de assistência à saúde. 

 

 

3.5.2 A Passagem para o Campo da Saúde: Conceitos Introdutórios 

 

Desenvolveremos a passagem e a integração de nossas reflexões 

sobre as concepções de corpo e práticas corporais com os referenciais do campo da 

Saúde Coletiva e de alguns outros elementos que integram o arcabouço teórico do 

Sistema Único de Saúde. Para isso, trabalharemos inicialmente com conceitos 

básicos, próprios da área da Saúde que auxiliarão a compreensão dos termos que 

serão posteriormente utilizados. 

O primeiro conceito a ser tratado é o da assistência à saúde. Segundo o 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (200415), a assistência à saúde é definida como um 

conjunto de ações realizadas pelo SUS, em todos os níveis de governo para o 

atendimento das demandas pessoais, individuais e coletivas, prestada no âmbito 

ambulatorial e hospitalar e também em outros espaços particularmente no domiciliar. 

                                                 
15Esta publicação encontra-se disponível para download, no endereço eletrônico:       
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/genero/livros.htm 
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Temos uma segunda definição na versão on-line da BVS-DeCS16, onde a assistência 

é nomeada como “Prestação de Assistência à Saúde”, referindo-se a todos os 

aspectos do fornecimento e distribuição de serviços de saúde a uma população. A 

“assistência à saúde” é também um dos campos da atenção da saúde.  

A atenção da saúde conjuga igualmente ações pertencentes ao SUS, 

nas diferentes esferas de governo, porém, além do atendimento às demandas 

pessoais, responde às exigências ambientais e ao campo das políticas externas do 

setor saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, op. cit.).  

Adotaremos, portanto, a definição de atividade assistencial para 

caracterizar a IPC, pois suas ações foram realizadas no espaço do “serviço de 

saúde17” para o atendimento das necessidades de saúde individuais e coletivas. 

Enfatizamos, porém, que apenas essa “configuração” seria insuficiente para proceder 

a uma prática de assistência à saúde. Para isso adotamos outros referenciais que 

serão desenvolvidos no capítulo seguinte. 

Faz-se necessário outro esclarecimento referente ao âmbito de 

assistência à saúde a que pertence o Centro de Saúde Escola do Butantã/USP: a 

Atenção Primária à Saúde (APS). Também conhecida como Atenção Básica à 

Saúde, compreende um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, situadas 

no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde. Suas ações estão direcionadas 

à promoção da saúde, à prevenção de agravos, ao tratamento e à reabilitação 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O âmbito de assistência à saúde é dividido ainda em Atenção 

Secundária ou de Média complexidade que inclui os serviços dos pequenos hospitais 

(abrange também ações de atenção primária), com a presença de profissionais 

especializados e recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, op. cit.).  

O último nível de assistência, a Atenção Terciária ou de Alta 

Complexidade é representada por grandes hospitais gerais e especializados que 

                                                 
16Disponível em: http://www.saudepublica.bvs.br/html/pt/topic.html 
17Os “serviços de saúde” incluem serviços classificados por eixos temáticos ou fases da vida. Fonte: 
http://www.saudepublica.bvs.br/html/pt/topic.html 
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empregam tecnologia de maior complexidade e de ponta, constituindo referência 

para os demais programas, sistemas e serviços (BVS SAÚDE PÚBLICA)18. 

Utilizaremos em alguns momentos o termo “Unidade Básica de Saúde” 

(UBS) para designar outros serviços de APS. As UBS (sinônimo de “Posto de Saúde” 

e “Centro de Saúde”) constituem a porta de entrada dos serviços e redes do sistema 

de saúde. Desenvolve ações de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento em 

saúde, da população de sua área de abrangência (OPAS19). 

Após a elucidação do eixo temático corpo, práticas e técnicas corporais 

e dos termos acima enunciados, apresentaremos os referenciais do campo da 

Saúde, especificamente da Saúde Coletiva e do Sistema Único de Saúde (SUS) que 

ampararam a construção e a implementação da IPC. 

 

 

 

 

4 REFERENCIAIS DA SAÚDE 
 
 

Iniciaremos este capítulo com um panorama sobre algumas questões 

sociais que têm influenciado sobremaneira o campo da Saúde. São apresentadas 

reflexões sobre as necessidades de saúde da população e sobre a construção de 

intervenções que estejam em consonância com esses fins. Vislumbraremos, ainda, 

caminhos valiosos para os trabalhos com as PC, assim como possibilidades de 

reflexão para a área da EF sobre alguns dos conceitos e princípios que norteiam o 

campo da atenção e assistência à saúde.  

Esses aspectos foram desenvolvidos, especificamente a partir de 

autores que escreveram sobre Saúde Coletiva; segundo o princípio da Integralidade 

(princípio do SUS; dispositivo “fim”, orientador das ações, da organização dos 

serviços e políticas de saúde). Os caminhos selecionados com vistas a contemplar a 

Integralidade foram: o Cuidado, o Acolhimento e a Integralidade, aqui utilizada como 

“meio” (esse sentido será posteriormente desenvolvido). Ressaltamos que nossa 

                                                 
18Disponível em: http://www.saudepublica.bvs.br/html/pt/topic.html 
19Disponível em: http://www.saudepublica.bvs.br/html/pt/topic.html 
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intenção não é confrontar idéias e conceitos dos diferentes autores (posto que 

buscamos uma aproximação inicial com esses conhecimentos e nos interessa, 

especialmente, a compreensão do panorama de suas criações e usos), mas 

apresentar o cenário atual de reflexões sobre a saúde e suas práticas nos âmbitos 

público e social.  

 

 

4.1 A Saúde e alguns de seus Desafios 

 

Os problemas que fragilizam a vida das grandes massas populacionais 

advindos dos processos econômicos, sociais e culturais do capitalismo globalizado, 

refletem-se no campo da Saúde por uma procura freqüente de cuidados da 

sociedade civil. Essa busca constitui uma maneira de compensar e preencher os 

vazios relacionados ao morrer e viver coletivos, anteriormente compartilhados em 

outros espaços culturais da sociedade (LUZ, 2004).   

Atualmente, a saúde tornou-se “um depositário de significados e 

sentidos” (LUZ, op. cit., p. 19) que não encontram respaldo na racionalidade 

presente. As necessidades de saúde são traduzidas como uma “demanda por 

símbolos, por um universo simbólico que está desencantado pela racionalidade 

econômica do capitalismo” (LUZ, op. cit., p. 19; grifos da autora). Além disso, 

exemplifica que a saúde pode estar substituindo relações de empatia entre as 

pessoas que se sentem apartadas do social pelos ideais individualistas e buscam 

práticas, meios que reintegrem o contato entre as pessoas.  

Existe ainda uma busca por atividades de proximidade e festa antes 

encontradas no mundo do trabalho e que poderiam traduzir, de certa maneira, as 

buscas por atividades coletivas em favor da saúde. Afirma que essas circunstâncias 

legitimam “situações de cuidado” (LUZ, op. cit., p. 19, grifo da autora) que já foram de 

responsabilidade de outras instituições ou espaços sociais (família, escola, entre 

outros).  

A autora sinaliza os diferentes agentes que contribuem para a 

potencialização dessas demandas, como as leis de mercado, que estimulam o 

consumo coletivo de bens e serviços individuais de saúde. Ela ressalta o papel das 
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ciências, principalmente o das biociências que promulgam concepções de saúde e 

vida que se tornaram massivamente presentes nos últimos vinte anos (busca da 

juventude, da longevidade, da beleza e vigor que podem ser conquistados por meio 

das biotecnologias20).  

Nesse sentido, cria-se um ideal utópico de que o viver pode ser 

prolongado e até mesmo planejado com base nos empreendimentos científicos. Isso 

estabelece uma crença de que a saúde seja gestada e mantida pela ciência (LUZ, 

2003; LUZ, 2004a). Outros mecanismos citados são os diferentes tipos de mídia que 

promulgam e multiplicam as ideologias expostas, sem que sejam debatidos os 

sentidos e significados presentes nesses ideais. Em relação às políticas públicas de 

saúde, ela manifesta visão positiva, mencionando que a área tem obtido benefícios 

mais significativos que outros setores sociais. 

LUZ (2003), ao analisar diferentes racionalidades médicas, sinaliza 

dupla crise na relação entre a medicina e a sociedade: a sanitária e a médica. Tem 

como pressuposto que a crise da saúde a que se refere, não diz respeito apenas ao 

contexto social, político e econômico da atualidade. Refere-se também, à relação da 

medicina com a cultura contemporânea, assim como, com o deslocamento da 

sociedade civil na busca de cuidados de saúde em outras racionalidades 

terapêuticas que tenham como prioridade a pessoa doente e o seu cuidado. 

Para atender às demandas de saúde da população, considerando o 

cenário acima ilustrado, a proposta da IPC foi construída como “prática de cuidado”, 

com característica “terapêutica”. Assumimos a concepção de ação terapêutica como 

“uma interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o 

alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente voltados 

para essa finalidade." (AYRES, 2004a, p. 74).  

A orientação de saúde que embasa nossas ações para todo o Trabalho 

de Campo (TC), distancia-se do ideal de saúde anteriormente questionado por LUZ 

(2004b). Ressaltamos que não definimos um conceito fechado de saúde, mas 

procuramos nos apoiar em noções que ampliassem as possibilidades compreensivas 

                                                 
20 Biotecnologia – “Categoria: Ciência e Tecnologia em Saúde. Qualquer aplicação tecnológica que       
utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou 
processos para utilização específica.” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2004, p. 26). 
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sobre a saúde e a produção de suas práticas. Nesse sentido, aproximamo-nos das 

idéias de TEIXEIRA (2001) que concebe saúde: 

como um estado global de equilíbrio instável de diversos elementos conectados: 
corpos, ações, sensações, sintomas, sinais, signos, técnicas, elementos 
naturais e dispositivos os mais variados, que se rearranjam continuamente na 
busca de um estado de saúde que jamais se estabiliza. Ponto de equilíbrio 
móvel, fugidio: reinvenção permanente da (idéia de) saúde. (TEIXEIRA, op. cit., 
p. 57). 

 

Compreendemos nessa concepção, que a saúde não corresponde a um 

estado a priori definido a ser perseguido. Ela não estabelece um “ideal” de saúde a 

ser alcançado, revestido de discursos normativos que intencionam regular a vida das 

pessoas (sem de fato buscar compreender o que pode vir a ser bom para elas, 

construindo o encontro terapêutico com base na alteridade). Vislumbramos, na 

perspectiva adotada pelo autor, uma viva e dinâmica interação entre pessoas, 

trabalhadores21 e usuários22 da saúde, corpos e técnicas em constante composição, 

posto que cada encontro estabelece novas interações e possibilidades para a 

assistência à saúde. 

 

 

4.2 A Saúde Coletiva 
 

A Saúde Coletiva (SC) surgiu no final da década de 1970 com o intuito 

de construir um paradigma que possibilitasse novas integrações entre as diferentes 

instituições do campo da saúde. Atualmente, diz respeito a um conjunto complexo de 

saberes e práticas da área da saúde que envolve organizações prestadoras de 

assistência à saúde da população; instituições de ensino e pesquisa e também 

organizações da sociedade civil (L’ABBATE, 2003).  

A palavra “coletivo” carrega uma multiplicidade de sentidos e 

significados nas ciências sociais e, apesar da sua imprecisão, cumpre bem o papel 

para indicar a diversidade de questões do campo da saúde (DONNANGELO 1983, 
                                                 
21 Trabalhadores de saúde são todos aqueles que exercem as suas atividades ou funções em serviços 
de saúde, públicos ou privados. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, p. 31). 
22 “Usuário” é o termo correntemente empregado nos serviços de saúde para designar os cidadãos 
que 'utilizam', que fazem 'uso' das atividades assistenciais eletrônica. Usuário: “subst. masc.: aquele 
que, por direito de uso, serve-se de algo ou desfruta de suas utilidades”) (Houaiss, 2001). 
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apud L’ABBATE, op. cit.). Para a autora, a noção de coletivo assume uma ampla 

variedade de acepções: coletivo como união de indivíduos; coletivo como intercâmbio 

entre elementos; como junção de acontecimentos da vida social e coletivo re-

elaborado socialmente como lócus específico e organizado de práticas 

(DONNANGELO, 1983, apud L’ABBATE, op. cit.). 

O campo da SC tem seu modelo teórico-conceitual construído no Brasil 

na década de 1970. O Movimento Sanitário, principal responsável pela reforma 

sanitária brasileira (ESCOREL, 1998 apud CARVALHO, 2005), organizou-se ao redor 

desse ideário. Formado por um conjunto de intelectuais e militantes que se uniram na 

crítica ao sistema nacional de saúde (vigente na época), às instituições de saúde e 

às hegemônicas práticas de saúde. Esse movimento surge num contexto de crise 

social (não apenas no setor saúde), de lutas pela redemocratização do país e de 

construção de uma sociedade mais justa, incluindo mudanças radicais no sistema, 

nas ações e práticas de saúde. Esses ideais acabaram por estruturar princípios e 

diretrizes que mais tarde foram incluídos no texto da Constituição (MATTOS, 2001).  

É na década de 1970 que o campo da SC inicia a sua estruturação 

formal, principalmente na formação de recursos humanos e no aumento da 

participação das ciências sociais na saúde e é quando há incentivo para o seu 

desenvolvimento tecnológico por meio da Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) (NUNES, 2006). No final dessa década, a SC passa a contar com diferentes 

departamentos de Medicina Preventiva e Social e assume importante base político-

ideológica do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e da Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) (CARVALHO, 2005), 

sendo a criação dessa última decisiva para o processo de institucionalização da SC. 

No início dos anos 1980 são construídas ações para a constituição de 

seu próprio campo sob outros formatos (congressos, grupos de trabalho, ensino, 

pesquisa), configurando-se como um “verdadeiro movimento sanitário” (NUNES, op. 

cit., p. 302). O próprio contorno que assume: técnico (reformulação do setor saúde) e 

político (saúde como direito do cidadão e dever do estado), além do fato de ter sido 

organizada numa associação (onde estavam reunidas produções da medicina 

preventiva, da medicina social e ciências sociais em saúde) gerou grande dificuldade 

para um consenso acerca da sua conceituação (NUNES, op. cit.). 
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De acordo com o autor, ao tratar o coletivo, o social e o público, a SC 

passou a ser entendida como um campo “estruturado e estruturante de práticas e 

conhecimentos, tanto teóricos como políticos” (NUNES, op. cit., p. 303). Argumenta 

que a falta de consenso a respeito de sua definição, deflagra a presença de “tensões 

epistemológicas, apresentando características de interdisciplinaridade, não havendo 

possibilidade de uma teoria unificadora que explique o conjunto dos objetos de 

estudo”. A SC, além de estabelecer uma crítica ao universalismo naturalista do saber 

médico, aparta-se da saúde pública, negando a primazia do discurso biológico. 

PAIM & ALMEIDA FILHO (1998) afirmam que a SC é constituída por um 

produtivo diálogo com a Saúde Pública e com a Medicina Social (estabelecida nas 

duas últimas décadas), o que lhe confere uma delimitação provisória como campo de 

conhecimento e âmbito de práticas.  

Como campo de conhecimento estuda o fenômeno saúde-doença nas 

populações em sua dimensão social. Além disso, analisa as práticas e os processos 

de trabalho em saúde e sua articulação com outras práticas sociais, visando a 

compreensão sobre os modos pelos quais a sociedade gerencia suas necessidades 

e problemas de saúde e como se organiza para enfrentá-los. Sua natureza é 

interdisciplinar e tem como disciplinas básicas a epidemiologia, o 

planejamento/administração de saúde e as ciências sociais em saúde.  

No âmbito de práticas trabalha com ações centradas nas necessidades 

sociais de saúde. Utiliza para isso, instrumentos de trabalho de diferentes saberes, 

disciplinas, tecnologias materiais e não materiais e desenvolve ações com diferentes 

grupos sociais. Pode-se considerar que a SC se consolida como campo científico 

responsável pela produção de saberes e conhecimentos sobre a saúde, abordada 

sob diferentes ângulos de distintas disciplinas.  

O âmbito de práticas construído por múltiplos agentes (especializados 

ou não) em diferentes organizações e instituições (dentro e fora do lugar 

tradicionalmente conhecido como setor saúde), afirma-se como campo 

interdisciplinar flexível e renovado, com produção teórica consistente e postura 

aberta a propostas inovadoras (PAIM & ALMEIDA FILHO, op. cit.). Nas palavras dos 

autores, a SC “preocupa-se com a saúde pública enquanto saúde do público, sejam 

indivíduos, grupos étnicos, gerações, castas, classes sociais, populações. Nada que 
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se refira à saúde do público, por conseguinte, será estranho à saúde coletiva” (PAIM 

& ALMEIDA FILHO, op. cit., p. 312). 

A aproximação que buscamos realizar com a SC é justificada 

principalmente pelo fato dessa área: 1) se configurar como campo aberto a novas 

práticas em saúde, o que possibilita a inter-relação entre diferentes áreas do 

conhecimento; 2) fornecer um conjunto de princípios e tecnologias que norteiam a 

produção dessas práticas a partir de outros horizontes normativos23 (AYRES, 2004b) 

que não apenas os da biomedicina24 e 3) privilegiar a reflexão e análise da dimensão 

social da saúde. Vislumbra-se nesses aspectos, produção de conhecimento e 

intervenção inovadora para o campo da EF, relacionadas à produção das práticas de 

assitência à saúde, aos processos de trabalho e organização dos serviços. 

Apresentaremos, a seguir, uma pequena introdução sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e os princípios e conceitos que nortearam a construção e a 

implementação da IPC: a integralidade, o cuidado e o acolhimento.  

 

 

4.3 O Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS)25 é o “arranjo organizacional do 

Estado brasileiro” (VASCONCELLOS e PASCHE, 2006, p. 531) que sustenta a 

concretização da sua política de saúde e produz ações baseadas nos seus princípios 

e diretrizes. Abrange serviços e ações de saúde, assim como sua organização 

pública nas esferas municipais, estaduais e federais. Inclui a prestação de serviços 

privados de forma complementar (contratos e convênios). 

                                                 
23Segundo Houaiss (2001), o adjetivo normativo é: 1.relativo à norma ('regra', 'preceito'); 2. que serve 
de norma (Ex.: princípio n.); 3. que estabelece normas ou padrões de comportamento; que determina 
o que é correto, bom etc. (Ex.: a ética é uma ciência n.) 
24A biomedicina está estritamente ligada às disciplinas originadas nas ciências biológicas, sendo 
balizada por uma naturalização do objeto, ou seja, há uma priorização da objetividade da doença em 
detrimento da subjetividade do paciente. O referencial da clínica médica é a doença e a lesão e não o 
doente e sua cura, o objetivo é a identificação da doença e sua causa. Há uma separação entre teoria 
e prática médica e a fragmentação do paciente (sintomas objetivos versus sintomas subjetivos). 
(GUEDES, 2006). 
25Esse item será trabalhado integralmente com o texto de VASCONCELLOS & PASCHE, op. cit., p. 
531-562). 
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Na lei no. 8.080/90 está explanado que cumpre ao SUS a tarefa de 

coordenar e associar as ações de promoção, prevenção, as curativas e de 

reabilitação de saúde estabelecidas pelo governo em todas as instâncias. Essa lei 

pressupõe a articulação de subsistemas verticais (de vigilância e de assistência 

social) e subsistemas de base territorial, procurando atender a maioria das 

demandas por atenção dos cidadãos. 

O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira realizada a partir 

do movimento sanitário. Este norteou as discussões sobre “novas políticas e novos 

modelos de organização de sistema, serviços e práticas de saúde” 

(VASCONCELLOS & PASCHE, op. cit., p. 532). Um dos aspectos mais relevantes do 

processo foi incluir a saúde na constituição como “direito de cidadania e dever do 

estado” (VASCONCELLOS & PASCHE, op. cit., p. 532), fato que viabilizou o acesso 

aos serviços de saúde a todos, sem distinção. 

É estabelecida na estrutura jurídico-legal do SUS uma “concepção 

ampliada de saúde” (VASCONCELLOS & PASCHE, op. cit., p. 532) que envolve os 

determinantes econômicos, sociais, culturais e biotecnológicos, sob a ótica 

integradora das ações e serviços de saúde, buscando superar o modo hegemônico 

que considera a saúde pela doença, principalmente nas dimensões biológica e 

individual. Lembram os autores que isso não significa abandonar a importância das 

doenças na produção das práticas de saúde, mas advertem que as novas 

conjunturas exigem outras “concepções e modos de operação” (VASCONCELLOS & 

PASCHE, op. cit., p. 532). 

 

 

4.3.1 Os Objetivos, Princípios e Diretrizes do SUS 
 

O SUS tem como objetivo principal a formulação e implementação da 

política nacional de saúde “destinada a promover condições de vida saudável, a 

prevenir riscos, doenças e agravos à saúde da população” (VASCONCELLOS & 

PASCHE, op. cit., p. 538), garantindo o acesso igualitário aos serviços assistenciais e 

à atenção integral à saúde.  
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O sistema está conformado em “diretrizes organizativas e princípios 

doutrinários” que compõem o texto de sua regulamentação. Os princípios e 

diretrizes26 do SUS integram-se e dão forma às suas idéias e à sua lógica de 

configuração, estando em consonância com os preceitos do bem-estar social e da 

racionalidade organizativa. A configuração desses princípios e diretrizes funcionou 

como referência às propostas de reformulação do sistema, dos serviços e das 

práticas de saúde no Brasil.  

A seguir, explanaremos sucintamente os princípios que, segundo os 

autores, conferem legitimidade ao sistema e às diretrizes organizativas mais 

significativas que direcionam o seu funcionamento: 

 

I. Princípios 

A Universalidade diz respeito à garantia do direito à saúde a todos os 

cidadãos e, ao mesmo tempo, o acesso amplo ao grupo das ações e serviços de 

saúde originados no sistema. Possibilita que todos os sujeitos tenham acesso aos 

procedimentos mais simples e complexos fornecidos no SUS, sem exclusão. 

A Integralidade leva em consideração as diferentes fases do processo 

saúde-doença sobre indivíduos e coletividades. Enfatiza a prestação continuada, 

expandida e qualificada do conjunto de ações e serviços, procurando garantir a 

promoção, a proteção, a cura e a reabilitação da saúde. 

A Eqüidade é o princípio que justifica a prioridade na oferta de ações e 

serviços aos setores da população com mais riscos de adoecerem e morrerem, como 

conseqüência da péssima distribuição de renda, bens e serviços.  

 

II. Diretrizes Organizativas 

A Descentralização permite que o conjunto de serviços e ações não 

funcione atrelado a um comando único, isto é, a municipalização do sistema tem o 

objetivo de que a maioria dos serviços sejam prestados diretamente. Sua finalidade é 

                                                 
26Os autores citam a definição do Houaiss (2001) para o termo diretriz como uma “linha reguladora do   
traçado de um caminho ou de uma estrada; conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar 
a termo um plano uma ação, etc.”; e para o termo princípio “origem, começo; elemento predominante 
na constituição de um corpo; proposições diretoras de uma ciência, às quais todo o desenvolvimento 
posterior dessa ciência deve estar subordinado”. 
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a distribuição de forma melhor otimizada e igualitária dos recursos assistenciais no 

território brasileiro. 

A Hierarquização possibilita a ordenação do sistema por níveis de 

atenção e a racionalização dos fluxos assistenciais entre os serviços com o objetivo 

de controlar o acesso livre aos mais especializados. O modelo piramidal pode ser 

superado, admitindo diversas portas de entrada e contrafluxos entre serviços.  

A Participação Comunitária (garantida pela Constituição Federal e 

regulada pela Lei n.o 8.1420/90) processa-se por meio da participação dos vários 

setores organizados da sociedade nas Conferências e Conselhos de Saúde nos 

âmbitos municipal, estadual e federal e pela participação em colegiados de gestão 

nos serviços de saúde. 

A Integração das ações entre os subsistemas e dos serviços em rede 

assistencial garante a ininterrupção do cuidado aos usuários para favorecer a 

eficiência e eficácia do sistema. Essa idéia converge com a de integralidade do 

cuidado.   

Após essa breve exposição dos objetivos, dos conceitos, diretrizes e 

princípios que orientam o SUS, aprofundaremos o princípio da Integralidade. 

 

 

4.4 A Integralidade: Aspectos Introdutórios 
 

Para MATTOS (2001), uma primeira aproximação de integralidade 

remete-nos ao seu conceito como um dos princípios básicos do SUS, proclamados 

na Constituição de 1988. O autor ressalta que nossa carta magna não se refere, de 

fato, à palavra integralidade, mas a “atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo da assistência” (BRASIL, 1988, art. 198) e 

indica que o termo integralidade vem sendo usado como sinônimo de atendimento 

integral.  

Argumenta que a Integralidade não é apenas um princípio do SUS, mas 

uma “bandeira de luta” (MATTOS, op. cit., p. 01) que tenta expressar uma 

congregação de valores que dizem respeito à busca por uma sociedade mais justa e 

solidária. Nessa condição, ela integra o que o autor chama de “imagem objetivo” 
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(MATTOS, op. cit., p. 02), idéia, enunciado que indica características, aspectos 

desejáveis para o SUS, suas práticas e instituições.  

O autor explicita que a idéia de “imagem-objetivo” tem sido usada na 

área de planejamento para exprimir determinados aspectos que os atores no campo 

da política indicam como desejável para uma determinada situação. Aponta que, 

para o campo da saúde, ter a Integralidade como imagem objetivo, significa 

vislumbrar uma direção para a transformação da realidade. No caso das 

transformações sociais, essa direção está sempre impregnada de um pensamento 

crítico que procura não se submeter aos contornos da realidade presente, no sentido 

de superá-la, de fazer diferente. 

Essa imagem-objetivo não se apresenta como uma idéia detalhada e 

nem como um projeto especificamente marcado, mas é configurada a partir de 

princípios gerais. Ela pode ser constituída por sentidos diversos, é polissêmica. 

Esses sentidos não são díspares, posto que se originam em contextos comuns, 

ligados entre si, porém distintos. Outra característica é que a imagem-objetivo não 

procura dizer como deve ser a realidade, mas sinaliza uma diversidade de 

possibilidades futuras.  

Nesse sentido, MATTOS (op. cit.) indica a Integralidade como imagem 

objetivo, e assim de caráter polissêmico, constituída por diferentes sentidos. Adverte 

para o fato de que, talvez, não se deva buscar definir o que é Integralidade, pois com 

isso correr–se-ia o risco de desconsiderar alguns de seus sentidos e neutralizar a 

luta dos atores sociais por uma sociedade mais justa. 

TEIXEIRA (2003, p. 01) também destaca o “caráter polissêmico” da 

Integralidade e, para a compreensão do seu significado, remete-se à expressão 

“qualidade de integral” (explicitando que a palavra “integralidade” não consta dos 

verbetes do dicionário Aurélio Buarque de Holanda). Para o adjetivo integral, o 

significado no mencionado dicionário é “total, inteiro, global”, indicando que seu 

núcleo semântico evidencia “estar todo, inteiro, completo”. Esse significado tem 

especial importância para tentar compreender os sentidos com os quais a 

integralidade tem sido empregada no campo da saúde. Segundo o autor, o 

entendimento dessa noção dependerá dos diferentes aspectos que se busca 
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integrar, “isto é, tornar inteiro: completar, inteirar, integralizar” (TEIXEIRA, op. cit., p. 

01; grifo do autor).  

Teixeira (op. cit.) defende que, como há muito por integrar no campo da 

saúde (pela multiplicidade de aspectos fragmentados, cindidos, etc.), deve-se 

identificar as prioridades dessa integração, assim como, entender os diferentes 

sentidos que vêm sendo atribuídos à integralidade nos projetos que circulam pelo 

campo. O autor questiona quais seriam as partes que os diferentes projetos e 

sujeitos buscam integrar e, do mesmo modo, quais seriam as apartações que mais 

afetam o âmbito da saúde. 

As possibilidades interpretativas sobre essas questões são múltiplas, 

porém detém-se na modalidade particular de “apartação” que chama de “cisão eu-

outro” (TEIXEIRA, op. cit., p. 02), identificando essa cisão para o conjunto de 

particularidades do campo da saúde e dos serviços públicos brasileiros. Observa que 

o foco dessa cisão está marcadamente configurada na “relação trabalhador-usuário” 

(TEIXEIRA, op. cit., p. 02) processada nos serviços.  

Na sua concepção, o que precisa ser integrado é mais do que a 

construção de um vínculo-responsabilização, “se trata de uma efetiva mudança na 

relação de poder técnico-usuário” (TEIXEIRA, op. cit., p. 02). Essa necessidade de 

integrar o outro (no caso, o usuário) é uma questão há muito tempo procurada no 

plano das práticas de saúde, nas situações cotidianas dos serviços. Para ele, essa 

apartação do outro não tem produzido bons reflexos principalmente nos resultados 

técnicos e na satisfação dos usuários, revelando que essa “apartação do outro tem 

tensionado por dentro as práticas de saúde” (TEIXEIRA, op. cit., p. 02, grifo do 

autor).  

TEIXEIRA (op. cit.) chama a atenção para o fato de como a análise 

dessa dimensão evidencia, nas últimas décadas, a ampliação do acesso da 

população aos serviços de saúde. O foco da análise desloca-se da questão sobre o 

“tema da extensão de cobertura, pelas análises centradas em temas como o 

acolhimento27 nas unidades prestadoras” (TEIXEIRA, op. cit., p. 03; grifo nosso). 

Menciona que, embora haja necessidade de aumento de oferta de serviços, esse 

                                                 
27Esse tema, na perspectiva do mesmo autor, será posteriormente desenvolvido. 
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acesso vem sendo progressivamente ampliado (em decorrência da Reforma 

Sanitária; criação do SUS e outros dispositivos de melhorias do sistema). Dessa 

forma, o novo ponto de conflito refere-se menos à possibilidade de acesso aos 

serviços de saúde e dirige-se à questão da qualidade dos serviços prestados, sendo 

esses produto “do tipo de modelo de atenção28 operante nessas unidades” 

(TEIXEIRA, op. cit., p. 05). 

 

 

4.4.1 A Integralidade e Alguns dos Seus Sentidos 
 

MATTOS (2001), num texto clássico sobre a Integralidade29 empreende 

uma análise por alguns de seus sentidos. O primeiro diz respeito à integralidade 

como traço da boa medicina (definição que mais nos interessa para este trabalho e, 

por isso, será analisada posteriormente). O segundo está relacionado à integralidade 

como modo de organizar as práticas – em que o autor entende a noção não apenas 

como uma atitude, mas como uma característica da organização dos processos de 

trabalho em saúde e faz crítica a uma concepção antiga (porém, de algum modo 

ainda presente) que separava as atividades de saúde pública das assistenciais.  

As primeiras definidas como ações tipicamente preventivas, do tipo 

imunização ou de alguns programas instituídos pelo Ministério da Saúde, não 

diretamente demandados pela população (o que chama de demanda programada). 

Já as atividades assistenciais referem-se às ações de atendimento às necessidades 

de saúde emanadas diretamente da população, por atendimento médico-hospitalar 

(demanda espontânea). A integralidade, nesse contexto, processa-se como uma 

“horizontalização dos programas antes verticais” (MATTOS, op. cit., p. 10), 

procurando  articular as duas atividades. 

                                                 
28Modelos de atenção à saúde: “Um dado modo de combinar técnicas e tecnologias para intervir sobre 
problemas de saúde (danos e/ou riscos) e atender às necessidades de saúde individuais e coletivas; 
maneira de organizar os meios de trabalho (saberes e instrumentos) utilizados nas práticas ou 
processos de trabalho em saúde. O modelo proposto pelo SUS incorpora os princípios: do acesso 
universal, onde qualquer cidadão brasileiro tem o direito de acessar serviços de saúde com qualidade; 
da integralidade da assistência, ordenando o cuidado com a saúde nos níveis de atenção básica, 
média e alta complexidade; de participação social em todos os espaços de decisão e avaliação, 
inclusive do financiamento do SUS.” (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, p. 147). 
29“Os Sentidos da Integralidade: algumas reflexões acerca dos valores que merecem se defendidos” 
(MATTOS, 2001). 
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Por último, a integralidade e políticas especiais que se organizam em 

torno de problemas de saúde específicos ou as necessidades de atenção à saúde de 

certos grupos populacionais, como por exemplo, o programa de saúde da mulher. 

Esse terceiro sentido concebe a integralidade como uma estratégia contextualizada 

destinada ao atendimento das necessidades dos sujeitos, não sendo apenas um 

objeto sem características próprias, alvo das políticas públicas. 

Retomamos o primeiro sentido, o da integralidade como traço da boa 

medicina. Esse sentido particular da Integralidade, junto com o Acolhimento e o 

Cuidado, constituem os caminhos que selecionamos para construir a integralidade 

com a idéia de “imagem-objetivo” (anteriormente explicitada).  

A integralidade como traço da boa medicina se relaciona à atitude 

profissional, pois busca produzir “uma boa prática médica” (MATTOS, op. cit., p. 05). 

Segundo o autor, essa característica da integralidade deve constituir um valor 

presente nas práticas de saúde sem exceção, ou seja, como um valor produzido no 

modo como os profissionais respondem aos pacientes que os procuram.  

Ela concretiza uma prática de saúde baseada na articulação entre as 

atividades de assistência e de prevenção, ou seja, no encontro de saúde demandado 

por um sofrimento manifesto do paciente (necessidade de assistência) e ao mesmo 

tempo, envolve a pesquisa e o levantamento de fatores de risco, diferentes dos 

envolvidos no sofrimento momentâneo (ação preventiva). Essa situação expressa 

diferentes experiências do sujeito na relação com o serviço de saúde: uma originada 

na experiência pessoal de sofrimento – as atividades assistenciais – e outra não 

procedente dessa experiência individual – as atividades preventivas.  

MATTOS (op. cit.) adverte que, embora as práticas de diagnóstico 

precoce sejam desejáveis, elas devem ser exercidas com cautela, pois podem 

conduzir à medicalização. Essa para ele, “é um processo social através do qual a 

medicina foi tomando para si a responsabilidade sobre um crescente número de 

aspectos da vida social” (MATTOS, op. cit., p. 07). Argumenta que a medicina 

preventiva tem uma condição enfaticamente medicalizante e, por intermédio dela, os 

doentes não são apenas tratados: ela recomenda hábitos e comportamentos. Há 

uma invasão da vida privada para sugerir modos de vida mais saudáveis, ou seja, 

supostamente mais capazes de impedir o adoecimento. (MATTOS, op. cit., p. 07). 
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Enfatiza que as ações preventivas precisam ser cuidadosamente 

trabalhadas (há que se primar pelo conhecimento ampliado das necessidades de 

saúde dos sujeitos), o que não significa que seja suficiente apenas uma 'articulação' 

com as atividades assistenciais. É necessário diferenciar as ações preventivas que 

favorecem o consumo de bens e serviços, ou ainda, as que pretendem fortalecer a 

ordem social “através da regulação dos corpos” (MATTOS, op. cit., p. 07), daquelas 

que buscam garantir o direito dos sujeitos à saúde. Essa atitude, baseada na 

integralidade como prática prudente deve ser buscada por todos os profissionais da 

saúde e não apenas se constituir como um recurso médico. 

Encontra-se nessa última perspectiva, a questão da própria natureza da 

integralidade: seria ela “adjetivo de uma atitude de certos profissionais, ou uma 

marca das práticas desses profissionais?” (MATTOS, op. cit., p. 08). Reflete que, se 

de fato ela é atitude, está localizada no campo das qualidades dos indivíduos. 

Poderia, nesse contexto, ser entendida como uma “idéia individualista (...) e o 

desenvolvimento de atitudes se faria através de processos que também incidem 

sobre indivíduos” (MATTOS, op. cit., p. 08). Essa concepção não favorece a 

produção de ações da equipe de trabalho no sentido de assegurar a integralidade. 

Assim, se as atitudes dos profissionais são imprescindíveis para a integralidade, “em 

muitas situações a integralidade só se realizará com incorporações ou redefinições 

mais radicais da equipe de saúde e de seu processo de trabalho” (MATTOS, op. cit., 

p. 08). 

A fim de aprofundar os caminhos que selecionamos especificamente 

para nortear a intervenção proposta por esta pesquisa tendo como direção a 

Integralidade em saúde, trabalharemos a seguir com as duas outras vertentes (ou 

ainda estratégias) já mencionados: o Acolhimento e o Cuidado. Ressalta-se que a 

prudência na adjetivação dos termos citados se deve ao fato de que não foi possível 

encontrar na literatura uma definição pontual que classificasse sua natureza. 
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4.4.2 O Acolhimento e a Integralidade 
 

Conforme apreciamos, a aproximação adotada por TEIXEIRA (2003) 

em relação à integralidade diz respeito às apartações realizadas na relação com o 

outro (trabalhador-usuário). O autor trabalha com o acolhimento na “perspectiva 

essencialmente comunicacional” (TEIXEIRA, op. cit., p. 08; grifo do autor) como um 

dispositivo que pode orientar as práticas de saúde no sentido de reconfigurar a cisão 

nas relações de saúde mencionadas. TEIXEIRA (op. cit.) indica (na sua abordagem 

para o acolhimento) “a conversa como substância principal das atividades de um 

serviço de saúde” (TEIXEIRA, op. cit., p. 08). Essa dimensão amplia a visão do 

acolhimento como uma atividade particular, específica, já tradicionalmente conhecida 

nos serviços de saúde como: recepção dos usuários; triagem; acesso à assistência; 

“porta-de-entrada”, ou ainda como pronto-atendimento. Em sua visão, essas 

concepções esvaziam o sentido do termo.  

TEIXEIRA (2001) chama a atenção para a forte presença da conversa 

nos espaços dos serviços de saúde, tanto nos encontros individuais como nos 

grupos. Sua pesquisa dirige-se à ontologia desse trabalho e indaga se a conversa é 

a substância do trabalho em saúde e, se for: quais seriam suas formas? Tem como 

pressuposto que essas formas são produzidas por aqueles que participam e 

constroem juntos a conversa, os trabalhadores e usuários. Para ele essa conversa 

tem uma qualidade especial “uma espécie de técnica geral de conversa que deve ser 

praticada em todas as conversações que se dão no serviço”. Denomina essa técnica 

especial de conversar de: “acolhimento-diálogo ou acolhimento dialogado” 

(TEIXEIRA, 2003, p. 07).  

Descreve duas características principais no acolhimento: aquela que 

acontece num primeiro momento, no contato com o usuário e suas demandas 

compreendidas como “acolhimento moral da pessoa” (TEIXEIRA, op. cit., p.11). Essa 

atitude receptiva é seguida por um diálogo para aprofundar o conhecimento sobre as 

necessidades do usuário e sobre as melhores formas de atendê-las e configura seu 

segundo traço descritivo. A atitude do trabalhador da saúde por meio dessa técnica 

de conversa é imprescindível para ajudar o outro a reconhecer suas próprias 

necessidades.  
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Enfatiza a importância em aprofundar o conhecimento das 

necessidades dos usuários, pois nem sempre reconhecemos de imediato nossas 

necessidades, já que não são permanentemente definidas, “mas são e desde sempre 

têm sido objeto de um debate interminável, de uma experimentação continuada, em 

que o que se refaz sem cessar é a nossa própria humanidade” (TEIXEIRA, op. cit., p. 

13-14). Define o acolhimento-diálogo, na dinâmica da instituição como produto “de 

um encontro pautado por tais disposições morais e cognitivas” (TEIXEIRA, op. cit., p. 

12; grifo do autor).  

Para ele o acolhimento tem a característica de interligar os diferentes 

espaços e atividades, ampliando as possibilidades de circulação dos usuários pelo 

serviço. Nesse sentido, o acolhimento não se constitui como atividade específica, 

mas se manifesta como um “conteúdo de qualquer atividade assistencial” (TEIXEIRA, 

op. cit., p. 13). Os diferentes encontros e conversas funcionam como espaços 

educativos (e conseqüentemente, o acolhimento como um dispositivo educativo), na 

medida em que promovem conhecimento do usuário sobre si, suas necessidades e 

os meios possíveis para resolvê-las. 

 

 

4.4.3 O Cuidado e a Integralidade: Reflexões Iniciais 

 

Indicamos na introdução sobre Saúde e Práticas Corporais (PC), a 

crescente busca de cuidados por parte da sociedade civil brasileira, sendo a principal 

demanda atual de atenção à saúde (LUZ, 2004a; PINHEIRO & GUIZARDI, 2004). O 

cuidado assume contorno de acolhimento, de respeito e de atenção ao sofrimento, 

produzido em grande medida pela fragilidade social (LUZ, 2004b, apud PINHEIRO & 

GUIZARDI op. cit.).  

Para AYRES (2004), o recente surgimento de novos discursos no 

campo da saúde pública (promoção da saúde, vigilância da saúde, saúde da família, 

redução da vulnerabilidade dentre outros) evidencia a vitalidade conceitual desse 

campo, porém traz como desafio a efetiva estruturação dessas propostas e uma 

profunda mudança dos modos de pensar e fazer saúde. O autor defende que essa 

mudança necessita de uma retomada de aspectos filosóficos para que os novos 
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conceitos sejam incorporados e promovam transformações práticas significativas, 

apontando o cuidado como uma possibilidade, uma reformulação teórica que pode, 

em grande medida, contribuir para a reconstrução das práticas de saúde. 

O tema cuidado em saúde é revestido de múltiplos significados 

tornando-se necessário explicitar a orientação de cuidado a qual nos referimos. 

Alguns autores assumem o cuidado como qualidade quase exclusiva de algumas 

profissões. Na Enfermagem ele é considerado categoria central, mas como indicam 

HENRIQUES & ACIOLI (2004), há também dificuldade para a sua localização e 

classificação. Segundo os autores, mesmo nessa área, onde o cuidado tem 

fundamental importância para a construção da identidade profissional, observa-se 

uma produção das práticas de cuidado, enfaticamente baseada em procedimentos 

técnicos, cada vez mais complexos em prejuízo da produção do cuidado integral, 

centrado no sujeito. 

Para PINHEIRO & MATTOS (2004), o tema do cuidado é compreendido 

como categoria-chave na promoção de novas relações entre saberes e práticas no 

campo da saúde, no sentido de construir “uma política de saúde em defesa da vida” 

(PINHEIRO e MATTOS, op. cit., p. 07). Esses autores compreendem o cuidado como 

“categoria polifônica da integralidade e de seus diferentes significados e sentidos. 

Cuidado: signo e potência da integralidade em saúde” (PINHEIRO & MATTOS, op. 

cit., p. 07). 

PINHEIRO & CECCIM (2006) afirmam que o cuidado em Saúde 

Coletiva, tem sido tema central para a discussão da transformação dos processos de 

trabalho e a reorganização da formação em saúde. Segundo eles, essa noção não se 

refere a um nível ou âmbito de atenção específico, ou ainda, a determinado 

procedimento técnico, mas a uma prática orientada pela integralidade na assistência 

à saúde qualificada. Compreendem o cuidado como um “dispositivo político da 

integralidade, uma maneira de dispor da integralidade (ordenamento da atenção, da 

gestão, da participação e da formação)” (PINHEIRO & CECCIM, op. cit., p. 25).  

O cuidado ainda é compreendido como constitutivo de todas as 

profissões do campo da saúde, seu meio, fim e própria razão de ser. Pode ser 

considerado como “categoria analítica” (SILVA JR.; PONTES & HENRIQUES, 2005, 

p. 93) que possibilita o questionamento sobre as formas de organização das 
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instituições de saúde e seus modos de produzir as práticas (dimensão relacional e a 

disposição dos saberes técnicos presentes no encontro trabalhadores-usuários).  

MATTOS (2004, p. 119), parafraseando a expressão “conhecimento 

prudente para uma vida decente” de Boaventura Santos30, trabalha com a idéia de 

“cuidado prudente para uma vida decente” (MATTOS, op. cit., p. 119). Segundo ele, 

o que caracteriza o cuidado para uma vida decente não é seu grau de cientificidade, 

pois, se esse cuidado for baseado em conhecimentos marcados pela imprudência, 

pelo descuido em relação às suas conseqüências, pela não-validação de outros 

conhecimentos, ele poderá promover “a dor, o sofrimento, a opressão” (MATTOS, op. 

cit., p. 121).  

O autor esclarece que não é o caso de negar as contribuições da 

ciência para o cuidar, mas de utilizá-las com responsabilidade, equilibrando aquilo 

que de fato se configura como possibilidade de intervenção e a capacidade de 

antecipar-se ante as possíveis conseqüências do cuidado. Também adverte que o 

direito de atenção à saúde, não deve se revestir de uma atitude que normatiza a vida 

social com o argumento de sua eficácia no controle dos processos vitais. 

Dado o contexto, ressaltamos que nossa abordagem sobre o cuidado 

será construída sob enfoque não-técnico e procedimental. Nossa referência para isso 

será principalmente apoiada nas idéias desenvolvidas por AYRES (2004a; 2004b). O 

autor concebe o cuidado como uma “atenção à saúde imediatamente interessada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento físico ou mental e, por 

conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde.” 

(AYRES, 2004b, p. 22). 

O que buscamos definir como uma prática implicada no e para o 

cuidado em saúde não diz respeito somente às referências normalmente a ele 

atribuídas de “cuidado de saúde, ou cuidado em saúde” (AYRES, 2004a, p. 74). 

Essas expressões, segundo ele, definem um “conjunto de procedimentos 

tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo tratamento” (AYRES, op. cit., 

P. 74). Como adverte o autor, não é nem o sentido de um grupo de recursos e 

                                                 
30MATTOS explica que nessa expressão está implícita uma crítica à ciência moderna, mas não o 
objeto de sua discussão. Essa expressão tem sido usada em muitas obras do autor a quem se refere 
e intitula uma coletânea recentemente lançada no Brasil. 
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formas terapêuticas e tampouco, os procedimentos auxiliares que possibilitam a 

aplicação de determinada terapêutica, mas o cuidado como um constructo filosófico, 

uma categoria a partir da qual se quer designar ao mesmo tempo: 

uma compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao sentido que as 
ações de saúde adquirem nas diversas situações em que se reclama uma ação 
terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de 
um sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por saberes 
especificamente voltados para essa finalidade (AYRES, op. cit., p. 74; grifo do 
autor). 

 

AYRES (2004a) considera o cuidado como categoria ontológica 

(segundo a proposição de cuidado de Martin Heidegger [1889-1976], em Ser e 

Tempo); como categoria genealógica (a partir dos estudos de Michel Foucault sobre 

o cuidado de si); como categoria crítica e como categoria reconstrutiva. Para esta 

pesquisa desenvolveremos especificamente as duas últimas abordagens defendidas 

pelo autor. 

 

 

4.3.3.1 O Cuidado como Categoria Crítica 
 

Nessa modalidade, o cuidado é abordado como forma de interação nas 

e pelas práticas de saúde como se apresentam na atualidade, restringindo-se “às 

tecnologias já configuradas como o campo institucional das práticas de saúde” 

(AYRES, op. cit., p. 81). O autor coloca como base para a problematização do 

cuidado, em sua construção técnica e institucional, o tipo de racionalidade que vem 

orientando a saúde pública – a rigorosidade científica com iguais estratégias 

reguladoras orientadas para uma “gestão individual dos riscos à integridade e 

desempenho funcional do corpo” (AYRES, 1997 apud AYRES, op. cit., p. 82).  

Dentre muitas possibilidades para uma abordagem crítica, seu interesse 

é a análise das tecnologias de assistência à saúde. Para ele, essa dimensão 

perpassa as demais, mas está especialmente presente no encontro terapêutico, 

espaço que tem sido significativamente afetado por uma crescente incapacidade de 

produzir atenção à saúde interessada nas necessidades das pessoas, assim como 

pelo excesso de importância dada aos procedimentos técnicos e científicos. Segundo 
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AYRES (op. cit., p. 83), “é como se a terapêutica estivesse perdendo o seu interesse 

pela vida”, distanciando suas tecnologias (“seus modos de fazer”) dos espaços e 

necessidades que lhes conferem razão de ser. Esse aspecto destacado pelo autor 

pode ser identificado em diferentes áreas do campo da saúde, evidenciando um 

problema de natureza prática (como dispor das tecnologias) e ética (os limites para a 

normatividade intervencionista das biotecnologias).  

Concebe que a assistência à saúde não é a mera aplicação de 

tecnologias para o bem estar físico e mental das pessoas e que nem tudo o que pode 

contribuir para esse bem estar está no campo dos saberes técnicos. Chama a 

atenção para o fato de que, ao estarmos diante das pessoas nas ações de saúde, 

nos caracterizamos (independente de nossa vontade) como alguém que está sempre 

respondendo a perguntas do tipo: “O que é bom prá mim?”, “Como devo ser?”, 

“Como pode ser a vida?” (SCHRAIBER, 1996 apud AYRES, op. cit., p.84). Muitas 

vezes, no contato com as pessoas sob nossos cuidados, deparamo-nos com 

questões que os conhecimentos técnicos não conseguem atender. Ficamos diante 

da necessidade manifestada pelas pessoas e nossa dificuldade em selecionar uma 

conduta que corresponderia a uma boa atenção à saúde. Nesse sentido, a tecnologia 

não se configura apenas como aplicação de ciência: 

não é somente um modo de fazer, mas é também, enquanto tal, uma decisão 
sobre quais coisas podem e devem ser feitas, então nós temos que pensar que 
nós, profissionais da saúde, estamos construindo mediações, estamos 
escolhendo dentro de certas possibilidades o que devem querer, ser e fazer 
aqueles a quem assistimos – e nós próprios (AYRES, op. cit., p. 84). 

 

Dessa forma, se considerarmos que a ciência e suas tecnologias não 

oferecem todas as repostas e possibilidades de mediar a relação terapêutica, então 

devemos conceber que as respostas só podem ser construídas pela articulação entre 

a intervenção técnica com outras dimensões não tecnológicas. Não podemos, na 

mesma medida, considerar que as pessoas que buscam atenção à saúde sejam 

consideradas apenas objetos de intervenção, receptáculos de nossos 

conhecimentos: elas devem ter a última palavra sobre suas necessidades.  

Para o autor, o cuidado em saúde precisa considerar e trabalhar na 

perspectiva da construção de projetos humanos. Afirma que “é forçoso quando 
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cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, isto é, que concepção de vida bem 

sucedida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem prestamos assistência. 

(AYRES, op. cit., p. 85; grifo do autor). No que se refere à saúde, define felicidade 

como “um horizonte normativo que enraíza na vida efetivamente vivida pelas 

pessoas aquilo que elas querem e acham que deve ser a saúde e a atenção à 

saúde” (AYRES, 2004b, p. 21).  

 

 

4.3.3.2 O Cuidado como Categoria Reconstrutiva 
 

Nessa categoria, o autor refere-se ao pressuposto levantado na análise 

crítica realizada acima de que, existem caminhos para promover a reaproximação 

entre as práticas de assistência e a vida. Afirma que a interação terapêutica tem suas 

bases na tecnologia, mas não se limita a ela. Assim, o Cuidar evidencia um tipo de 

saber que se diferencia da “universalidade da técnica e da ciência” (AYRES, 2004a, 

p. 85), mas também, não está relacionado a um fazer sem direção, a um caráter de 

livre criação. 

O espaço do Cuidado31 é aquele que se materializa nas relações 

terapêuticas, na práxis ou atividade prática. Esse saber, na filosofia aristotélica, é 

chamado de “phrónesis, ou sabedoria prática32” (AYRES, op. cit., P. 85). Sob esse 

olhar, a assistência à saúde e à doença não são apenas objetos, mas, enquanto 

objetos, “configuram modos de ser-no-mundo” (AYRES, op. cit., P. 85; grifo do autor), 

em que a utilização de determinadas tecnologias, ou não, o desenvolvimento e a 

combinação de outras e assim por diante, dependerão de um “juízo prático” (AYRES, 

op. cit., p. 86). 

                                                 
31 AYRES (op.cit.) explicita que grafará o termo com inicial maiúscula para diferenciar seu uso na 
perspectiva reconstrutiva. Já no texto de (2004b) indica que utilizará a forma de substantivo próprio 
toda vez que o termo se referir a uma atenção à saúde interessada no sentido existencial do 
adoecimento e como substantivo comum quando se referir a atividades e procedimentos no sentido 
comum. 
32“Conceito derivado da filosofia aristotélica, repercutido em nossos dias pela hermenêutica filosófica, 
que diz respeito a um saber conduzir-se frente às questões da práxis vital que não segue leis 
universais ou modos de fazer conhecidos a priori, mas desenvolve-se como phrónesis, isto é, como 
um tipo de racionalidade que nasce da práxis e a ela se dirige de forma imediata na busca da 
construção compartilhada da Boa Vida” (GADAMER, 1983 apud AYRES, op. cit., p. 20). 
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Esse tipo de saber difere daquele produzido pelas ciências, pois “não 

cria produtos, não gera procedimentos sistemáticos e transmissíveis, não cria 

universais, posto que só cabe no momento mesmo em que os seus juízos se fazem 

necessários” (AYRES, op. cit., p. 86). Argumenta o autor que a “permeabilidade do 

técnico ao não técnico” (AYRES, 2004b, p. 12*, grifo do autor) cria a possibilidade 

“de fazer dialogar a normatividade morfofuncional das tecnociências médicas com a 

normatividade de outra ordem, oriunda do mundo da vida” (HABERMAS, 1988 apud 

AYRES, op. cit., p. 22).  

 

 

4.3.3.3 As Práticas de Saúde e o Cuidado  
 

AYRES (2004a) aponta vários desafios para a reconciliação dos 

saberes técnicos e não técnicos, enunciando-os segundo os aspectos que seguem: 

voltar-se à presença do outro; otimizar a interação e enriquecer horizontes. 

 

I. Voltar-se à presença do outro 

Nesse aspecto procura esclarecer a necessidade de superar a 

utilização de tecnologias centradas na racionalidade biomédica, embora ressalte que 

são fundamentais e insubstituíveis no reconhecimento das necessidades de saúde, 

em sua dimensão física. Quando nos voltamos para um tipo de atenção que valoriza 

a presença do outro, o sujeito da assistência, nossas práticas também precisam 

seguir outras orientações (AYRES, 2004a).  

Segundo o autor, conceitos de outras áreas como a Psicologia, a 

Antropologia e a Sociologia, podem contribuir para uma melhor compreensão dos 

sujeitos com os quais interagimos nas ações de saúde. Para ele, a lógica de 

funcionamento das disciplinas científicas procura estabelecer regularidades e 

relações causais sempre muito abstratas para as situações reais encontradas nas 

práticas de saúde. 
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Esse espaço concreto, no qual se operacionaliza a relação terapêutica, 

lugar privilegiado das tecnologias leves33, precisa ser organizado de modo a 

maximizar as chances de colocar-se em ação a sabedoria prática, abrindo espaço 

para que o outro da assistência (usuário) tenha participação mais ativa e criativa e se 

produza, de fato, um encontro sob a perspectiva do Cuidado. Menciona que, 

preocupações desse tipo têm gerado um campo de reflexões e de inovações de 

grande importância para o Cuidado em saúde, tais como: o acolhimento, o vínculo e 

a responsabilização (AYRES, op. cit.). 

  

II. Otimizar a relação   

Para otimizar as relações, AYRES (op. cit.) indica a importância de uma 

escuta qualificada no momento da assistência, não no sentido de ser boa ou ruim, 

mas “da natureza mesma da escuta, daquilo que se quer escutar” (AYRES, 2004b, p. 

23). O autor adverte que a escuta que realizamos está relacionada ao tipo de 

“horizonte normativo” (AYRES, op. cit., p. 23) que orienta nossas intervenções.  

Se esse horizonte normativo for o da morfofuncionalidade e seus riscos, 

a “escuta” dos aspectos relacionados à condição existencial dos sujeitos serão 

secundarizados. A prioridade, nesse caso, se restringe à obtenção de dados 

objetivos da condição de saúde dos sujeitos e sobre os meios para controlá-la. Por 

outro lado, ao deslocar-se o horizonte normativo para a dimensão existencial, amplia-

se a abertura à presença do outro e, conseqüentemente, maximizam-se as 

possibilidades para a compreensão do que os sujeitos esperam e/ou precisam para a 

sua saúde. 

 

III. Enriquecer horizontes 

Nessa dimensão, AYRES (2004a) salienta que a produção de um 

Cuidar efetivo precisa, juntamente com a valorização da presença ativa do usuário e 

a otimização das relações, da expansão de horizontes dos diferentes espaços e dos 
                                                 
33Ayres refere-se ao trabalho de Merhy que propõe a classificação do trabalho em saúde em 
tecnologias leves compreendidas como tecnologias de relações: produção de vínculo; autonomização, 
acolhimento; a gestão e o gerenciamento dos processos de trabalho. As leve-duras designam os 
saberes bem estruturados operacionalizados no processo de trabalho em saúde, tais como, a clínica 
médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, etc. Já as tecnologias duras correspondem aos 
equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas e estruturas organizacionais (MERHY, 2002). 
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profissionais da saúde. Outras possibilidades terapêuticas, embora pouco difundidas, 

passam a ser consideradas, tais como, a “pluralidade dialógica” (AYRES, op. cit., p. 

89). Essa perspectiva envolve a abertura dos espaços e serviços de assistência a 

outras linguagens como as artes, as linguagens corporais e outras abordagens 

terapêuticas.  

Propõe que essas “heterodoxias terapêuticas” (AYRES, 2004b, p. 26) 

(as referidas acima e outras distintas das linhas ortodoxamente difundidas), podem 

ser pensadas para “fora” do espaço do serviço de saúde, porém, articuladas a ele. 

Sugere algumas ações: desenvolvimento de talentos, escolarização, acesso à 

proteção legal e policial, atividades de lazer e socialização, vivências corporais, 

desenvolvimento comunitário e participação política, meios menos ortodoxos de 

Cuidado em saúde.  

AYRES (op. cit.) também chama a atenção para a necessária re-

configuração dos modos de produzir a atenção à saúde centrada no modelo 

biomédico, indicando necessária a abertura a constructos de outras ciências e 

saberes. Esse movimento envolve a construção de equipes interdisciplinares; a 

produção de ações intersetoriais (meio-ambiente, educação, saúde, bem-estar social, 

cultura, trabalho etc.) e a produção das práticas de saúde, segundo diferentes 

horizontes normativos (AYRES, op. cit.). 

Para alcançar a almejada reconstrução das práticas de saúde é 

imprescindível a sensibilização e abertura à presença dos aspectos não técnicos (à 

sabedoria prática já mencionada). Segundo o autor, essa dimensão não se constrói 

como uma nova tecnologia, já que sua natureza não é teórica nem técnica. Indica 

que esse tipo de prática pode ser especialmente beneficiada, por encontros 

sistemáticos de supervisão; por estudo de casos nos serviços e por um “modelo de 

formação de recursos humanos, nas instituições de ensino, nos quais a reflexão 

sobre os significados éticos, morais e políticos das práticas de saúde seja sempre 

promovida” (AYRES, op. cit., p. 26). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Adotamos como caminho metodológico a Pesquisa Social em Saúde de 

caráter qualitativo recorrendo-se à obra de MINAYO (2005). Segundo a autora este 

tipo de pesquisa responde à complexidade dos objetos de estudo no campo da 

saúde que implicam na composição de elementos biológicos e sociais. Assinala que 

o termo ‘qualitativa’ é redundante, pois a princípio toda investigação social deveria 

contemplar a característica essencial de seu objeto: o aspecto qualitativo.  

A Pesquisa Social em Saúde se ocupa do fenômeno saúde/doença e 

das representações deste para os diferentes sujeitos e instituições envolvidas 

(profissionais e usuários; instituições políticas e de serviços). O setor saúde possui 

especificidades relacionadas: ao contexto político, econômico, social e ideológico; ao 

conjunto de saberes teóricos e práticos sobre saúde e doença e também, sobre todo 

o mecanismo que envolve os serviços e os usuários de Saúde (institucionalização, 

organização, administração e avaliação). Essa especificidade não deve impedir que o 

setor saúde cumpra o seu compromisso com a questão social maior, ou seja, sua 

prática e formulação de conceitos estão completamente transpassados pelos 

diferentes aspectos de organização da vida em sociedade (MINAYO, op. cit.). 

A saúde para a autora é compreendida como disciplina implicada nas 

diferentes instâncias da realidade social sendo sujeita às mesmas alternâncias 

avanços, retrocessos, questionamentos e perspectivas do contexto sociológico a que 

pertence. Nessa linha de pensamento as ciências da saúde são compreendidas não 

como disciplinas, mas uma variedade delas, não apartadas de outras áreas que 

trabalham na compreensão da realidade (MINAYO, 2006).  

MINAYO (2005) aponta que uma das questões essenciais da pesquisa 

social é o problema da intervenção, que demanda uma abordagem dialética34. Nessa 

perspectiva, a compreensão dos fenômenos são a via de acesso para o 

processamento das transformações, fazendo com que a teoria (fomentada pela 

prática) seja constantemente repensada.  

                                                 
34Dialética: “em sentido bastante genérico, oposição, conflito originado pela contradição entre 
princípios teóricos ou fenômenos empíricos”. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001). 
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Outro eixo orientador da pesquisa social é a concepção do sujeito do 

estudo como pessoa, invariavelmente permeada por traços sociais e culturais. Essa 

postura implica compreender: as relações entre os sujeitos e suas histórias; as 

representações, crenças, percepções e opiniões que as pessoas constroem sobre 

diferentes aspectos de suas vidas e do que realizam sobre si mesmas; da produção 

do seu trabalho, de como pensam e sentem.  

Outro aspecto relevante defendido por MINAYO (2006) nos interessa 

particularmente, porque considera a dimensão da subjetividade como plena de 

significado, constitutiva da realidade social e inseparável da compreensão objetiva. 

Essa abordagem que tem no “SIGNIFICADO” (MINAYO, op. cit., p. 24; grifo da 

autora) o objeto central de análise, não se preocupa com os processos de 

quantificação, mas sim em explicar as entrelinhas das relações sociais, consideradas 

primordiais e “resultado da atividade humana criadora, afetiva e racional.” (MINAYO, 

op. cit., p. 24). O âmbito da investigação qualitativa é o dia-a-dia e os acontecimentos 

do senso-comum, compreendido e re-compreendido pelas pessoas que o 

experimentam.  

Entendeu-se, portanto, na pesquisa social a abordagem mais 

condizente à aproximação que desejávamos realizar. Ressaltamos que não optamos 

mensurar ou pormenorizar os parâmetros físicos e biológicos de desempenho dos 

usuários, como tampouco evidenciar os resultados quantitativos do trabalho sobre os 

mesmos. Em igual medida, não objetivamos realizar um estudo comparativo entre 

técnicas, práticas e métodos de abordagem corporal, em relação a modelos já 

tradicionalmente conhecidos ou com quaisquer outras propostas inovadoras e/ou 

heterodoxas no campo da Educação Física35.  

Lembramos que o objeto de estudo desta investigação é constituído 

pela implementação de uma Intervenção de Práticas Corporais (IPC) para os 

usuários encaminhados do Setor de Saúde do Adulto (SSA) do Centro de Saúde 

Escola Butantã-USP, tendo como referência o princípio da Integralidade em Saúde. 

                                                 
35Nessa medida, tampouco buscamos construir um “modelo” de prática para o campo supra citado, 
pois entendemos que uma intervenção (educativa-assistencial) se desenvolve essencialmente, a partir 
do conhecimento das necessidades, interesses e desejos dos sujeitos a ela destinados, assim como, 
das características, demandas e possibilidades de interlocução com a instituição e os trabalhadores 
envolvidos no processo. 
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Porém, o processo de implementação da IPC desencadeou uma série de novas 

ações no espaço de pesquisa (CSEB/SSA), implicando na ampliação de nossas 

análises para os desdobramentos produzidos por esse movimento. Nesse sentido 

foram empreendidas ações para a ampliação das interações da IPC com o SSA e 

seus trabalhadores. Essa aproximação permitiu conhecer o cotidiano das práticas de 

saúde do Setor e ampliou a compreensão que os trabalhadores tinham sobre a IPC. 

 

 

5.1 Aspectos Éticos da Pesquisa 
 

Os sujeitos integrantes do GIPC foram informados de que a IPC se 

tratava de uma pesquisa desde o momento do seu ingresso no grupo. Explicitaram-

se os objetivos do estudo, assim como, as demais informações que constaram do 

“Consentimento Livre e Esclarecido36”. Todos os sujeitos que integraram a pesquisa - 

da IPC e das Entrevistas (usuários e trabalhadores) receberam uma cópia do 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela pesquisadora com seus números 

de telefone. 

Informou-se aos integrantes da IPC que alguns dos Encontros seriam 

filmados e fotografados, existindo a possibilidade de tornar pública as imagens. Após 

a permissão dos sujeitos para esses eventos, solicitou-se a assinatura do 

“Consentimento” recordando-os que a qualquer momento poderiam desistir de 

integrar o conjunto das ações da pesquisa. Procedeu-se da mesma forma para a 

realização das entrevistas. 

Lembramos que a identidade dos sujeitos foi mantida em sigilo em 

todos os procedimentos adotados. Preservou-se também, informações que o 

pesquisador tenha compreendido como “confidenciais”. O material filmado, 

fotografado e gravado em áudio e os “consentimentos dos sujeitos” encontram-se 

sob guarda sigilosa da pesquisadora. 

 

                                                 
36 Os formulários utilizados para os Usuários e os Trabalhadores, encontram-se, respectivamente no 
ANEXO VI e VII. 
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5.2 Os Instrumentos de Pesquisa 
 

Adotamos como instrumentos de pesquisa a Observação, o Diário de 

Campo e a Entrevista, segundo as considerações de MINAYO (2005; 2006). 

 

 

5.2.1 Observação 

 

Foi utilizada no Trabalho de Campo (TC) deste estudo a modalidade de 

observação livre, sem roteiro específico, registrada em todo o espaço e tempo do 

trabalho de campo (MINAYO, op. cit., 2006). Trabalhou-se também com a 

observação com roteiro pré-estabelecido, numa ação pontual de observação das 

atividades do SSA. 

A primeira modalidade, com o GIPC, objetivou-se principalmente 

compreender os motivos e significados da participação dos usuários na IPC; suas 

demandas de saúde relacionadas ao trabalho com o corpo; as opiniões dos 

integrantes em relação à dinâmica do trabalho; as relações dos integrantes entre si e 

destes com a pesquisadora. Registraram-se, porém, todos os aspectos que de 

alguma forma se aproximavam da nossa problemática, assim como, outros 

elementos aparentemente não relacionados. 

Os objetivos das observações, em relação às diferentes ações 

realizadas no espaço de pesquisa foi o de compreender a dinâmica de 

funcionamento do CSEB, seus setores, atividades e equipes. Já as observações com 

roteiro37 realizaram-se nas seguintes atividades do SSA: “chefia de dia”; “grupo de 

auto-cuidado (pertencente ao Programa de Atenção à Saúde no Envelhecimento – 

PASE)” e “atendimento de enfermagem” (AE). O roteiro de observação objetivou o 

registro e organização das informações relacionadas à dinâmica das atividades 

(modo de produzir a prática e a relação dos trabalhadores com os usuários) e às 

queixas corporais dos usuários. 

 

 

                                                 
37Especificamente essas observações podem ser encontradas no capítulo 6.1.2, categoria 2.A. 
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5.2.2 Diário de Campo 

 

O diário de campo foi utilizado para o registro das informações e das 

impressões pessoais da pesquisadora, levantadas por intermédio das observações 

realizadas nos ENCs com o GIPC; nas diferentes ações do TC38 e pelas 

observações pontuais das atividades do SSA. Maiores informações sobre as 

observações registradas encontram-se no item acima. 

 

 

5.2.3 Entrevistas 

 

Trabalhamos com entrevistas semi-estruturadas seguindo as 

orientações para a construção de roteiros de MINAYO (2005). Segundo a autora os 

roteiros devem se apoiar nos indicadores mais importantes para a construção dos 

dados empíricos. Eles permitem maior flexibilidade nas conversas, a captação de 

novas temáticas e o levantamento das questões de relevância para os interlocutores. 

Serão descritos no próximo item, os procedimentos adotados para a 

realização das entrevistas empregados tanto para os integrantes da IPC como para 

os TSSA. As características da coleta dos dados, amostra e os roteiros dos grupos 

mencionados serão posteriormente desenvolvidos (neste mesmo capítulo), quando 

forem descritos os procedimentos referentes às duas principais direções reveladas 

pelo TC: a Implementação da IPC e a Ampliação da Relação Institucional. 

 

 

5.2.3.1 Definição dos Grupos Entrevistados 

 

Selecionaram-se dois grupos para a realização das entrevistas: 1) os 

integrantes do GIPC e 2) os TSSA. A definição desses grupos objetiva o 

levantamento de dados referentes aos dois principais movimentos do TC descritos na 

introdução deste capítulo. 

                                                 
38Consultar as Fases do TC (TABELA 6). 
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A definição da quantidade de informantes que seriam entrevistados em 

cada um dos grupos seguiu o critério de saturação. Segundo MINAYO (2006), esse 

critério corresponde ao entendimento que o pesquisador constrói na relação com o 

conjunto do TC, de que a quantidade de entrevistados proporcionou informações 

suficientes para compreender a lógica interna dos grupos em questão. Lembramos 

que a amostra do GIPC correspondeu à sua composição final, ou seja, não 

participaram dela necessariamente, os mesmos usuários do início da implementação 

da IPC (agosto de 2003). 

Realizaram-se as entrevistas na fase final do TC (setembro/outubro de 

2006). Essas foram precedidas por entrevistas-piloto para o aprimoramento dos 

roteiros. Utilizamos as siglas (USU) para designar os Usuários da IPC (e 

consequentemente os entrevistados) e (TBL) para nomear os trabalhadores que 

compuseram a amostra dos entrevistados do SSA. 

 

 

5.2.3.2 Coleta dos Dados 

 

As entrevistas foram iniciadas por uma conversa informal, seguida pela 

apresentação do “Consentimento Livre e Esclarecido” com as informações sobre o 

projeto, as condições de participação dos sujeitos e a garantia do anonimato do 

depoimento dos mesmos. Após o aceite dos entrevistados, iniciou-se a gravação das 

entrevistas que foram posteriormente transcritas pela própria pesquisadora. 

Os detalhes sobre a realização das Entrevistas com os usuários e os 

trabalhadores serão posteriormente desenvolvidos, quando descrevermos os 

procedimentos com os referidos grupos.  

 

 

5.2.3.3 Método de Análise 

 

Os dados dos discursos foram apreciados segundo a Análise de 

Conteúdo em sua modalidade Temática. Segundo BARDIN, citado por MINAYO 

(2006), a análise de conteúdo é entendida como um grupo de técnicas que buscam 
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compreender e descrever o conteúdo da comunicação, construindo indicadores que 

possibilitem a inferência de elementos de um dado contexto. MINAYO (op. cit.) indica 

a modalidade Temática da Análise de Conteúdo, como a mais apropriada para as 

pesquisas qualitativas em Saúde. 

Para a autora, a Análise Temática está relacionada à enunciação de 

determinado assunto que contempla uma variedade de relações. Pode ser 

apresentada por intermédio de uma palavra, uma frase ou um resumo dos 

depoimentos. O tema compreende uma “unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura” (BARDIN, citado por MINAYO, op. cit., p. 315).  

A análise temática baseia-se no levantamento dos “núcleos de sentido 

que compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência” (MINAYO, op. cit., p. 

316, grifos da autora) tenham algum significado para a compreensão do objeto 

analisado. Para esta investigação utilizamos a análise da presença dos núcleos de 

sentindo desconsiderando sua quantificação. 

 

 

5.3 O Trabalho de Campo 

 

O Trabalho de Campo (TC) em pesquisa qualitativa diz respeito ao 

espaço que possibilita a investigação da especificidade do objeto de estudo 

(MINAYO, op. cit.). O TC desta investigação foi iniciado em agosto de 2003 e 

finalizado em novembro de 2006.  

Os itens a seguir descrevem os diferentes movimentos envolvidos no 

TC. O primeiro referente à implementação da IPC: o cenário do estudo e as 

características do espaço de pesquisa; a implementação da IPC, seu formato, 

objetivos, conteúdos e estratégias e o perfil das amostras (da IPC - usuários 

integrantes da IPC e usuários entrevistados). O segundo está relacionado às ações 

desenvolvidas em parceria com o SSA, nomeado como Ampliação da Relação 

Institucional (ARI). Os dois movimentos e suas ações poderão ser visualizados no 

final deste capítulo na TABELA 6.  
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5.3.1 A Intervenção de Práticas Corporais (IPC) 

 

A implementação da IPC constituiu a principal ação do TC. O 

movimento de sua implementação proporcionou novas interações com o espaço de 

pesquisa e como mencionamos anteriormente, desencadeou a produção de novas 

ações e a extensão de nossas análises para os efeitos Institucionais da IPC. 

Além de sua característica, especificidade técnica e metodológica, 

próprias de um trabalho corporal, objetivou produzir sua prática com vistas à 

construção da Integralidade em Saúde (princípio do SUS). Para a operacionalização 

deste princípio foram selecionados como estratégias a Integralidade (“traço da boa 

medicina”) o Acolhimento (perspectiva comunicacional) e o Cuidado (constructo 

filosófico). 

As ações foram nomeadas da seguinte forma: Intervenção com Práticas 

Corporais (IPC), caracterizando a ação que designa o próprio objeto de estudo e sua 

implementação; Grupo de Intervenção de Práticas Corporais de (GIPC), constituído 

pelo grupo de usuários que integram a IPC e a ação semanal com esse grupo de 

Encontro (ENC). 

 

 

5.3.1.1 O Espaço de Pesquisa 

 

O espaço de pesquisa selecionado foi o Centro de Saúde Escola 

Samuel Barnsley Pessoa, também conhecido como Centro de Saúde Escola do 

Butantã - USP39 (CSEB-USP). É uma unidade docente-assistencial da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, sob encargo dos Departamentos de 

Medicina Preventiva, Pediatria, Clínica Médica e FOFITO (Fisioterapia, 

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional). O CSEB tem colaborado para o 

desenvolvimento das práticas de atenção primária à saúde no Brasil, sobretudo por 

intermédio de suas atividades de formação e pesquisa em serviço, além de atender à 

população associada à rede de atenção básica de saúde do Município de São Paulo.  

                                                 
39A autorização da direção do CSEB para a realização da Intervenção encontra-se no ANEXO I. 
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FIGURA 1 - Visualização da entrada do CSEB 

 

Desenvolve ações40 de ensino na graduação (medicina, fonoaudiologia 

e enfermagem); na pós-graduação (senso lato e estrito) e na extensão (cursos de 

especialização, atualização e difusão). Na pesquisa suas ações têm se restringido às 

áreas de interesse dos Departamentos da Faculdade de Medicina que estão mais 

presentes no CSEB (Medicina Preventiva - Saúde do Adulto, Saúde Mental; 

Odontologia; Pediatria e Fonoaudiologia) e também da Escola de Enfermagem 

(Departamentos de Saúde Coletiva e Administração). Algumas outras áreas nos 

últimos tempos (ligadas ou não à FMUSP) têm desenvolvido pesquisas pontuais, tais 

como: a Educação Física, Psicologia e Psiquiatria. 

                                                 
40As informações que seguem com o perfil do CESB-USP foram desenvolvidas a partir do texto do 
Prof. Dr. José Ricardo Ayres elaborado para “subsidiar debate interno sobre o papel do CSE na 
Atenção Primária da FMUSP” em outubro de 2005, disponível no endereço eletrônico: 
http://www.fm.usp.br/cseb/mostrahp2.php?origem=cseb&xcod=O%20CSE%20e%20a%20Atenção%2
0Primária%20na%20FMUSP. Ressaltamos que esta fonte de dados sobre o CSEB correspondia à 
informação mais atualizada até a data de conclusão desta pesquisa. 
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Do ponto de vista da assistência à saúde o CSEB tem certas 

particularidades e funções mistas. Está vinculado à Universidade, porém trabalha 

com o âmbito Estadual e Municipal da Saúde; possui ações em saúde da família, 

mas opera diferentemente de uma unidade de saúde da família tradicional. Sua 

complexidade tecnológica é maior que a média das unidades básicas de saúde, mas 

não é uma unidade de retaguarda, ou um serviço de especialidades médicas. 

 

 

5.3.1.1.1 Estratégias de Aproximação do Espaço de Pesquisa  

 

O contato da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, 

estabelecido com o CSEB foi iniciado no ano de 1999, por intermédio de um trabalho 

dos alunos da disciplina de graduação “Educação Física do Adulto” coordenado pela 

Profª. Dr.ª Yara Maria de Carvalho. O prosseguimento da parceria resultou na 

pesquisa de mestrado realizada por FREITAS, F. F. no período 2001 até 2003, com o 

título: "O educador físico no serviço público de saúde: uma proposta de Educação 

Física para o Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa" (trabalho orientado pela 

referida Professora). A presente pesquisa constitui um desdobramento do projeto 

inicial “Práticas Corporais e Comunidade”.  

Atualmente as ações da EEFE no CSEB-USP estão ligadas às 

atividades de Pesquisa e Extensão. No plano da Pesquisa tem como tema 

“Educação Física e Saúde Coletiva: um Campo de Produção de Conhecimento e 

Intervenção Profissional”. Na área de Extensão foi incluída nas atividades do CSEB 

como “Práticas Corporais - Educação Física em Atenção Primária”. Ambas as ações 

são coordenadas pela Professora Dra. Yara Maria de Carvalho do Departamento de 

Pedagogia do Movimento do Corpo Humano, com financiamento da Pró-reitoria de 

Pesquisa - USP; Pró-reitoria de Cultura e Extensão – USP e da FAPESP. Os 

contatos iniciais para a realização da presente pesquisa foram realizados pela já 

citada coordenadora que apresentou a pesquisadora à direção do CSEB. 

As ações de aproximação do espaço de pesquisa se processaram por 

meio de reuniões com a direção do CSEB e da apresentação da proposta da 

Intervenção para os trabalhadores do SSA. Essa apresentação foi realizada com 
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vivência prática (nos moldes do trabalho que foi realizado na IPC com os usuários), 

seguida de exposição teórica sobre os objetivos da pesquisa e debate sobre as 

impressões, dúvidas e algumas sugestões dos trabalhadores do Setor para a 

implementação da Intervenção. 

Descreveremos a seguir as três reuniões iniciais de aproximação com o 

espaço de pesquisa realizadas com a direção do CSEB41: 

 

I. Primeira Reunião: Apresentação da Pesquisadora à Direção do 

CSEB 

Inicialmente foi agendada uma reunião com a direção do CSEB, 

objetivando: conhecer o espaço de pesquisa e suas atividades; obter dados sobre o 

perfil dos usuários do serviço; avaliar possíveis demandas do Serviço e/ou sugestões 

e apresentar o projeto de pesquisa. Durante a conversa (que durou cerca de 2 horas) 

a direção apresentou brevemente as atividades do CSEB, enfatizando a importância 

das ações educativas para a atenção à saúde. 

Após a apresentação do projeto de pesquisa realizado pela presente 

pesquisadora foram feitos alguns comentários, pela direção de grande importância 

para a construção da intervenção. Discorreram sobre o modo com o qual, em geral, 

os profissionais da saúde acreditam poder contribuir para o "não saber" das classes 

populares. Ressaltaram a importância de não negligenciar o saber das pessoas (se 

referindo ao meu discurso sobre a consciência corporal).  

Defenderam a idéia de que as classes populares são privilegiadas, no 

sentido de ter maior consciência do corpo, ressaltando a influência positiva que a 

diversidade étnica do povo brasileiro (da mistura latina, indígena e negra) exerce 

sobre o corpo. Enfatizaram que as classes populares podem não ter o saber técnico, 

do profissional (burguês, classe média), mas têm seu próprio saber: “talvez essas 

pessoas não saibam do braço, do osso, onde começa onde termina, mas têm um 

conhecimento do corpo que se relaciona e que se comunica 42”. 

Em resposta a essa observação, argumentou-se que até o momento, a 

prática com os conteúdos mencionados - exercícios de percepção e sensibilização 

                                                 
41 Informamos que os relatos sobre as reuniões resultam de construção coletiva. 
42Depoimento manuscrito a partir de comentário da direção do CSEB. 



 65 

corporal - eram satisfatoriamente trabalhados com diferentes grupos e populações. 

Destacou-se que o grupo de práticas, objeto de estudo do projeto anterior43 tinha 

algumas dificuldades quanto às expressões do tocar, do contato, do abraço, etc. e 

que a proposta atual pretendia promover outras possibilidades de relações e 

aproximações dos participantes entre si e de cada um consigo mesmo.  

Quando o pesquisador mencionou que trabalharia, eventualmente, com 

princípios básicos de danças étnicas, houve questionamento sobre o motivo da 

utilização desse recurso, já que a cultura brasileira tem suas próprias danças. 

Argumentou-se que alguns movimentos, como por exemplo, o ato de percutir os pés 

contra o solo está presente em diferentes culturas e que o objetivo não era ensinar o 

“modelo” de determinada dança, mas sim aproveitar dessa linguagem para a 

apropriação e a re-apropriação de gestos e movimentos próprios da expressão 

humana. 

Após ressalvas referiram que as pessoas querem coisas novas e que é 

bom para elas aprenderem outras coisas e que inovações e ousadias são muito bem 

vindas, mas há que se considerar, sempre, que essas pessoas não são desprovidas 

de um saber prévio. 

No prosseguimento da reunião foi enfatizado que a questão da 

mudança de comportamento, em relação aos hábitos saudáveis, ou seja, a 

passagem da informação para a ação são um dos grandes problemas em Saúde. 

Acreditam que as propostas educativas que possam sensibilizar (nomeada como 

uma possível “educação das sensações”) são caminhos interessantes, sendo uma 

nova proposição, em relação ao apelo de ações que utilizam apenas recursos 

teóricos. 

No final da reunião indagaram sobre a logística do trabalho: como seria 

a captação de pessoas; em quais grupos seria divulgado; se seria feito por meio de 

encaminhamento médico ou de cartazes. Expressaram preferência por um trabalho 

de grupo que fosse genérico, ou seja, que não fosse especificado por patologia e que 

estivesse ligado ao setor de Saúde do Adulto. Houve sugestão para o título da 

                                                 
43Freitas, F. F., “O educador físico no serviço público de saúde: uma proposta de Educação Física 
para o Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa". Dissertação de Mestrado apresentada à EEFE-
USP, 2004. 
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proposta no CSEB: "educação da sensibilidade corporal" ou de "consciência 

corporal".  

Anteciparam que o público principal seria o de mulheres; usuários na 3ª 

Idade (neste caso haveria um número maior de homens) e que os homens jovens, 

seriam praticamente ausentes. Combinou-se que o trabalho seria realizado uma vez 

por semana com uma hora e meia de duração. Foi agendada uma nova reunião para 

que os programas e atividades do Setor de Saúde do Adulto fossem apresentados 

com detalhes.   

 

Avaliação da Primeira Reunião e Implicações para a IPC 

Após a reunião avaliamos que a reação da direção à apresentação da 

proposta, quanto ao seu teor educativo e aos seus conteúdos, sinalizaram a 

necessidade de compreendermos melhor, o sentido dado às ações educativas em 

Saúde, especificamente em Atenção Primária. Dessa forma, reservou-se cuidado 

especial para a compreensão do tipo de encontro que se estabelece entre o 

profissional de saúde, no caso o educador físico e o usuário do serviço de saúde, ou 

seja, entre os diferentes saberes e subjetividades presentes.  

O caráter pedagógico do trabalho deveria não apenas contemplar os 

aspectos de ensino-aprendizagem (em geral pensados a partir das premissas de que 

‘alguém ensina’ e ‘alguém aprende’), mas dever-se-ia atentar para a construção de 

relações de troca, escuta e acolhimento das diferenças e singularidades presentes. 

Outro aspecto importante foi a receptividade e o interesse por parte da direção do 

CSEB quanto à proposta do projeto. 

 

II. Segunda Reunião: Apresentação das Atividades do SSA à 

Pesquisadora 

Durante este encontro foram apresentadas (com detalhes) as atividades 

e os programas do Setor de Adultos do CSEB. Os programas são divididos em 

diferentes Setores de Assistência: Saúde da Criança; Fonoaudiologia; Saúde Bucal; 

Saúde Mental e Saúde do Adulto. A direção nos adiantou que o Setor que realizaria o 

maior número de encaminhamentos para a IPC seria o Setor de Saúde do Adulto, 

enunciando os diferentes programas que integram as atividades do Setor. Indicaram 
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que dentro do Setor de Adultos haveria a predominância de encaminhamentos do 

Programa de Atenção à Saúde no Envelhecimento.  

No final da reunião, a direção solicitou que fosse elaborado um 

informativo sobre o trabalho descrevendo: os critérios para encaminhamento 

(população alvo); os objetivos; os pré-requisitos e recomendações para a proposta; 

os critérios para a participação; os horários e que fosse realizado uma capacitação 

para a equipe do Serviço que divulgaria a proposta. Informaram que deveríamos 

agendar as datas do Auditório para a realização das atividades da IPC. A 

apresentação da proposta foi agendada para a reunião de equipe do Setor de Saúde 

do Adulto, espaço onde são discutidos assuntos gerais relacionados ao Setor. 

 

Avaliação da Segunda Reunião e Implicações para a IPC 

Nesse segundo encontro foi possível um aprofundamento da 

compreensão sobre a interface entre a IPC e o SSA, principalmente evidenciada pela 

característica educativa presente nos programas e atividades do Setor. Pareceu-nos 

que a proposta do Serviço como um todo está centrada no desenvolvimento da 

atitude de cuidado e de autonomia dos usuários em relação à melhoria e à proteção 

da saúde. Ainda, que existe espaço e demanda para os trabalhos que dizem respeito 

ao corpo, diferente daqueles habitualmente referidos quando pensamos na relação 

entre EF e Saúde. 

 

III. Terceira Reunião: Apresentação da Proposta à Equipe de 

Trabalhadores do Setor de Saúde do Adulto  

Na primeira parte da exposição foram explicitados os objetivos e o 

desenho geral do trabalho. Em seguida propusemos uma vivência (com os 

conteúdos de percepção e sensibilização corporal, respiração, alongamentos e 

dança de roda) que se realizou durante quarenta minutos.  

Posteriormente foram respondidas perguntas relacionadas à 

mobilização corporal realizada e ao projeto. Surgiu dúvida sobre o encaminhamento 

de pessoas portadoras de deficiências e combinou-se que os envolvidos decidiriam 

sobre sua própria participação. Ainda foi questionada a possibilidade de inserção do 

trabalho apresentado em outras atividades e grupos do Setor de Adultos, como por 
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exemplo, na atenção pré-natal e no programa de mulheres em situação de violência 

(sugeriram a criação de um grupo específico para trabalhar com mulheres). 

 

Avaliação da Terceira Reunião e Implicações para a IPC 

A avaliação da apresentação foi muito positiva e a participação 

entusiasmada dos profissionais, o interesse de alguns em desenvolver parcerias e os 

desdobramentos do encontro (convite para participar de reuniões e atividades de 

outros programas do Serviço) forneceram pistas importantes sobre a pertinência do 

desenho da proposta às demandas do Serviço. 

Portanto, o conjunto das reuniões realizadas na fase de aproximação 

do espaço de pesquisa, de forma geral, possibilitou melhor compreensão sobre as 

atividades e o funcionamento do CSEB/SSA, assim como, novos direcionamentos 

teórico-práticos para a pesquisa. 

 

 

5.3.1.1.2 A IPC e as Atividades Assistenciais do CSEB 

 

A proposta da IPC foi incluída na atividade assistencial44 intitulada 

“Práticas Integrativas e Complementares”. Segue quadro com os diferentes Setores e 

atividades assistenciais do CSEB e a localização da IPC:  

 

TABELA 1 – A IPC e as atividades assistenciais do CSEB  

Saúde da Criança 

Programa de Atenção à Saúde da Criança; Programa de 
Pediatria Comunitária; Atenção à Demanda Espontânea; 
Vigilância à Criança Faltosa; Vigilância de Exames Diagnósticos 
Alterados 

Saúde do Adulto 

Programa de Atenção à Saúde na Adolescência (PASA); 
Programa de Atenção à Saúde no Envelhecimento (PASE); 
Programa de Atenção à Saúde da Mulher / Saúde do Homem; 
Atenção à Demanda Espontânea; Fisioterapia em Atenção 
Primária ("Escola da Coluna") 

Saúde Mental Saúde Mental 
Saúde Bucal Saúde Bucal 
Fonoaudiologia Serviço de Fonoterapia; Serviço de Audiologia 

CIVIS 
Comunicação, Informação e Vigilância à Saúde; Vigilância 
Epidemilógica; Sistemas de Informação 

APD Atenção Primária Domiciliar 
Família e Comunidade Projeto São Remo 

                                                 
44Disponível no site do CESB-USP: 
http://www.fm.usp.br/cseb/mostrahp2.php?origem=cseb&xcod=Extensão 



 69 

Direitos e Cidadania Projeto "Guia da Cidadania"; Projeto "Trilhares de Redes" 
Violência Atenção a Mulheres em Situação de Violência (CONFAD) 
Acolhimento Projeto "Acolhimento e Redes de Conversações" 
Educação Educação 
Práticas Integrativas e 
Complementares 

Práticas Corporais (Educação Física em Atenção Primária) 
Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa 

 

 

5.3.1.1.2.1 Localização da IPC nas Atividades do SSA 

 

O SSA é um dos Setores Assistenciais do CSEB e atende à população 

adulta (usuários acima de 12 anos de idade), por meio de diferentes atividades 

individuais e em grupo, com ações específicas destinadas aos adolescentes, idosos 

e às mulheres. O diagrama abaixo (TEIXEIRA, 2003)45 expõe as diferentes 

atividades individualizadas e em grupos do SSA. A IPC (denominada no mesmo de 

“práticas corporais”) está inserida no conjunto de atividades realizadas em grupo ou 

segundo a expressão de TEIXEIRA (op. cit.), no conjunto de “conversas em grupo”.  

O fluxo de recebimento de usuários da IPC foi assim configurado: a) 

usuários encaminhados das diferentes atividades do SSA; b) das atividades 

“agendadas”; c) das não agendadas e d) usuários sem prévia passagem por outras 

atividades do serviço (pessoas da comunidade; parentes, amigos e convidados dos 

usuários que já participam da IPC).  

Observa-se igualmente o fluxo de encaminhamento da atividade 

“práticas corporais” para outras atividades, como por exemplo, para o grupo de “auto-

cuidado”, “promoção da saúde”, “PASE” (programa de atenção à saúde no 

envelhecimento), etc. O diagrama também localiza a atividade “práticas corporais 

com mulheres”, projeto-piloto realizado paralelamente à IPC pela pesquisadora 

(2004), em parceria com o a atividade do SSA “Atenção a Mulheres em Situação de 

Violência46”. 

 

 

                                                 
45O diagrama acima é uma versão atualizada (fornecida pelo próprio autor) em relação à versão 
original (TEIXEIRA, R.R., op. cit.).  
46Desenvolvemos uma intervenção-piloto em 2004, com um grupo de mulheres encaminhadas pelo 
CONFAD (Conflito Familiar Doméstico). Na época a médica responsável pelo programa era a Prof. 
Dra. Ana Flávia Pires Lucas d'Oliveira e a enfermeira Gisele Magalhães Lanferini. 
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FIGURA 2 - Diagrama das atividades do SSA do CSEB-USP (TEIXEIRA, 2003) 

 

 

5.3.1.2 A Implementação da IPC 
 

A implementação da IPC para o SSA foi constituída por um conjunto de 

ações divididas em duas fases principais: Aproximação do Espaço de Pesquisa e a 

da Implementação da Intervenção. Essas fases foram constituídas por diferentes 

passos ou etapas não linearmente marcadas e tampouco previamente definidas. O 

início de cada nova etapa derivou da progressiva inserção e interação da proposta 

com o espaço de pesquisa (principalmente com o SSA). 

Desenvolveremos a seguir os aspectos constituintes da IPC; as 

características do espaço de pesquisa e as fases da implementação da IPC 

anteriormente mencionadas. 
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5.3.1.2.1 Objetivos da IPC 
 

 
I. Objetivo Geral 

Oferecer estratégias para a ampliação do bem-estar e a re-significação 

da experiência corporal: 1) na relação com a vida cotidiana (percepção de gestos, 

expressões e movimentos); 2) nos estados de adoecimento (percepção de sinais e 

sintomas físicos) e 3) na relação com os outros (sociabilização, comunicação e 

vínculo). 

 

II. Objetivo Específico 

Promover atividades para: 1) a ampliação do repertório de estratégias 

destinadas ao alívio de dores e desconfortos (origem músculo-esquelética); 2) 

melhoria das questões ligadas ao equilíbrio postural, aos gestos e movimentos 

cotidianos; 3) o estímulo e desbloqueio da respiração; 4) a experiência de atividades 

corporais de natureza rítmica e expressiva47 e 5) a interação entre os integrantes do 

GI. 

 

 

5.3.1.2.2  Eixos Temáticos da IPC 

 

Do ponto de vista técnico, o plano geral da Intervenção foi composto 

por três eixos temáticos que procuraram atender às especificidades do presente 

estudo e às demandas iniciais (para o trabalho com o corpo) dos usuários48. São 

eles: I. cuidados posturais49; II. dinâmicas rítmicas e expressivas50, e III. interação 

grupal/social. Esses três eixos compuseram a estrutura de cada encontro, sendo 

                                                 
47O termo “expressiva” não designa nenhum conceito ou corrente de pensamento específica. 
Procuramos reunir nesse eixo temático, conteúdos e estratégias que possibilitassem experiências com 
o corpo, segundo o sentido do adjetivo “expressivo” em sua acepção “1. que exprime bem o que 
pretende dizer ou transmitir; 2. que tem expressão; que possui vivacidade, animação, energia e 3. que 
exprime idéias, emoções ou valores estéticos de modo altamente significativo. Dicionário Houaiss 
(2001). 
48Ver característica da amostra dos integrantes da IPC (Tabela 3). 
49Ressalta-se aqui a especialização particular da pesquisadora no campo da educação postural. 
50Esclarecemos que a pesquisadora possui formação extracurricular na área de dança clássica, 
moderna, contemporânea e em danças étnicas (Indiana; Grega; Dança do Ventre e em danças Afro-
Brasileiras). 
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combinados em função das demandas do GIPC (conhecidas por meio do 

acompanhamento semanal, nas conversas com o grupo). A seleção, quantidade e 

ordem de distribuição dos conteúdos também procuraram garantir em cada um dos 

encontros a Integralidade, o Acolhimento e o Cuidado.  

Segue tabela com os três eixos temáticos, os objetivos, conteúdos, 

estratégias e alguns exemplos do teor das “conversas” dos Encontros: 

 

TABELA 2 - Eixos temáticos da IPC 

 Objetivos Conteúdos Estratégias Conteúdo das 

conversas 

(exemplo) 

I. Cuidados 

posturais 

� Regularização 

das tensões 

físicas;  

� Estudo sobre 

posturas, 

movimentos e 

gestos do 

cotidiano - 

educação 

postural; 

� Alívio de dores 

e desconfortos 

corporais. 

� Reeducação 

postural e dos 

movimentos; 

� Massagens; 

fricções sobre a 

pele e 

percussão sobre 

os ossos, 

(princípios do 

método “GDS”); 

� Alongamentos; 

� Estimulação da 

respiração; 

� “Canto” – 

mobilização da 

voz com o som 

das vogais. 

� Observação das 

sensações físicas 

a partir a posição 

em pé, 

considerando 

regiões 

específicas do 

corpo e ele 

globalmente, 

procurando 

identificar: “Como 

estou ou o que 

meu corpo está 

“falando”?; 

� Observação de 

ossos, músculos e 

articulações de 

modelos e mapas 

anatômicos; 

� Reconhecimento 

dessas mesmas 

estruturas no 

próprio corpo e no 

corpo dos outros 

integrantes (em 

� Vocês podem 

localizar quais as 

situações, 

atividades, 

movimentos, ou 

posturas que lhes 

causam 

desconfortos, dores, 

etc.? O corpo 

“reclama”? O que 

fazem para buscar 

alívio e bem-estar? 

Etc. 

Conversa ao final de 

cada encontro para a: 

� Construção de 

síntese coletiva 

sobre as atividades 

desenvolvidas; 

aspectos a serem 

observados e 

trabalhados durante 

a semana, a “lição 

de casa”; 

� Observação das 
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duplas);  sensações corporais 

após o encontro. 

II. Dinâmicas 

rítmicas e 

expressivas 

� Trabalhar com 

o corpo de 

forma lúdica; 

� Trabalhar as 

expressões de 

movimento de 

diferentes 

origens: 

culturas 

ocidentais e 

orientais; 

� Vivenciar 

diferentes 

qualidades de 

movimento – 

velocidade, 

intensidade e 

fluência. 

� Pequenas 

seqüências de 

movimentos de 

danças étnicas 

e de salão;  

� Seqüências 

combinadas de 

movimentos 

com palmas e 

percussão dos 

pés; com o 

canto de 

músicas 

folclóricas, 

populares e/ou 

de 

conhecimento 

do grupo; 

� Produção de 

sons a partir de 

percussões em 

partes do corpo; 

�  Dança livre. 

� Seqüências 

coreografadas; 

� Trabalhos 

individuais; em 

duplas; em 

pequenos grupos 

e com todo o 

grupo; 

� Dança em roda;  

� Dança em pares; 

� Danças com a 

utilização de 

tecidos. 

� Quais as 

brincadeiras que 

marcaram a 

infância? 

� Quais músicas 

gostam ou lembram 

de cantar? 

� Gostam de dançar? 

Quais os ritmos? 

� Gostariam de 

sugerir alguma 

dança, alguma 

brincadeira? 

� Etc. 

III. Interação 

grupal/social 

� Ampliação da 

interação entre 

os integrantes 

do GI; 

� Ampliação do 

diálogo e trocas 

entre a 

� Potencialização 

de atividades 

realizadas em 

duplas e em 

grupo. 

� Conversa no 

final de cada 

� Resolução 

coletiva de 

questões 

relacionadas aos 

usuários/grupo: 

levantamento dos 

problemas e 

� Como poderíamos 

resolver a questão 

trazida pelo colega 

� Qual a opinião de 

vocês sobre o nosso 

trabalho? 

� Etc. 
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pesquisadora e 

os usuários e 

desses entre si. 

� Favorecer a 

criação de 

espaço para 

questões gerais 

dos 

usuários/grupo. 

encontro para o 

levantamento de 

percepções 

sobre o trabalho 

do dia, para a 

sua avaliação e 

para outros 

assuntos que 

surgirem do 

grupo. 

� Festas 

temáticas: 

Carnaval; 

Junina e de 

Natal. 

busca por 

estratégias de 

resolução; 

� Atividades em 

duplas e em 

grupos 

� A socialização de 

conversas 

informais que 

surgem dos 

usuários/grupo, 

como por 

exemplo: fatos da 

mídia; dúvidas 

sobre doenças; 

informação sobre 

eventos, etc. 

 

 

 

5.3.1.2.3  Estruturação das Ações dos Encontros 

 

As ações dos Encontros foram realizadas, em geral, na seqüência 

abaixo enunciada, porém, o fator determinante para a combinação e/ou re-arranjo 

das mesmas foi o levantamento inicial das demandas assistenciais dos 

usuários/grupo. Observamos que não serão explicitadas as técnicas específicas 

trabalhadas em cada ENC, já que estas não foram questão central para nossas 

análises (aspecto esse anteriormente explicitado na introdução dos procedimentos 

metodológicos). As técnicas utilizadas na IPC foram selecionadas a partir dos três 

eixos temáticos acima descritos. Seguem as ações: 

I. Acolhimento dos Novos Integrantes 

Espaço reservado para a recepção e conversa com os novos 

integrantes, objetivando conhecer os motivos do encaminhamento para o grupo e o 



 75 

Setor que o realizou. Esse trabalho era realizado antes do início do ENC por 

intermédio um roteiro de questões e conversa individual51. 

 

II. Divisão das Atividades Específicas do ENC para a IPC 

1. Conversa inicial da pesquisadora com o grupo para o 

conhecimento das necessidades de trabalho corporal dos 

usuários; para o esclarecimento de dúvidas; explicitação da 

proposta para o dia ou introdução teórica sobre determinado tema 

e para outras questões que porventura fossem trazidas pelos 

usuários/grupo. 

2. Atividade para o levantamento das sensações físicas.  

3. Sensibilização corporal - estimulações sobre a pele com fricções e 

massagem (sobre a roupa); percussão óssea (estímulos sobre os 

ossos realizados com as mãos). 

4. Reconhecimento e flexibilização das articulações (massagens). 

5. Cuidados posturais. 

6. Atividades rítmicas e expressivas. 

7. Finalização do encontro com a repetição da atividade de 

levantamento das sensações físicas (observação comparativa das 

sensações) e troca de percepções sobre o trabalho do dia.  

 

III. Registro das observações no Diário de Campo 

Registraram-se os relatos dos usuários ocorridos durante o Encontro; a 

avaliação subjetiva da pesquisadora sobre o desenvolvimento da aula (empatia com 

a proposta do dia; relação entre os participantes; etc.) e possíveis encaminhamentos 

para os próximos encontros. 

 

 

 

 

                                                 
51Ver ANEXO II 
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5.3.1.2.4  Características do Espaço Físico e Freqüência da IPC 

 

 A IPC foi realizada no Anfiteatro do CSEB, pois não há no serviço um 

espaço específico destinado a trabalhos corporais. O agendamento das datas para a 

utilização do espaço foi efetuado no início de cada ano, junto ao setor Administrativo. 

Os encontros da IPC aconteceram uma vez por semana, no período da manhã com 

duração de uma hora e quarenta e cinco minutos, porém na fase final do TC 

trabalhávamos todas as segundas-feiras das 07h45min às 09h30min. 

 

 

5.3.1.2.5  Recursos Materiais e Equipamentos 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: bastões de madeira; bolinhas 

de tênis; tecidos coloridos; balões de encher; colchonetes individuais; músicas em 

CD; mapas da anatomia muscular, óssea e da fisiologia da respiração; modelo 

anatômico da coluna vertebral com os ossos da bacia e da articulação coxo-femoral 

e modelo anatômico do esqueleto humano em tamanho real; transparências para 

projeção; arquivos multimídia em CD.  

Os equipamentos utilizados foram: aparelho para CD; retroprojetor; 

projetor multimídia; aparelho de TV e máquina fotográfica analógica e digital. 

 

 

5.3.1.2.6  Caracterização dos Integrantes da IPC 

 

Partindo da premissa que numa busca qualitativa preocupa-se mais 

com o aprofundamento e a abrangência da compreensão e menos com a 

generalização, espera-se que a amostra possa refletir a totalidade em suas 

diferentes dimensões (MINAYO, 2006). 

 

I. Formação de Grupo Adotada 

Adotou-se a formação aberta, ou seja, não foram delimitados número 

de participantes; a inclusão de usuários foi realizada durante todo o processo e 
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Encaminhou

tampouco houve seleção por categorias específicas (idade; patologia; sexo, etc.). 

Ressalta-se que por ser aberto, houve oscilação do número de usuários que 

integraram o GIPC. 

 

II. Origem dos Integrantes da Amostra 

O GIPC foi composto por usuários matriculados no CSEB, 

encaminhados principalmente pelo SSA e com menor freqüência do setor de Saúde 

Mental. Também fizeram parte da amostra familiares e amigos de alguns integrantes 

(nem sempre matriculados no CSEB). 

 

III. Quantidade e Caracterização dos Integrantes da Amostra 

A média de integrantes em todo o período da implementação da IPC foi 

de (16) sujeitos, porém o total de integrantes do grupo no final do TC foi de (23) 

usuários. Segue tabela com as características dos integrantes da IPC: 

 

TABELA 3 - Caracterização dos Usuários que compuseram a amostra da IPC 
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 Observam-se na caracterização dos integrantes da IPC, algumas 

confirmações sobre a predominância do público que seria encaminhado: mulheres 

idosas e homens idosos. O principal Setor de encaminhamento foi de fato o SSA e 

com alguma relevância o Setor de Saúde Mental. A categoria “outros” envolve a 

indicação de amigos e familiares e o conhecimento do trabalho por meio de cartaz.  

 Outro aspecto relevante da amostra indica a pertinência dos conteúdos 

propostos – principalmente àqueles relacionados ao trabalho de equilíbrio postural – 

em relação à maior demanda dos encaminhamentos, ou seja, aqueles realizados 

para as queixas de desconforto e dor músculo-esquelética. Aparecem em segundo 

plano, os encaminhamentos relacionados à depressão e ansiedade e às doenças 

crônico-degenerativas. 

 

 

5.3.1.3 As Entrevistas com os Usuários da IPC 

 

 Neste item descreveremos os procedimentos empregados para a 

realização das entrevistas com os Usuários da IPC. Esta etapa foi cumprida na fase 

final do TC com os usuários que puderam ou se dispuseram a participar. A 

pesquisadora procurou agendar as entrevistas, após o horário da IPC para que os 

usuários não tivessem que retornar mais um dia ao CSEB. Algumas entrevistas 

foram realizadas em outros dias e horários para atender à disponibilidade dos 

usuários. 

 

I. Roteiro da Entrevista 

O roteiro da entrevista objetivou o conhecimento do significado do 

trabalho da IPC para os usuários, aquilo que era mais significativo para eles nos 

Encontros semanais. A íntegra das entrevistas com os Usuários e o respectivo roteiro 

encontra-se no ANEXO V. 

 

II. Considerações sobre a Coleta de Dados com os Usuários da IPC 

Os usuários integrantes da IPC foram entrevistados no próprio espaço 

utilizado para os Encontros semanais da IPC (Anfiteatro do CSEB). As entrevistas-



 79 

piloto e as entrevistas foram realizadas no prazo de um mês. Os depoimentos foram 

gravados em mídia digital e posteriormente transcritos.  

Em relação ao modo como os usuários reagiram à situação da 

entrevista, observou-se certo constrangimento e alguma dificuldade para expressar 

suas percepções sobre o significado da IPC. Esse dado difere da facilidade e 

naturalidade com a qual a maioria deles se expressava no espaço dos Encontros da 

IPC. Embora tenham sido explicados os motivos da “conversa” que faríamos, 

pareceu-nos, que a situação da entrevista ocasionou inibição para alguns.  

MINAYO (2006) considera que a interação humana configurada na 

situação da entrevista, não é puramente uma situação de levantamento de dados, 

mas sempre uma relação. Dessa forma os elementos constituintes dos depoimentos 

são altamente influenciados pela qualidade do encontro estabelecido entre 

pesquisadores e entrevistados.  

Em relação à situação mencionada supomos que (ao contrário do que 

se esperava com alguns usuários) a proximidade e o vínculo entre os entrevistados e 

a pesquisadora acabaram suscitando, na percepção da entrevistadora, certa 

“necessidade de agradar”, de não “decepcionar” e de responder “corretamente” às 

questões. Notou-se, porém, que para alguns (a menor parte) a entrevista foi um 

espaço singular de expressão e de trocas. 

Lembramos que nos Encontros da IPC, as conversas, a verbalização de 

sensações, a comunicação dos integrantes entre si e desses com a pesquisadora, 

acontecia de forma mais natural e descontraída. Foi também nesse espaço que os 

usuários manifestaram qualitativamente e quantitativamente, retorno mais expressivo 

sobre o significado de sua participação no grupo e sobre as conseqüências do 

trabalho para o seu corpo e sua vida. 

 

III. Caracterização da Amostra 

Segue tabela com a caracterização dos Usuários que compuseram a 

Amostra das Entrevistas. Lembramos que os usuários que compuseram essa 

amostra integraram igualmente a amostra da IPC em sua fase final (23) usuários, dos 

quais apenas (13) foram entrevistados: 
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TABELA 4 - Caracterização dos Usuários que compuseram a amostra das 

Entrevistas 
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A característica da amostra dos USU entrevistados, de maneira geral, 

se assemelha ao perfil dos integrantes da IPC (anteriormente discutidos). Algumas 

alterações são notadas quanto aos motivos do encaminhamento, observando-se 

maior equilíbrio entre aqueles relacionados aos “desconfortos e dores músculo-

esqueléticas” e a “ansiedade e depressão”. Nota-se também, percentual mais 

próximo entre as origens dos encaminhamentos. 

Esses dados não trazem relevância significativa para as nossas 

análises, considerando que dentre o universo da amostra total dos integrantes da 

IPC, selecionou-se os Usuários que seriam entrevistados segundo sua própria 

vontade e disponibilidade. Eles foram informados sobre o início da realização das 

entrevistas e manifestaram pessoalmente à pesquisadora seu interesse de participar. 

A definição do número de entrevistados seguiu o critério de saturação, como 

mencionado na introdução deste capítulo. 
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5.3.2 A Ampliação da Relação Institucional 

 

A Ampliação da Relação Institucional (ARI) define o segundo 

movimento realizado no TC, com o objetivo de ampliar as interações com o espaço 

de pesquisa (equipes, atividades e trabalhadores do SSA). Esse movimento resultou 

das nossas primeiras ações para a implementação da Intervenção e integra nossas 

análises. 

A (ARI) foi efetuada principalmente na relação com o SSA. Possibilitou 

maior conhecimento sobre a produção das práticas de saúde no cotidiano do serviço. 

As progressivas aproximações com as equipes e atividades possibilitaram também, a 

criação de ações integradas entre a IPC e o SSA e vice-versa e o conhecimento 

ampliado sobre as demandas de saúde dos usuários do Setor. 

Diferentes estratégias foram empregadas para a construção dessas 

ações, tais como: participação da pesquisadora em reuniões do SSA e do CSEB; 

parcerias entre a IPC e os TSSA; vivências com as PC para os trabalhadores, etc. 

Como essas ações foram decorrentes da implementação da IPC, seus objetivos e 

estratégias foram definidos no processo do TC a cada nova etapa52. 

Para acompanhar as ações da ARI utilizaram-se os mesmos 

instrumentos de pesquisa citados no início deste capítulo. Descreveremos os 

procedimentos para as entrevistas com os TSSA, pois apresentam características 

específicas. 

 

 

5.3.2.1 As entrevistas com os Trabalhadores do SSA 

 

 Informamos os trabalhadores numa reunião do Setor que seriam 

iniciadas as entrevistas relativas ao trabalho da IPC. Os agendamentos foram 

realizados individualmente com os eles, segundo sua disponibilidade de tempo. 

Alguns trabalhadores foram entrevistados antes do início do seu horário de trabalho, 

outros após o trabalho e outra parte durante o trabalho (nos momentos em que 

puderam se ausentar ou foram substituídos por algum colega de Setor). 
                                                 
52As diferentes ações para a ARI localizam-se na Tabela 6. 
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I. Roteiro da Entrevista 

O roteiro da entrevista dos trabalhadores teve como objetivo o 

levantamento dos possíveis reflexos da IPC para o SSA. Foi elaborada uma única 

questão com tópicos organizadores para melhor compreensão sobre as percepções 

dos entrevistados em relação à IPC. A íntegra das entrevistas com os Trabalhadores 

e seu roteiro encontra-se no ANEXO VI. 

 

II. Considerações sobre a Coleta de Dados com os TSSA 

Realizaram-se as entrevistas no espaço do SSA, algumas nas salas de 

consulta individual e a maioria nas salas de grupo. As entrevistas com os TSSA 

também foram gravadas em mídia digital e posteriormente transcritas. 

A interação com o SSA durante o TC aproximou a pesquisadora da 

equipe de trabalhadores e a familiarizou com o ambiente do Setor. Esse aspecto 

facilitou o agendamento das entrevistas e proporcionou um clima de descontração e 

proximidade para a realização das mesmas.  

Em algumas das entrevistas, a conversa estabelecida entre o 

trabalhador e a pesquisadora possibilitou uma “avaliação” sobre o processo da IPC e 

estimulou a ponderação sobre outras possibilidades para o prosseguimento das 

ações e a criação de novas linhas de pesquisa. Nessa perspectiva, consideramos 

que as entrevistas, principalmente com alguns trabalhadores configuraram nova 

etapa do TC, expandindo sua função de instrumento de “avaliação”. 

 

III. Características da Amostra 

O Setor de Saúde do Adulto (SSA) é formado por médicos, técnicos e 

auxiliares de enfermagem e por enfermeiros. O total de funcionários que compunham 

o quadro do SSA até o fechamento do TC era de (20) trabalhadores. A amostra das 

entrevistas foi constituída por (16) trabalhadores. 
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TABELA 5 - Caracterização dos Trabalhadores que compuseram a amostra das 

Entrevistas 
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Ao observar a caracterização da amostra dos trabalhadores do SSA, 

nota-se que a maioria deles trabalha no CSEB em média há mais de 10 anos. 

Quanto à escolaridade, os resultados evidenciam que a amostra de (16) TBL o grau 

de escolaridade corresponde majoritariamente a funcionários que possuem formação 

universitária. Vale salientar que nessa categoria de graduados, cinco pessoas são 

pós-graduadas com mestrado (2) TBL e doutorado (3) TBL. 
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Nossa ressalva sobre esses aspectos, não se destina a hierarquizar e 

tampouco, estabelecer grau de valor a um ou outro depoimento, considerando a 

escolaridade ou qualquer outra característica dos TBL. Pretende-se destacar que 

muitas das “opiniões” evidenciadas nos discursos, provêm de profissionais que 

trabalham há muito tempo no CSEB (e em saúde) e que alguns, além de sua 

experiência profissional, agregam funções de docência, pesquisa e atividades de 

extensão acadêmica. Alguns deles são pesquisadores de referência, principalmente 

no campo da SC. 

Com isso, em muitos momentos, valemo-nos de seus depoimentos 

como referenciais, não apenas para apoiar e “comprovar” nossas ações, mas 

principalmente para incluir seus “conceitos” e “experiência profissional” nas questões 

pertinentes à saúde e suas práticas. 

Segue no próximo e último item dos Procedimentos Metodológicos, 

tabela síntese com as fases e ações do TC. Nela poderão ser visualizados 

pontualmente, os diferentes momentos da Implementação da IPC e as Interações 

com SSA e seus trabalhadores (ARI). 

 

 

5.3.3 Fases do Trabalho de Campo 

 

A primeira fase do TC – a de aproximação do espaço de pesquisa - foi 

descrita anteriormente neste capítulo no item sobre o Espaço de Pesquisa. A 

segunda fase – a da implementação da IPC – será detalhadamente explicitada na 

Análise das Entrevistas (próximo capítulo) e também discutida em combinação com 

as teorias incorporadas na aproximação com o campo da Saúde Coletiva; com o 

princípio da Integralidade e com os diferentes dispositivos que trabalhamos para 

atingi-la. 

Segue tabela enunciativa com as referidas fases e suas principais 

ações:  
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TABELA 6 – Fases do Trabalho de Campo 

 Ações Objetivos Desenvolvimento  Resultados 

1.Reuniões com 

a direção do 

CSEB (agosto 

de 2003) 

 

� Apresentar a 

proposta do 

estudo para a 

direção do 

CSEB. 

� Conhecer as 

atividades e 

programas do 

SSA. 

� Conhecimento 

sobre o CSEB e 

as atividades do 

Setor de saúde do 

Adulto (SSA). 

� Elaboração da 

apresentação 

sobre a proposta 

(teórica e 

vivencial) para os 

profissionais do 

SSA. 

I. Fase de 

aproximação 

do espaço de 

pesquisa (SSA-

CSEB) 

2.Apresentação 

dos objetivos 

da proposta 

do projeto 

para a equipe 

do SSA 

(ag./2003). 

� Apresentar a 

proposta aos 

trabalhadores 

por intermédio 

de vivência com 

práticas 

corporais; 

 

� Fornecer 

informações 

teóricas e 

metodológicas 

para subsidiar 

os 

encaminhament

os 

� Após a vivência 

os trabalhadores 

expressaram suas 

impressões sobre 

o trabalho; 

� Explicitaram-se as 

características e 

objetivos da 

proposta; 

� Houve convites 

para o 

desenvolvimento 

de parcerias com 

outras atividades 

do SSA. 

� Construção do 

material 

informativo para o 

início dos 

encaminhamentos 

do SSA, para o 

grupo de 

Intervenção de 

Práticas Corporais 

(IPC). 

II. Fase de 

implementação 

da Intervenção  

1.Início da IPC 

com o GIPC 

(set. de 2003). 

 

� Conhecer a 

pertinência da 

proposta e o 

significado da 

participação dos 

usuários no 

trabalho. 

� Realização dos 

Encontros com o 

GIPC; 

 

� Registro das 

observações 

sobre o trabalho 

no diário de 

campo (contínuo). 

� Planejamento e 

avaliação dos 

Encontros da IPC 

(realizado com os 

usuários ao final 

de cada Encontro 

e continuamente 

por meio das 

anotações e 

impressões da 
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pesquisadora). 

2.Reuniões com 

a direção e 

com os 

trabalhadores 

do SSA 

(periódicas) 

 

� Organizar a 

logística do 

trabalho de PC. 

� Supervisão e 

resolução sobre 

questões 

relacionadas 

aos usuários. 

� Agendamento das 

datas para o uso 

do anfiteatro; 

� Solicitação de 

materiais para as 

aulas junto ao 

setor de compras 

do CSEB.  

� Agendamento 

para os próximos 

encontros.   

 

� Devolutiva sobre 

o andamento do 

trabalho. 

3.Aprofundar o 

conhecimento 

sobre a 

produção das 

práticas de 

saúde do SSA 

(durante o 

ano de 2004) 

� Construir 

projeto-piloto 

em parceria 

com a atividade 

assistencial 

“mulheres em 

situação de 

violência”;  

 

� Realizar 

vivência sobre 

“respiração” 

com o grupo de 

gestantes. 

� Reuniões com as 

coordenadoras da 

atividade para a 

preparação do 

projeto-piloto: 

leituras; 

construção do 

desenho do 

trabalho e 

vivências para os 

trabalhadores 

envolvidos. 

� Reunião com a 

enfermeira 

responsável pelo 

“grupo de parto”. 

� Realização do 

projeto piloto 

 

� Realização de 

vivência sobre 

respiração com o 

grupo de parto. 

4.Reunião com 

o coletivo de 

pesquisadore

s do CSEB 

(outubro de 

2004). 

� Exposição da 

proposta para o 

referido grupo, 

realizado pela 

pesquisadora 

gerente (Dra. 

Yara Maria de 

Carvalho) e pela 

pesquisadora 

responsável 

� Debate sobre os 

resultados 

preliminares da 

IPC e das demais 

ações da 

pesquisadora com 

a equipe do SSA; 

� Sugestões para 

futuras pesquisas 

e para a criação 

� Proposta de 

parceria entre 

grupos de estudo. 

� Convite para a 

participação nas 

reuniões do 

coletivo de 

pesquisadores. 
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pela 

investigação. 

de trabalho 

específico53 com 

as PC para os 

trabalhadores do 

Serviço. 

5.Participação 

como ouvinte 

nos 

Seminários de 

AT do CSEB 

(2005 e 

2006). 

� Conhecer as 

temáticas que 

envolvem a 

APS. 

� Temáticas dos 

Seminários: 

Bioética e 

Atenção Primária; 

Atenção à 

Demanda 

Espontânea; O 

Corpo na Atenção 

Primária e 

Violência e 

Gênero 

participações (em 

2005) e Atenção 

Domiciliar (em 

2006). 

� Anotações no 

diário de campo; 

� Reflexões sobre o 

conteúdo dos 

Seminários em 

relação à 

realização da IPC; 

� Pesquisa 

bibliográfica, para 

aprofundamento 

dos temas 

relacionados aos 

Seminários. 

6.Reunião com 

a chefia do 

SSA (reuniões 

iniciaram no 

primeiro 

semestre de 

2005 e as 

observações 

entre julho e 

agosto do 

mesmo ano). 

� Debater 

questões 

pertinentes à 

realização do 

trabalho de 

observação da 

pesquisadora 

em atividades 

do Setor. 

 

� Contribuições da 

chefia do SSA 

para a elaboração 

de fichas para 

encaminhamentos 

dos usuários 

(SSA para IPC e 

vice-versa); ficha 

de anamnese e 

de critérios para 

acompanhamento 

dos usuários na 

IPC. 

� Agendamento 

com a chefia do 

� Agendamento 

com os 

responsáveis 

pelas diferentes 

atividades a 

serem 

observadas. 

� Devolutiva sobre 

o trabalho de 

observação-

participação para 

os trabalhadores 

do setor. 

                                                 
53Intervenção não realizada em virtude do tempo e recorte da pesquisa. Previsão para projetos 
futuros. 
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SSA para a 

realização das 

observações. 

7.Entrevistas 

com os 

trabalhadores 

do SSA 

(set/out. de 

2006). 

 

� Conhecer o 

impacto da 

Intervenção e 

da interação do 

trabalho de 

campo em seu 

conjunto para o 

SSA. 

� Agendamento das 

entrevistas com 

os trabalhadores. 

 

� Realização das 

entrevistas.  

� Devolutiva sobre 

as entrevistas 

para os 

trabalhadores do 

SSA. 

8.Entrevistas 

com os 

usuários 

(set/out. de 

2006). 

� Conhecer a 

pertinência da 

proposta e o 

sentido da 

participação dos 

usuários no 

trabalho. 

� Agendamento das 

entrevistas com 

os trabalhadores. 

� Realização das 

entrevistas. 

� Devolutiva54 sobre 

as entrevistas 

para os 

trabalhadores do 

SSA. 

 

 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O TC desta pesquisa evidenciou a construção e re-construção de 

objetivos e estratégias constantemente, na medida em que se ampliavam as 

interações com o espaço de pesquisa e seus trabalhadores. Como nos lembra 

MINAYO (op. cit.), o trabalho de campo em pesquisa social não é algo dado a priori e 

sim construído e influenciado, por todos os agentes que fazem parte da pesquisa: 

pesquisador, seus interlocutores e observados. A freqüente relação entre 

pesquisador e pesquisados resulta num trabalho que não necessariamente 

corresponde à realidade concreta, mas a uma descoberta construída com todas as 

situações e experiências que o investigador tem ao seu dispor (MINAYO, 2005).  

                                                 
54As “devolutivas” mencionadas na tabela serão realizadas após a defesa da dissertação. 
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Constatou-se essa necessidade de re-elaboração das ações, teorias e 

estratégias a partir da relação estabelecida com os sujeitos e o espaço de pesquisa 

(usuários do grupo de Intervenção e trabalhadores do SSA). Para a autora, essa 

dinâmica é perfeitamente possível na pesquisa qualitativa, que permite a criação de 

novas categorias de análise no decorrer da investigação. Tem como forte 

característica a experiência e sistematização do conhecimento, de forma a 

compreender os modos próprios de funcionamento dos grupos ou processos em 

estudo (MINAYO, op. cit.). Ainda segundo MINAYO (2006), o objeto de estudo na 

pesquisa social é complexo, contraditório e incompleto, passível de permanentes 

transformações, pois concebe o ser humano em sociedade, suas relações e 

instituições, história e produção simbólica.  

A interação com o SSA e a relação com o GIPC possibilitou, entre 

outros elementos, melhor compreensão sobre alguns dos aspectos que perpassam a 

produção das práticas de saúde: a fundamental importância das relações e da 

comunicação entre trabalhadores de saúde e usuários; o desafio técnico e ético da 

produção das práticas; a rede de relações entre as equipes de saúde e a presença 

das dimensões sociais, envolvidas na saúde de indivíduos e populações. Pôde-se 

observar que a apreensão desses elementos, se realiza particularmente com a 

experiência (vivência prática) nos espaços onde se processam as práticas, ou seja, o 

contato com a realidade concreta do cotidiano dos serviços de saúde. 

A implementação da IPC permitiu, ao longo do processo, novas 

articulações com as atividades e trabalhadores do (SSA). Acredita-se que essa 

interação foi beneficiada em alguns aspectos, pela característica do espaço de 

pesquisa e sua vocação empreendedora, aberta à experimentação de novas práticas 

e também, pela disposição de seus trabalhadores em compartilhar espaços, 

conversas e saberes. 

Para melhor explanação dividiu-se este capítulo em duas partes. Na 

primeira realiza-se a análise dos dados empíricos provenientes dos discursos das 

entrevistas e das observações registradas no diário de campo. A segunda discute os 

elementos incorporados na IPC pela aproximação com o campo da SC e sobre os 

diferentes dispositivos empregados como caminho para a construção da 

Integralidade em Saúde. 
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6.1 A Análise dos Dados Empíricos 
 

Desenvolvermos a seguir a primeira parte do capítulo de Resultados e 

Discussão onde será apresentada a análise dos dados (discursos das entrevistas) 

dos USU da IPC e dos TSSA. Essa análise além de apresentar a percepção dos 

Usuários e Trabalhadores sobre o trabalho da IPC fornece diferentes elementos que 

revelam particularidades e o alcance das diferentes ações do TC (enunciadas nos 

Procedimentos Metodológicos). 

O conjunto das análises possibilitou o conhecimento dos efeitos da IPC, 

como prática de cuidado e oferta terapêutica para a assistência à saúde, aspecto 

esse que reforça nossa proposição inicial sobre a prática do educador físico na 

assistência à saúde. Foi igualmente explicitado o alcance de nossas ações 

considerando a ARI, onde, entre outros aspectos são enunciadas distintas interfaces 

e possibilidades de intervenção com as PC, assim como para a prática profissional 

do educador físico em APS.  

Lembramos que os dados foram analisados em conjunto com as 

observações registradas no diário de campo (relativas a todas as ações do TC). Em 

algumas sub-categorias foram empregados alguns dos referencias teóricos adotados 

e outros originalmente utilizados para a argumentação dos conteúdos provenientes 

dos dados empíricos (porém concernentes à nossa problemática). 

A análise dos dados empíricos (discursos das entrevistas), não 

ressaltou e discutiu especificamente a Integralidade, o Cuidado e o Acolhimento. 

Esses elementos aparecem nos discursos dos entrevistados e em nossas análises, 

de forma diluída e contextualizada. Lembramos que as características do espaço de 

pesquisa, suas atividades e concepções evidenciam intensa preocupação com os 

modos de produzir as práticas de saúde segundo os caminhos da Integralidade, do 

Cuidado e do Acolhimento (de certa forma, implícitas nas concepções e reflexões de 

seus trabalhadores). 

Portanto a análise a seguir apresenta um momento particular de 

avaliação das ações do TC e do reconhecimento de novas possibilidades de 

intervenção e pesquisa, considerando a atuação do educador físico em APS e das 

PC como recurso para a saúde. 
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6.1.1 Considerações Gerais sobre os Procedimentos Empregados na 

Análise dos Dados 

 

A compreensão e o agrupamento dos núcleos de sentido das 

entrevistas seguiram a classificação em categorias analíticas55, categorias empíricas 

e sub-categorias empíricas56.  

Definiram-se como categorias analíticas para as nossas análises: 1) As 

Práticas Corporais e as Práticas de Saúde que expressam especificamente a 

compreensão dos entrevistados sobre as características e particularidades da IPC, e 

2) As Práticas Corporais e a Relação Institucional que revelam os movimentos 

produzidos pela implementação da IPC, considerando a relação com o SSA e com a 

instituição de saúde propriamente dita. Essa categoria expressa o conhecimento 

sobre o segundo movimento das ações do TC, destacado nos Procedimentos 

Metodológicos. 

A primeira categoria analítica (As Práticas Corporais e as Práticas de 

Saúde) foi definida no início da pesquisa e caracteriza o próprio recorte e objeto de 

estudo. A segunda (PC e a Relação Institucional) resultou da implementação da 

Intervenção e dos efeitos produzidos pelas interações com o SSA/CSEB (que 

nomeamos de ARI). Já as categorias e sub-categorias empíricas, como a própria 

definição de MINAYO (2006) anuncia, procederam do material empírico e das 

temáticas dos depoimentos. 

Ressaltamos que os procedimentos descritos a seguir foram 

empregados igualmente para a categorização das entrevistas dos USU integrantes 

da IPC e dos TBL do SSA. Analisaram-se concomitantemente os dados dos grupos 

em questão em combinação com os demais instrumentos: a observação e o diário de 

campo.  

Procurou-se quando possível, estabelecer relações entre os diferentes 

discursos segundo sua pertinência temática enunciando-os um em seqüência do 
                                                 
55Para MINAYO (op. cit.), as categorias analíticas são as que concentram ao longo do tempo, as 
principais relações sociais e constituem o horizonte teórico para a compreensão do objeto em suas 
linhas gerais.  
56Segundo MINAYO (2005; 2006), as categorias empíricas são elaboradas para a operacionalização 
do trabalho de campo. Elas possibilitam a compreensão das especificidades presentes no ambiente 
empírico. 
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outro. Estabeleceu-se essa dinâmica na análise dos depoimentos dos trabalhadores 

entre si, destes com os dos usuários e vice-versa. Ressaltamos que em algumas 

sub-categorias empíricas, encontrar-se-á apenas depoimentos dos trabalhadores, 

devido à particularidade temática de algumas delas. Em determinadas partes do 

texto da análise foram incluídas expressões literais dos entrevistados, grafadas entre 

aspas (“”) e em itálico. 

Os depoimentos dos Usuários foram identificados com a sigla (USU) e 

os depoimentos dos Trabalhadores (TBL). Atribuiu-se aos discursos dos dois grupos, 

números aleatórios apenas para localização e operacionalização das análises. Com 

a finalidade de identificar os principais aspectos recortados dos depoimentos 

sublinharam-se palavras e frases.  

O processo de análise dos dados propriamente dito, iniciou-se com a 

transcrição do material gravado em mídia digital, seguida por uma primeira leitura 

para reconhecer possíveis incoerências ou problemas de compreensão do material 

gravado. Na segunda leitura, os dados foram “marcados” com diferentes cores, 

representando as distintas temáticas identificadas nos discursos de cada um dos 

entrevistados.  

Na etapa seguinte, os depoimentos similares (de mesma cor) foram 

agrupados constituindo as sub-categorias empíricas. Realizou-se em seguida nova 

leitura e análise, onde as mesmas foram re-agrupadas para a constituição das 

categorias empíricas e essas classificadas segundo sua relação com as duas 

categorias analíticas. 

Anterior à discussão das entrevistas seguirá uma tabela contendo 

síntese da classificação das categorias analíticas (enumeradas com algarismos 

romanos), das categorias empíricas (indicadas com números cardinais) e das sub-

categorias empíricas (sinalizadas com letras em maiúsculo).  

Seguem, portanto, a análise das categorias analíticas anteriormente 

enunciadas: 1) As Práticas Corporais e as Práticas de Saúde e 2) As Práticas 

Corporais e a Relação Institucional. 
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6.1.2 Análise da Categoria: As Práticas Corporais e as Práticas de Saúde 

 

O conjunto das reflexões possibilitadas pela discussão desta categoria, 

exprime as principais questões relacionadas às particularidades do trabalho com a 

PC e seus efeitos. Nela pôde-se localizar a percepção dos usuários e dos 

trabalhadores sobre as características da IPC; o alcance do trabalho para a melhoria 

de dores e desconfortos (de origem músculo-esquelética) e ainda conhecer 

determinados sentidos atribuídos ao corpo por ambos os grupos de entrevistados.  

A tabela a seguir destaca a síntese com os títulos das categorias: 

 

TABELA 7 - Categoria Analítica - As Práticas Corporais e as Práticas de Saúde  

Categoria Analítica  Categoria Empírica Sub-Categoria Empírica 

A. Retorno sobre a IPC 

B. Cuidado e Acolhimento 

C. Auto-cuidado 

D. Convivência e Saúde 

E. Reconhecimento de 
Sintomas 

1. Compreensão 
sobre o Trabalho da 
IPC 

F. Características da IPC 

I. As Práticas Corporais 
e as Práticas de Saúde 

2. Visões sobre 
Corpo 

A. Corpo e Saúde 

 

Seguem as análises de cada uma das categorias e sub-categorias, 

segundo a ordem apresentada na tabela acima. 

 

I. As Práticas Corporais e as Práticas de Saúde 

 

1. Compreensão sobre o trabalho da IPC 
 

A. Retorno sobre a IPC 
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TBL 05 – “foi um acompanhamento indireto, acho que isso não é muito ponderado, quer dizer, de ter, 
vamos dizer assim, indicadores quantitativos, na minha avaliação. Mas eu tenho essa impressão 
qualitativa, de conhecer o trabalho e ver um pouco a efetividade (...) pelo retorno dos usuários, pelo 
acompanhamento do prontuário e principalmente por estar buscando e encontrar essa dimensão 
assim, mais positiva do cuidado das pessoas.”. 

TBL 12 - “Você vê que os pacientes melhoram as dores, as falas deles, as expressões.”. 

USU 06 – “Para mim foi ótimo né, foi ótimo, porque eu tinha muito problema na coluna, doía demais, 
às vezes nem dormia à noite de tanto que doía, e depois que comecei a fazer aqui, graças a Deus 
acabou para mim foi uma maravilha”. 

USU 08 - “O médico falou que eu não posso ficar nervosa. Estava esquecida e melhorou muito... 
Aquela dor que eu tinha aqui sumiu [mostrou a região da articulação da mandíbula].”.  

USU 10 – “Para mim significou muita coisa né, melhorei bastante da minha saúde e de tudo. É... antes 
de eu vim aqui, eu era uma pessoa quase paralítica, trabalhava a pulso [?]. Aí comecei a vir aqui, eu 
não me sentava para me levantar, tinha que alguém me ajudar a levantar. (...) Aí depois eu comecei 
aqui, graças a Deus, eu já me sento no chão e levanto sem dificuldade. Eu estou me sentindo bem, 
melhorei bastante, só vivia cheia de dor, agora graças a Deus, estou bem.” 

USU 12 – “É... porque eu tenho problema de coluna mesmo, né, e as dores desapareceram. De vez 
em quando só, mas é um “incomodozinho” muito pequeno. Até parei de tomar medicamento, porque 
eu tinha que tomar medicamento direto, né, que é antiinflamatório. (...) você conseguiu fazer isso.”. 

TBL 12 – “Então achei muito legal que os pacientes gostam muito, eu acho que se sentem mais 
soltos, eles vêm contando então, do seu grupo, eles gostam, não querem sair de jeito nenhum.”.  

TBL 15 - “Pelo menos a gente vê a aderência quando a gente conversa com eles é muito legal, é 
assim que eu vejo, acho que contribui muito e que pelo menos os pacientes que a gente tem contato e 
que tem oportunidade de participar e desenvolver essas atividades, eles com certeza se resolvem 
muito mais e são muito mais felizes.”. 

USU 03 - “A minha experiência é muito boa, nossa, isso aí faz a gente viver muito mais, é experiência 
da vida, de saúde (...) me sinto muito bem, quando eu não posso vir eu fico triste, porque é onde a 
gente tem mais vida, é fazendo essa ginástica, muito bom.”. 

USU 04 – “E gosto mesmo de vim, saio daqui aliviada! Eu saio bem disposta! Eu gosto! Eu passo a 
semana muito bem, não é!?! 

USU 05 – “Ah! Eu achei muito bom! Se eu sei (soubesse) que era tão bom, eu já tinha vinda há mais 
tempo... Inclusive, não é hoje a primeira vez, já desde o primeiro dia, eu vim “meia tensa”... eu “tava 
meia deprimida”... e quando eu saio daqui eu me sinto leve...”. 

USU 11 – “Ah! Para mim, significa o bem estar, é muito bom. Você fica com outra... fica mais 
dinâmica, assim, fica mais, sei lá... Na realidade, é muito bom! Você fica mais alegre, mais disposta e 
ficando disposta, a gente fica bem, né...”. 

TBL 07 – “Aí eu falo para eles experimenta (participar da IPC), então, eu não falo para eles “vai lá e 
faz”. Falo “é toda segunda-feira, não precisa ser marcado, vai e experimenta, se dê essa, se dê essa 
oportunidade de experimentar, você não é obrigado a participar”. Aí acho que é nesse sentido da 
relevância, e acho que tem dado muito resultado, porque eu vejo o grupo forte, é um grupo que 
participa.”.  

TBL 06 – “Eles vão assim, achando que não é... [fez cara que os pacientes não confiam muito] e 
depois “ai foi bom, eu faço com ela...” e tem um monte de gente que nem quer sair mais de você!”. 

USU 06 – “dores assim nas juntas e agora, fazendo essas massagens aí que você ensinou, melhorou 
bem... meu problema maior agora só é o tornozelo, mas os tornozelos estão difíceis, mas do resto, 
fiquei muito boa, muito bem... sentia muita dor aqui, na nuca, também passou”. 

USU 02 – “quando entrei aqui, estava muito deprimida e a ginástica me ajudou muito, o relaxamento, 
disposição, a coluna, que tenho muito problema com a coluna e eu me senti bem.”. 
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Esta é a primeira subcategoria das seis mencionadas. Observa-se nos 

depoimentos de ambos os grupos entrevistados, a percepção de retorno positivo 

sobre o trabalho da IPC. Esses retornos, segundo os trabalhadores, se realizaram 

por meio do relato dos usuários aos mesmos, pelo acompanhamento do prontuário 

nas consultas e por avaliação subjetiva dos mesmos. Em relação à percepção dos 

usuários, embora tenham relatado melhorias corporais positivas, esses resultados, 

foram melhor expressados e caracterizado por eles, durante a realização dos 

Encontros da IPC.  

Na opinião dos trabalhadores o retorno disse respeito à: efetividade da 

proposta; melhoria das dores dos usuários; percepção do fortalecimento e da 

“aderência” dos usuários ao trabalho. Os usuários reconhecem igualmente a 

melhoria dos desconfortos e dores corporais, acrescendo a ampliação da mobilidade 

física e a melhora de estados emocionais.  

Como já explicitado na Metodologia, não se procurou aferir ou comparar 

o alcance das estratégias adotadas em relação às queixas dos usuários, embora se 

tenha trabalhado a partir delas e com elas. Também não optamos em realizar um 

acompanhamento dos prontuários dos usuários, mas assim o fizemos, quando 

necessitávamos de maiores informações sobre o caso específico de algum deles. A 

avaliação da IPC, também já explicitada, se realizava nos Encontros semanais, nas 

conversas estabelecidas com o grupo e no acompanhamento das atividades. 

Em uma das reuniões com a chefia do SSA (durante a fase em que a 

pesquisadora realizou o trabalho de observações nas atividades do Setor), chegou-

se a pensar em estratégias de avaliação (retorno esporádico sobre o trabalho com os 

usuários para os trabalhadores) e de acompanhamento dos encaminhamentos 

realizados pelo SSA. Elaborou-se uma ficha de anamnese57 e um formulário de 

encaminhamento do SSA para a IPC e desta para o SSA58. Juntamente com essas 

ações foi levantada a hipótese de se registrar o primeiro encaminhamento para a 

IPC, no sistema de cadastro e agendamento do CSEB. Os usuários que 

“chegassem” à IPC seriam posteriormente registrados em planilhas, para serem 

                                                 
57Ver ANEXO VII. 
58Ver ANEXO VIII. 
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enviadas à estatística. Dessa forma poderia ser acompanhado o ingresso e a 

permanência dos mesmos na IPC. 

Foi debatida também, uma outra forma para sistematizar a avaliação 

dos usuários do GIPC. Ela seria construída no sentido de reconhecer a presença e a 

mudança de determinados “padrões” dos usuários ao longo da sua permanência na 

IPC. Por exemplo: observou-se que alguns integrantes da IPC que permaneceram no 

grupo após anos, manifestaram certa dificuldade em constituir vínculos mais 

próximos com os colegas do grupo e valorizam mais enfaticamente, o vínculo com a 

pesquisadora. Outro padrão observado foi o do usuário que tende facilmente a 

multiplicar o que aprendeu e a congregar pessoas, etc. 

Esses exemplos correspondem à avaliação subjetiva da pesquisadora, 

mencionada com o objetivo de compartilhar percepções e outras possibilidades de 

acompanhamento das ações com as PC. Queremos dizer com isso, que é possível 

compreender aspectos da subjetividade59 dos usuários na dinâmica de relações do 

grupo. Essa “percepção” não buscaria “psicologizar” a IPC, mas constituiria 

“estratégia pedagógica” para a compreensão das singularidades. A partir desse 

conhecimento, poder-se-ia elaborar estratégias que favorecessem a compreensão 

dos usuários sobre suas próprias características e necessidades (dimensão cognitiva 

do Acolhimento)60 e outras para estimular as interações no grupo.  

As ações acima mencionadas e o emprego dos formulários elaborados, 

não foram postos em prática, pois requeriam estruturação logística específica, que 

fugia ao alcance da pesquisa. Porém, o exercício reflexivo sobre esses 

procedimentos em parceria com a chefia do SSA, que estiveram relacionados à 

organização e à integração entre o processo de trabalho da IPC e o Setor e ainda, 

sobre as possibilidades de acompanhamento e avaliação dos usuários na IPC foram 

de grande valor. Essa “construção-piloto” com o SSA permitiu compreender a 

importância da integração de ações entre atividades e equipes de um serviço de 

saúde. Além disso, pôde-se reconhecer a necessidade da realização de avaliação 

                                                 
59O conceito de subjetividade mereceria um aprofundamento que foge ao alcance desta pesquisa. 
Trabalharemos com a acepção (filosofia) que designa: “realidade psíquica, emocional e cognitiva do 
ser humano, passível de manifestar-se simultaneamente nos âmbitos individual e coletivo, e 
comprometida com a apropriação intelectual dos objetos externos”. Dicionário HOUAISS (2001). 
60TEIXEIRA (2003). 
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mais “pontual” (associando instrumentos qualitativos e quantitativos) das ações com 

as PC, com vistas à construção de ações integradas de acompanhamento dos 

usuários, com a equipe do SSA. Acredita-se também, que esse “exercício-piloto” 

possa oferecer caminhos para o prosseguimento das ações iniciadas, em 

Intervenções e pesquisas futuras com as PC. 

 

 

B. Cuidado e Acolhimento 

TBL 01 - “aproxima também as práticas corporais com o cuidado da saúde”. 

TBL 04 – “as práticas corporais fora de um projeto de pesquisa (...) aí eu acho que é uma das 
modalidades de atenção que eu acho que é muito importante, então, não só do ponto de vista da 
atividade física, mas do encontro, da convivência, então por isso é que eu acho também, que a gente 
tem descoberto, acho que é uma coisa mais recente na Saúde Coletiva, que isso também faz parte 
dos cuidados.”. 

TBL 05 – “Se eu pudesse ressaltar uma qualidade, eu diria que tem essa qualidade de não ser um 
trabalho acessório, mas um trabalho complementar e que aprofunda aí o nível de cuidado, ele é 
complementar necessário, não esse complementar acessório” 

TBL 05 - “acho que esse trabalho tem esse mérito, além dos princípios, ele sinaliza que é possível 
inaugurar dentro das práticas de saúde, uma situação de cuidado que não é assessória.". 

TBL 05 – “Eu entendo como um trabalho, que é também o cuidado, é um cuidado na saúde, eu 
entendo por aí, dentro daquilo que nós tivemos oportunidade de trabalhar, por ocasião da 
apresentação dos princípios do seu trabalho, da vivência, de onde você parte, aonde você quer 
chegar.” 

TBL 16 – “pensar a questão da própria condição de saúde, é..., como um exercício de cuidado da 
saúde de uma maneira geral. Então acho que é para além daqui do Centro de Saúde.”.  

USU 12 – “Eu quero, como se diz seguir o seu exemplo, certo? É observar bastante as pessoas, ter 
aquele cuidado que você tem (...) Sabe, você transmite, você é... A gente percebe, bem lá dentro da 
gente, que você coloca o coração naquilo que faz... Que você quer o bem estar de cada um dos seus 
alunos. Isso, realmente, é muito gratificante! É para quem sente isso, e certamente, deve ser para 
você também. (...) É... Porque eu me identifiquei com a sua maneira, com o seu jeito de ser, com o 
trabalho que você faz. E tem que haver essa identificação entre as pessoas, né. E essa identificação 
naturalmente vai... é o sentimento. Então a gente percebe que você faz aquilo, é, com aquela 
preocupação realmente de levar o bem-estar ao ser humano e eu recebi isso aqui, né. Então eu 
pretendo ter os mesmos cuidados seguir esses exemplos seus, que eu acho que é ótimo”. 

 

Nesta subcategoria a IPC é compreendida pelos trabalhadores como 

prática de cuidado em saúde e como tal, uma possibilidade de “oferta terapêutica” 

para os usuários.  Observa-se nesse recorte o tipo de expectativa dos trabalhadores 

da saúde, em relação às práticas produzidas em seus ambientes e também, uma 

confirmação do sentido que se procurou atribuir à construção da IPC.   
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Vale lembrar que a abordagem de Cuidado que assumimos para este 

trabalho é de caráter prático (mediação terapêutica, o próprio modo de 

operacionalizar a prática de saúde) e ético (decisões sobre o uso ou não dos 

diferentes dispositivos tecnológicos) e não apenas mera “aplicação” de técnicas e 

procedimentos de saúde. Salientamos que nos depoimentos, esse aspecto do 

Cuidado não é claramente explicitado pelos trabalhadores. Pressupomos que os 

mesmos, compreendem nas PC uma estratégia de cuidado de saúde61 e em saúde. 

Embora esse sentido seja diferente daquele que adotamos (na perspectiva crítica e 

reconstrutiva das práticas de saúde) ele não é divergente, já que de alguma forma, 

as PC, os recursos de que dispõem e as experiências que proporcionam, podem ser 

entendidas como “cuidado” de saúde e em saúde. 

Lembramos que a perspectiva de Cuidado que adotamos (AYRES, 

2004a; 2004b), propõe (dentre outros elementos) o “diálogo” entre os aspectos 

técnicos e não técnicos nas práticas de saúde, mas não descarta a importância das 

técnicas e procedimentos científicos. O autor problematiza como dispor desses 

dispositivos (o que deve ser feito, se deve ser feito e em quais circunstâncias). 

Observou-se que essa concepção está presente nas reflexões e debates no CSEB, 

elemento esse especialmente reconhecido, no trabalho de observação realizado pela 

pesquisadora nas atividades do SSA. Dessa forma, quando os trabalhadores fazem 

menção ao “cuidado62”, compreende-se uma “composição” de sentidos relacionada a 

ele. 

Destacamos outra perspectiva sobre o cuidado a partir das percepções 

levantadas pelo (USU 12). O primeiro aspecto que nos chama a atenção é o fato do 

usuário associar o cuidado, a uma atitude, que em sua compreensão, a pesquisadora 

dirige ao grupo definido-a como: “observar bastante as pessoas”. Nota-se em seu 

discurso, que expressa a identificação que tem com a mesma, como “sentimento” e 

menciona perceber que há uma preocupação da pesquisadora em “levar o bem-estar 

ao ser humano”.  

                                                 
61Grifaremos cuidado como substantivo comum para as estratégias empregadas na IPC destinadas 
aos cuidados corporais. 
62Grafaremos “cuidado” ou “cuidados” quando nos referirmos a essa composição de sentidos 
mencionada. 
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Os trechos destacados do discurso do entrevistado são particularmente 

importantes, para a compreensão do cuidado, pois trazem como questão, a 

dimensão relacional-afetiva presente nas interações humanas. Nas relações de 

saúde, na ação terapêutica, entende-se necessária a otimização dessas relações, 

com vistas a atender às demandas do “outro” da assistência. Essa dimensão, não 

deveria ficar restrita às características individuais dos profissionais, mas passíveis de 

serem contempladas em todas as práticas de saúde. MATTOS (2001) salienta que 

embora seja desejável que o profissional de saúde desenvolva ações pessoais com 

fins à Integralidade (meio; traço da boa medicina), há necessidade de que essas 

atitudes sejam produzidas especialmente pela integração das equipes e processos 

de trabalho em saúde.  

AYRES (2004a) indica, nesse sentido, o emprego das tecnologias de 

relação do tipo acolhimento, escuta, vínculo, etc., e a ampliação de horizontes 

normativos, construída por novas aproximações interdisciplinares e intersetoriais. 

TEIXEIRA (2003) enfatiza que, dentre vários elementos a serem “integrados” em 

saúde, existe a necessidade de se compreender o aspecto comunicacional das 

relações assistenciais de saúde, desenvolvendo a perspectiva do acolhimento-

dialogado (essa abordagem de TEIXEIRA, e a do Cuidado de AYRES, foram 

desenvolvidas nos referenciais teóricos e na primeira parte deste capítulo de 

Discussão e Resultados). 

Salientamos  ainda, a existência de outros aspectos sobre a dimensão 

relacional dos encontros de saúde/terapêuticos (porém não restritos a esses). 

Encontram-se trabalhos na literatura, que procuram conhecer as dimensões 

envolvidas nas relações de sintonia e nos processos de “conscientização” entre 

terapeutas/cuidadores, etc., e seus “atendidos”.  

Por motivos operacionais, esse aspecto não será aprofundado, porém 

mencionaremos algumas dessas questões. Já nas fases finais desta investigação, 

nos deparamos com o trabalho de KIGNEL (2005), que empreende uma 

compreensão da comunicação humana, trabalhando com autores e conceitos tais 

como: “ressonância não verbal” e/ou “não consciente”; sintonia e outros que 

compreendem grosso modo, a perspectiva não-verbal das relações. Procura 

dimensionar aspectos que produzem esse tipo de comunicação e os mútuos 
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aprendizados. Lembrando o aspecto de identificação, mencionado pelo (USU 12), 

STERN (1992, citado por KIGNEL, 2005, p. 26) menciona que as atitudes de sintonia 

em uma de suas dimensões, refazem as características de uma determinada 

situação, deslocando o ponto de atenção, para aquilo que está por trás da conduta, 

“para a qualidade do sentimento que está sendo compartilhado.”. 

Parece-nos que a compreensão sobre essa dimensão, ou seja, a da 

“qualidade” do sentimento, dos “afetos” envolvidos nas relações, é essencial para os 

encontros terapêuticos, principalmente se quisermos contemplar o que de fato, pode 

vir a ser bom, para os usuários que buscam a assistência. Nessa perspectiva, 

refletimos, que “sentimentos” seriam esses, que contribuiriam para otimizar e 

promover essa “ressonância”, na relação com as pessoas a que assistimos? Como 

contemplar essas questões na produção das práticas de saúde? 

TEIXEIRA (2004) trabalha com a questão do acolhimento e do vínculo, 

ampliando, em nossa visão, as possibilidades de compreensão, sobre as relações, 

para além do aspecto de “sintonia” mencionado acima. Como já desenvolvemos em 

outros momentos deste texto, o Acolhimento (na perspectiva desse mesmo autor), 

traremos agora (ainda que superficialmente) uma reflexão sobre o vínculo. TEIXEIRA 

(op. cit.) desenvolve a “microfísica do vínculo”, na leitura do filósofo Espinosa (1988), 

procurando examinar o afeto, seu elemento constitutivo, e o que se passa nas 

relações, no momento do encontro entre os corpos. Ao discorrer sobre a leitura 

espinosana sobre o vínculo63, o autor chega à idéia de que são os afetos de 

confiança, que compõem a substância das relações de confiança.  

Essas (sem as quais, não poderiam ser concebidas as ações 

legitimamente terapêuticas em saúde), seriam construídas para além das relações de 

empatia (o que pressuporia, em princípio, a consideração do que é “comum” e 

“agradável” nas relações; aquilo que nos convém e nos agrada no outro), mas a 

partir de uma aceitação do outro, como “verdadeiro outro”, em suas diferenças e 

singularidades. Nesse ponto, o afeto, essa “paixão” que nos mobiliza para a 

aceitação do outro, poderia ser reconhecida, segundo o autor, como acolhimento. 

Quando a relação de confiança é estabelecida, o outro é capaz de se mostrar (em 

                                                 
63Ressaltamos que não desenvolveremos essa construção sobre o vínculo. Recomendamos para isso 
a leitura do trabalho de Teixeira (2004). 
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toda a sua singularidade) sem medo de ser julgado ou rechaçado (TEIXEIRA, op. 

cit.). 

Novamente voltamos a refletir sobre a dimensão das práticas de saúde 

e a importância do estabelecimento de relações com essa qualidade de afeto, já que 

se busca, em primeira medida, atender à necessidade de apoio, de ajuda e de alívio 

demandada pelos usuários. Essa capacidade de produzir a relação de saúde, 

segundo os afetos de confiança e o acolhimento, já seria capaz de promover um 

efeito benéfico por si só, pois pode oferecer e construir, um outro modo de relação 

em contrapartida à cultura da desconfiança dos tempos atuais (TEIXEIRA, op. cit.). 

Encontra-se, nessa assertiva, uma contextualização para a 

compreensão dos “sentimentos” atribuídos pelos usuários em vários dos Encontros 

da IPC. Em muitas ocasiões, a avaliação dos sujeitos sobre o trabalho, foi 

principalmente manifestada por sentimentos de felicidade e de agradecimento à 

pesquisadora. Esse aspecto sempre trouxe certo incômodo à pesquisadora, porque, 

desejava-se que os usuários percebessem que os “resultados”, os efeitos do 

trabalho, eram possíveis, graças à produção conjunta das experiências nos 

Encontros. Talvez essa seja nova etapa a ser desenvolvida (e melhor 

compreendida), para que os usuários, também se percebam como produtores dessas 

relações e “estados de espírito”. Por questões operacionais não foi possível nos 

aprofundarmos na compreensão dessa dimensão, mas acredita-se importante seu 

conhecimento, para que possamos desenvolver reflexões e ações, destinadas a 

essas produções.  

Observa-se ainda, que há uma necessidade de melhor entendimento 

sobre esses aspectos, para que as ações não se restrinjam, novamente, à aspectos 

relacionados à atitude e às características particulares dos profissionais da saúde. 

Entende-se, portanto, imprescindível a presença de estudos na formação acadêmica, 

na pesquisa e na prática profissional que forneçam recursos para a produção das 

práticas de saúde que valorizem a dimensão da construção do vínculo e do 

acolhimento. 

Com essas considerações queremos enfatizar a importância da 

dimensão “relacional” (vínculo, acolhimento) para a boa efetivação das ações de 

saúde. O fortalecimento do vínculo e da confiança com os usuários do GIPC foi, em 
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nossa opinião, um dos aspectos que mais contribuíram para os resultados do 

trabalho. Vislumbramos, deste modo, nas dimensões do Cuidado e do Acolhimento, 

caminhos de referência para as intervenções da EF na rede pública de saúde, 

independentemente dos conteúdos e formatos que essas propostas possam assumir 

(grupos selecionados por patologias ou não; grupos de promoção da saúde; 

reabilitação, etc.). Considera-se que essas ações, necessitam atender às demandas 

de saúde dos usuários e para isso contemplar, para além do emprego de seus 

procedimentos técnico-científicos, as dimensões da produção das relações nas 

práticas de saúde e suas particularidades, com vistas a construir a Integralidade da 

assistência.  

 

 

C. Auto-Cuidado 

TBL 02 - ”nessa perspectiva de auto-cuidado no trabalho de práticas corporais uma vez por semana, 
ele favorece que a pessoa aprenda a fazer o trabalho com o corpo melhore seu auto conhecimento e 
continue isso nos outros dias, e até multiplique esse conhecimento com as outras pessoas da família”.  

USU 01 – “Aí eu faço caminhada, quer dizer eu fazia caminhada errada também porque eu tinha uma 
mania de não caminhar, mas era de arrastar os pés, no meu tênis, eu até conversei com você, o meu 
tênis era todo gasto, e aí você explicou que era a transferência e foi aí que eu aprendi também, quer 
dizer, eu aprendi e estou passando porque eu vejo muitas pessoas fazerem essas caminhadas”. 

USU 04 – “Quando eu levanto, de manhã, eu sento, já faço uma massagem nas minhas pernas, já me 
habituei, né.” 

TBL 05 - Eu, não cheguei a observar os grupos, mais eu vi as pessoas entrando, através do 
atendimento, conversei com pessoas que passaram no grupo e encaminhei muitas delas também, 
além do acompanhar no prontuário o desenvolvimento e ver que é uma possibilidade de emancipação, 
de conhecer o próprio corpo e aí vai na linha que eu gosto muito de explorar que é o auto-cuidado; 
favorece então a compreensão e o auto cuidado nessa dimensão, de que a pessoa então, enfim, faz 
mais escolhas, escolhas mais qualificadas” 

USU 04 - “E acho que na segunda-feira, começando, eu acho que durante a semana já lembro de 
alguma coisa. Às vezes estou assim sentada na televisão, dou uma mexida na perna, sabe, dou uma 
mexida no rosto, dou uma mexidinha em qualquer lugar... Então, às vezes eu estou à toa na frente da 
televisão e me lembro de segunda-feira.”. 

TBL 03 – “Então eu acho que é uma prática que amplia as possibilidades de cuidado das pessoas de 
si mesma”. 

USU 02 – “É o exercício da bolinha é bom demais, porque eu sinto muita dor assim perto, na ponta do 
pé, principalmente perto dos dedos. Massageio muito assim atrás com a bolinha e eu tenho uma 
parecida, aquela de sinuca, eu sinto melhor, eu tenho a tênis e a outra...”. 

USU 05 – “E muitas vezes, eu estou na minha casa e eu lembro de tudo o que você me disse... e eu 
vou tentando fazer... sendo uma maneira de eu ficar em casa... Eu de costume, eu ergo os ombros 
assim... E agora, quando eu percebo que eu estou assim, eu já... [mostrou com o corpo que solta os 
ombros que estavam elevados]. Então, para mim foi muito importante...”. 
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USU 01 – “Hoje eu faço massagem no meu pé, faço nas pernas, nos braços, independente de fazer 
caminhada ou não, é só estar em casa eu presto atenção, no rosto também, então, a gente vai 
aprendendo a se tocar e sem ter esse menor constrangimento, que a gente tinha, que pode ser até um 
bloqueio, mas a gente vai aprendendo, isso é uma delícia!” 

USU 06 – “assim, dores assim nas juntas e agora, fazendo essas massagens aí que você ensinou, 
melhorou bem... meu problema maior agora só é o tornozelo, mas os tornozelos estão difíceis, mas do 
resto, fiquei muito boa, muito bem... sentia muita dor aqui, na nuca, também passou”. 

USU 10 - “Faço de tudo um pouquinho, principalmente as massagens (mostrou com as mãos) (...) 
tenho algum, passo nervoso, aí eu faço. Queria que continuasse fazendo bem às pessoas como vem 
fazendo bem para mim.”. 

 

No trabalho de observação realizado nas atividades do CSEB, 

constatou-se a atenção dispensada pelos trabalhadores, tanto nos atendimentos 

individuais como nos grupais, ao desenvolvimento da autonomia dos usuários nos 

cuidados com sua própria saúde. A característica dessa conduta se aproxima mais 

da idéia de “emancipação de sujeitos nos espaços de interação que constituem a 

vida cotidiana, tais como a família e os serviços de saúde” (LIMA, 2003, p. 50) e 

menos da idéia de controle dos corpos e regulação dos modos de vida.  

Na IPC não houve propriamente uma intenção específica para o 

trabalho com o auto-cuidado, pois compreendemos no mesmo, uma conseqüência 

almejada/desejada em nossas ações. Porém, corroboramos a idéia de auto-cuidado 

como uma ação processada nas “atividades que as pessoas iniciam e praticam para 

si mesmas, com o fim de manter a vida, a saúde e o bem-estar.” (OREM, 1991, 

citada por LIMA, op. cit., p. 49). Essas atividades são aprendidas, e dizem respeito às 

características do grupo e da cultura a que pertencem os indivíduos, sendo 

fundamental nesse sentido, a possibilidade de decidir e realizar escolhas. (OREM, 

1991, apud LIMA, op. cit., p. 49). 

Um dos depoimentos (TBL 05), destaca esse aspecto do auto-cuidado 

como escolha qualificada. Para o alcance dessa dimensão, entende-se necessária, a 

vivência de experiências diversificadas para o “cuidado de si”. A perspectiva de 

“escolha” envolve “seleção” dentre uma variedade de experiências. Essas vivências 

poderão contribuir para o exercício da autonomia e o desenvolvimento de modos 

próprios para o auto-cuidado. Nesse sentido, procurou-se ofertar na IPC, atividades e 

estratégias variadas: massagens (em duplas); auto-massagem com e sem o uso de 
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materiais (bolinhas de tênis; bastões de madeira e bambus; balões de encher e 

outros); técnicas de respiração, etc.  

Admite-se ainda que o auto-cuidado construído no plano individual é 

uma das possibilidades de cuidado e alcance de bem-estar, porém não a única 

(SANT’ANNA, 2001). Por exemplo, nos encontros do GIPC as atividades mais 

direcionadas aos “cuidados com o próprio corpo” foram realizadas também por 

experiências de “troca de cuidados” entre os usuários (atividades de massagens); 

pelo compartilhamento de “receitas” (cuidados caseiros e outros saberes do senso 

comum); nas conversas sobre as percepções, sensações corporais dos mesmos, 

durante a realização das atividades, etc. 

Procurou-se criar estratégias interativas para que essas experiências se 

realizassem de forma lúdica e prazerosa. Após as vivências estabelecia-se 

“conversas”, a fim de refletir sobre as situações da vida cotidiana onde em geral, são 

negligenciados os cuidados com o corpo. Observa-se nos depoimentos dos usuários 

entrevistados, e nos relatos durante os Encontros, a incorporação de diferentes 

estratégias de cuidados corporais. Porém o modo, a forma e combinação dessas 

atividades na vida diária foram organizados de forma particular e, em muitos casos, 

prolongadas para “cuidados” com familiares, amigos, pessoas do convívio pessoal e 

colegas de trabalho. 

Buscou-se dessa forma, criar um ambiente acolhedor onde os cuidados 

com o próprio corpo favorecessem ao mesmo tempo, o contato, a aproximação e 

troca com os “outros corpos”. O trabalho com o corpo nessa perspectiva, não 

constitui apenas “um movimento de mão única, voltado exclusivamente para si 

mesmo, mas um movimento que, ao realçar o brilho próprio, realce, também, o brilho 

dos outros.” (SANT’ANNA, op. cit., p. 16). 

 

 

D. Convivência e Saúde 

TBL 03 – “O Centro de Referência do Idoso ele tem essa coisa, ele tem a área de convivência, que é 
maravilhosa, tem baile, tem não sei o que... Agora, o que é que acontece ali na convivência que vira 
saúde!?”.  
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USU 01 – “e, além disso, o que foi mais importante para mim, foi a socialização, quer dizer, eu 
encontrei outras pessoas né, quer dizer, é, não é só um trabalho físico é um trabalho mental até, a 
gente consegue se socializar com pessoas que têm outros problemas também mas, que a gente se 
torna um elo de amizade e isso é muito importante para mim...”. 

USU 02 – “quando entrei aqui, estava muito deprimida e a ginástica me ajudou muito, o relaxamento, 
disposição, a coluna, que tenho muito problema com a coluna e eu me senti bem. O apoio, se abrir 
mais com as pessoas, e conversar mais, principalmente na sala lá né. Tem muitas pessoas de idade, 
outros mais jovens de que eu e de idade mais avançadas do que eu, eu me sinto bem! Principalmente 
que eu converso muito com a Mimi, seu Waldemar... É isso aí, que eu era muito fechada num sabe, 
eu fui uma pessoa que meu pai me criou muito trancada...”. 

TBL 04 – “a gente tem descoberto, acho que é uma coisa mais recente na Saúde Coletiva, que isso 
também faz parte dos cuidados: a historia do risco cardiovascular, das dores articulares etc, que é 
uma coisa que com a atividade física melhora, mas você tem a convivência, acho que é também muito 
importante.”. 

USU 04 – “Mas na segunda-feira eu levanto cedo e venho. Eu acho que o encontro, o pessoal já é 
bom, o encontro da turma é boa, né!”. 

TBL 06 – “Eu acho que são trabalhos que não usam muito remédio e que fazem uma diferença muito 
grande. Eu acho que a diferença que faz o seu trabalho né, é essa, não medicalizar, é socializar”. 

USU 07 - “é, contente mesmo, com você e com a turma né, porque são todas, todo mundo procura se 
entender e se ajudar né, eu acho que é muito bom nosso grupo”. 

 

A IPC também objetivou a construção de relações solidárias e de 

amizade (LUZ, 2003) entre os integrantes do GIPC. Segundo a autora algumas 

práticas de saúde, individuais e coletivas podem proporcionar em maior ou menor 

grau, o desenvolvimento desses aspectos. Esses são determinados pelo tipo de 

atividade e conduta gerada por seus facilitadores/professores/terapeutas. A partir 

dessa questão, admiti-se necessária a seleção de estratégias que sejam 

propiciadoras desses “sentidos”, assim como, uma atitude dos facilitadores 

particularmente dirigida a esses fins. 

Para LUZ (op. cit.) essas práticas favorecem o restabelecimento da 

comunicação social e a criação de grupos voltados à produção de saúde. Essas 

práticas tendem a renovar a sociabilidade, as relações de trocas construindo 

gradualmente um “tecido social comunicativo” (LUZ, op. cit., p. 120), derivando ações 

para fora do âmbito das práticas de saúde. Esse contorno dado às práticas, contribui 

para enfrentamento do isolamento social, sofrido por muitos no contexto de vida 

atual. Esses grupos podem funcionar como “exercícios focais de solidariedade” (LUZ, 

op. cit., p. 120) e configurar pequenos e variados pontos de resistência ao 

individualismo predominante substituindo as relações de competição por relações de 

cooperação e fraternidade.   
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SANT’ANNA (2001) considera que as atitudes que podem fortalecer os 

elos coletivos são construídas por uma substituição das relações de dominação, por 

condutas éticas compromissadas com a composição entre os seres. Segundo a 

autora os cuidados com o próprio corpo e a saúde não podem estar apartados de 

uma conduta de apreço com o corpo e a saúde dos outros. Nessas relações 

desenvolve-se um tipo de composição entre as singularidades fortalecendo-as 

mutuamente. 

Identifica-se essa demanda por relações de proximidade e apoio 

expressadas nas entrevistas de alguns usuários e mais claramente em certas 

conversas durante os Encontros do GIPC. Encontrou-se no grupo a presença desse 

sentimento de isolamento social e certa dificuldade de alguns para se integrarem em 

suas comunidades e em outros grupos sociais. Foram notadas ao longo da IPC, 

mudanças significativas na expressão e no contato dos usuários entre si e destes 

com a pesquisadora (abraços, maior desenvoltura para as atividades em duplas e em 

grupo; maior facilidade na expressão verbal, etc.). Essa feição também favoreceu as 

interações entre os usuários, para além dos Encontros no CSEB. Alguns relataram 

que o ingresso no GIPC estimulou-os a se integrarem a outros grupos e atividades 

culturais. 

Observou-se no GIPC um fortalecimento das relações entre os 

integrantes que gradualmente desencadeou a construção de ações de caráter 

coletivo. Por exemplo, em determinada ocasião a pesquisadora comunicou que não 

poderia comparecer ao Encontro da semana seguinte. Antes mesmo que a mesma 

prosseguisse em sua comunicação, um dos integrantes do GIPC questionou: “você 

não virá, mas nós vamos ficar sem fazer?”, seguido de uma outra observação: “a 

gente podia vir, cada um ir pensando na cabeça um exercício; cada um faz um e dá 

uma aula inteira”. O grupo decidiu, então, que esse Encontro seria conduzido por 

eles. Combinaram que realizariam uma caminhada no espaço externo do CSEB e 

decidiram quem faria isso. A pesquisadora levantou a hipótese que poderia haver 

novos integrantes e o grupo se comprometeu em recepcionar os mesmos. No 

encontro seguinte (já com a presença da pesquisadora) a avaliação do Encontro 

realizada por eles foi muito positiva, eles relataram muita satisfação em cuidar do 

trabalho.  



 107 

Percebemos nesse sentido, certo potencial do trabalho com as PC para 

a criação de espaços de interlocução entre os usuários do serviço de saúde, que 

favoreceriam a construção de novas redes de relação. Encontramos nessa dimensão 

uma aproximação com as idéias de TEIXEIRA (2005, p. 230), que pretende dentre 

outros aspectos:  

avaliar em que medida os serviços de APS habilitam mental e afetivamente 
seus usuários a se porem em relação, formarem comunidades e se 
singularizarem existencialmente, é porque desejamos, com toda a força de 
nossas pulsações ético-políticas, que esses resultados da ação dos serviços 
sejam cada vez mais valorizados, que sejam acima de tudo tomados como um 
valor. A busca de uma formalização tecno-científica, portanto, não perde de 
vista o seu caráter de um agenciamento ético-político. 

  

Compreende-se nos trabalhos corporais esse potencial para colocar as 

pessoas em relação (desde que sejam desenvolvidos caminhos específicos para 

isso). Observamos que as “conversas” e as diferentes dinâmicas, produzidas no 

contexto dos Encontros, promoveram o compartilhamento de experiências e uma 

espécie de relação de apoio entre os integrantes e, como assinalam os usuários, 

certa potência para o enfrentamento das questões pessoais. 

 

 

E. Reconhecimento de Sintomas 

TBL 03 – “a possibilidade inclusive de ela te dizer o que ela está sentindo, falar... o que é que ela 
quer, o que é que incomoda, porque tem pessoas que não sabem te dizer, elas dizem “eu estou me 
sentindo mal” (...) Ela não sabe te descrever o sintoma. (...) eu acho que a possibilidade de se 
perceber é fundamental. Fundamental das práticas corporais é de chamar atenção para o corpo”. 

USU 01 – “É importante também a gente passar pelo médico, a gente, é... ter alguma orientação, mas 
é que é uma orientação mais específica. É, então, a gente chega a compreender bem melhor e fica 
até bom para o tratamento, né. Que quando a gente já, já, tem uma manifestação assim, de algum 
problema, a gente já sabe, já até como falar com o médico, né, como, aonde está doendo, o que está 
sentindo, então isto é importante mesmo.”. 

USU 01 – “Aí o que mais me chamou a atenção foi da, eu me lembro, que era para a gente ouvir o 
corpo, sentir o corpo quando ele reclamasse, e talvez se eu tivesse ouvido o corpo lá atrás, eu não 
teria chegado a...”. 

TBL 07 – “Eu pensei, nossa se tivesse essa prática corporal da percepção primeiro, para que eles 
pudessem... [aqui o trabalhador se refere aos usuários]. Porque muitos dos sofrimentos se dão no 
corpo, a pessoa tem no corpo. Você sente no corpo, às vezes, você nem percebe que sente no corpo, 
mas ele cai, ele recai sobre o corpo”. 
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TBL 12 – “Muitos deles mesmo, não conhecem seu corpo. Tem dor ali, ter dor aqui... Muitas delas 
vêm com dor e na hora que vou perguntar: seu intestino é preso? O que você faz para isso? Você já 
olhou então, sua parte genital, como é vagina, onde é o ânus? “Não, não olhei”. Então acho propicia 
isso, você conhecer o seu corpo. Saber quando o intestino está preso, quando é cólica menstrual...”. 

 

O aspecto ressaltado pelos trabalhadores, é a dificuldade que 

percebem nos usuários de identificarem seus sintomas e desconfortos físicos, 

(depoimento USU 01). Notou-se, que na medida em que os usuários vão se 

apropriando do corpo, por meio do movimento, das massagens, da dança, etc, há um 

“refinamento da percepção” e um reconhecimento de aspectos no próprio corpo, 

anteriormente não observados. Esses aspectos, disseram respeito à: percepção de 

partes do corpo anteriormente não sentidas; melhoria das dores e dos desconfortos 

corporais e percepção do excesso de tensão para a realização das atividades diárias. 

Outro aspecto relatado se referiu à observação da influência dos “estados 

emocionais” no corpo.  

Para MELUCCI (2004), o corpo fala a cada um de nós por meio de 

sinais que quando “escutados”, podem oferecer possibilidades, respostas e meios de 

“resolução”. A atenção ao corpo na vida cotidiana é uma forma de conscientização 

(porém provisória) sobre aquilo que está em transformação no mesmo e revela 

aspectos da “experiência negligenciadas ou ignoradas” (MELUCCI, op. cit., p. 94). 

Segundo o autor a manifestação mais corriqueira do corpo na vida cotidiana é dada 

pela presença de “pequenos males: aqueles incômodos e desconfortos físicos que 

normalmente não julgamos passíveis de intervenção médica, a não ser que 

perdurem no tempo, acentuem-se e desemboquem em episódios particularmente 

evidentes.” (MELUCCI, op. cit., p. 95). Considera ainda, que esses pequenos males 

como experiências do cotidiano, não são vividos como estranhos ou inusitados. Eles 

têm caráter repetitivo, ligado aos hábitos e acabam por tornar-se até “normais”, 

porém diferentemente de outros hábitos cotidianos, apresentam um aspecto de 

“alerta e de ameaça” presente no corpo. 

MELLUCCI (op. cit.) chama a atenção para o fato de que esses 

pequenos males são considerados em determinadas culturas inoportunos e 

inconvenientes. Eles representam ainda, a ameaça de um “mal” maior e a 

“possibilidade da doença” (MELUCCI, op. cit., p. 98).  Esse inconveniente cultural, 
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que oferece empecilho à eficiência, à inovação e ao dinamismo, é então, somado ao 

medo (dimensão psicológica) da iminência de “grandes males”. Ambos os aspectos 

fazem com esses “sinais corporais” sejam esquecidos, anulados ou tomados como 

inexistentes. Nessa perspectiva, o trabalho com o corpo pode oferecer recursos para 

o contato com a dimensão da experiência corporal em sua condição real e atual. Ao 

mesmo tempo em que fornece informação sobre os “estados” corporais (nem sempre 

agradáveis e desejados), possibilita diferentes meios para sua atenuação e 

integração (no sentido de reconhecê-los e criar meios para o seu enfrentamento).    

Lembramos que a assimilação das técnicas corporais, na acepção de 

MAUSS (1974), é dada por uma construção a partir das dimensões físicas, 

psicológicas e sociais. Essa compreensão nos leva a refletir em dois aspectos: 

primeiro, sobre a importância dessa apreensão “técnica” (que é cultural), para a 

resolução de questões de ordem prática (pode-se imaginar o problema se 

diariamente fossem recriadas as técnicas utilizadas para todas as ações cotidianas). 

O segundo ponto é justamente a plena “acomodação” aos modos apreendidos, como 

os únicos possíveis e certa “submissão” às formas que em algum momento da vida 

nos foram apresentadas como boas, certas ou adequadas. Como o aprendizado das 

“técnicas corporais” admite uma “repetição” do gesto de “quem” se assimila, nem 

sempre há espaço (em virtude da presença do elemento social e psicológico) para 

uma “inventividade”, uma re-criação do aprendizado de quem “copia”. Nesse sentido 

as experiências, que poderiam revelar para cada pessoa uma singularidade gestual 

(mas não apenas), nem sempre são possíveis de serem experimentadas ao longo da 

vida, reduzindo a possibilidade expressiva do corpo e sua gestualidade. 

Digamos que o grau de “invenção gestual”, de re-configuração dos 

modos, das técnicas para a interação coma as questões cotidianas da vida, podem 

reconstruir planos da experiência e do conhecimento da pessoa sobre aquilo que 

mais lhe agrada, lhe convém e assim certa “re-invenção” de modos próprios de 

“funcionamento”. Esses, não dizem respeito apenas, à operacionalização de funções 

instrumentais, mas aos modos de relação da pessoa com ela mesma e com as 

demais questões existenciais. Quanto aos “pequenos” males, ou ao “reconhecimento 

de sintomas”, essa “inovação de si”, possibilitada e potencializada pela vivência de 

diferentes “técnicas corporais” e estratégias de percepção, poderiam promover uma 
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re-significação do corpo na experiência cotidiana e assim uma nova possibilidade de 

se relacionar com a saúde-doença a partir do corpo.  

 

 

F. Características Técnicas da IPC 

TBL 02 – “Uma coisa interessante é que o trabalho que tem sido desenvolvido aqui no serviço, não é 
aquela coisa mais típica de atividade física, eu vou dar um exemplo: de ginástica, correr, pé de 
chinelo, essas coisas.”. 

USU 04 – “Para mim, eu achei maravilhoso, porque a... o que eu aprendi a respiração é... foi muito 
bom, porque a minha bronquite melhorou assim, pode-se dizer cem por cento, mas noventa por cento 
melhorou por causa da respiração. Hoje eu faço a respiração automática, não é!? Eu achei que isso, 
pra mim, foi ótimo”. 

USU 04 – “É porque gosto da sua ginástica, porque não é uma coisa forçada, não é!? Eu acho que eu 
faço assim o que eu gosto, faço mais à vontade, do jeito que eu quero. Achei muito bom. Porque no 
momento que eu venho para cá, eu esqueço de tudo... Então, eu acho o momento bom, porque mexo 
com todo o corpo e eu gosto. (...) Eu gosto mais do seu, assim. Eu me sinto mais à vontade!”. 

USU 04 “Sabe... a música que você põe... os exercícios... eu gosto! Não é!?! É muito bom!... 

TBL 02 – “Quando participei da sua vivência, achei gostoso, acho legal de trabalhar... Como o trabalho 
de vocês seguem uma outra linha, de trabalhar de outra forma, com a dança, com o corpo, com a auto 
massagem, eu achei muito mais interessante, por que a gente tem uma parte da nossa clientela que 
tem ojeriza de atividade física... Dessa que é divulgada pela mídia. E então acho que essa forma de 
trabalhar, atende mais a nossa demanda aqui no serviço.”. 

USU 01 – “a gente vai aprendendo a se tocar e sem ter esse menor constrangimento, que a gente 
tinha, que pode ser até um bloqueio, mas a gente vai aprendendo, isso é uma delícia!” 

USU 12 – “É... mas a parte que eu gosto muito mesmo, é justo quando a gente está realmente 
ouvindo música e... e dançando, né... Então, isso para mim é muito gratificante, me sinto bem (...) mas 
como eu gosto muito de música e eu gosto muito de dançar também, eu me sinto bem!”. 

TBL 03 – “acho que essas dimensões mais lúdicas, da conexão com os outros, da percepção corporal, 
de si mesmo, que são dimensões que eu acho que são fundamentais para a saúde, precisam ser 
valorizadas no trabalho corporal, e acho que vocês têm essa preocupação, até por onde eu 
compreendo.”.  

USU 01 – “E então eu comecei a perceber quando a gente faz aquela roda que a gente começa a 
mergulhar e a gente começa a sentir desde, do, da cabeça aos membros aos pés, então é como que 
tivesse um mergulho dentro da gente e aí que eu comecei a reparar que dava”. 

TBL 15 – “Vocês de certa forma, trabalham com essa coisa da relação corpo e mente, do que eu sinto, 
como isso reflete no meu corpo e como isso pode me trazer agravos na saúde ou já me traz.”. 

USU 13 – “O que mais gosto é dançar, aquela de um laço que nós fazemos em volta, um passando a 
mão, faz massagem nas costas do outro, é grande coisa isso aí também, sabia disso?”. 

USU 02 – “eu gosto de vir, só que tem vezes que não dá para mim vir. É bom assim... para a mente, 
para o físico da pessoa... que a gente da risada, fica muito a vontade né. Você também trabalha, o seu 
trabalho é muito bom, dialoga muito com a gente. Até lá, aquela senhora das trufas estava falando, 
“Ah! Eu me sinto tão bem! Saio tão leve daqui, a gente tem uma professora legal”. Ela disse: “faz 
tempo que você está aqui?”, eu disse faz, ela faz umas perguntas para a gente, é ótimo.”. 
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TBL 07 – “Porque se o corpo não tiver significado para ela, aquilo não vai passar de uma prescrição e 
o como qualquer remédio, o dia que você não quer, você esquece, você não faz. Aquilo se torna chato 
e se tornando chato, vira às vezes até impróprio para vida daquela pessoa, ela não vai fazer mesmo.”. 

TBL 14 – “A propaganda que eu faço para eles, por exemplo, é que todo mundo pode vir, inclusive se 
tiver gestante, se não estiver bem, se tiver uma limitação física transitória ou não.”. 

 

Observa-se nesta última sub-categoria da “Compreensão sobre o 

trabalho da IPC”, a presença de expressões que denotam, tanto do ponto de vista 

dos usuários, como dos trabalhadores, sinais sobre a pertinência do trabalho com as 

“práticas corporais”. Inicialmente houve certa preocupação, em relação à pertinência 

de alguns conteúdos, como por exemplo, a auto-massagem, a massagem, a dança, 

etc. Já no primeiro Encontro com os usuários, verificamos a viabilidade da 

abordagem, aspecto esse também observado por ocasião da vivência de 

apresentação da pesquisa para os trabalhadores do SSA. 

Os depoimentos acima delineiam pelo menos três caminhos sobre a 

percepção dos entrevistados em relação às características da IPC: um deles se 

refere principalmente aos seus conteúdos (à dança; à respiração; à percepção 

corporal e ao fato de não se caracterizar, como uma prática física nos moldes 

tradicionalmente concebidos). Um segundo movimento, caracterizado pela 

percepção de um dos usuários, se refere à presença da “conversa”, do diálogo nos 

Encontros e um terceiro, manifestado por um dos trabalhadores, evidencia a 

importância de que uma atividade de saúde, no caso com as PC, seja revestida de 

caráter não prescritivo. 

Quanto às características da IPC salientamos novamente, que o 

objetivo não foi o de construir um “programa alternativo de EF”, mas sim de exercitar, 

uma série de recursos do universo das práticas e técnicas corporais, que 

permitissem, mais do que a adesão a uma prática física, a re-significação das 

experiências com o corpo. Essa re-significação mencionada, se relaciona à vivência 

e re-invenção de situações que expandam as experiências cotidianamente (e 

culturalmente) conhecidas (e incorporadas) em relação ao corpo e às técnicas 

corporais. Embora reconheçamos que as pessoas constroem socialmente modos, 

formas, de realizar “coisas” na vida, esses meios nem sempre são fruto de uma 
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“escolha”, que envolveria como vimos na sub-categoria do auto-cuidado e a do 

reconhecimento de sintomas maior autonomia dos sujeitos envolvidos.  

Outro aspecto a re-significar seria o “uso do corpo”, para além da sua 

dimensão “instrumental”. Admitimos com MAUSS (1974) que o corpo é, ao mesmo 

tempo, objeto e meio técnico, portanto, por meio do corpo é possível não apenas 

ações instrumentais de relação com objetos, mas também um conjunto de técnicas 

corporais onde se pode experimentar o corpo como fim em si mesmo. No que diz 

respeito a uma prática corporal em saúde, especificamente para a APS, acredita-se 

necessário o desenvolvimento de experiências que possibilitem essa aproximação 

com o próprio corpo, para a expansão do seu uso instrumental.  

Observou-se, nesse sentido, que os três eixos temáticos com os quais 

trabalhamos, ofereceram estratégias variadas para significativas experiências com o 

corpo.  As técnicas de massagem e auto-massagem, a dança e os trabalhos com a 

respiração (inicialmente “exóticos” para alguns) se tornaram parte dos conteúdos 

prediletos do grupo e em nossa opinião, os que melhor promoveram situações para 

uma re-significação da experiência corporal. Constantemente os usuários 

mencionavam a realização das massagens em outros momentos da vida diária e o 

compartilhamento dessas técnicas com outros. Alguns estimulados pelas novas 

experiências ingressaram em outros grupos e atividades (curso de dança, de teatro, 

de natação e caminhadas).  

Entendemos, nessa perspectiva, que um dos principais objetivos do 

trabalho com as PC, especialmente para a APS, seja o de viabilizar experiências que 

construam uma atenção ao corpo, a partir de “escolhas qualificadas”, que possam vir 

a ser boas e desejáveis para o alcance de bem-estar (desde dimensões mais 

individuais até as de encontro e convivência). Acredita-se que a partir dessa 

capacidade de (re)conduzir as questões relacionadas ao corpo e do 

(re)conhecimento sobre as próprias necessidades, as pessoas poderão estar melhor 

preparadas, disponíveis e abertas para outros tipos de trabalhos (corporais, culturais, 

etc.), “encontros” e grupos. DENYS-STRUYF (1995) indica que, o papel dos 

profissionais, no trabalho com o corpo, é o de conduzir a pessoa a interessar-se pelo 

seu corpo, pois ele sabe até onde ir a cada momento. 
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O segundo movimento observado pelos entrevistados desta sub-

categoria foi a conversa, a perspectiva do “diálogo” mencionada por um dos usuários. 

Elucidamos que os espaços de conversa permearam todo o trabalho com o corpo 

nos Encontros, com propósitos específicos (para a concretização dos objetivos das 

atividades) e como característica da IPC, procurando ampliar o conhecimento sobre 

as necessidades dos usuários (Acolhimento, ver Tabela 4). 

O terceiro movimento define o caráter “não prescritivo” dado à produção 

da IPC. Procurou-se trabalhar de forma a não “receitar” exercícios, no sentido de 

regular, de estabelecer objetivos “homogeneizados”, ao que poderia ser considerado 

“bom” e “certo” para os integrantes do GIPC. A opinião do entrevistado (TBL 07) 

expressa bem essa dimensão, ao mencionar que a primeira perspectiva a se 

conhecer com o usuário, é o significado que o corpo tem para ele, para que juntos, 

possam construir caminhos significativos (de melhoria da saúde) para o usuário. 

Nesse sentido foi decisivo o emprego dos caminhos, dos meios que elegemos para 

atingir a Integralidade (como conceito fim): a “boa aplicação técnica” (traço da boa 

Medicina); o Acolhimento (perspectiva comunicacional) e o Cuidado (em sua 

característica crítica e reconstrutiva). 

 

 

2. Visões sobre Corpo  
 

A. Corpo e Saúde 

TBL 03 – “acho que é uma educação mesmo, acho que é uma coisa de aprender a viver no corpo e a 
reconhecer o corpo. O corpo, ele acaba sendo só um instrumento mesmo de trabalho.”. 

USU 01 – “a auto-massagem, porque a gente tem esse costume entre nós de não se tocar, e eu 
sempre tive esse problema também, quer dizer, de tocar um pé, o joelho, o braço, as pernas. Então é 
isso me chamava a atenção, dessa massagem que a gente faz de esfregar o corpo, tudo e fazer 
massagem de uma pessoa na outra, então nós não temos esse costume essa cultura né.”. 

USU 03 - “para a Educação Física, seria o equivalente a sair da doença, e ir pra uma coisa mais 
integral, que não se trata só de, sei lá, fazer o braço esticar, ou ter tal força, ou ter capacidade de fazer 
tal movimento, mas eu acho que essa dimensão, que eu associo com prática de respiração, 
meditação, e todas as práticas que têm a ver com propriocepção, percepção do próprio corpo no 
mundo, e de onde está meu corpo e o que é que eu estou sentindo agora, eu acho que é fundamental 
pra saúde em geral, não só para a saúde mecânica do corpo, só para os ossos e músculos, 
entendeu? Mas é, é você sentir como você está em cada momento, a sua emoção, o seu corpo, e tal, 
para você poder ir cuidando dele.”.  

USU 13 – “No outro tempo nós não tínhamos essa mostra que você se tem aí [mostrou um modelo 
anatômico do esqueleto, que fica no espaço do Encontro], o esqueleto é um trabalho muito, muito útil. 
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Quando que a gente sabia, ia saber o que acontece no corpo da pessoa, como você fala. É um 
trabalho que, até hoje, para mim foi bastante coisa interessante, bom mesmo!”. 

TBL 03 “a gente é bicho, e a gente é um bicho que o tempo inteiro é regulado na forma de tomar 
banho, ir ao banheiro, comer, principalmente trabalhar, o transporte. Então você está o tempo inteiro 
domado, num certo sentido, e a gente só percebe o corpo com a capacidade de fazer as coisas.”.  

USU 12 – “realmente foi uma surpresa muito agradável para mim e fundamental para a minha saúde, 
para o meu corpo, estou me sentindo bem, parece que a gente vai até ficando mais jovem, vai 
reunindo mais disposição, né”. 

TBL 05 – “um eixo central do trabalho em saúde é o corpo, você trabalha basicamente com o corpo o 
tempo todo e do ponto de vista da profissão médica, o corpo que está sofrendo.”. 

TBL 05 - “Porque eu acho que é uma redução muito grande, você trabalhar só com sofrimento. Você 
pegar o corpo, não que esse outro trabalho [o das práticas corporais] também não valorize o 
sofrimento, mas você não se reduz a ele.”. 

TBL 07 – “... depois da sua vivência, agora a gente analisa: qual é a percepção do corpo que a pessoa 
tem, qual é a importância daquilo para ela, o significado do corpo para ela?”. 

USU 01 – “Então tudo isso eu aprendi aqui né, quer dizer não só a comunicar com o corpo, mas a 
prestar atenção também né”. 

USU 01 – “Olha, eu veria mais... Eu aprendi com você né, Rose, que a gente está trabalhando com 
pessoas... que é... a gente tem mania de falar máquina humana, né, não é máquina. Cada ser tem 
uma limitação, então a gente teria que aprender a limitação das pessoas, não é? É... eu tenho 
orientadores de teatro que ele fala “tem que fazer até doer”, né. Aí eu falo, espera aí, eu vivo esse 
dilema com ele... E aí eu falo “até doer não, até as minha limitações”, mas ele fala “quando está 
doendo é que a gente está vendo que está fazendo, que ta certo”, aí eu explico “não é bem assim que 
eu estou aprendendo”.” 

TBL 13 – “os serviços de saúde, de certa forma, acho que trabalham muito pouco nessa área... A 
gente acaba focando muito o corpo na situação, mesmo em instituições que trabalham com Saúde 
Coletiva, a gente acaba focando muito mais na questão da doença, do corpo como estado de doença, 
do que na verdade um corpo como estado de prazer.”. 

TBL 13 – “a gente percebe muito uma somatização, do sofrimento que fica para o corpo. Então eu 
acho que as pessoas, quando elas conseguem um pouco trabalhar mais o movimento e perceber o 
que ela tem de importante, eu acho que melhora um pouco as dores e melhora um pouco essa 
questão mesmo da somatização.”. 

TBL 13 – “eu acho que o serviço, recentemente, acho que tem caminhado um pouco mais para essa 
outra área de perceber o corpo em outra dimensão que não só o corpo muito doente”.  

TBL 13 – “... então... é... eu acho que quando a gente começa a trabalhar um pouco a questão do 
significado, do que é o corpo, que importância ele tem para vida das pessoas e como a gente cuida 
dele de forma mais prazerosa, eu acho que isso dá mais vida.”. 

USU 01 – “E eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginaria na adolescência, quer dizer, hoje eu 
danço né, eu faço trabalho também no CECO, na Previdência (parque), no centro de convivência, que 
são danças circulares, quer dizer, as danças do mundo todo, quer dizer tradicionais, e..., eu aprendi a 
movimentar o corpo”. 

 

Observa-se que um dos aspectos mais relevantes sobre o corpo, 

mencionados pelos trabalhadores, se refere ao fato de que o trabalho em saúde tem 

como maior foco a doença e não a saúde. Percebem no trabalho com as PC outras 

possibilidades para as práticas de saúde e assim para o corpo, considerado por um 
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dos entrevistados, “eixo central do trabalho em saúde”. Contemplam a partir das PC, 

outras formas de reconhecer o corpo: significado dele para o usuário e o 

fortalecimento de sua estima; a dimensão do prazer e o desenvolvimento da 

percepção corporal. 

Parece-nos que existe então, uma possibilidade de trabalho com o 

corpo na assistência como lócus de saúde, de afirmação das possibilidades 

pessoais, da potência presentes em todos os corpos, independente do seu possível 

estado de adoecimento, ou fragilização. Trabalhar com essa concepção permite 

reconhecer outros encaminhamentos para as limitações que porventura restrinjam a 

experiência das pessoas nas diferentes situações existenciais, criando outro lugar 

para o corpo no processo saúde-doença. 

A IPC foi construída com estratégias que procuraram favorecer a 

percepção e a experiência corporal, a partir das “possibilidades” existentes, 

independente da presença ou ausência de limitações ou patologias. Por exemplo, 

para alguns usuários que manifestavam grande limitação de movimento (por motivos 

diversos), as atividades foram realizadas na posição sentada. Para outros a atividade 

de prestar atenção à própria respiração foi a ação inicial possível. Pudemos notar 

que a “presença” do usuário no grupo, observando as atividades, ouvindo as 

músicas, ou seu envolvimento com os integrantes, já promovia repercussões sobre 

seu corpo. 

Os usuários entrevistados mencionam o corpo na perspectiva de novas 

descobertas de movimento; do encontro com a saúde e da falta de hábito 

culturalmente construída, em relação às ações de tocar o próprio corpo e o de outros. 

Como já observamos na sub-categoria do auto-cuidado, os recursos de auto-

massagem e massagem foram muito utilizados e trouxeram resultados significativos, 

para o alívio de desconfortos e dores e para as interações e trocas entre os 

integrantes do GIPC. A dança foi outro recurso notadamente importante, para o 

(re)conhecimento do corpo e para a ampliação das interações entre os usuários no 

grupo. 

De forma geral observamos com estas considerações sobre o corpo, a 

presença de reflexões que se distanciam da compreensão de corpo apenas como 

lugar da “biologia” humana. Percebe-se também, que os trabalhadores enfatizam a 
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importância da compreensão sobre os significados implícitos nos estados de 

adoecimento e a necessidade de ações que trabalhem com o corpo, para além da 

sua limitação ou patologia.  

Destarte, finalizamos a primeira grande categoria designada como “As 

Práticas Corporais e as Práticas de Saúde”. Para dar seqüência a nosso raciocínio 

abordaremos, no próximo item, a segunda categoria analítica. 

 

 

6.1.3 Análise da Categoria: As Práticas Corporais e a Relação 
Institucional 
 

Após a compreensão sobre a especificidade da IPC, em relação às PC 

e a visão de corpo, discutidas no conjunto da categoria analítica anterior, a presente 

categoria analítica, explicita diferentes aspectos relacionados à implementação da 

IPC, no espaço de uma “instituição de saúde”. Podem ser observadas questões 

relacionadas aos usuários; à pertinência e “vocação” das PC nos serviços; às 

diferentes possibilidades de ação com as PC e à atuação do educador físico nos 

serviços. Encontra-se ainda, algumas reflexões sobre a importância das 

aproximações disciplinares e profissionais, assim como, considerações sobre outras 

frentes de trabalho, pesquisa e formação, para o campo da Educação Física e os 

serviços público de saúde (particularmente os de APS). 

O conjunto desta categoria analítica permitiu conhecer o alcance das 

ações e interações realizadas no espaço do serviço, e em particular, trouxe uma 

série de contribuições dos trabalhadores e usuários, sobre a criação de outras ações 

com as PC nos serviços de saúde. A característica da implementação da IPC – de 

conhecer, em interação com a equipe do SSA, as possibilidades e dificuldades desse 

trabalho -, permitiu-nos experimentar algumas dessas ações e, ao mesmo tempo, 

vislumbrar o desenvolvimento de outras.  
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TABELA 8 -  Categoria Analítica - As Práticas Corporais e a Relação Institucional 

Categoria 

analítica 

Categoria empírica Sub-categoria empírica 

A. Visão do Serviço de Saúde 1. Usuários e a IPC 

B. Capacitação e Multiplicação 

A. A Inclusão das PC 

B. Acesso para o Usuário 

C. Encaminhamentos para a IPC 

D. Consultoria e Capacitação 

2. As PC como Atividade 

Assistencial do Serviço 

de Saúde 

 E. PC e os Trabalhadores da 
Saúde 

3. Ações das PC a partir 

dos Serviços 

A. As PC e a SC de uma Região 

4. Aproximações 

Disciplinares 

A. Efeitos e Possibilidades 

II. As Práticas 

Corporais e a 

Relação 

Institucional 

5. Pesquisa e Formação 

Acadêmica 

A. Reconhecimentos e Tendências 

 

Seguem as análises de cada uma das categorias e sub-categorias, 

respeitando a ordem apresentada na tabela acima. 

 

 

II. As Práticas Corporais e a Relação Institucional 

 

1. Usuários e a IPC 
 

 

A. Visão do Serviço de Saúde 

TBL 01 – “Acho que a visão deles do CS muda um pouco, porque então, não vêm aqui só quando 
estão doentes, vêm para buscar uma melhora da saúde, do bem estar do corpo com outras coisas. 
Então, os pacientes que já estão mais aderidos às práticas corporais aqui no serviço, a visão que eles 
têm, como eles vêm procurar o serviço é diferente, não é uma busca só da solução da doença né, ele 
já vem com uma outra visão do serviço, achei isso uma coisa legal!”. 

TBL 01 - quando eles vêm aqui e já se apresentam como praticantes, falam assim “não eu já sou 
daqui do grupo, já faço...”, a gente percebe que quando eles já fazem as práticas corporais à algum 
tempo, vem com outro tipo de demanda aqui... Então eles trazem uma demanda diferente, um 
entendimento do serviço, que a gente espera mesmo, que a gente gostaria que fosse assim para 
todos!”. 
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Como já observamos na análise de outras sub-categorias, o CSEB tem 

grande preocupação, em desenvolver a autonomia dos usuários em relação aos 

cuidados com sua própria saúde. Existe um modo de produzir as práticas de saúde 

que imprime essa característica em diferentes atividades do serviço. O trabalho de 

observação da pesquisadora nas atividades do SSA evidenciou que, o modo como 

são conduzidas as “conversas” com os usuários e o que a eles é perguntado 

favorece a comunicação e a busca pela contemplação das necessidades de quem 

busca a assistência. 

Pôde-se notar que as práticas do SSA têm como objetivo, fazer com 

que os usuários compreendam que a “saúde” não está apenas nas mãos dos 

médicos, dos trabalhadores, dos diferentes tipos de exames ou na ingestão de 

remédios. Procuram no contato com os usuários esclarecer dúvidas e construir ações 

conjuntamente, para o bem-estar e a saúde. Na opinião do trabalhador acima, os 

usuários freqüentadores da IPC foram adquirindo uma outra visão sobre o CSEB. 

Tem-se como pressuposto que ao freqüentar o serviço semanalmente para uma 

atividade nos contornos que propusemos, pôde fazer com que essa “nova visão” 

fosse elaborada.  

Os usuários, ao ingressarem no trabalho da IPC, tinham um sentido de 

“participação” muito mais relacionado aos sentidos de encaminhamento realizados 

pelos trabalhadores do SSA. Portanto, a integração dos mesmos ao GIPC, estava 

mais relacionada aos sentidos atribuídos pelo trabalhador que encaminhou e menos 

a uma necessidade reconhecidamente deles próprios. Esse aspecto foi constatado 

na conversa que a pesquisadora estabeleceu com os usuários antes de ingressarem 

no trabalho (“acolhimento moral”).  

Dentre outras questões, havia no roteiro uma pergunta sobre o motivo 

da participação dos mesmos na IPC e o que eles esperavam do trabalho. Na maioria 

dos casos, os usuários justificavam sua presença como encaminhamento do 

trabalhador do SSA e acrescentando que o trabalho da IPC seria bom para eles. 

Com o passar do tempo, os usuários estabeleciam uma relação mais direta com o 

trabalho e com a pesquisadora. O sentido de integrar o grupo deixou de ser a 

“recomendação” e passou a ser uma “escolha” mais relacionada ao bem-estar e ao 

prazer. Compreende-se assim, que a possível mudança de sentido, atribuída pelos 
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usuários ao serviço, “possa” ser derivada de um novo “uso” do mesmo, configurado 

pelo ingresso na IPC. 

 

 

B. Capacitação e Multiplicação 

USU 01 – “e foi aí que eu aprendi também, quer dizer, eu aprendi e estou passando porque eu vejo 
muitas pessoas fazerem essas caminhadas... e outro dia eu vi uma moça ela caminhava e depois de 
uma hora de caminhada ela saía mancando, e aí eu falei, mas o que será? Eu pensei: Ah! Mas 
comigo foi a mesma coisa, né! Aí eu percebendo ela andando e caminhando junto comigo, eu vi que 
ela arrastava também. O tênis chegava a fazer barulho, assim no chão, como eu fazia, aí eu expliquei 
para ela dessa orientação que eu tive que era transferência do passo ao outro, de um peso para o 
outro, não arrastar assim. E aí ela fez isso e quando foi na semana passada ela me falou, que era 
verdade mesmo, ela não mais sentiu mais aquela dor que era na sola dos pés, assim no tornozelo e 
ela me agradeceu”. 

USU 02 – “Você faz muitos exercícios que a gente no dia a dia, precisa né! Como aquele novo que 
você fez hoje. (...) Até meu pai, ele teve trombose na perna e ele fica com o pé meio adormecido, aí 
meu esposo arranjou um cano assim, e ele passa com o tapete assim, passando o cano. [nos pés] É, 
e ele se sente bem! Tem hora que está com o pezinho inchado e rapidinho passa, fazendo o 
exercício... É porque parece que está com má circulação.”. 

USU 12 – “não sei quando ainda, não tenho ainda o projeto, mas eu pretendo fazer esse trabalho 
junto às minhas pessoas lá, com as pessoas que necessitam”. 

USU 12 – “é como eu disse para você, conversar muito e ensinar para eles os exercícios. Como você 
pode perceber, deve ter percebido, eu presto muita atenção em tudo o que você faz... né... para que 
eu possa fazer também... Eu quero... como se diz... seguir o seu exemplo... certo? É... observar 
bastante as pessoas... ter aquele cuidado que você tem”. 

 

Podemos observar nos relatos, a assimilação de alguns cuidados e 

aprendizados com o corpo e sobre o corpo, incorporados à vida cotidiana e 

compartilhados com familiares e pessoas da comunidade. Alguns usuários têm certa 

predisposição em socializar experiências e envolver outras pessoas em atividades 

diversas. Vislumbramos nessa perspectiva, possibilidade de criar trabalhos 

específicos de “capacitação” para os usuários dos serviços de saúde, com o trabalho 

de PC, para que “multipliquem” as atividades em suas comunidades.  

Em nossa experiência, alguns usuários manifestaram naturalmente, 

autonomia e desenvoltura para organizar ações. Alguns chegavam antes do início 

das atividades para preparar o espaço do Encontro; outros se dedicavam com certa 

regularidade na recepção e integração de usuários novos e alguns desenvolveram 

autonomia e habilidades para conduzir algumas atividades com as PC nos 

Encontros. 



 120 

Nota-se que um dos entrevistados acima, menciona desejo em 

desenvolver atividades de PC com as pessoas que participam de uma entidade 

filantrópica. O usuário chegou a perguntar se a pesquisadora poderia ajudá-lo de 

alguma forma, e dizia que sentia necessidade de uma “formação” mais aprofundada 

para multiplicar as atividades.  

Esses “multiplicadores” poderiam freqüentar o grupo de práticas 

corporais durante um prazo pré-determinado e, posteriormente, a essa “experiência” 

seria ofertada aos “voluntários”, uma “formação técnica” (teórica e prática) mais 

aprofundada. Isto é, construída a partir de suas dúvidas, interesses e dificuldades. 

No período de realização deste estudo no CSEB, a pesquisadora desenvolveu um 

trabalho pontual com os agentes comunitários de saúde, de uma UBS da região 

metropolitana de São Paulo, que orientavam “caminhadas” com a comunidade. 

Nessa ocasião, os agentes expressaram dúvidas relacionadas, desde 

aspectos técnicos (por exemplo, o controle da freqüência cardíaca durante a 

realização das caminhadas; tempo de duração de cada alongamento, etc.), até 

questões de caráter psicológico e relacional pertinentes à condução das atividades 

com os praticantes. Observou-se que a maioria dos agentes tinha pouca experiência 

com trabalhos corporais e alguns tinham muita dificuldade em mobilizar minimamente 

seu corpo. A quantidade de questões que surgiram nessa dinâmica, nos levou a 

pensar em desenvolver um trabalho de supervisão periódico na UBS, mas problemas 

operacionais e de disponibilidade dos envolvidos (pesquisadora e da UBS), 

inviabilizaram o prosseguimento dos trabalhos. De qualquer forma, pudemos nos 

aproximar do tipo de questão que envolveria a “multiplicação de saberes e práticas” 

em processos de “capacitação” para agentes de saúde. 

Acredita-se possível, nessa perspectiva, conjugar ações de assistência 

e de multiplicação de saberes e práticas, a partir dos serviços de saúde, numa 

espécie de prolongamento da ação dos mesmos. Essas poderiam assumir formato 

temático (saúde da mulher, do homem, da criança, etc.); poderiam ser desenvolvidas 

segundo demanda específica de cada comunidade, etc. Importa-nos destacar com 

esse recorte, o potencial latente para a construção de ações com os usuários dos 

serviços de saúde, em direção à comunidade e sobre como os integrantes do GIPC, 
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assimilaram e compartilharam as experiências vividas nos Encontros, em suas vidas 

cotidianas.  

 

 

2. As PC como atividade assistencial do serviço de saúde 
 

A. A inclusão das PC  

TBL 03 – “Eu acho que sempre fica uma questão não resolvida, de até onde isso é uma questão para 
ser, vamos dizer, dentro do serviço de saúde, até onde ela é... Porque que... que ela é da saúde, eu 
não tenho dúvida que ela é extremamente necessária. Eu acho que é importante que os profissionais 
de saúde, os médicos, enfermeiros, psicólogos e tal percebam essa alternativa, não tenho dúvida... 
Mas eu acho que sempre fica essa questão, de qual a diferença de uma prática corporal dentro do 
serviço ou fora do serviço, em equipamentos, vamos dizer, mais específicos para isso, como os 
CEUS, os Centro de Convivência, os centros esportivos que tem na região” (ênfases nossas). 

TBL 03 – “Mais eu acho que a parte boa de estar no interior do serviço é que vocês ampliam o leque 
de oferta dos profissionais, quer dizer, do voltaren e do dorflex, da medicação para diminuir a dor, 
agora você tem uma possibilidade a mais”. 

TBL 03 – “Eu acho que essas são práticas, são as práticas de saúde efetivamente, são as práticas 
corporais e outras práticas que melhoram a... sei lá, a posição da pessoa no mundo.”. 

TBL 03 – “Eu acho que essa idéia das práticas corporais, ela somou, nesse sentido, porque ela nos dá 
uma possibilidade de oferta, quer dizer ela amplia o nosso cardápio de ofertas... de meios, de 
melhoria, da garantia da saúde das pessoas e por ampliar a oferta, vamos dizer terapêutica, ela 
amplia também a nossa capacidade de diagnóstico, no sentido de que a gente pode ver os 
problemas”. 

TBL 15 – “Na verdade é mais uma opção, no nosso leque de opções, que a gente tem, para poder 
oferecer e poder trabalhar com a questão da saúde”. 

TBL 04 – “a minha questão é a importância de fazer isso [as PC] na rede de equipamentos sociais. 
Por exemplo, no Centro de Saúde (....) a prática corporal no Centro de Saúde eu acho que é legal, 
mas acho que articulado com a rede.”. 

TBL 04 – “Uma das coisas que a gente tem visto, especialmente no PSF é que o Centro de Saúde trás 
para si muitas das atividades que poderiam ser feitas em outros espaços, por outras pessoas etc.”.  

TBL 05 – “a prática em Saúde Coletiva, vem ampliando os seus leques de cuidado, mas é a 
possibilidade de fazer acontecer isso já, não é para fora do serviço de saúde, para o salão de baile, 
que é um pouco o que muitas vezes a gente acha, é dentro do serviço de saúde um pouco do baile, e 
lá no baile um pouco do serviço de saúde. Então, que as coisas sejam integradas, não sejam 
dicotomizadas desse jeito”. 

TBL 07 – “Então eu acho que a significância, a relevância desse trabalho num Centro de Saúde, em 
qualquer área da Saúde Pública, por ter maior impacto epidemiológico, é de fazer essa aproximação 
do ser humano com o seu corpo, não é interessante?”. 

USU 01 – “E esse trabalho foi, é muito importante no serviço de saúde porque é disso, porque, é a 
gente conhecer o corpo. É importante também a gente passar pelo médico, a gente, é... ter alguma 
orientação, mas é que é uma orientação mais específica. Então e a gente chega a compreender bem 
melhor e fica até bom para o tratamento, né.”. 
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TBL 10 – “Então eu acho que a prática corporal tem tudo a ver. Porque você não separa, então eu 
acho que as coisas caminham juntas. Então assim, a partir do momento que um Centro de Saúde der 
esse exemplo, fica mais fácil de isso se tornar hábito para o usuário.”. 

TBL 10 – “Eu acho que é o despertar por um comportamento saudável, que nem sempre, apesar de 
hoje mais habitualmente falado, mas é de uma maneira mais incisiva, mostrar o quanto é benéfico. Às 
vezes falta um empurrão.”. 

TBL 10 – “só falam que andar, falam que dançar é importante, mas é uma coisa que fica longe: Oh, 
vamos fazer junto! Daí você tem a avaliação junto, comumente, porque você percebe que houve 
melhoria.”. 

TBL 02 – “Eu acho que o trabalho de práticas corporais ele vem contribuindo muito no trabalho de 
promoção da saúde, de forma geral, uma vez que não adianta só a gente orientar e não oferecer.”. 

 

Nesta categoria empírica inferimos cinco sub-categorias. A esta 

primeira, sobre a “Inclusão das PC”, pela proeminência dos assuntos abordados para 

a pesquisa incluíram-se, juntamente com a discussão dos depoimentos dos 

entrevistados, dois momentos específicos do TC: 1) a reunião com o coletivo de 

pesquisadores do CSEB e 2) o trabalho de observação nas atividades do SSA. 

Essas duas ações agregam elementos importantes para a discussão aberta na 

presente categoria e sub-categoria empírica, que em seu conjunto procurará explorar 

as possibilidades das PC como atividade na APS. Elas contribuíram para a 

ampliação da interação e do entendimento da produção das práticas do CSEB e 

assim dos aspectos que envolvem, em geral, as práticas e os processos de trabalho 

em saúde. Em primeiro lugar, será discutido o conjunto dos depoimentos dos 

entrevistados e em seguida as ações acima citadas. 

Inicialmente, abre-se uma questão que problematiza se as PC devem 

ser atividades ofertadas pelos serviços de saúde, ou de responsabilidade de 

equipamentos sociais, especificamente destinados a esses fins. Ao mesmo tempo, 

observa-se no conjunto dos depoimentos, uma série de aspectos que justificariam 

sua presença no serviço de saúde. Sinteticamente podem-se assinalar os seguintes: 

o reconhecimento das PC, como efetivas práticas de saúde; a ampliação da oferta de 

recursos terapêuticos; ampliação da capacidade de diagnóstico e resolução de 

problemas; a não separação entre as atividades de saúde e as culturais; a facilidade 

para encaminhar o usuário; caminho inicial para aproximar o usuário do seu corpo; o 

acompanhamento e avaliação do trabalho ofertado. Os aspectos que questionam sua 
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presença observam que essa atividade poderia ser realizada na rede de 

equipamentos sociais.  

A questão aberta pelo (TBL 03) “qual a diferença de uma prática 

corporal dentro do serviço ou fora do serviço, em equipamentos, vamos dizer, mais 

específicos para isso”, nos instigou a realizar algumas reflexões. Havemos de 

lembrar, inicialmente, que a EF constitui uma das dezesseis profissões da saúde64, 

mas ainda assim, essa categoria profissional não está presente na maioria dos 

serviços de saúde65. Ressaltamos, porém, que não abordaremos os motivos que 

justificam ou não, essa questão, mas desenvolveremos algumas considerações 

sobre as particularidades e contribuições do trabalho com as PC, se constitutivas 

como atividade assistencial no serviço de saúde/APS. 

A indagação do depoente, de certa forma, se refere à problemática da 

implementação da IPC e dessa forma, espera-se que a presente pesquisa forneça 

algumas possibilidades de reflexão para essa questão (os itens B; C; D; E, desta 

categoria empírica, prosseguirão essa discussão). No momento, lembramos que um 

dos aspectos já discutidos (ver discussão da primeira categoria analítica, item 2A –

“Corpo e Saúde”), considera que as ações com as PC, têm a característica de 

trabalhar não apenas com a dor, o sofrimento e a doença (embora precise 

contemplá-las), mas principalmente de reconhecer o corpo como “lócus de saúde”. A 

presença de um trabalho com esse teor no serviço, tende a movimentar outras 

questões, outros olhares e possibilidades para lidar com o corpo no processo saúde-

doença. O depoimento (USU 01) destaca a importância do trabalho com as PC no 

serviço de saúde, como possibilidade de “conhecer o corpo”, e obter orientações 

mais específicas sobre o trabalho com as PC, aspectos esses, que favoreceriam o 

próprio tratamento de saúde. 

Apresentaremos em seguida, sucintamente em dois itens, parte do 

conteúdo da reunião com o “coletivo de pesquisadores” do CSEB que debateu, entre 

                                                 
64A Resolução 287/98 do Conselho Nacional de Saúde relacionar as seguintes categorias profissionais 
de saúde de nível superior para fins de atuação do Conselho Nacional de Saúde: Biologia; 
Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; 
Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Serviço Social e Terapia Ocupacional. 
65Embora existam iniciativas pontuais em alguns municípios.  
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outros temas, a questão sobre o formato da IPC, aspecto pertinente, nesse ponto da 

discussão.   

 

I. A Reunião com o Coletivo de Pesquisadores 

O “Coletivo de Pesquisadores”, conhecido no CSEB como “Coletivo66" é 

constituído por pesquisadores e gestores do projeto “intelectual” do serviço. Esse 

grupo se reúne há quase vinte anos, com uma freqüência que oscila entre quinzenal 

e mensal, de acordo com a disponibilidade dos integrantes e as demandas para 

discussão. A reunião67 a que nos referimos teve como objetivo, apresentar o 

presente projeto seus movimentos iniciais, aos pesquisadores do CSEB. Para isso 

foram convidadas a pesquisadora e sua orientadora a Dra. Yara Maria de Carvalho.  

Após a exposição realizaram-se uma sessão de perguntas e um 

debate. Uma das questões levantadas pelos pesquisadores, se referiu ao formato do 

trabalho da IPC a que chamaram de “genérico”. Questionaram a possibilidade de 

desenvolvermos outras vias para o trabalho com o corpo, diferente das que 

estávamos trabalhando, considerando que o serviço funciona de forma específica e 

não genérica. Explicaram que existem necessidades temáticas, que poderiam ser 

trabalhadas pelas PC, a partir de outros formatos. Sugeriram que se realizasse um 

trabalho exploratório para que fossem reconhecidos outros produtos da EF para o 

serviço (desenvolveremos essas possibilidades no capítulo 7.368). 

Abordou-se também, qual seria o impacto que um trabalho como o da 

IPC poderia gerar no serviço. Mencionamos o retorno positivo com o GIPC e também 

com as vivências corporais realizadas com os trabalhadores até aquele momento. 

Em resposta ao nosso relato, argumentou-se que pensar o corpo e as PC em Saúde, 

equivaleria a pensar as práticas de saúde, e como o corpo é tratado no serviço. 

Alguns dos funcionários do SSA com os quais trabalhamos estiveram presentes 

nessa reunião, e relataram determinadas repercussões das vivências com as PC em 

suas práticas cotidianas, como por exemplo, a realização de outras “leituras” e 

observações sobre o corpo do usuário.  

                                                 
66Algumas informações do diário de campo sobre o “Coletivo” foram revistas com a contribuição do Dr. 
Ricardo Rodrigues Teixeira. 
67Ver Tabela 6 (Fases do TC). 
68 Ver Figura 7. 
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A partir dessas reflexões, um dos pesquisadores mencionou que “existe 

uma potência para transversalizar as práticas em saúde”, um problema a considerar 

nesse caso, seria como realizar a multiplicação das mesmas. Os aspectos relatados 

pela pesquisadora e pelos trabalhadores advertiram da pertinência da criação de um 

trabalho com as PC para os profissionais do serviço (essa questão será desenvolvida 

na próxima subcategoria). Observa-se nessa dimensão, mais uma possibilidade para 

o trabalho com as PC no interior do serviço de saúde, aspecto esse que corrobora os 

depoimentos da presente categoria e sub-categoria descritos acima.  

Desenvolveremos, a seguir, as considerações sobre o trabalho de 

observação realizado nas atividades do SSA, destacando sua importância para 

conhecimento do Setor e das possíveis demandas dos usuários em relação às PC. 

Essa ação também nos auxiliou a refletir sobre a construção de “diferentes produtos” 

com as PC para o serviço, como sugerido pelo “coletivo de pesquisadores”. 

 

II. Trabalho de Observação nas Atividades do SSA 

Essa ação do TC foi de grande importância para o conhecimento sobre 

a realidade concreta, do ambiente onde se processam as práticas de saúde. 

Lembramos que essas ações foram realizadas após o início da IPC (segundo 

semestre de 2005) e derivaram da progressiva interação estabelecida com o Setor. 

Sugere-se, porém, que essa atividade seja iniciada na fase de aproximação do 

espaço de pesquisa para que as ações partam de um prévio conhecimento do 

espaço da investigação/intervenção. 

As observações foram realizadas nas seguintes atividades do SSA: 

chefia de dia; grupo de auto-cuidado (pertencente ao Programa de Atenção à Saúde 

no Envelhecimento – PASE) e atendimento de enfermagem (AE). Essas ações foram 

precedidas por reuniões com a chefia do SSA, a fim levantar informações gerais, 

datas e horários das diferentes atividades do SSA. Definiram-se dois aspectos que 

norteariam a realização e organização das informações levantadas nas observações: 

a dinâmica das atividades do SSA (modo de produzir a prática e a relação dos 

trabalhadores com os usuários) e as queixas corporais dos usuários. 
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a. Dinâmica das atividades do SSA 

Pôde-se observar que há no SSA certo movimento de descentralização 

da assistência, em geral muito localizada na ação médica, para o compartilhamento 

de ações com os demais trabalhadores (enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem). Para isso, há diariamente de “plantão”, um médico especialmente 

designado para supervisionar e apoiar os demais trabalhadores em seus 

atendimentos. Esta atividade é chamada de “Chefia do Dia”. Os enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, após o contato e levantamento de informações 

junto aos usuários (queixas e outras necessidades) se dirigem à chefia do dia para 

discutir o caso dos pacientes e realizar os encaminhamentos necessários 

(agendamento de consultas/grupos; exames ou prescrição de remédios). 

Observou-se a grande importância dada aos trabalhos em grupo. 

Discutiu-se anteriormente, que os grupos favorecem a produção de assistência e a 

circulação de informações para um número maior de pessoas, além de promover 

interações entre os usuários. Nesses trabalhos é privilegiada e estimulada a 

expressão, “a fala” dos mesmos. Os trabalhadores que coordenam os grupos 

procuram vincular, criar relação entre os discursos das pessoas, e as orientações 

sobre saúde que apresentam, numa prática que conjuga ações educativas e de 

prevenção.  

Outro aspecto relevante em relação às observações das atividades e do 

ambiente do SSA foi a vivência de situações onde se processam o Cuidado e o 

Acolhimento (na perspectiva por nos adotada e a de referência no CSEB). 

Presenciaram-se em várias situações, as formas pelas quais os trabalhadores 

atendem aos usuários, seja na recepção, no encaminhamento para os atendimentos 

individuais e atividades em grupo, ou mesmo nos procedimentos técnicos, existe 

uma forma “afetiva” e cordial. As conversas estabelecidas procuraram levantar 

detalhes sobre as queixas e seus históricos, assim como, aprofundar aspectos 

relacionados à vida dos usuários. Essas informações e percepções integram a 

construção do diagnóstico e/ou plano de tratamento. 
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b. Queixas corporais dos usuários 

Neste plano, procurou-se levantar aspectos das “falas” dos usuários 

que se referissem às questões corporais. Notou-se que há uma especificidade de 

queixa em relação ao tipo de atividade assistencial (saúde da mulher; cuidados no 

envelhecimento, etc.). Porém na maioria das situações observadas há queixas 

relacionadas aos desconfortos e dores músculo-articulares: “dor na coluna”, “dor nos 

ombros” e “dor nas juntas”. Há ainda queixas de outras origens: “falta de ar”, 

“pressão no peito” e uma queixa difusa “me sinto mal com o corpo”.  

No grupo de “auto-cuidado” observado, quando os usuários foram 

indagados pelo trabalhador sobre sintomas, ou sobre o que lhes incomodavam, num 

primeiro momento relataram as sensações físicas de certo forma “misturadas” com 

as queixas orgânicas. Observou-se que existe uma demanda importante, por parte 

dos usuários, para a compreensão de sintomas presentes no corpo. Independente da 

queixa específica de cada um deles, fica a impressão de que o corpo todo “reclama” 

quando a saúde é abalada. As queixas, as expressões faciais e corporais (ao falar), 

parecem sinalizar que o incômodo, o desconforto, a dor, “está em tudo no corpo”. 

Nesse sentido, vislumbra-se numa situação concreta de assistência, a 

possibilidade de se trabalhar com diferentes estratégias corporais, nos grupos e 

também nos atendimentos individuais. Essas estratégias podem ser de 

responsabilidade do profissional especialista (no caso do educador físico) ou mesmo, 

com já sinalizamos, ser configurar como recurso assistencial para os demais 

trabalhadores da saúde. O domínio de alguns recursos e técnicas corporais poderia 

auxiliar os profissionais da saúde, a desenvolverem outros olhares e sentidos à 

dimensão corporal dos usuários (e de certa forma, também para as suas próprias) no 

momento da ação terapêutica. Algumas estratégias básicas poderiam ser adotadas, 

como por exemplo: métodos para a “leitura/compreensão” das formas corporais69; 

manobras de massagens e auto-massagem; exercícios que envolvam a respiração; 

técnicas que promovam o desenvolvimento da percepção corporal e a interação 

grupal. 

                                                 
69Existem muitas teorias e métodos que realizam diferentes tipos de leitura corporal para fins 
terapêuticos tais como: A Análise Bioenergética de Alexander Lowen, a Educação Somática 
Existencial de Stanley Keleman e outros. Para esta pesquisa nos apoiamos na obra “As cadeias 
Musculares e Articulares, o Método GDS” de Godelieve DENYS-STRUYF (1995).  
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A reflexão sobre as possibilidades do trabalho com as PC, como 

práticas do serviço de saúde, nos leva até este momento, a identificar dois 

movimentos. O primeiro direcionado ao trabalho com os usuários, considerando os 

formatos: aberto (sem definição temática) e/ou contínuo (trabalho perene); temático 

(saúde da mulher; saúde do idoso, etc.) e/ou com tempo pré-estabelecido (dias; 

semanas; meses; semestres, etc.). Outra vertente de ação está relacionada ao 

trabalho dirigido genericamente para o serviço e seus trabalhadores: consultoria para 

as diferentes atividades assistenciais e capacitação/multiplicação das PC para os 

trabalhadores do serviço. A seguir retomamos a discussão da categoria das “PC 

como atividade assistencial do serviço de saúde” incluindo o segundo ponto 

abordado. 

 

 

B. Acesso para o Usuário 

USU 01 – “quando o médico explica a caminhada ele, ele fala assim... mas é mais é por alto. A gente 
já vai, pensa que é só pegar, por um tênis e vamos embora. Não é assim não! A gente tem que fazer o 
aquecimento, a gente tem que fazer um relaxamento antes para depois a gente entrar bem e depois 
da caminhada, a gente tem que fazer uma desaceleração, tem que fazer um... tem que fazer um 
relaxamento também”. 

USU 01- “e aí ela falou que eu teria que fazer um regime urgente, mas acompanhado com alguma 
atividade física. Aí eu pensei aonde é que eu fazer atividade física, né? Quer dizer, ela falou que eu 
precisava de uma orientação e é muito difícil numa rede pública assim ou em qualquer lugar a gente 
ter uma orientação sobre, não só alimentação como o corpo em si. Aí eu lembrei que aqui tinha com a 
Rose, toda segunda-feira de manhã, aí eu vim, eu vim mais para conhecer.”. 

USU 01 – “E eu sempre ouvi falar do... que tinha ginástica aqui, mas eu não, não, talvez eu tinha mais 
era vergonha, porque na época eu estava pesando 150 quilos. Eu tinha mais vergonha de participar”. 

TBL10 – “a partir do momento que um Cento de Saúde der esse exemplo, fica mais fácil de isso se 
tornar hábito para o usuário. Eu acho extremamente proveitoso, às vezes até por você estar fazendo 
um trabalho com faixa mais de idoso, às vezes até por desconhecimento, ou por inércia mesmo... Só 
falam que andar, falam que dançar é importante, mas é uma coisa que fica longe: Oh, vamos fazer 
junto! Daí você tem a avaliação junto, comumente, porque você percebe que houve melhoria, não só 
melhoria em termos laboratoriais, da pressão arterial, mas melhoria até da parte emocional, a 
sociabilização. (...) Talvez seja um estímulo, sabe, a criança que você pega pela mão e daí a hora que 
você vê sai andando sozinha?” 

TBL 01 – “as práticas aqui no Centro de Saúde, acho que é normalmente uma coisa que facilita, dos 
nossos pacientes que tem mais dificuldade de irem a outros serviços”. 

TBL 14 – “foi aqui no Centro de Saúde, que eu vi colocar de um modo racional, organizado e 
sistemático mesmo e aberto para quem quiser freqüentar. (...) O sujeito disso acaba sendo ou que tem 
interesse nisso ou que já tem familiaridade com isso, coisa que em geral, a população nossa nunca 
teve.”. 
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TBL 14 – “e que você estaria aqui, o grupo está aqui todas as semanas, que não precisa do 
agendamento... Isso tudo é muito bom, isso dá uma tranqüilidade para quem vai usar muito, muito 
importante e um estímulo também, você não fica cerceando as pessoas. Então é uma coisa mais 
recente na Saúde, em geral e bastante racional aqui no posto, mais recentemente mesmo.”. 

 

Os depoimentos destacam aspectos viabilizados pela presença do 

trabalho de PC no serviço de saúde e têm relação estrita com a sub-categoria 

anterior. São eles: obtenção de informações mais específicas sobre as PC; facilidade 

de acesso para o usuário; a perspectiva de acompanhamento por um profissional da 

saúde; trabalho aberto a todos os usuários sem necessidade de agendamento 

prévio; possibilidade de ofertar o trabalho para quem nunca realizou um trabalho 

corporal e ainda a perspectiva de ajudar o usuário em seus “primeiros passos” para a 

realização de atividades corporais.  

Em relação a esse último aspecto, procurou-se na IPC, construir ações 

que pudessem ofertar caminhos iniciais de sensibilização dos usuários, para a 

dimensão do corpo (ver discurso TBL 10). Observou-se que essa “sensibilização” 

pôde contribuir para que alguns usuários ingressassem posteriormente, em novas 

atividades independentes do CSEB e da IPC.  

Embora tenhamos realizado esforços, no sentido de atender às 

demandas do conjunto de usuários do GIPC, supõe-se que a IPC em alguma 

medida, não tenha correspondido às expectativas de alguns deles. Essa percepção 

não corresponde a um dado concreto, obtido junto aos mesmos. Deriva das 

observações e anotações da pesquisadora, sobre a aderência e a permanência de 

alguns usuários no GIPC. Por exemplo, houve casos em que alguns integrantes 

freqüentaram apenas um Encontro e não retornaram mais. Esse padrão ocorreu com 

maior freqüência (porém não apenas), nos encaminhamentos realizados pelo Setor 

de Saúde Mental. Acredita-se que para esse perfil de usuário (em geral, com 

histórico de depressão e ansiedade), talvez fosse necessário um trabalho prévio de 

integração no grupo.  

Outro aspecto a destacar, nessa mesma linha, se refere ao depoimento 

do entrevistado acima (USU 01), que menciona: “tinha mais era vergonha, porque na 

época eu estava pesando 150 quilos. Eu tinha mais vergonha de participar”. Pode-se 

imaginar que essa dificuldade não seja tão incomum, no conjunto de usuários de um 
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serviço de saúde. De que forma poder-se-ia favorecer o acesso e o prosseguimento 

no grupo, a quem manifesta essa, e outras dificuldades? Não queremos dizer com 

isso, que deveriam ser construídos grupos de PC especificados por patologias, mas 

apenas, que existem nessas questões aspectos a serem melhor compreendidos, 

para que se possa garantir a atenção com vistas à Integralidade (princípio SUS). 

Ressaltamos ainda que, o serviço de saúde talvez constitua, para 

alguns usuários, uma das poucas possibilidades para se integrarem a uma atividade 

corporal. Por exemplo: tivemos casos em que alguns integrantes do GIPC, só 

puderam freqüentar o grupo, porque o CSEB lhes fornecia um atestado de 

comparecimento (solicitado por seus empregadores). Em outros casos, algumas 

usuárias mencionaram que se não freqüentassem o grupo do “posto de saúde”, ou 

seja, se atividade não fosse indicada como uma atividade de saúde, localizada no 

serviço de saúde, elas dificilmente seriam autorizadas pelos cônjuges a integrarem 

outros espaços e grupos.  

Essas questões possibilitam algumas reflexões: ao se constituírem 

como atividades dos serviços de saúde, as PC necessitam garantir para além do 

acesso ao trabalho, a “qualidade” da assistência, atendendo com eficácia às 

diferentes demandas de saúde de usuários e grupos. Ainda, as PC podem se 

constituir como meio, dentre outros elementos, de sensibilização dos usuários para 

as “questões do corpo”. Nessa perspectiva, o trabalho poderia se configurar como 

uma atividade “ponte” (favorecendo os “primeiros passos”) entre as recomendações 

que os diferentes profissionais da saúde realizam para os usuários (relacionadas aos 

trabalhos corporais em geral), e os espaços públicos, grupos e atividades destinadas 

a esses fins. 

 

 

C. Encaminhamentos para a IPC 

TBL 07 – “hoje em dia eu encaminho mais para aquela pessoa que está assim, tensa, que não está 
vendo significado para o auto-cuidado, então eu encaminho para este sentido”. 

TBL 07 – “Aí eu falo para eles experimenta [participar da IPC], então, eu não falo para eles “vai lá e 
faz”. Falo “é toda segunda-feira, não precisa ser marcado, vai e experimenta, se dê essa oportunidade 
de experimentar, você não é obrigado a participar”.”. 
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TBL 03 – “E quando é uma coisa mais de atividade, então, mais geral, mais independente que as 
pessoas não precisam de mais cuidados, ou o horário é mais difícil, aí eu imagino que então a gente 
drene desse jeito, aqui nessa área do Butantã”. 

TBL 14 “A propaganda que eu faço para eles, por exemplo, é que todo mundo pode vir, inclusive se 
tiver gestante. Se não estiver bem, se tiver uma limitação física transitória ou não, né... E que você 
estaria aqui, o grupo está aqui todas as semanas, que não precisa do agendamento.”. 

TBL 06 – “o importante também é a gente saber... Depois que consegui entender o trabalho de vocês, 
foi muito mais fácil passar para encaminhar os pacientes! (...) Então assim, essa troca de confiança 
com seu trabalho. Como que eu consegui essa confiança!? Quando eu conheci o seu trabalho, 
quando você trouxe para gente. Então ficou fácil falar sobre seu trabalho.”.  

TBL 07 - “eu falo para ela (usuário): olha, eu participei, e a sensação que eu tive depois da oficina, é 
que eu não sentia o peso do meu corpo. E eu sentia o músculo sobre o osso. Eu falei: é uma 
sensação muito gostosa.”. 

TBL 07 - Até que a gente começou, até que você fez a sua, vivência aqui com a equipe, e eu percebi 
que podia ser uma coisa muito mais ampla do que, do que essa prática tradicional, que hoje ela tem 
até caráter prescritivo, né. 

 

Os depoimentos dimensionam a importância do trabalho de 

sensibilização (no caso desta pesquisa, realizada por meio de vivência prática), para 

os trabalhadores do serviço, que irão realizar os encaminhamentos. Parece-nos que 

essas ações são relevantes, quando realizadas com antecedência ao início, e ao 

longo do processo de implementação, como forma de acompanhamento e retro-

alimentação das interações com o serviço. 

A apresentação da proposta prática da IPC, para os trabalhadores do 

SSA foi um aspecto importante e estratégico, para apresentar o sentido que seria 

dado à IPC e contribuiu, para a interação com o SSA. Nessa ocasião os 

trabalhadores de algumas atividades do Setor (grupo de parto e da atividade 

“atenção a mulheres em situação de violência”) propuseram o desenvolvimento de 

atividades em pareceria com a pesquisadora. Percebemos nessas “respostas”, 

indícios de que a sugestão, em primeiro lugar, era pertinente, pois dialogava com as 

expectativas dos trabalhadores, e assim, com as práticas de saúde por eles 

produzidas.  

Em segundo lugar, vislumbramos nas estratégias e técnicas de trabalho 

corporal, potencial para se constituírem como recurso terapêutico, de “cuidados” para 

as diferentes práticas de saúde. Haveria então, nessa perspectiva, uma demanda 

para a capacitação dos trabalhadores da saúde em metodologias de trabalho 

corporal. Esses pressupostos, em certa medida, foram confirmados: na relação com 
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o SSA, pelo conjunto das entrevistas com os trabalhadores e, em particular, na 

reunião realizada no CSEB com o “coletivo de pesquisadores70”. 

Observa-se ainda na presente sub-categoria, as características e 

critérios atribuídos aos encaminhamentos realizados pelos trabalhadores: sentido 

específico (tensão e auto-cuidado) e realizado para usuários que precisam de 

“maiores cuidados” em relação ao corpo. No decorrer do TC houve um sutil 

redirecionamento dos motivos dos encaminhamentos realizados pelos trabalhadores 

do SSA, observados na conversa inicial estabelecida com os usuários, anterior ao 

ingresso no GIPC. Inicialmente mencionavam, em geral, que haviam sido 

encaminhados para “fazer exercícios”, ou “fazer ginástica”. Os sentidos percebidos 

ao final do TC, se relacionaram mais à possibilidade de melhorias dos “estados 

corporais” de desconforto, dores e tensões. Houve ainda encaminhamentos 

realizados, por exemplo, com recomendações do tipo “participe, você vai gostar”, ou 

“é gostoso, você vai aprender a relaxar”. 

 

 

D. Consultoria e Capacitação 

TBL 04 – “Acho que uma questão importante é a gente, quer dizer, a equipe de saúde disponível (...) 
localizar quais são as necessidades, potencialidades o que vão fazer. Então essas pessoas ficam 
meio como uma linha de fundo. Não dá, por exemplo, para a assistente social pessoalmente, atender 
todos os casos de assistência social, ou, por exemplo, a educadora fazer os grupos. (...) essa história 
de a gente identificar então, o que seria interessante (...) multiplicar o trabalho, e pessoalmente 
escolher o que vai fazer”. 

TBL 04 – “pessoalmente vai fazer o grupo contínuo, ou pessoalmente vai fazer tais semanas de 
algumas atividades, aí isso rende bastante, quer dizer, amplia. (...) do ponto de vista da Saúde 
Coletiva uma outra frente que eu vejo de trabalho”. 

TBL 04 – “uma coisa interessante que eu pelo menos teria como expectativa em relação às práticas 
corporais em atenção básica, em atenção primária, era a gente de um lado, fornecer mais informações 
para os profissionais, os outros profissionais, de um serviço básico, sobre as práticas corporais: o que 
são; quais são as vantagens e desvantagens de uma e de outra”. 

TBL 04 – “é que você veio para cá, com uma condição específica (...) Por exemplo, a nutricionista não 
está aqui, a gente usa a nutricionista do SAE71 como uma consultora, quando a gente precisa.” 

TBL 04 – “Então, que a gente pudesse através de um profissional especializado, a gente tivesse uma 
divulgação maior da informação.”. 

                                                 
70Essa reunião foi discutida na categoria – II.2.A. 
71Serviço de Assistência Especializada. 
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TBL 05 – “você faz atividade corporal como parte do seu cuidado e aí os outros profissionais, também 
tem isso, quer dizer, o profissional como você fazendo, mas os outros que estão fazendo em outros 
momentos.”. 

 

A interação estabelecida pela pesquisadora com o SSA e sua 

participação em eventos relacionados à saúde, apoiaram o sentido dado pelo 

depoimento do entrevistado e evidenciam a preocupação em ampliar o acesso de 

ações para as populações atendidas. Observa-se nos discursos, a demanda 

presente nos serviços, no sentido de se “distribuir”, de “multiplicar” saberes e práticas 

para o “bom emprego” das ações dos trabalhadores e suas “especialidades”. 

Entende-se que essa inquietação, não diz respeito apenas ao acesso, aos Serviços, 

mas como nos lembra TEIXEIRA (2003), à qualidades das ações prestadas e o 

modelo de atenção dos serviços.  

Os depoimentos acima, salientam uma insuficiência de determinadas 

categorias profissionais nos serviços e, portanto, a necessidade de multiplicar 

saberes e práticas, para que a assistência à saúde seja produzida com mais 

qualidade e abrangência. Existe uma clara referência, indicando que do ponto de 

vista da Saúde Coletiva, há que se pensar nessa “multiplicação”, na expansão de 

alcance da ação especializada, dos trabalhadores e equipes de saúde. Sugere que 

esses profissionais selecionariam o tipo de atividade “especializada” que 

desenvolveriam: seu formato, duração e característica. Em segundo lugar, esses 

mesmos profissionais, desenvolveriam ações de multiplicação e de consultoria aos 

demais trabalhadores do serviço.  

Transpondo esse raciocínio para a IPC, poderíamos pensar: no formato 

de Intervenção que adotamos; a possibilidade de construção de outros formatos e 

que ações poderiam ser desenvolvidas, para a consultoria às demais atividades dos 

serviços. Como explicitado na Metodologia, o formato que adotamos na IPC foi o de 

um trabalho ininterrupto, aberto a todos os usuários. Essa característica “perene” da 

IPC foi questionada durante uma das reuniões que a pesquisadora realizou com a 

direção do CSEB. Nessa ocasião debateu-se que a perenidade de um trabalho no 

serviço de saúde é uma característica que não favorece a “extensão” da atividade a 

um número maior de usuários.  
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As atividades dos serviços de saúde, em geral, têm prazo determinado 

e de acordo com a melhora dos usuários realizam a alta72. Observou-se que nas 

atividades do SSA, o usuário é estimulado a desenvolver uma “autonomia” para os 

cuidados com a própria saúde, retornando ao serviço nas datas agendadas (para 

acompanhamento) ou em condições específicas de necessidade de assistência. Os 

grupos, por exemplo, são operacionalizados de foram a contemplar a circulação de 

um maior número de usuários nas atividades do serviço, com pré-determinação do 

tempo e freqüência das ações.  

Embora reconheçamos o fundamento dessas justificativas, e que a 

perenidade das atividades é um fator complicador para as ações no serviço público 

de saúde (principalmente do ponto de vista da Saúde Coletiva), vislumbramos 

igualmente, a possibilidade de se construir espaços nos serviços, onde a “saúde” 

fosse diariamente construída e compartilhada. Queremos dizer que, se 

compreendermos a saúde como condição permanentemente construída na vida, os 

serviços de saúde poderiam ofertar caminhos, onde ela poderia ser vivenciada todos 

os dias. Deixando de lado o caráter “romântico”, talvez induzido por essa reflexão, 

poderíamos entrever nessa atividade permanente e aberta, outras possibilidades 

para se compreender a produção de saúde nos serviços (ver a segunda categoria 

analítica, item 1A – “Visão do serviço de saúde”). 

Por exemplo, alguns usuários que integraram o GIPC, deixaram de 

freqüentar o grupo e depois de algum tempo retornaram argumentando que estavam 

sentindo falta do trabalho; alguns retornaram para a resolução de questões pontuais 

(adoecimento, dores e desconfortos físicos); outros queriam rever os colegas, etc. 

Chamou a atenção foi justamente o fato de esses usuários poderem no momento de 

uma dada necessidade, serem recebidos por uma atividade a que eles atribuem 

bem-estar, alívio, convívio e saúde, sem a necessidade de recorrer a agendamentos 

de consultas ou condutas similares. 

Outra possibilidade para intervenções com as práticas corporais, já 

assinalada pelo “coletivo de pesquisadores” e nas reuniões com a chefia do SSA (ver 

a segunda categoria analítica, item 2A – “A inclusão das PC”), seria o formato 

                                                 
72
Alta, segundo Houaiss (2001) é a anotação médica que declara terminado um tratamento ou uma 

internação. 
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temático. O debate construído especificamente com a chefia de SSA, possibilitou a 

reflexão sobre outras possíveis “entradas” do trabalho com as PC. Num primeiro 

momento sua inserção se processaria pelas atividades de grupo73 relacionadas ao 

cuidado, que em médio prazo, poderiam se estender à saúde da mulher, à do 

adolescente, etc., caracterizando a segunda possibilidade.  

Em relação ao desenvolvimento de ações de consultoria, segundo o 

depoimento do entrevistado em questão, um dos papéis que poderiam ser 

desenvolvidos pelos profissionais “especializados”, seria o de fornecer informações e 

o de “multiplicar” seus saberes para os outros profissionais e atividades do serviço.  

Imaginamos que essa modalidade de atuação, implicaria na construção 

de espaços para debates, reuniões e uma “sistematização” dos diferentes conteúdos 

do trabalho de consultoria e capacitação. Além disso, poderiam ser criadas novas 

ações e projetos em comum, com as diferentes atividades e com os demais 

trabalhadores dos serviços.  

 

 

E. Práticas Corporais e os Trabalhadores da Saúde 

TBL 07 – “Então acho que deveria ser colocada... Até as meninas (do SSA) colocaram “já pensou se 
agente tivesse toda a quarta” [em relação à criação de um espaço para o trabalho de PC para os 
profissionais do Setor]. Então, talvez um dia a gente chegue além da divulgação coletiva para os 
indivíduos que procuram o serviço, também que chegue um dia como oficina, opção para as pessoas 
que trabalham.”. 

TBL 12 – “Pode ver quando você faz uma atividade corporal, a gente adora, principalmente de toque. 
Nós somos muito sensíveis a isso mesmo, mas no serviço não acaba tendo tempo, não tinha as 
pessoas, em fim.”. 

TBL 12 – “quando você tem um toque [se referindo às técnicas de massagem] ou quando você faz 
uma atividade com eles, eles gostam muito (os usuários). Porque antes eles gostavam, só que a gente 
acha... Tem que ter uma técnica, não é só fazer e depois...”. 

TBL 12 – “Ai você trouxe um trabalho que é muito legal, mas acho que tem que ter para gente 
também. Dá um tempo da gente relaxar, eu acho que relaxa muito. Eu acho que a dança, tudo é muito 
bom.”. 

 

Finalmente, nesta última sub-categoria das “PC como atividade 

assistencial do serviço de saúde”, ao analisar o teor dos depoimentos acima, 

destaca-se uma primeira questão, relacionada à memória positiva que os 
                                                 
73Ver FIGURA 2. 
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trabalhadores tiveram, sobre as vivências que participaram com a pesquisadora. 

Num segundo momento, nota-se que os sentidos dados a essas experiências têm 

pelo menos dois significados. Um dos sentidos, diz respeito ao trabalho com as PC 

como um “aprendizado” dirigido à produção das práticas de saúde e o outro, como 

uma atividade para o bem-estar do trabalhador.  

O (TBL 07) menciona a vontade de alguns trabalhadores, de que o 

trabalho com as PC se constituísse como atividade semanal para eles. No 

prosseguimento do discurso o mesmo trabalhador refere seu próprio desejo de que o 

esse trabalho fosse estendido a eles como oficina: “que chegue um dia como oficina, 

opção para as pessoas que trabalham”. Parece-nos não totalmente claro, se o 

trabalhador se refere às PC como uma atividade “extra” desvinculada do horário de 

trabalho, dirigida ao seu bem-estar, ou como uma estratégia, como uma capacitação 

para o trabalho. De qualquer forma a “possível” ambigüidade do depoimento nos faz 

pensar nas duas direções apontadas acima. Os próximos discursos corroboram 

esses sentidos, mencionando a necessidade de um aprendizado técnico, para se 

trabalhar com os usuários (toque, massagem) e uma manifestação de que o trabalho 

com as PC poderia contribuir para o “relaxamento”, de que seria muito bom, mas “no 

serviço acaba não tendo tempo”.   

Entende-se que essas duas dimensões, a de um trabalho de 

“capacitação” (desenvolvido na sub-categoria anterior) em PC, e  de outro destinado 

a uma atividade de bem-estar para o trabalhador, não estão separadas. 

Consideramos que o trabalho para o corpo dos trabalhadores, é também um trabalho 

para se pensar a relação com outros corpos, na produção das práticas de saúde. 

A questão tradicional encontrada em trabalhos de movimento nos 

ambientes de trabalho se concentra, geralmente, em torno de programas com 

objetivos bastante pontuais: compensar/relaxar/tonificar esforços repetitivos de 

partes do corpo, de posturas e movimentos. Em nossa opinião, objetivos como 

esses, limitam as possibilidades de compreensão sobre o homem na sua situação de 

trabalho. Argumenta-se que essa idéia de “compensação”, de “relaxamento”, incorre 

na idéia de que algo transgrediu determinado patamar físico e que por isso precisa 

ser remediado por alguma outra saída. Essas idéias não conduzem, em princípio, a 
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uma saída criativa para as questões das atividades do trabalho. Acabam funcionando 

como meio paliativo pontual e nessas condições, com alcances limitados.  

Olhando agora a questão das PC para os trabalhadores da saúde. 

Imaginamos uma proposta que se aproxime das próprias características das práticas 

de saúde, no sentido de atender à Integralidade, por caminhos como o Cuidado e o 

Acolhimento. Essas ações poderiam partir de uma lógica que não separa que não 

cria limiares entre o trabalho e a produção de bem-estar do trabalhador. Tem-se 

claro, que todo trabalho implica num “uso de si” que pode em alguns momentos, 

gerar desconforto, cansaço e distanciar-nos do bem-estar. Compreende-se também 

que as questões do ambiente (relação com as instituições, sujeitos e equipes de 

trabalho) interferem na saúde e bem-estar. Mas acreditamos que seja possível certa 

“revitalização”, uma “atualização” de si (entendendo aqui não apenas a revitalização 

de estruturas físicas) com, durante e na produção da prática profissional que 

também, certamente, não está separada da vida e das relações entre os sujeitos.  

Acredita-se que o trabalho com as PC para os profissionais de saúde, 

no sentido de reflexão sobre o corpo e da assimilação de “corporais” para a 

assistência, tenham melhores resultados, se realizados no espaço do trabalho, como 

uma atividade do trabalho. Nessa concepção as PC constituir-se-iam atividade para a 

reflexão, vivência e estudo das questões sobre o corpo e as possibilidades 

educativas e terapêuticas para se trabalhar com ele. Compreende-se nessa forma, 

um caminho para não cindir o trabalho para o corpo do trabalhador, daquele que ele 

possa desenvolver com o usuário74.  

Com essa perspectiva, pensa-se o trabalho com as PC para os 

trabalhadores da saúde, construído de forma a conjugar ações entre as 

necessidades próprias de revitalização corporal na vida, no trabalho e nas relações, 

com o “aprendizado” de “recursos corporais” para a produção da prática profissional 

(no sentido da transversalização das práticas de saúde). 

 

 

                                                 
74Admite-se, porém que no trabalho para os trabalhadores, haveria um aprofundamento de questões 
técnicas e teóricas. 
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3. Ações PC a partir dos serviços de saúde 

A. As PC e a SC de uma Região 

TBL 04 – “Então acho que talvez uma perspectiva, era a gente, não só como serviço de saúde voltado 
para dentro, mas voltado para comunidade, então porque a gente encaminha as pessoas para o 
Centro Esportivo, do Butantã, mas não sabemos muito bem como eles trabalham e nem sei o que eles 
pensam a respeito da saúde da população”.  

TBL 04 “um passo a mais, além de encaminhar, e dizer onde é feito etc., é como fazer junto [com as 
outras Instituições]. Poder organizar uma forma de trabalho (...) é interessante talvez, para os dois 
lados... Por enquanto isto tem se mostrado mais como uma tendência, do que a da prática, da prática 
formal”. 

TBL 04 – “acho que talvez fosse um desafio, pensando na Saúde Coletiva de uma região, que a gente 
não só ajudasse a divulgar informações, mais que a gente pudesse se acoplar e levar informações e 
trazer, a respeito do que significa prática corporal, de um jeito com mais, tanto com mais 
conhecimento quanto com mais produtividade na integração”. 

TBL 04 – “Então eu acho que, uma das questões que eu veria para a Saúde Coletiva e para as 
práticas corporais é de um lado então, ou trazer para dentro que é um modelo do PSF, trazer as 
práticas todas para o seu quintal, que às vezes é um único quintal o, que tem lá numa certa região, 
mas frequentemente não é. É que a gente acha mais cômodo para gente fazer. A outra, é a gente 
encaminhar bem encaminhado”. 

TBL 04 – “do ponto de vista da Saúde Coletiva uma outra frente que eu vejo de trabalho, que eu acho 
que, devia ser de responsabilidade, o problema é a gente ter penetração. É que a gente pudesse 
supervisionar outros espaços. Por exemplo, que a gente pudesse saber o que aqui no Centro 
Esportivo se faz, e como, quer dizer, do ponto de vista da Saúde Coletiva, como isso tem um certo 
impacto, uma repercussão.”. 

 

Esta categoria expõe as possibilidades de ação com as PC, num 

movimento que se dirige do serviço de saúde para a comunidade e para outros 

equipamentos da rede social. Nesse sentido, observam-se nos discursos acima, 

algumas tendências para o desenvolvimento de ações de integração e parceria entre 

diferentes setores. Oferecem alguns caminhos para a reflexão sobre as práticas de 

saúde, os modos de organizá-las e conduzi-las, para além do espaço físico do 

serviço de saúde. Também se vislumbra nos depoimentos, um exercício do que seria 

pensar as PC considerando a SC de uma região (ações com a comunidade e com 

outros setores). 

São necessárias, nessa perspectiva, ações para o reconhecimento do 

entorno dos serviços - as comunidades e suas atividades, as instituições e 

equipamentos sociais75. Por exemplo, muitas vezes os usuários do CSEB são 

                                                 
75Para melhor compreensão sobre o ponto de vista do trabalhador em relação à SC, ver a íntegra do 
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encaminhados para equipamentos esportivos, orientados para a prática de atividade 

física. O encaminhamento realizado pelo trabalhador busca a integração do usuário 

em uma prática destinada à sua saúde, mas o trabalhador, não tem garantias de que 

essa demanda será atendida pelas instituições que receberão os mesmos. Existe 

certo desconhecimento sobre o tipo de trabalho que é realizado nos diferentes 

equipamentos da rede social, e os modos pelos quais, as demandas de saúde serão 

recebidas e trabalhadas. Por outro lado, essas instituições também desconhecem os 

sentidos das ações de saúde destinadas à população.  

Uma das possibilidades sugeridas pelo (TBL 04), para beneficiar essa 

interação, e assim o conjunto da população, seria a criação de ações para o 

conhecimento das atividades promovidas pelos diferentes equipamentos sociais. O 

serviço de saúde ampliaria dessa forma, o âmbito de suas ações, não apenas 

encaminhando, ou indicando os locais para a realização de uma atividade específica. 

Poderia ofertar ações de supervisão e apoio às outras instituições, buscando 

aprender a “fazer junto” (TBL 04). O entrevistado ressalta, porém, que essas ações 

ainda não fazem parte da prática concreta dos serviços, elas são possibilidades 

vislumbradas, tendências e novas linhas de pesquisa. 

Um segundo ponto que nos chama a atenção no discurso, se refere à 

enunciação de que as ações destinadas à comunidade e à interação com outros 

equipamentos da rede social, podem desenvolver a SC de uma região. O 

entrevistado indica via dupla, no sentido de se fornecer informações, por exemplo, 

sobre as PC para a comunidade e, ao mesmo tempo, conhecer o que pensa a 

população e as diferentes instituições, sobre a mesma questão. Observa-se nesse 

aspecto, uma busca de solução a ser realizada entre o serviço de saúde, os 

diferentes equipamentos da rede social e a população de uma região. Essa 

dimensão ilustra um dos possíveis caminhos, ao se considerar a SC, pois o âmbito 

da produção das ações de saúde são ampliadas para outros espaços, circunscritos 

aos serviços. Além de que, poderiam resultar numa melhor integração da população, 

a outros espaços e atividades públicas. 

 

                                                                                                                                                          

seu discurso (TBL 04 - ANEXO VI). 
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4. Aproximações disciplinares 

 

C. Efeitos e possibilidades 

TBL 03 – “Acho que é uma iniciativa bastante interessante, eu acho que tem que manter, aprofundar e 
ampliar. Porque eu acho que é um campo que a gente conhece pouco (...) acho que o pessoal da 
Educação Física tem uma aproximação da saúde bastante assim... mecânica. É a impressão que eu 
tenho e vice-versa. A gente vê na Educação Física uma coisa de Escola, essa coisa (...) da maromba 
que é agora o que chama mais atenção, da academia e tal.”. 

TBL 13 – “eu acho que o serviço, recentemente, acho que tem caminhado um pouco mais para essa 
outra área de perceber o corpo em outra dimensão que não só o corpo muito doente. Acho que a 
gente sempre tentou, mas acho que depois que entrou o pessoal da Educação Física, entrou a 
Fisioterapia (...) tem mostrado um pouco essa importância e ajudado a gente a perceber isso”. 

TBL 13 – “a gente também está tentando um pouco atrelar lá o movimento, de trabalhar com o 
paciente um pouco os movimentos, das pernas, dos braços, para ver se isso ajuda um pouco, para 
não ficar muito focado ali, naquele curativo. Mas isso eu vim aprendendo com vocês, lógico com você 
naquela nossa experiência e agora eu vendo o pessoal da fisioterapia”. 

TBL 13 – “isso eu fui descobrindo mais mesmo com vocês, porque eu acho que aí, normalmente 
assim, na área hospitalar você tem a cura da lesão e aí depois é que você vai cuidar do corpo. A 
gente está vendo que dá para fazer as duas coisas juntas, de forma diferente. Então é isso que eu 
acho que tenho percebido, no serviço mais recentemente.”. 

TBL 13 – “Acho que quando a gente ampliou mais essa, essa conexão com outras áreas, acho que a 
gente acabou dando uma guinada nos atendimentos individuais”.  

TBL 15 – “eu gosto muito mesmo, dessa coisa de interação com a Educação Física porque é assim: 
muito do que eu acredito, a gente sabe é uma questão psicossomática, eu acho que assim, desde que 
eu venho acompanhando essa linha, cada um de vocês que vem aqui contribuir com o nosso trabalho, 
porque é uma contribuição muito importante, por que também é um outro olhar.”. 

 

Observa-se no conjunto dos discursos, uma indicação positiva sobre as 

interações construídas com os trabalhadores do SSA. Esse aspecto, também 

presente em outras sub-categorias, revela nos depoimentos questões mais pontuais 

relacionadas às interações disciplinares. Evidencia a percepção dos trabalhadores, 

de que as relações entre as diferentes disciplinas são fecundas, pois possibilitam 

novos olhares para a produção de suas práticas de trabalho. 

O depoimento (TBL 13) expressa um novo sentido de cuidado e uma 

outra compreensão sobre o corpo, construída pelo trabalhador em sua prática 

cotidiana. Essa dimensão foi possibilitada, segundo seu discurso, pela presença de 

profissionais de outras áreas (EF e Fisioterapia), no CSEB e particularmente, pela 

experiência da qual participou, com a pesquisadora deste trabalho. Essa experiência 

se refere à construção de um projeto-piloto para a atividade assistencial “mulheres 
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em situação de violência76”. Parece-nos que esse estreitamento de relações, e as 

trocas de saberes e práticas advindas dessa aproximação, permitiram que o 

entrevistado refletisse e vivenciasse novas estratégias que puderam “compor” com 

sua prática profissional. Percebe-se nesse aspecto, novamente, a presença de 

elementos positivos a respeito da presença das PC no serviço de saúde. 

Uma segunda reflexão é viabilizada pelo depoimento (TBL 03). Refere-se a como o 

encontro interdisciplinar e profissional pôde dimensionar a importância do 

aprofundamento e ampliação das interações entre a EF e a Saúde. Em sua opinião, 

a EF se aproxima de forma muito “mecânica” da Saúde. Ao mesmo tempo ressalta 

que, no campo da Saúde há uma imagem construída sobre a EF que a relaciona ao 

espaço escolar e atualmente, às academias de ginástica (“maromba”). Entende-se, 

portanto, nesse estreitamento disciplinar, profissional e institucional, promissoras 

possibilidades de ação, pois ampliam a capacidade compreensiva entre áreas, suas 

concepções e estratégias para a construção de práticas voltadas à saúde. 

 

 

5. Pesquisa e Formação Acadêmica 

 

C. Reconhecimentos e Tendências 

TBL 04 – “do ponto de vista de um projeto de pesquisa, eu acho que talvez tenha aí a ver com alguns 
dos objetivos que você tem trabalhado, de você poder então, desenvolver uma forma de trabalho 
junto, em articulação com a equipe e que pudesse indicar então, quais são as potencialidades e as 
dificuldades desse tipo de trabalho”. 

TBL 04 – “que a gente não só ajudasse a divulgar informações [para a comunidade e outros 
equipamentos sociais], mais que a gente pudesse se acoplar e levar informações e trazer, a respeito 
do que significa prática corporal, de um jeito com mais, tanto com mais conhecimento quanto com 
mais produtividade na integração. Acho que essas seriam outras frentes de trabalho, imagino que a 
gente poderia fazer enquanto um serviço, ou enquanto linhas de pesquisa, formação de alunos etc., 
talvez isso.”. 

                                                 
76 Esse projeto (ver tabela do TC, fase de implementação da IPC - ação 3) realizou-se em paralelo à 
IPC. Foi iniciado por um convite feito à pesquisadora na vivência de apresentação da pesquisa (ver 
tabela do TC, fase de aproximação do espaço de pesquisa – ação 2) para a criação de um trabalho 
corporal em grupo para a referida atividade assistencial. Realizaram-se reuniões entre a pesquisadora 
e os responsáveis pela atividade, para debater o tipo de trabalho que seria desenvolvido: visão sobre 
corpo, saúde e subjetividade. Trabalhou-se também com vivências corporais para os trabalhadores do 
SSA (que seriam os “encaminhadores” das mulheres) antes do início do piloto. Esse foi constituído por 
três encontros com as “mulheres”. O retorno do projeto foi positivo, porém seu prosseguimento não foi 
possível por questões operacionais. A linha de pesquisa, “corpo e violência”, nos parece oferecer 
possibilidades promissoras para futuras pesquisas no campo da EF. 
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TBL 05 – “Se eu pudesse ressaltar uma qualidade, eu diria que tem essa qualidade de não ser um 
trabalho acessório, mas um trabalho complementar e que aprofunda aí o nível de cuidado. Ele é 
complementar necessário, não esse complementar acessório (...) é uma coisa que me chama a 
atenção nesse sentido, ele vai na esteira de criar, o que a gente gosta de chamar, de tecnologia de 
trabalho, tecnologia do trabalho em Saúde.”. 

 

A presente categoria traz como particularidade, um olhar sobre a IPC e 

as possibilidades de se “desenvolver uma forma de trabalho junto, em articulação 

com a equipe” (TBL 04). Observa-se, em primeira instância, que os entrevistados 

reconhecem a característica da pesquisa, ou seja, a de conhecer as possibilidades 

do trabalho com as PC no serviço em articulação com os trabalhadores do SSA. 

Ainda com esse recorte, o segundo trabalhador distingue na IPC indícios para a 

criação de uma tecnologia de trabalho em saúde. 

Nesse sentido, lembramos que não objetivamos criar especificamente, 

um “modelo” de IPC para a APS, mas sim de reconhecer nessa interação com o 

serviço, seus trabalhadores e suas práticas, quais seriam as possibilidades e os 

desafios para nossas ações. Porém compreendemos que o desenvolvimento de uma 

tecnologia de trabalho em saúde, deva ser fruto de um movimento reflexivo e 

permanente sobre os meios, conteúdos e as estratégias empregadas na ação 

terapêutica, tendo em vista os referenciais da Integralidade, do Cuidado e do 

Acolhimento. O trabalho com as PC, seja como prática realizada no espaço do 

serviço, com a comunidade, ou com outros equipamentos sociais e setores, são 

percebidos como “outra frente de trabalho” (TBL 04) para o serviço de saúde, assim 

como, tema a ser explorado em novas linhas de pesquisa e de formação acadêmica.  

Observa-se que a categoria analítica que acabamos de discutir, 

possibilitou entre outros elementos, a visualização de diferentes caminhos para os 

trabalhos com as PC e do educador físico, inseridas como atividade de atenção e 

assistência à saúde nos serviços.  

A análise das duas categorias analíticas “As Práticas Corporais e as 

Práticas de Saúde” e “As Práticas Corporais e a Relação Institucional” ofereceram 

quadro elucidativo sobre os diferentes movimentos realizados no TC, seus efeitos e 

possibilidades para o prosseguimento de pesquisas e intervenções.  

Desenvolveremos a seguir, a segunda parte deste capítulo com a 

Discussão dos elementos incorporados à IPC na aproximação com o campo da SC e 
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sobre os diferentes dispositivos utilizados como caminho para a construção da 

Integralidade em Saúde. 

 

 

6.2 A Aproximação com a Saúde Coletiva 

 

Iniciamos nossas considerações sobre os principais referenciais 

adotados do campo da Saúde. Em primeiro lugar teceremos algumas considerações 

sobre a aproximação com os referenciais da Saúde Coletiva e com o princípio 

constitucional do SUS, a Integralidade. Em seguida, procurar-se-á explicitar o 

contorno da IPC segundo a Integralidade, o Cuidado e o Acolhimento. A partir dessas 

relações, pretende-se oferecer algumas possibilidades de reflexão para o campo da 

Educação Física na produção de práticas para a assistência à saúde, 

especificamente para o âmbito da Atenção Primária. 

Vale a pena lembrar que o emprego e a incorporação dos diferentes 

elementos e dispositivos para a produção da Intervenção foram especialmente 

realizados pelo conjunto das interações do TC com o espaço de pesquisa, portanto, 

fruto de uma elaboração vivencial sobre conceitos e práticas. O desenho conceitual 

delineado pelas obras e autores consultados evidenciou a necessidade iminente de 

que as práticas de saúde sejam pautadas por forte compromisso com as 

necessidades, anseios e direitos à saúde de indivíduos e coletivos. 

Além disso, as práticas de saúde são constantemente desafiadas pela 

complexidade que envolve o objeto saúde-doença. Esse assume contorno múltiplo, 

plural, não linear, “indisciplinado”, solicitando uma abordagem ao mesmo tempo, 

particular e globalizante (ALMEIDA FILHO, 1997). Segundo essa visão a produção 

de conhecimento científico se processará, cada vez mais, concebendo as dimensões 

sociais e políticas-intitucionais de forma ampliada. As produções terão caráter 

totalizante, porém parciais e temporárias, formando composições transdisciplinares 

dos “objetos da complexidade” (ALMEIDA FILHO, 1997).  

A Saúde Coletiva (SC), área de referência para as nossas reflexões e 

ações em saúde, constitui “âmbito de práticas transdisciplinar, multiprofissional, 

interinstitucional e transetorial” (PAIM, J. S. & ALMEIDA FILHO, 1998, p. 310). Em 
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nossa opinião, fornece possibilidades ampliadas para a produção das práticas de 

saúde, justamente por admitir a complexidade da saúde-doença e por problematizar 

esses elementos segundo diferentes primas e áreas do conhecimento.   

Nessa perspectiva a aproximação da Educação Física ou de qualquer 

outra área com a Saúde Coletiva tem suas fronteiras “diluídas” no sentido de 

disponibilizar, de permeabilizar seus elementos constitutivos para novas 

configurações e encontros com outras áreas. Embora essa dinâmica não seja 

completamente resolvida e facilmente posta em prática no próprio campo da Saúde 

Coletiva, parece-nos que conceber saúde e suas práticas a partir dessas 

perspectivas, podem ampliar as possibilidades interpretativas para o manejo das 

questões complexas postas em saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Saúde Coletiva: campo transdisciplinar 

 

A FIGURA 4 ilustra esquematicamente o campo da Saúde e algumas 

de suas áreas: a Enfermagem, Educação Física e Saúde Coletiva (desenhada em 

tamanho maior para melhor visualização, sem estabelecer grau de hierarquia ou 

valoração entre elas). Observa-se que num primeiro momento as áreas da 

Enfermagem (EE), Educação Física e a que nomeamos de “Outras” foram 

desenhadas com linhas contínuas, representando a sua constituição como disciplinas 
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da área da saúde. A SC ilustrada em linha pontilhada busca caracterizar sua 

configuração transdisciplinar. As áreas da EF, da EE e “Outras” ao serem inscritas no 

campo da SC são desenhadas com linhas descontínuas para expressar a sua 

“permeabilização” e “diluição” de fronteiras. Esta elucidação reforça o argumento 

dinâmico e aberto da SC. 

Voltamos para os elementos específicos que aprovisionaram os 

contornos da IPC, a saber: Integralidade, Cuidado e Acolhimento. A Integralidade foi 

considerada em primeiro lugar, como princípio constitucional, integrante do 

arcabouço do SUS. A principal idéia de Integralidade que norteou nossas ações foi a 

de “imagem objetivo” que segundo MATTOS (2001) envolve uma atitude crítica que 

procura transformar uma dada realidade. Nesse sentido ela define uma direção, um 

horizonte a ser perseguido, constituindo-se como conceito fim, desejável em todas as 

ações de saúde.  

Procuramos atender a essa dimensão por meio de uma constante 

reflexão, por uma ponderação no ato de nossa prática com o GIPC, sobre aquilo que 

poderia “vir a ser bom” e “mais necessário” para os usuários e para o grupo em cada 

momento. Nossa preocupação se dirigia para a produção do Encontro de forma a 

privilegiar a demandas “mais urgentes” e daqueles que mais precisavam. O sentido 

de “transformar a realidade” guiou nossa prática e nos aproximou das histórias de 

vida dos usuários e de suas aflições. 

Independente da proposta de trabalho planejada para o dia, algumas 

das questões que nos acompanhavam a cada novo Encontro foram: como 

contemplar no momento da produção da prática, as necessidades de saúde dos 

usuários; quais decisões tomar diante das demandas presentes; como reconhecer 

limites e possibilidades e privilegiar o outro da assistência, entre outras questões. 

Lembramos que a Integralidade é um termo polissêmico, sendo assim, buscamos um 

sentido específico que trabalharíamos na IPC: o da Integralidade como “traço da boa 

medicina” (aspecto que será posteriormente desenvolvido neste capítulo). 

Ainda em relação aos contornos da IPC, trabalhamos com o Cuidado 

em sua dimensão reconstrutiva (AYRES, 2004a), que trouxe a possibilidade de 

refletirmos a produção da IPC considerando questões de natureza prática e ética e o 

Acolhimento na abordagem comunicacional (TEIXEIRA, 2004). Esse possibilitou a 
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definição de estratégias para a incorporação de espaços de “conversa” na IPC e 

outras ações, no sentido da interação com a equipe de trabalhadores do SSA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – O “Contorno” da IPC 

 

Observa-se na Figura 5 que a IPC (representada pela cor azul mais 

clara), parte de um plano geral: o da Integralidade como princípio fim (SUS). Tem seu 

contorno desenhado em linha descontínua para exprimir a permeabilidade da 

“prática” a outros possíveis sentidos da Integralidade: aqueles passíveis de serem 

integrados e reconhecidos na dinâmica da produção dos Encontros (no trabalho com 

os usuários), ou ainda, como novas possibilidades de ação em parceria com as 

equipes de saúde (em nosso caso principalmente com o SSA). As estratégias, os 

caminhos empregados para a construção da Integralidade estão indicados no interior 

da IPC, sendo: a Integralidade (como “traço da boa Medicina”); o Acolhimento 

(perspectiva comunicacional) e o Cuidado (constructo-filosófico). 

Os próximos três itens discutirão o modo pelo qual empregamos cada 

um dos caminhos acima mencionados. 
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6.2.1 A IPC e a Integralidade como “Traço da Boa Medicina” 

 

Para contemplar essa dimensão da Integralidade desenvolveram-se 

ações com o propósito de atender às necessidades assistências (aquelas 

demandadas pelos usuários no momento do Encontro) em consonância com as 

demandas preventivas (as não imediatamente demandadas). Para isso, no início de 

cada Encontro foram realizadas conversas com o GI, objetivando o conhecimento 

dos “estados corporais” (ou outras percepções) e necessidades específicas de um ou 

mais integrantes (dores e desconfortos; mal-estar; dúvidas sobre sensações físicas, 

etc.) naquele momento. 

Embora as estratégias e os conteúdos da cada Encontro fossem 

previamente planejados, as necessidades específicas reconhecidas na referida 

conversa eram consideradas e na medida do possível atendidas sem, contudo, 

“desatender” ao grupo em seu conjunto77. Nessas circunstâncias o planejamento do 

dia era alterado em seus elementos constitutivos ou na seqüência das atividades. 

Observa-se, porém, que na maioria dos Encontros foi possível manter os objetivos 

pré-estabelecidos. 

Além do conhecimento das necessidades específicas dos 

usuários/grupo a cada Encontro houve outras situações relativamente freqüentes, 

que tornavam imperativo o remanejo das atividades da IPC, como por exemplo: a 

chegada no grupo de usuários novos; problemas coletivos/individuais 

(congestionamento; chuva; greve do setor de transporte, etc.) e alguns 

encaminhamentos “especiais”. Esses foram realizados pessoalmente pelos 

trabalhadores do SSA para explicitar e anunciar “casos” de assistência “urgente” de 

algum usuário (dores, desconfortos corporais, etc.).  

Em outras ocasiões, os trabalhadores “aproveitaram”, por exemplo, a 

presença do usuário no serviço para apresentá-lo ao GIPC. Em cada uma dessas 

circunstâncias houve decisões específicas que pretenderam garantir individual e 

coletivamente a assistência. Buscou-se integrar as necessidades pontuais dos 

                                                 
77Em alguns casos, integrantes do grupo procuravam ajudar os colegas que haviam manifestado 
algum tipo de demanda, sem prévia orientação ou solicitação da pesquisadora. 
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usuários e as do grupo, com as demandas “especiais” do SSA e o planejamento para 

o Encontro do dia.   

Ainda como “traço da boa medicina”, as atividades dos Encontros e as 

conversas estabelecidas com o GIPC procuravam não estabelecer condutas e 

discursos rígidos e normalizadores em relação às questões ligadas ao corpo, às PC, 

à saúde e aos modos de vida dos usuários. Priorizou-se o direito de escolha dos 

mesmos de aderir ou não às propostas; de se expressar ou não nas dinâmicas 

dialogadas, oferecendo-lhes sempre, possibilidades alternativas para se integrarem 

às atividades quando assim fossem necessárias. Em cada uma dessas 

circunstâncias houve decisões específicas que pretenderam garantir individual e 

coletivamente a produção de uma “boa prática de saúde”. 

 

TABELA 9 - Síntese Incorporação da Integralidade como “traço da boa Medicina” 

Integralidade como 

“traço da boa 

Medicina” 

Ações  Conteúdos  

Consonância entre o 

planejamento das ações 

da IPC e as demandas 

dos usuários em cada 

Encontro da Intervenção. 

Estratégias para o 

encaminhamento das possíveis 

demandas dos usuários, por 

exemplo: 1) alívio de dores e 

desconfortos (massagens; 

fricções na pele; alongamentos e 

respiração); 2) esclarecimento de 

questões relacionadas à saúde-

doença, etc. 

Integração entre 

assistência e 

prevenção 

Levantamento de “casos 

específicos” – em algumas 

ocasiões verificou-se que 

alguns usuários requeriam 

ações específicas (e às 

vezes, de outras 

atividades do serviço). 

Supervisão sobre os casos 

específicos com os trabalhadores 

do SSA (e em alguns casos com 

o Setor de Saúde Mental) para a 

busca de possíveis  

encaminhamentos.  
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6.2.2 A IPC e o Acolhimento na Perspectiva Comunicacional 

 

Estimulados pela indagação de TEIXEIRA (op. cit.) em relação aos 

aspectos que se busca integrar na direção da Integralidade em saúde, procurou-se 

levantar quais seriam as prioridades que buscávamos integrar numa intervenção com 

ações voltadas ao corpo. Estabeleceu-se como principal aspecto a integrar, a 

ampliação do conhecimento das necessidades de assistência à saúde dos usuários 

integrantes da IPC, relacionados ao corpo e às PC.  

Para isso realizou-se em primeiro lugar, uma conversa individual78 com 

os usuários, anterior ao seu ingresso no GIPC. Procurou-se nesse sentido, realizar o 

“acolhimento moral da pessoa” (TEIXEIRA, op. cit.) entendido como uma atitude 

receptiva para o conhecimento inicial das necessidades de assistência dos usuários. 

O segundo aspecto trabalhado foi o aprofundamento do conhecimento sobre essas 

mesmas necessidades. Essa dimensão foi gradualmente construída, apelando-se a 

conversas individuais, em algumas ocasiões solicitadas pelos próprios usuários e em 

outras pela pesquisadora (quando observava novo elemento que pudesse denotar 

necessidade de atenção específica de algum usuário em particular). Além disso, os 

temas mobilizadores de cada Encontro induziam a outras conversas sobre saúde e 

novas oportunidades para escutarmos as percepções e demandas dos usuários. 

Essa dinâmica de aprofundamento do conhecimento das necessidades 

dos usuários, também procurou contribuir para que os mesmos reconhecessem 

aspectos das suas experiências corporais (gestos, posturas, movimentos) nas 

diferentes situações da vida cotidiana que poderiam predispô-los a desconfortos e 

dores com perguntas do tipo: “como você está se sentido agora e após nosso 

trabalho”; “quais são suas sensações ao acordar e à noite antes dormir”; “você sabe 

quais são os movimentos e posturas que lhe causam incômodos”; “você ‘escuta o 

corpo reclamar’”; “o que você faz quando isso acontece”, etc.  

Essas estratégias não corresponderam de modo exato, a um diálogo 

aprofundado das demandas dos usuários como propõe TEIXEIRA (op. cit.), 

entretanto procuraram viabilizar um espaço para a reflexão sobre o corpo, sobre 

                                                 
78 Ver ANEXO II. 
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como cada um “faz uso de si” nas diferentes situações da vida e sobre alguns 

possíveis meios para lidar com eles. Compreende-se nesse aspecto, uma 

aproximação ao que o autor chama de disposição cognitiva do “acolhimento 

dialogado” que denota a característica educativa desse dispositivo na medida em que 

contribui para que o outro (da assistência) conheça aquilo que em si, nem sempre é 

imediatamente claro. 

Essa abordagem comunicacional do acolhimento proposto por 

TEIXEIRA (op. cit.) abre uma perspectiva importante para as práticas de trabalho 

com o corpo por oferecer uma “técnica geral de conversa” (TEIXEIRA, op. cit.) os 

trabalhos corporais, em geral, não contemplam a conversa (na perspectiva que 

estamos propondo) como uma dinâmica incorporada às suas práticas.  

Essa forma de conduzir o trabalho que também compreende uma 

“abertura para a escuta”, ampliou o leque de temas “conversados” no decorrer dos 

Encontros. Em algumas conversas os usuários expunham aspectos pessoais de 

suas vidas e às vezes se emocionavam. Nessas circunstâncias foi necessário 

habilidade para “acolher” a emoção, porém sem deixar que o usuário ou o grupo 

“permanecesse nela”. Com o tempo, o próprio grupo desenvolveu maneiras de 

acolher as “emoções” dos colegas: às vezes com uma palavra, com um gesto ou 

abraço e assim, prosseguíamos nossas atividades. 

Outro aspecto importante para manejar quando o trabalho contempla 

essa dimensão conversacional é a equalização da extensão das conversas e a 

monopolização de alguns integrantes do espaço para os diálogos e as trocas. Uma 

das formas que utilizamos foi constantemente solicitar a opinião dos diferentes 

integrantes e em alguns momentos, re-direcionar a atenção para o corpo e para a 

atividade proposta.  

Observou-se que independente da conversa estar contemplada ou não 

na dinâmica do Encontro, o próprio trabalho com o corpo (se permitirmos) estimula a 

fala. Essa necessidade de se expressar pode ter diferentes significados (o despertar 

vivaz e alegre de uma emoção; a fuga de um sentimento indesejado, etc.). 

Desconsideramos a “interpretação” dessas reações e nos limitamos a estimular a fala 

quando a atividade pedia uma extroversão e cuidadosamente “desestimulá-la”, 

quando o trabalho solicitava maior interiorização. 
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A pesquisadora solicitou esporadicamente o auxílio de trabalhadores do 

SSA e também da Saúde Mental para ajudá-la a compreender algumas questões 

relacionadas aos usuários que apresentavam necessidades particulares. Por 

exemplo: recebemos numa ocasião uma família (pai, mãe e filho) para integrar o 

GIPC. Observou-se durante a realização do “acolhimento moral” que havia uma 

questão relacional importante nesse núcleo familiar que demandaria atenção 

especial para a integração dos mesmos ao grupo. A pesquisadora se dirigiu ao 

trabalhador do SSA que encaminhou a família para obter maiores informações e 

conhecer detalhes sobre os “objetivos do encaminhamento”. A partir dessa 

compreensão, pôde-se conduzir a integração da família de forma mais “cuidadosa” e 

específica. Situações similares a essa naturalmente induziram a uma ampliação da 

relação com o SSA e seus trabalhadores e contribuíram para que os 

encaminhamentos fossem realizados por ambas as partes, com maior objetividade e 

confiança para o usuário. 

Ressaltamos que o GIPC incorporou uma rotina de “acolhimento” 

própria naturalmente realizada quando algum colega chegava atrasado (procurando 

ajudá-lo no trabalho inicial de sensibilização do corpo com massagens, por exemplo); 

quando recebíamos novos integrantes (eles dividiam com a pesquisadora uma 

“preocupação” especial de integrar o colega, com palavras de incentivo e com ajuda 

na própria execução dos movimentos, massagens, etc.) e em situações cotidianas de 

apoio e solidariedade com os colegas. 

 

TABELA 10 - Síntese Incorporação do “Acolhimento Dialogado” 

Acolhimento  Ações  Conteúdos  

Moral Recepção e conversa com o 

usuário anterior ao seu 

ingresso no grupo. 

Aspectos relacionados à 

saúde em geral e 

especificamente àqueles 

relacionados ao corpo, à 

postura, aos movimentos e 

gestos cotidianos. 

Cognitivo Problematização de questões 

relacionadas ao corpo. 

Perguntas relacionadas às 

diferentes possibilidades 
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Conversas em grupo. 

 

de observar-se (e sentir-

se) corporalmente na vida 

diária. 

Interação com o 

SSA  

Reunião com os trabalhadores 

do serviço (em geral realizada 

no mesmo dia, após a 

finalização do encontro da 

Intervenção) para 

acompanhamento de questões 

específicas do grupo/usuários. 

Participação em reuniões do 

Setor. 

Esclarecimento de 

dúvidas; 

Acompanhamento de 

casos; 

Encaminhamento de 

usuários para o SSA e do 

Setor de Saúde Mental. 

 

 

6.2.3 A IPC e o Cuidado 
 

Concebemos a IPC como prática de Cuidado, meio de interação nas e 

pelas práticas de saúde, cuja finalidade se destinou à produção de uma ação 

terapêutica. Esta dimensão da ação se concretiza na relação entre dois ou mais 

sujeitos para o alívio de um sofrimento e a busca de bem-estar, por meios 

especialmente destinados a este fim (AYRES, 2004a). O autor concebe o Cuidado 

numa perspectiva filosófica que se preocupa ao mesmo tempo, com questões de 

natureza prática e ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - A Ação Terapêutica 
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Os principais aspectos do Cuidado que orientaram a IPC dizem respeito 

às categorias crítica e reconstrutiva da obra de AYRES (op. cit.). Na perspectiva 

crítica, o autor problematiza a rigorosidade científica que guia a produção das 

práticas de saúde e sua institucionalização. Indica que neste modo de produção das 

práticas, as técnicas e procedimentos científicos são demasiadamente valorizados, 

prejudicando a produção de uma ação terapêutica interessada nas necessidades das 

pessoas. São questionados os modos de produzir as práticas de saúde – 

caracterizando as questões de natureza prática e os limites da ação intervencionista 

das biotecnologias – constituindo os problemas de natureza ética. 

Na dimensão reconstrutiva do Cuidado procurou-se realizar aquilo que 

AYRES (op. cit.) chama de reaproximação entre as práticas de assistência e a vida, 

ou ainda, a mediação dos aspectos técnicos e os não técnicos das práticas de 

saúde. Essa perspectiva foi alcançada por meio de uma avaliação crítica sobre uso 

das “técnicas corporais” na ação terapêutica, questionando-se em que medida alguns 

conteúdos deveriam ou poderiam ser empregados no contexto do Encontro em 

relação às histórias de vida dos usuários e suas expectativas em relação à saúde. 

Apoiamos-nos num conjunto de técnicas, de métodos, de práticas corporais, porém 

não nos limitamos a elas, procurando mais do que realizar uma seleção de 

conteúdos conhecer em que medida eles se relacionavam e eram permeáveis às 

reais situações da ação terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 - O Cuidado e a mediação da ação terapêutica. 
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Essa dimensão alerta AYRES (op. cit.), não se encontra sob domínio da 

técnica, pois sua construção é realizada no momento em que as ações fazem-se 

necessárias dependendo de um “juízo prático”, capaz de decidir entre o uso ou não e 

a combinação de determinadas técnicas. Considera-se que essa dimensão, a de 

produção de uma “prática terapêutica” se configura como um dos maiores desafios 

para os profissionais da saúde e, em particular, para o profissional da EF, pois sua 

formação acadêmica, em geral, contempla principalmente estratégias e metodologias 

de caráter educativo e preventivo, com carência de elementos que o habilitem a 

realizar “diagnóstico” e “resolução” das demandas presentes no momento real do 

encontro com seus assistidos (individualmente ou em grupo).  

As práticas educativas são comumente organizadas buscando 

responder a diagnósticos estabelecidos a priori e a um decorrente “planejamento” de 

ações. Procurou-se responder a esses aspectos, porém, priorizaram-se as 

necessidades reais, concretas do encontro terapêutico no sentido de contemplar o 

Cuidado em saúde. Fomos desafiados a construir uma prática permeada por esse 

“juízo prático” que não significa um livre fazer, sem direção, mas uma ação “apoiada” 

em saberes e técnicas (e não a mera aplicação delas).  

Outro elemento que norteou nossas ações foi a noção de escuta 

qualificada (AYRES, op. cit.), desenvolvida por uma disponibilidade para ouvir, uma 

abertura não apenas relacionada ao horizonte normativo em questão (como por 

exemplo, a busca de uma relação linear entre as queixas dos usuários com as 

teorias e estratégias de “resolução”), mas uma atitude de valorização das questões 

existenciais (dúvidas, desassossegos, aspectos da vida cotidiana, das histórias de 

vida, etc.) compartilhadas pelos usuários no momento do Encontro. Essa dimensão 

foi privilegiada no trabalho com o GIPC, pois o espaço acolhedor construído pelo 

grupo facilitou o compartilhamento de histórias, saberes, alegrias e tristezas. O grupo 

ocupou em muitas ocasiões o espaço do Cuidado. O “cuidar” tornou-se algo 

coletivamente construído, independente da presença da pesquisadora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurar-se-á com as considerações finais construir uma síntese 

reflexiva sobre os referenciais teóricos adotados; sobre os procedimentos 

metodológicos, e sobre algumas das implicações teóricas para o campo da 

Educação Física, na perspectiva da pesquisa, produção de conhecimento e 

intervenção para a atenção e a assistência à saúde. 

  

 

7.1 Dos Referenciais Adotados 

 

Os principais eixos teóricos foram constituídos pela aproximação entre 

os campos disciplinares da Educação Física e o da Saúde Coletiva. Localiza-se um 

primeiro movimento direcionado ao próprio campo da EF, ou seja, de onde partimos 

do ponto de vista “interno”, da especificidade da área, para propor um trabalho 

relacionado à saúde, num serviço de saúde. Um segundo movimento, diz respeito 

aos meios que empregamos para realizar essa “passagem”, para criar o elo com as 

práticas de saúde. Esse elo, que definimos como a aproximação com o campo da 

Saúde Coletiva foi o divisor de águas para que nossos investimentos, qual seja, o de 

implementar e construir a IPC em articulação com as atividades, equipes e 

trabalhadores do CSEB, pudessem ser bem sucedidos. 

O primeiro movimento definiu nossa opção pela abordagem sócio-

cultural em relação ao corpo, ao movimento e à combinação de conteúdos e 

estratégias que se faria para construir os Encontros da IPC. Convencionamos 

nomear o conjunto das atividades que seriam propostas para esses Encontros, de 

“Práticas Corporais” (SILVA & DAMIANI, 2005), pois seus princípios contemplavam o 

caráter, o caminho e a visão de prática com o corpo que buscávamos construir. 

Esse olhar sócio-cultural construído com a colaboração do conceito de 

“Práticas Corporais” teve como finalidade ampliar os objetivos do trabalho com o 

corpo, para além da busca de melhorias anatomo-fisiológicas. Admitimos também um 

recorte sociológico e antropológico, com a obra de MAUSS (1974) sobre as 

“Técnicas Corporais” que compreende como inseparável a relação que se processa 
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entre a dimensão biológica, social e psicológica nos “aprendizados” das técnicas. 

Observamos, porém que algumas das idéias trazidas pela obra do autor, em nossa 

opinião, necessitam ser contextualizadas para o tempo atual, o que possivelmente 

nos estimule a novas reflexões e prosseguimento nessa pesquisa.  

A estruturação da especificidade da IPC foi realizada com esses 

contornos, decorrendo da seleção de elementos da formação acadêmica em EF e de 

outros (práticos e teóricos) pertencentes à formação extra-curricular da 

pesquisadora. Em especial destacou-se o Método G.D.S., que contribui com 

particularidades relacionadas à compreensão de corpo e de técnicas de abordagens 

terapêutica.  

Embora o Método seja muito bem estruturado e densamente apoiado 

em aspectos da mecânica corporal, com descrição pormenorizada das cadeias 

musculares, por exemplo, ele expande a idéia focada e enclausurada no uso 

instrumental desses conhecimentos. Faz uma leitura ampliada e inovadora das 

formas do corpo e dos seus modos de funcionamento (psico-corporal). Em nossa 

opinião, o contato com os princípios desse Método pôde oferecer uma outra forma de 

emprego de conhecimentos técnico-científicos sobre o corpo e a motricidade 

humana, de modo menos mecanizado e focado na patologia ou ainda no corpo 

biológico. Dessa forma, os princípios do método G.D.S., mais do que um conjunto de 

técnicas forneceu outro olhar para a compreensão do corpo e de abordagem 

terapêutica-educativa. Contribuiu para a compreensão sobre o “bom” uso, o bom 

emprego das estratégias, dos meios técnicos para os cuidados e trabalho com o 

corpo.  

Enfatizamos que, o emprego de alguns recursos técnicos pode ter 

contribuído, em alguma medida, para o alcance “terapêutico” da proposta, porém 

eles não foram determinantes. O que nos parece importante ressaltar, reafirmamos, 

foi o conjunto de princípios que agregamos para a produção e implementação da 

Intervenção com as Práticas Corporais: aqueles sobre corpo e práticas corporais e, 

principalmente, aqueles incorporados da Saúde Coletiva. 

Configurados então, os aspectos relacionados à especificidade de ação 

em relação à área da EF, passamos para a relação com os conteúdos da saúde 

construídos principalmente a partir da obra de autores da Saúde Coletiva; da 



 157 

Integralidade (princípio do SUS); da Integralidade como “traço da boa medicina” 

(MATTOS, 2001); do Acolhimento (TEIXEIRA, 2003) e do Cuidado (AYRES, 2004a e 

2004b).  

Essas aproximações apresentaram novas incursões teóricas e nos 

fizeram refletir sobre as diferentes questões que perpassam o processo saúde-

doença-cuidado: a problemática que envolve a saúde da população e a dimensão 

pública da assistência; a organização dos serviços, os processos de trabalho e a 

produção das práticas de saúde; a contemplação da dimensão existencial do 

adoecimento; a importância do “uso prudente” dos recursos técnico-científicos nas 

práticas de saúde; a importância da “conversa” nas práticas, como forma de 

conhecer as necessidades dos usuários e ajudá-los no reconhecimento de suas 

próprias necessidades de saúde; o caráter sócio-político das ações de saúde e a 

dimensão da atuação dos serviços para a construção de redes sociais, entre outros.  

Essas reflexões advieram especialmente das vivências no ambiente 

profícuo do CSEB, cercado de espaços e situações de “aprendizagem”. Elas 

favoreceram, estimularam e contribuíram para muitas de nossas reflexões e práticas 

no processo do TC, assim como, para a etapa de Análise e Discussão desta 

pesquisa. 

 

 

7.2 Dos Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos adotados permitiram em nossa visão, 

a concretização dos objetivos para os quais nos propusemos, embora 

reconheçamos, que o aprofundamento da compreensão sobre alguns aspectos da 

IPC, pudessem ser pormenorizados, se tivéssemos incluindo outros tipos de 

acompanhamento dos usuários. 

Podemos pensar em algumas possibilidades: conhecer os diferentes 

padrões/perfil dos usuários; conhecer os motivos dos usuários que deixaram de 

freqüentar o trabalho; conhecer os motivos dos usuários que retornam ao trabalho; 

acompanhar os prontuários dos usuários (material arquivado no serviço) e outros.  
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Outra questão que destacamos é a reflexão sobre caminhos 

metodológicos que possam nos aproximar do conhecimento sobre os efeitos das 

“tecnologias” de relação do tipo vínculo, escuta, etc., e de outras linguagens que 

possibilitem a construção de processos para mútuos aprendizados entre o educador 

físico e os usuários. Sugere-se também, que sejam incluídos nos procedimentos ou 

combinados aos que mencionamos acima, algum tipo de análise quantitativa.  

As entrevistas realizadas com os usuários e os trabalhadores foram 

instrumentos de grande importância para nossas análises e avaliações. Porém no 

final do processo, após a realização das entrevistas refletimos que talvez fosse 

interessante utilizar com ambos os grupos (separadamente), o instrumento de 

pesquisa grupo focal, a fim de problematizar coletivamente o trabalho desenvolvido. 

Talvez, em nosso caso, onde observamos certo constrangimento dos usuários nas 

entrevistas individuais, o grupo focal pudesse ser uma alternativa que possibilitaria 

uma fala mais espontânea. 

Ainda, por meio da análise das entrevistas pôde-se observar que as 

estratégias relacionadas às técnicas e práticas corporais atenderam às demandas 

terapêuticas dos usuários que, em sua maioria, relatava queixas relacionadas a 

dores e desconfortos corporais, em geral advindos de problemas posturais e da 

limitação das possibilidades gestuais e de movimento. Nesse sentido, também foram 

evidenciados a importância das estratégias para a ampliação das relações entre os 

usuários. 

Em relação ao conhecimento dos movimentos produzidos pela 

implementação da IPC no espaço do serviço (mais evidentemente observado na 

análise da segunda categoria analítica), eles foram melhor evidenciados nos 

discursos dos trabalhadores sobre a inclusão das PC no serviço de saúde. 

Vislumbraram-se ainda, outras possibilidades de ação: com os usuários; com os 

trabalhadores nas atividades do serviço; nas ações intersetoriais e com a 

comunidade local. Observou-se, também, o destaque de alguns trabalhadores, para 

a importância das relações interdisciplinares e sobre o desenvolvimento de outras 

linhas de pesquisa com as PC.  

Outra questão a ressaltar, diz respeito ao formato “aberto” da IPC. A 

proposta precisou de contínuas acomodações em função do perfil do grupo e das 
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necessidades dos seus integrantes, que constantemente se alterava. Dessa forma, a 

re-significação (contextualização; constante reflexão; mudança de conteúdos e 

estratégias, etc.) dos objetivos, dos conteúdos e estratégias, em cada Encontro, 

foram de grande importância para atender à Integralidade (princípio SUS) da 

assistência.  

 

 

7.3 Das Reflexões para o Campo da EF 

 

As aproximações teóricas e as diferentes vivências proporcionadas pelo 

conjunto do TC forneceram elementos pouco encontrados na formação acadêmica 

da área da EF e ao mesmo tempo, possibilidades ampliadas para a compreensão da 

produção das práticas de saúde. Vislumbramos para o campo da EF diferentes 

possibilidades de atuação com as PC no âmbito da APS. Segue na FIGURA 7, 

síntese ilustrativa com as ações que construídas e outras, elaboradas com base nos 

nossos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – O ED FS e as PC em APS: possibilidades de ação 
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Legenda: 
 
UBS Unidade Básica de Saúde 
SS Serviço de Saúde 
ED FS Educador Físico 
PC Práticas Corporais 
RES Rede de Equipamentos Sociais 
PCRES Práticas Corporais e a Rede de Equipamentos Sociais 
PCTS Práticas Corporais e os Trabalhadores da Saúde 
PCUS Práticas Corporais e os Usuários da Saúde 

 

 

Embora nossas ações tenham sido realizadas num serviço-escola, 

acredita-se possível que alguns dos caminhos percorridos possam servir como 

referenciais iniciais para o conhecimento sobre o funcionamento desses serviços. 

Podemos supor, por exemplo, que para a implementação de uma IPC numa UBS, as 

fases de sensibilização, de aproximação do serviço precisem ser realizadas em 

distintas etapas e com maior tempo de duração. 

Entendemos como necessários estudos específicos para o 

desenvolvimento de procedimentos de aproximação, sensibilização e fornecimento 

de informações para os trabalhadores e gestores desses serviços, em relação às PC 

e às possibilidades de atuação do educador físico nos serviços. 

Sugerimos que as atividades com as PC nos serviços de saúde possam 

oferecer um repertório (inicial, básico, fundamental) de sensibilização para as 

questões do corpo no trabalho com os usuários. Essa perspectiva se diferencia de 

programas específicos de “atividade física”, de “educação física”, “de ginástica”, etc., 

porém não os exclui.  

Entende-se o serviço de saúde, não como espaço para oferecer 

atividades corporais diversas, pois essa tarefa está mais dirigida a centros 

esportivos, espaços culturais e outros. A missão, a vocação das práticas do educador 

físico nos serviços de saúde, ou ainda com as PC, poderia ser desenvolvida com 

propósitos destinados à “aproximação do ser humano com o seu corpo” (TBL 07).  

Corroboramos esse pensamento e entendemos que o trabalho com as 

PC se configuraria como recurso, como espaço para uma experimentação e 

familiarização do usuário com seu corpo. Esses trabalhos poderiam ser constituídos 
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a partir de eixos “gerais”; com temáticas específicas, referentes às diferentes 

atividades assistenciais dos serviços ou ainda, a partir das demandas próprias de 

cada serviço/comunidade. 

Os horizontes para essas ações poderiam considerar, por exemplo, 

algumas das temáticas levantadas no conjunto deste estudo: re-significação do corpo 

no adoecimento; percepção e reconhecimento do corpo e de sintomas físicos; 

estratégias para o alívio de desconfortos e dores (massagens, respiração, etc.); 

desenvolvimento de relações solidárias de convivência; a criação de redes de 

relacionamento a partir dos serviços de saúde, entre outras já discutidas. Outra 

característica a ressaltar para os trabalhos nos serviços de saúde se relaciona com 

as demandas “terapêuticas/de cuidados”, buscados pela população. 

O usuário, quando se dirige a um serviço de saúde, demanda atenção 

(mais ou menos clara para ele, mais ou menos urgente) e espera encontrar 

“possibilidades”, alternativas, meios para o encaminhamento de suas questões e 

atendimento de necessidades. Portanto, o sentido que os usuários atribuem a um 

trabalho que esta inserido nos serviços de saúde é o de um trabalho terapêutico.  

Se essa “busca terapêutica” (no sentido do alívio de um sofrimento e 

alcance de bem-estar) está implícita na atitude do usuário, portanto, se é ele quem 

atribui valor e sentido para isso, nos parece que cabe ao tipo de atendimento 

contemplar (a produção da prática de saúde), em maior ou menor grau essa 

demanda, de modo que os trabalhadores estejam preparados e qualificados para tal. 

Procurou-se atender essas demandas, com a incorporação dos princípios para a 

produção das práticas: a Integralidade (como dispositivo fim e meio), o Cuidado e o 

Acolhimento. 

Compreendemos que nossa experiência tenha revelado a pertinência 

das Práticas Corporais como práticas de assistência e cuidado à saúde e 

corroborado com o trabalho de FREITAS (2003), em relação à pertinência do 

educador físico no serviço público de saúde. Pudemos ainda, contemplar outras 

possibilidades de ação para o prosseguimento das pesquisas no CSEB; para a 

realização de projetos de extensão e de parcerias entre grupos de estudo. 

Admitimos, porém, que a compreensão sobre as possibilidades e os limites para a 

ação profissional da EF no serviço de saúde/APS, necessitam acompanhamento 
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ainda mais aprofundado da realidade dos serviços de saúde, dos seus processos, 

práticas de trabalho e modelos de assistência.  

O conjunto das reflexões leva à compreensão de que o 

desenvolvimento de um trabalho em saúde deva ser fruto de um movimento crítico e 

reflexivo permanente sobre os meios, conteúdos e estratégias empregadas na ação 

terapêutica, na produção da prática de saúde. Acredita-se que os resultados obtidos, 

segundo a aproximação dos diferentes campos disciplinares e das interações do 

trabalho de campo, puderam oferecer algumas balizas para se re-pensar elementos 

da formação em EF na sua interface com o campo da saúde. Supõem-se, dentre 

outros fatores, que essas ações poderão fornecer também, algumas reflexões para 

uma maior aproximação da Universidade com o Serviço Público de Saúde. 

Dada a complexidade do objeto saúde-doença-cuidado, 

compreendemos, por intermédio das diferentes aproximações teóricas realizadas e 

das ações do TC deste estudo, que há necessidade de ampliação da busca de 

recursos para a produção das práticas de saúde, além daquelas presentes no campo 

acadêmico-científico. Quais seriam as heterodoxias terapêuticas possíveis para o 

campo da EF como reflete AYRES (2004a) para a Saúde? Quais outras ações, 

realizadas por meio das PC, seriam possíveis para despertar a atenção ao corpo e o 

desenvolvimento da criatividade em seu uso? Qual seria o impacto epidemiológico do 

contorno de IPC que adotamos? Que tipo de mudança promoveria nos padrões de 

saúde? Qual sua decorrência para a redução do isolamento social? Que 

possibilidades e benefícios promoveria a capacitação de usuários-multiplicadores em 

trabalhos com as PC?  

Este estudo pode tocar inicialmente essas questões. Nossas ações do 

TC funcionaram, de certa forma, como movimento exploratório para o conhecimento 

das possibilidades do educador físico na atuação com as PC, como prática de saúde, 

num serviço de APS. Embora algumas ações tenham sido trabalhadas com pouco 

aprofundamento por questões de recorte do estudo, por outro lado, foi possível a 

intensificação das interações com as equipes e assim com a realidade que envolve a 

produção das práticas de saúde. Em outras palavras, como buscávamos construir 

uma prática de assistência à saúde, o melhor caminho encontrado foi a vivência e a 

observação da produção das práticas de saúde de um serviço.  
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Compreendemos que os “encontros” dos trabalhadores com os 

usuários que buscam “cuidados” nos espaços de saúde, necessitam estar pautados 

por forte comprometimento. Fomentado por um desejo vivaz, de compreender suas 

aflições, histórias de vida e necessidades, para que possam construir com seus 

atendidos (e para eles), uma assistência à saúde eficiente, digna e humana. Espera-

se que, com esta pesquisa, tenhamos trilhado alguns passos nessa direção, pois 

sem dúvida, no sentido inverso, nos sentimos privilegiados por compartilhar com os 

usuários e trabalhadores do CSEB momentos de aprendizagem que nos 

engrandeceram como profissionais, pesquisadores e pessoas. 
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ANEXO I. AUTORIZAÇÃO DO CSEB PARA A REALIZAÇÃO DA IPC 
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ANEXO II. CONVERSA INICIAL COM OS USUÁRIOS DA IPC 
 

Data: 

 

1. Dados pessoais 

Nome: 

Data de nascimento:   

Número de matrícula no Serviço: 

Endereço: 

Telefone: 

Escolaridade: 

Profissão: 

 

2. Motivo do encaminhamento: 

 

 

 

 

3. Setor que encaminhou: 

 

 

 

 

4. Observações: 
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ANEXO III. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
USUÁRIOS DA IPC 

 

 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

I DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: 

DATA NASCIMENTO: _____/_____/________________________________ SEXO :    M (  ) F (  ) 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ___________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 

Nº____________________  APTO__________________ BAIRRO___________________________  

CIDADE _________________________________________________________________________ 

CEP: ___________________TELEFONE:___ (____)______________________________________ 

2.RESPONSÁVEL   

LEGAL:_________________________________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) _____________________________________ 

DATA NASCIMENTO: ______/______/_____________________________SEXO:    M (  )     F (  ) 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _____________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

Nº_____________________ APTO:_________________ BAIRRO: __________________________ 

CIDADE:_________________________________________________________________________ 

CEP:___________________TELEFONE:__(____)________________________________________ 

 

II DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “As Práticas Corporais no Serviço Público de Saúde: 

uma aproximação entre a Educação Física e a Saúde Coletiva” 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL – Yara M. Carvalho 

3. CARGO/FUNÇÃO – Professora Doutora 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO   X RISCO MÉDIO r 

RISCO BAIXO     r RISCO MAIOR r 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA – três anos. 
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III EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 
Acreditamos que a atuação do profissional da Educação Física, é importante no Serviço Público de 
Saúde, porque ele pode contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar das pessoas. Este 
trabalho pretende conhecer as necessidades das pessoas que frequentam o Centro de Saúde Escola, 
para criar programas adequados à sua população. Queremos compreender quais são as melhores 
formas, para tornar os conteúdos da Educação Física, acessíveis a todos. 

 
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais: 
Durante o nosso trabalho faremos exercícios corporais leves e caminhadas. Utilizaremos alguns 
materiais, como bolinhas de tênis, colchonetes e bastões de madeira. Nossas aulas serão gravadas, 
filmadas e fotografadas. 
 
3. Desconfortos e riscos esperados: 
Como estamos propondo exercícios corporais leves, não são esperados desconfortos e riscos, mas 
pode ser que algumas pessoas, sintam alguma dificuldade na realização de certas atividades, o que é 
esperado para quem não realiza habitualmente, exercícios com o corpo. Recomendamos que você 
faça os movimentos propostos vagorasamente, e a qualquer sinal de desconforto, interrompa o 
movimento e nos comunique. 

 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: 
Esperamos que você possa obter melhorias na sensação de conforto corporal; que possa realizar 
movimentos mais livremente e que possa conhecer alguns exercícios de auto-massagem, para aliviar 
tensões corporais. 
 
5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo. 
 
 
 
 

IV ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas; 

Você poderá a qualquer momento, esclarecer dúvidas sobre a pesquisa. Para isso disponibilizaremos 
nossos telefones pessoais e de trabalho.  

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, 
sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência; 

Você terá garantido, o seu direito de sair da pesquisa a qualquer momento, e mesmo assim continuará 
tendo acesso à nossa assistência. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; e 

Não revelaremos sua identidade ao transcrever as entrevistas. Como já lhe informamos, vamos filmar 
e fotografar o nosso trabalho. Existe a possibilidade que as fotos e filmagens sejam levadas a público. 
Você autoriza? 

4. disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da 
pesquisa. 
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Disponibilizamos a assistêcia médica do Hospital Universitário e do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por eventuais problemas que você possa ter 
ao participar da pesquisa. 

 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
 COMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS  CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

 

� Rubens Kon (11) 3726 7492 / 8452 / 3305 / 3727 1690 

 Av. Dr. Vital Brasil, 1490, Butantã – São Paulo - CEP 05503-000 

� Rosana Marcondes (11) 3692-9325/9143-5707 

 Rua Agostinho Navarro, 971 – bl. 14, apto. 03 – Umuarama – Osasco – SP – CEP 06140-000 

� Yara M. Carvalho (11) 3091-2126/ 9763-8690 

 Rua Cravos, 305 - Residencial Jardim das Flores - CEP: 06715-365 

 

 

VI OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

 

 

 

VII CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa  

 

São Paulo, _______ de ______________________________ de 2006. 
 

________________________________________________________ 

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   
    
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
assinatura do pesquisador 
(carimbo ou nome legível) 
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ANEXO IV. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TRABALHADORES DO SSA 

 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

I Dados de identificação do sujeito da pesquisa. 
 
Nome:_____________________________________________________________ 

Data nascimento: _____/_____/_____ sexo : M (  ) F (  )  

Documento de identidade ______________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Nº ________ Apto _______ Bairro _______________________________________ 

Cidade _____________________________________________________________ 

CEP:___________Telefone:_(___)_______________________________________ 

II Dados sobre a pesquisa científica. 
 
1. Título do projeto de pesquisa “As Práticas Corporais no Serviço Público de 

Saúde: uma aproximação entre a Educação Física e a Saúde Coletiva” 

2. Pesquisadora Responsável – Prof. Dra. Yara M. Carvalho (Escola de Educação 
Física e Esporte - USP) 

3. Pesquisadora Gerente – Rosana Marcondes (11) 3692-9325/9143-5707 – 
rosamar@usp.br 

4. Justificativa e os objetivos da pesquisa - Acreditamos que a atuação do 
profissional de Educação Física é importante no serviço público de saúde, 
porque ele pode contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar da 
população. Este trabalho pretende atender aos interesses e necessidades das 
pessoas e coletivos que freqüentam o Centro de Saúde Escola do Butantã-USP, 
no que se refere aos cuidados com o corpo, de modo geral, e às práticas 
corporais, em especial, com vistas a intervir de modo adequado e responsável a 
partir dos conteúdos da Educação Física. 

 
III Esclarecimentos dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da 

pesquisa.  

 Informamos que será garantido a você: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à  pesquisa, inclusive para dirimir eventuais 
dúvidas; 
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2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto  lhe cause qualquer prejuízo ou 
constrangimento; 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

IV Consentimento pós-esclarecido. 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa, por 
meio da realização de entrevista, realizada pelo pesquisador gerente. 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2006. 

 

_______________________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa    
 
 
 
_______________________________________________ 
Rosana Marcondes 
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ANEXO V. ROTEIRO E ENTREVISTAS DOS USUÁRIOS DA IPC 
 

 

Entrevista com os usuários do grupo de práticas corporais do CSEB 

 

Roteiro 

Fale sobre o significado da sua experiência com o nosso trabalho de práticas 

corporais 

 

� O que motiva a participar; 

� O que é mais importante no trabalho; 

� O que mais e menos gosta; 

 

 
ENTREVISTAS  

 

USU 01 Éh... A minha experiência, quer dizer, essa história que eu tenho com tudo isso, começou 
muito antes de eu participar da ginástica. Quer dizer eu já tenho uma experiência aqui, eu 
já tenho uma experiência aqui no posto de saúde. Fazia com uma terapeuta era mais 
voltada para a Terapia Ocupacional, em arte, em pinturas e desenhos... E eu sempre ouvi 
falar do... que tinha ginástica aqui, mas eu não, não, talvez eu tinha mais era vergonha, 
porque na época eu estava pesando 150 quilos; eu tinha mais vergonha de participar, mas 
acontece que há um ano e meio atrás, eu tive um problema. Eu estava na minha casa e 
tinha me sentido mal e eu fui deitar e quando percebi, eu estava jorrando sangue pela 
boca; aí eu fui levado para o HU e de lá eu fui para uma UTI, aí eles descobriram que 
estava com, o meu problema era varizes no esôfago e no fígado e aí eu tive que ficar mais 
de 30 dias lá internado, passei por UTI, passei por várias endoscopias, e depois eu fui 
enviado para o Hospital das Clínicas também, e aí que eu descobri que tudo isso que eu 
tinha, essas varizes no esôfago, esses problemas do fígado, um pouco, ele tinha 
aumentado de proporções, era resultado de anos e anos de alimentação, de vida 
sedentária que eu tinha, que eu tive a partir dos 20 anos e então eu passei a, dos 20 anos 
39 anos sem se preocupar com isso, com o corpo, com a alimentação, quer dizer, não 
tinha regras era uma vida completamente sedentária. Depois eu retornei ao TO, à terapia 
ocupacional e aí os médicos, eu tive que passar por endocrinologista aí da PAS e por 
nutricionista e aí ela falou que eu teria que fazer um regime urgente, mas acompanhado 
com alguma atividade física. Aí eu pensei aonde é que eu fazer atividade física, né? Quer 
dizer, ela falou que eu precisava de uma orientação e é muito difícil numa rede pública 
assim ou em qualquer lugar a gente ter uma orientação sobre, não só alimentação como o 
corpo em si. Ai eu lembrei que aqui tinha com a Rose, toda segunda-feira de manhã, aí eu 
vim, eu vim mais pra conhecer. Aí o que mais me chamou a atenção foi da, eu me lembro, 
que era para a gente ouvir o corpo, sentir o corpo quando ele recramasse, e talvez se eu 
tivesse ouvido o corpo lá atrás, eu não teria chegado a... E então eu comecei a perceber 
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quando a gente faz aquela roda que a gente começa a mergulhar e a gente começa a 
sentir desde, do, da cabeça aos membros aos pés, então é como que tivesse um 
mergulho dentro da gente e aí que eu comecei a reparar que dava... Aí eu faço 
caminhada, quer dizer eu fazia caminhada errada também porque eu tinha uma mania de 
não ter, é..., de caminhar, mas era de arrastar os pés, no meu tênis, eu até conversei com 
você, o meu tênis era todo gasto, e aí você explicou que era transferência e foi aí que eu 
aprendi também, quer dizer, eu aprendi e tô passando porque eu vejo muitas pessoas 
fazer essas caminhadas e outro dia eu vi uma moça ela caminhava e depois de uma hora 
de caminhada ela saía mancando, e aí eu falei, mas o que será? Eu pensei: Ah! Mas 
comigo foi a mesma coisa, né! Aí eu percebendo ela andando, é, caminhando junto 
comigo, eu vi que ela arrastava também, o tênis chegava a fazer barulho assim no chão 
como eu fazia, aí eu expliquei para ela dessa orientação que eu tive que era transferência 
do passo ao outro de um peso para o outro, não arrastar assim, e aí ela fez isso e quando 
foi na semana passada ela me falou, que era verdade mesmo, ela não mais sentiu mais 
aquela dor que era na sola dos pés, assim no tornozelo e ela me agradece então eu me 
lembro e então para isso me serviu então quer dizer até para a caminhada, é, para fazer o 
alongamento antes, quer dizer, quando a gente, quando o médico explica a caminhada 
ele, ele fala assim, mas é mais é por alto. A gente já vai, pensa que é só pegar, por um 
tênis e vamos embora. Não é assim não! A gente tem que fazer o aquecimento, a gente 
tem que fazer um relaxamento antes para depois a gente entrar bem, e  depois da 
caminhada, a gente tem que fazer uma desaceleração, tem que fazer um, tem que fazer 
um relaxamento também... Então tudo isso eu aprendi aqui né, quer dizer não só a 
comunicar com o corpo, mas a prestar atenção também né, a ver a alimentação da gente 
também né, então foi isso que foi importante para mim. Hoje eu consigo caminhar, eu não 
sinto dores musculares, quer dizer, no começo eu sentia muito dores na panturrilha, dores 
no pé, na sola, em todos, mas agora eu estou me sentindo bem, eu não sinto mais... 
(silêncio) E eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginaria na adolescência, quer dizer, 
hoje eu danço né, eu faço trabalho também no CECO, na Previdência (parque), no centro 
de convivência, que são danças circulares, quer dizer, as danças do mundo todo, quer 
dizer tradicionais, e..., eu aprendi a movimentar o corpo e além disso, o que foi mais 
importante para mim, foi a socialização, quer dizer, eu encontrei outras pessoas né, quer 
dizer, é, não é só um trabalho físico é um trabalho mental até, a gente consegue se 
socializar com pessoas que têm pro..., tem outros problemas também mas..., mas que a 
gente torna-se um elo de amizade e isso é muito importante para mim... Ah! tava me 
esquecendo da auto-massagem, porque a gente tem esse costume entre nós de não se 
tocar, e eu sempre tive esse pobrema também, quer dizer, de tocar um pé, o joelho, o 
braço, as pernas, então é isso me chamava a atenção, dessa massagem que a gente faz 
de esfregar o corpo, tudo e fazer massagem de uma pessoa a outra, então nós não temo 
esse costume essa cultura né. E a partir do momento que a gente passa, hoje eu faço 
massagem no meu pé, faço nas pernas, nos braços, independente de fazer caminhada ou 
não. É só estar em casa eu presto atenção, no rosto também... Então a gente vai 
aprendendo a se tocar e sem ter esse menor constrangimento, que a gente tinha, que 
pode ser até um bloqueio, mas a gente vai aprendendo, isso é uma delícia! Eu veria 
mais... eu aprendi com você né, Rose, que a gente está trabalhando com pessoas... que é 
... a gente tem mania de falar máquina humana, né, não é máquina. Cada ser tem uma 
limitação. Então a gente teria que aprender a limitação das pessoas, não é? Eu tenho 
orientador de teatro, que ele fala “tem que fazer até doer”, né (risos). Aí eu falo, “espera 
aí”, eu vivo esse dilema com ele, e aí eu falo “até doer não, até as minhas limitações”, mas 
ele fala “quando está doendo é que a gente está vendo que está fazendo, que está certo” 
aí eu explico “não é bem assim que eu estou aprendendo”. E é por isso, e agora ele 
também está dando um tempo, porque teve um sério problema com uma garota lá, que ela 
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teve estiramento né. Foi durante o aquecimento que a gente faz antes de fazer o 
exercício, que a gente faz mais é corporal... A gente está fazendo um teatro corporal, 
então precisa trabalhar muito com o corpo, mas não é fazer até doer, tem uma limitação e 
agora estamos brecando isso. Isso seria o principal, ver as limitações das pessoas e 
quando ela falar “Ah, está doendo alguma parte”, a gente não tentar forçar assim até o 
extremo, que eu acho que pode provocar lesão sim... Então as pessoas que freqüentam 
aqui que fazem a ginástica aqui e outras pessoas também que são do outro grupo, elas 
não têm este tipo de orientação, quer dizer, elas não têm essa noção. E esse trabalho foi, 
é muito importante no serviço de saúde porque é disso, porque, a gente tem que conhecer 
o corpo. É importante também a gente passar pelo médico, a gente, ter alguma 
orientação, mas é que aqui é uma orientação mais específica... Então e a gente chega a 
compreender bem melhor e fica até bom para o tratamento, né. Que quando a gente já, 
tem uma manifestação assim, de algum problema, a gente já sabe até como falar com o 
médico, né. Como, aonde está doendo, o que está sentindo, então isto é importante 
mesmo. 

USU 02 Então, quando entrei aqui, estava muito deprimida e a ginástica me ajudou muito, o 
relaxamento, a disposição, a coluna, que tenho muito problema com a coluna e eu me 
senti bem. O apoio, se abrir mais com as pessoas, e conversar mais, principalmente na 
sala lá, né. Têm muitas pessoas de idade, outros mais jovens de que eu e de idade mais 
avançadas do que eu, eu me sinto bem! Principalmente que eu converso muito com a 
Mimi, seu Waldemar... É isso aí, que eu era muito fechada num sabe, eu fui uma pessoa 
que meu pai me criou muito trancada... E eu vivia, sabe... Eu perdi meu filho em 2001, e 
tava numa depressão muito grande, aí quando melhorou, eu fui para ginástica que eu 
passei ali... Não sei como é o setor ... Psiquiatria... sei lá! Aí digo eu não tô doida! Aí me 
perguntaram se eu queria fazer parte da ginástica, ai foi quando eu me senti bem né! Aí 
estou me sentindo bem, eu gosto de vir, só que tem vezes que não dá para mim vir... É 
bom sim, para a mente, para o físico da pessoa... Que a gente da risada, fica muito a 
vontade né!? Você também trabalha, o seu trabalho é muito bom, dialoga muito com a 
gente... Até lá, aquela senhora das trufas tava falando: “Ah! Eu me sinto tão bem! Saio tão 
leve daqui, a gente tem uma professora legal”! Ela disse: “faz tempo que você está aqui?”. 
Eu disse faz, ela faz umas perguntas para a gente, é ótimo. Você faz muitos exercícios 
que a gente no dia a dia, precisa né! Como aquele novo que você fez hoje... É o exercício 
da bolinha é bom demais, porque eu sinto muita dor assim perto, na ponta do pé, 
principalmente perto dos dedos. Massageio muito assim atrás com a bolinha e eu tenho 
uma parecida, aquela de sinuca, eu sinto melhor, eu tenho a de tênis e a outra... Até meu 
pai, ele teve trombose na perna e ele fica com o pé meio adormecido, aí meu esposo 
arranjou um cano assim, e ele passa com o tapete assim, passando o cano... [nos pés] É, 
e ele se sente bem! Tem hora que está com o pezinho inchado e rapidinho passa, fazendo 
o exercício... É porque parece que tá com má circulação. 

USU 03 A minha experiência é muito boa, nossa, com isso aí faz a gente vive muito, muito mais, é 
experiência da vida, de saúde... Esse exercício é para, como se fala, quando vai ficar mais 
jovem... Rejuvenescer, a gente fica mais jovem, a gente tem mais ânimo, tem mais saúde, 
eu acho muito bom, eu acho muito bom! O que tenho que dizer são essas coisas, me sinto 
muito bem quando eu não posso vim eu fico triste, porque é onde a gente tem mais vida, é 
fazendo essa ginástica, muito bom. Olha eu acho que o trabalho que você faz aqui... todos 
são bom, mas o melhor é esse que é para mente da gente, para cabeça, coluna, corporal 
é muito bom para cabeça... A gente, às vezes, a gente esquece das coisas e quando a 
gente faz essa ginástica, a mente da gente melhora é um espaço que a gente tem para 
melhorar... 
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USU 04 Para mim, eu achei maravilhoso, porque eu aprendi a respiração é... foi muito bom! 
Porque a minha bronquite melhorou assim... pode se dizer, cem por cento, mas noventa 
por cento melhorou por causa da respiração. Hoje eu faço a respiração automática, não 
é!? Eu achei que isso, para mim, foi ótimo, né. Quando eu levanto, de manhã, eu sento, já 
faço uma massagem nas minhas pernas, já me habituei, né. E, como o meu médico tinha 
mandado eu fazer exercícios para as pernas, então eu deito e já faço a massagem aqui no 
peito, né. Eu achei que foi bom, eu gosto de vir, acho ótimo... E acho você excelente... 
acho muito bom! (risos) É porque gosto... da sua ginástica, porque não é uma coisa 
forçada, não é!? Eu acho que eu faço... assim... o que eu gosto... faço mais à vontade, do 
jeito que eu quero... Achei muito bom... Porque no momento que eu venho para cá, eu 
esqueço de tudo... Então, eu acho o momento bom, porque mexo com todo o corpo e eu 
gosto. Sabe... a música que você põe... os exercícios... eu gosto! Não é!?! É muito bom! 
Eu acho que faz falta para mim na segunda-feira. Quando eu não venho, eu acho que já 
faz falta, porque já é uma coisa que já está no meu organismo, já está em mim... 
Segunda-feira... já... eu não gosto de levantar, de levantar cedo... (risos) Mas na segunda-
feira eu levanto cedo e venho. Eu acho que o encontro, o pessoal já é bom, o encontro da 
turma é bom, né! E gosto mesmo de vir, saio daqui aliviada! Eu saio bem disposta! Eu 
gosto! Eu passo a semana muito bem, não é!?! E acho que na segunda-feira, começando, 
eu acho que durante a semana já lembro de alguma coisa. Às vezes estou assim sentada 
na televisão, dou uma mexida na perna, sabe? Dou uma mexida no rosto, dou uma 
mexidinha em qualquer lugar. Então, às vezes eu estou à toa na frente da televisão e me 
lembro de segunda-feira (risos) Então eu acho que foi muito ótimo, né! Eu acho que o que 
você faz, eu gosto não é!?! Gosto mais do que aqueles exercícios que são... como é que 
as pessoas falam assim? Como é que chama? Exercícios aeróbicos? Essas coisas, né. 
Eu gosto mais do seu, assim. Eu me sinto mais à vontade! Eu achei a respiração a coisa 
melhor. Aprendi, apesar que na segunda-feira, na oficina da memória, ela também, antes 
ela faz , ela acha que nós temos que conhecer o corpo antes da memória. Porque a 
memória faz parte, né, então, ela ensinou uma respiração também, que mexe aqui atrás. 
Achei excelente também, né. 

USU 05 Ah! Eu achei muito bom! Se eu sei, se soubesse que era tão bom, eu já tinha vinda há 
mais tempo. Inclusive, não é hoje a primeira vez. Desde o primeiro dia, eu vim “meio 
tensa”. Eu estava meio deprimida e quando eu saio daqui eu me sinto leve. Os nervos 
parecem que estão atrofiados quando eu chego aqui. Quando eu saio, parece que não 
tem mais nada... E muitas vezes, eu tô na minha casa... e eu lembro de tudo o que você 
me disse... e eu vou tentando fazer... sendo uma maneira de eu ficar em casa... Eu de 
costume, eu ergo os ombros assim... E agora, quando eu percebo que eu estou assim, eu 
já... [mostrou com o corpo que solta os ombros que estavam elevados]. Então, para mim 
foi muito importante”. Eu ensinaria a relaxar, seria bem alegre, procurava descontrair a 
pessoa que isto é uma coisa que você faz e é muito bom! Porque você descontrai muito a 
gente, a tensão, sabe assim, você está com aquela tensão, e de repente você vem e 
descontrai! Você tira esse peso da gente, a gente fica leve, descontraída. 

USU 06 Para mim foi ótimo né, foi ótimo, porque eu tinha muito problema na coluna, doía demais, 
às vezes nem dormia à noite de tanto que doía, e depois que comecei a fazer aqui, graças 
a Deus acabou. Para mim foi uma maravilha, eu tinha também assim, dores assim nas 
juntas e agora, fazendo essas massagens aí que você ensinou, melhorou bem! Meu 
problema maior agora só é o tornozelo, mas os tornozelos estão difíceis, mas o resto, 
fiquei muito boa, muito bem. Sentia muita dor aqui, na nuca, também passou, o que mais... 
O resto para mim está ótimo tudo... Até para andar, para sair, caminhar, já caminho bem 
mais! Antes eu caminhava menos, agora já caminho mais né, mais horas, mais tempo, foi 
ótimo. 
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USU 07 Ó Rosana, eu sinceramente gostei muito, me adaptei muito bem, não sinto mal com 
nenhum exercício, é contente mesmo, com você e com a turma né! Porque são todas, 
todo mundo procura se entender e se ajudar né! Eu acho que é muito bom nosso grupo. 
Está bom assim?  

USU 08 Ah! Eu estou achando muito bom. E eu senti bem já né. Você trabalha aí, por isso que eu 
né... Foi uma graça eu ter conseguido vim aqui no trabalho seu, né! E eu estou gostando 
muito, é nota 10, na minha opinião, né! Para mim está ótimo... Porque é saúde, né, a 
mente também, que a gente mexe, mexe muito assim pelo corpo todo, eu achei grande, 
coisas boas, tem um trabalho bom.... A gente aprende muita coisa... massagem do braço, 
levantar da cama, ficar em pé certinho, fazer massagem no peito (melhora a taquicardia)... 
O médico falou que eu não posso ficar nervosa. Estava esquecida e melhorou muito... 
Aquela dor que eu tinha aqui sumiu [no rosto]. Melhorou tudo! 

USU 09 Para mim o que significa essa experiência, sê sabe, a pessoa que sofre de pressão alta 
né. Diabetes, se ficar em casa sem fazer nada, só com aquele serviçinho de casa, você 
cada vez piora mais. Ai você tem que sair, você tem que fazer um exercício uma coisa 
qualquer e ai você melhora... um pouco. Já que você está em casa sem fazer nada. Você 
tem que caçá alguma coisa para fazer, exercício, uma coisa... Para se exercitar, para ver 
se não fica encurvada dentro de casa né! Se você não anda, se você não faz exercício 
nenhum... E estou tomando aqueles remédios parece que é a mesma coisa que nada. 
Então, você tem que tomar os remédios, mas você tem que fazer alguma coisa, fazer 
exercícios, uma caminhada e aí você melhora um pouco. Mais do que só com remédios. 
Agora você vai tomar só o remédio e ficar ali esperando a morte chegar, né!? Nada feito! E 
aí não, a gente vem faz exercício aqui, aí quando dá a sexta-feira, a gente vai para o 
CEPE-USP, faz lá também, faz exercício, caminhada e aí quando dá quinta-feira a gente 
faz de novo, faz três dias, três dias por semana. E quando você entra de férias e você 
passa um mês, dois sem fazer e aí quando volta, você tem aumentado dois quilos, porque 
você fica em casa só comendo. Aí você vai medir a pressão e está lá em cima, você vai 
medir a diabetes também subiu né! Porque? Porque você não fez nada né, e fico só 
tomando remédio. Remédio serve, porque se você só, também só com o exercício, você 
não fica boa né, mas também sem você fazer atividade nenhuma, só com o remédio, é o 
mesmo que nada. 

USU 10 Para mim significou muita coisa né, melhorei bastante da minha saúde e de tudo. É, antes 
de eu vim aqui, eu era uma pessoa quase paralítica, trabalhava a pulso (?). Aí comecei a 
vim aqui, eu não me sentava para me levantar, tinha que alguém me ajudar a levantar... 
Eu saia quando não tinha ninguém, eu sentava no chão e saia de quatro pés até pegar 
numa parede e às vezes, os braços nem me ajudava a eu levantar, aí eu ia pelos cantos, 
assim... No ponto do ônibus eu esperava e ficava em pé, eu não me sentava porque se eu 
me sentasse não me levantava! Num canto baixo! Aí depois eu comecei aqui, graças a 
Deus, eu já me sento no chão e levanto sem dificuldade. Eu estou me sentindo bem, 
melhorei bastante, só vivia cheia de dor, agora graças a Deus, estou bem... Faço de tudo 
um pouquinho, principalmente as massagens [mostrou com as mãos]. Tem algum... passo 
nervoso, aí eu faço. Queria que continuasse fazendo bem às pessoas como vem fazendo 
bem para mim. 

USU 11 Ah! Para mim, significa... o bem estar... é muito bom... você fica com outra. Fica mais 
dinâmica, assim, fica mais, sei lá. Na realidade, é muito bom! Você fica mais alegre, mais 
disposta, e ficando disposta, a gente fica bem, né! 

USU 12 Bem, o que eu posso dizer a você, Rosana, é que o resultado foi muito bom! Eu nunca 
tinha participado deste tipo de trabalho e foi muito útil para mim e realmente foi muito bom 
para a minha saúde. É porque eu tenho problema de coluna mesmo, né. E as dores 
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desapareceram, de vez em quando só... mas é um “incomodozinho” muito pequeno. Até 
parei de tomar medicamento, porque eu tinha que tomar medicamento direto, né, que é 
antiinflamatório. Então, eu quero dizer a você que realmente foi uma surpresa muito 
agradável para mim e fundamental para minha saúde, para o meu corpo, estou me 
sentindo bem, parece que a gente vai até ficando mais jovem! Vai reunindo mais 
disposição, né! Eu já sou uma pessoa um tanto dinâmica eu não gosto de ficar parado e 
esses exercícios parece que naturalmente possibilitam essa coisa da vida que é realmente 
estar sempre na ativa... Como eu sou aposentado, mas eu não quero parar, eu quero 
sempre estar fazendo alguma coisa. Inclusive, eu converso muito com o “meu Deus”, né, 
com o “nosso Deus”, é, a respeito disso, e falo para ele que se eu merecer, né, e ele 
conceder essa permissão, maravilhosa para mim, eu quero, realmente, partir dessa para 
outra, ou seja, quando chegar o dia da minha partida, de eu morrer, né, aí eu quero estar 
trabalhando. Eu quero morrer trabalhando. Eu quero cair estando em pé, né, e não 
deitado. Então, é, foi uma experiência muito boa para mim, realmente. E também dizer, 
que precisa haver assim também, aquela identificação, né. Então você é uma pessoa 
maravilhosa! Sabe, você transmite, você é... A gente percebe, bem lá dentro da gente, que 
você coloca o coração naquilo que faz... Que você quer o bem estar de cada um dos seus 
alunos. Isso, realmente, é muito gratificante! É para quem sente isso, né, e certamente, 
deve ser para você também (risos). É na verdade eu gosto de tudo, é, mas a parte que eu 
gosto muito mesmo é justo quando a gente está realmente ouvindo música e... e 
dançando, né! Então, isso para mim é muito gratificante, me sinto bem. Não! Não existe 
isso, porque eu gosto de tudo! Tudo o que eu estou aprendendo com você... eu adoro! 
Certo!? Mas, como eu gosto muito de música... e... eu gosto muito de dançar também, eu 
me sinto bem! Eu acredito que eu não tenha mais nada para acrescentar... a não ser que 
eu sou muito grato a você, né. Grato, primeiramente a Deus, né, que permitiu, né, essa 
minha caminhada de conhecer uma pessoa como você né, e não sei aquela amizade 
assim... Por exemplo, amanhã ou depois que de repente você resolve sair daqui, né, não 
vai fazer mais esse trabalho aqui, não fazer esse trabalho voluntário, se você... ou não 
puder fazer, eu não sei se eu continuarei... entendeu? É... porque eu me identifiquei com a 
sua maneira, com o seu jeito de ser, com o trabalho que você faz. E tem que haver essa 
identificação entre as pessoas, né. E essa identificação naturalmente vai... é o sentimento. 
Então a gente percebe que você faz aquilo, é... com aquela preocupação realmente de 
levar o bem-estar ao ser humano e eu recebi isso aqui, né. Já pensou? Eu não tomo mais, 
é... não preciso mais estar tomando esse medicamento, né, antinflamatório, para a minha 
dor. Você conseguiu fazer isso. A obediência da gente foi grande... (risos). É. porque o 
aluno tem que ser obediente. Senão ele deixa de ser um bom aluno e eu quero ser um 
bom aluno. (risos). Eu é que agradeço! A oportunidade de poder conversar mais a vontade 
com você. Porque lá você tem que dar atenção para todos e não tem muito tempo. Então 
eu acho que foi ótima essa entrevista foi ótima! ... Não sei quando ainda... não tenho ainda 
o projeto, mas eu pretendo fazer esse trabalho... junto às minhas pessoas lá, com as 
pessoas que necessitam, é como eu disse para você... conversar muito e... ensinar para 
eles os exercícios. Como você pode perceber, deve ter percebido, eu presto muita 
atenção em tudo o que você faz, né, para que eu possa fazer também. Eu quero, como se 
diz seguir o seu exemplo, certo? É... observar bastante as pessoas, ter aquele cuidado 
que você tem, que a pessoa não está fazendo direito ao invés, de naturalmente ajudá-lo 
pode prejudicá-lo, e você toma muito cuidado nesse sentido, que eu já percebi. Então, eu 
pretendo ter os mesmos cuidados em seguir esses exemplos seus que eu acho que é 
ótimo! 

USU 13 O trabalho para mim está sendo muito útil, o que é certo, é certo. Eu estava do jeito que 
quando que eu cheguei no tempo da outra, mal mesmo e depois fico você no lugar. No 
meu trabalho mesma coisa, consoante ao outro, trabalho muito bonito, que eu gosto, a 
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única coisa que não gosto é deitar no chão, mas o resto para mim, trabalho muito 
prestativo, ótimo mesmo! Todo o trabalho que nós fazemos aqui, para quem presta 
atenção no que está fazendo, é muito bom, demais mesmo! Eu gosto desse trabalho que 
você faz! No outro tempo nos não tinha essa mostra que você se tem aí, o esqueleto, é 
um trabalho muito, muito útil. Quando que a gente sabia, ia saber que, que acontece no 
corpo da pessoa, como você fala, é um trabalho que, até hoje, para mim foi bastante, 
coisa interessante, bom mesmo. Agora outro, esse, o trabalho que nós fazemos aqui, eu 
não tenho nada que dizer, só tenho que elogiar, muito bom mesmo! Para mim está sendo 
bom, estou contente, já faz bem tempo que estou aqui com vocês, e tem um dos trabalhos 
que você faz para mim, todos eles são útil demais, muito bom mesmo, eu gosto. A parte 
que eu mais gosto? O que mais gosto é dançar aquela de um laço que nós fazemos em 
volta, um passando a mão, faz massagem nas costa do outro, é grande coisa isso aí 
também, sabia disso? E no resto para mim está tudo bom! Agora o único que eu não gosto 
mesmo é... [fez menção de realizar exercício de flexão do tronco à frente na posição 
sentada]. E também aquele jeito de rebola [falou rebolar bem baixinho], não, isso... Agora 
esse aqui, o joelho chegou no lugar viu! [porque já consegue flexionar a perna na posição 
de executar o exercício], mas é difícil segura ainda, quando volta o joelho dói, mas depois 
daquele dia para cá melhorou 90%... Daquele dia de trabalhar a perna sentado. 
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ANEXO VI. ROTEIRO E ENTREVISTAS DOS TRABALHADORES DO SSA 
 
 
Roteiro da Entrevista com os Trabalhadores do Setor de Saúde Adulto do 
CSEB 
 
 
I. Informações sobre o sujeito da pesquisa 

 

Nome:________________________________ Idade: ________________________ 

Profissão: ___________________________________________________________ 

Cargo ou função que ocupa _____________________________________________ 

Tempo de atuação no CSEB_____________________________________________  

 

II. Roteiro 

Fale sobre o significado, a relevância do trabalho de práticas corporais no 

CSEB. 

� Características dos encaminhamentos;  

� Características da intervenção. 

 

 

ENTREVISTAS 
 

TBL 01 As práticas aqui no centro de saúde... Acho que é, normalmente uma coisa que facilita, 
aos nossos pacientes que têem mais dificuldade de irem a outros serviços, de estar 
acessando aqui... Principalmente acho que, os que mais vão, são os que têm vínculo com 
o serviço também, e... acho que aproxima também as práticas corporais, com o cuidado 
da saúde; acho que a percepção que eles tem do cuidado da saúde, das orientações que 
eles tem aqui e com a prática também, que eles aprendem aqui mesmo no centro de 
saúde... E acho que fica mais caracterizado que é uma coisa que ajuda... Acho que a 
visão deles do CS muda um pouco, porque então, não vêm aqui só quando estão 
doentes, vêm para buscar uma melhora da saúde, do bem estar do corpo com outras 
coisas. Então os pacientes que já estão mais aderidos às práticas corporais aqui no 
serviço, a visão que eles têm, como eles vêm procurar o serviço é diferente, não é uma 
busca só da solução da doença né, ele já vem com uma outra, com uma outra visão do 
serviço, achei isso uma coisa legal!... Tenho visto isto quando a gente encaminha os 
pacientes né, explica para eles, quando a gente oferece mesmo o grupo de práticas 
corporais e também quando eles vêm aqui e já se apresentam como já praticantes né, 
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falam assim “não eu já sou daqui do grupo, já faço...”, a gente percebe que quando eles já 
tão nesse... já fazem as práticas corporais à algum tempo, vem com outro tipo de 
demanda aqui... Então eles trazem uma demanda diferente, um entendimento do serviço, 
que a gente espera mesmo, que a gente gostaria que fosse assim para todos! 

TBL 02 Eu acho que o trabalho de práticas corporais ele vem contribuindo muito no trabalho de 
promoção da saúde, de forma geral, uma vez que não adianta só a gente orientar e não 
oferecer... E pensando nessa perspectiva de auto-cuidado no trabalho de práticas 
corporais uma vez por semana, ele favorece que a pessoa aprenda a fazer o trabalho 
com o corpo melhore seu auto conhecimento e continue isso nos outros dias, e até 
multiplique esse conhecimento com as outras pessoas da família... E eu pessoalmente 
achei fabuloso vocês terem vindo para cá, acho que foi uma excelente contribuição para o 
serviço.... Acho também que o trabalho não contribui só para a promoção da saúde, ele 
também vai auxiliar na reabilitação de alguns pacientes, na melhora de alguns quadros, 
então ele contribui de modo geral.... Uma coisa interessante é que o trabalho que tem 
sido desenvolvido aqui no serviço, não é aquela coisa mais típica de atividade física, eu 
vou dar um exemplo: de ginástica, correr, pé de chinelo, essas coisas. Quando participei 
da sua vivência, achei gostoso, acho legal de trabalhar... Como o trabalho de vocês 
seguem uma outra linha, de trabalhar de outra forma, com a dança, com o corpo, com a 
auto massagem, eu achei muito mais interessante, por que a gente tem uma parte da 
nossa clientela que tem ogeriza de atividade física... Dessa que é divulgada pela mídia... 
E então acho que essa forma de trabalhar, atende mais a nossa demanda aqui no 
serviço. 

TBL 03 Então, eu acho uma coisa bastante interessante, nessa dimensão da integralidade em 
saúde, porque eu acho que aqui a gente tem usado o tempo todo um trabalho que 
sempre visou ampliar as ações para aquela coisa, vamos dizer, da clínica senso estrito 
que seria a busca de patologia, e o diagnóstico de doença e tratamento no corpo das 
pessoas e acho que o caminho todo desse serviço, e nas ações programáticas e em tudo 
que a gente fez sempre foi expandir para outras dimensões, para as dimensões 
psicosociais e para outras necessidades de saúde que não fossem diretamente ligadas à 
patologia e tratamento da patologia. Eu acho que essa idéia das práticas corporais, ela 
somou, nesse sentido, porque ela nos dá uma possibilidade de oferta, quer dizer ela 
amplia o nosso cardápio de ofertas... de meios de melhoria, da garantia da saúde das 
pessoas e por ampliar a oferta, vamos dizer terapêutica, ela amplia também a nossa 
capacidade de diagnóstico no sentido de que a gente pode ver os problemas, quer dizer, 
como você tem um grupo e isso é uma das alternativas então também você pode ver às 
vezes limitações funcionais, as vezes uma necessidade da pessoa, de auto cuidado para 
diminuição de riscos, eu acho que principalmente o trabalho com os crônicos tem  haver 
com essa  potencialidade de uma diminuição de risco, às vezes a questão da 
sociabilidade mesmo, poder ter com quem conviver, e sempre fica para gente, essa 
questão de até onde a gente vai dentro da saúde, eu acho que fica uma questão, eu acho 
que é uma, uma alternativa bastante interessante... Eu acho que sempre fica, porque tão, 
já uma questão não resolvida, de até onde isso é uma questão para ser, vamos dizer, 
dentro do serviço de saúde, até onde ela é... Porque que ela é da saúde eu não tenho 
dúvida, que ela é extremamente necessária, eu acho que é importante que os 
profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, psicólogos e tal percebam essa 
alternativa, não tenho dúvida... Mas eu acho que sempre fica essa questão, de qual a 
diferença de uma prática corporal dentro do serviço ou fora do serviço, em equipamentos, 
vamos dizer mais específicos para isso, como os CEUS, os Centro de Convivência, os 
centros esportivos que tem na região, então, é... Essa eu acho que é a questão, qual é o 
limite né, do cuidado à saúde que cabe ao serviço de saúde, que são tradicionalmente 
lugares de doença, e que cuidar da saúde cabe a sei lá... Ás vezes eu fico pensando que 
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deveria ter: centros efetivamente de saúde que tivesse práticas corporais, teatro, música, 
canto e que isso seria a verdadeira promoção da saúde... Mais eu acho que a parte boa 
de estar no interior do serviço é que vocês ampliam o leque de oferta dos profissionais, 
quer dizer, do voltaren e do dorflex, da medicação para diminuir a dor, agora você tem 
uma possibilidade a mais né, de oferta que é mais promotora da saúde e que tem 
benefícios além, vamos dizer, da redução do risco, são benefícios, mais importantes na 
qualidade de vida em geral das pessoas. [Eu acho que essas são práticas, são as 
práticas DE SAÚDE efetivamente, são as práticas corporais e outras práticas que 
melhoram a... sei lá, a posição da pessoa no mundo, né...] Então eu acho que é a 
verdadeira promoção da saúde... Acho que é uma iniciativa bastante interessante, eu 
acho que tem que manter, aprofundar e ampliar... Porque... porque eu acho que é um 
campo que a gente conhece pouco né, acho que é um campo que a gente conhece 
pouco, acho que o pessoal da educação física tem uma aproximação da saúde bastante 
assim... mecânica né, é a impressão que eu tenho e vice-versa, a gente vê na educação 
física uma coisa de escola, essa coisa bem... ou da maromba que é agora mais chama 
mais atenção, da academia e tal, e acho que essas dimensões mais lúdicas, da conexão 
com os outros, da percepção corporal, de si mesmo, que são dimensões que eu acho que 
são fundamentais para a saúde, precisam ser valorizadas no trabalho corporal, e acho 
que vocês tem essa preocupação, até por onde eu compreendo, então, acho que isso 
para mim para educação física seria o equivalente a sair da doença, e ir para uma coisa 
mais integral, que não trata-se só de, sei lá, fazer o braço esticar ou ter tal força, ou ter 
capacidade de fazer tal movimento. Mas eu acho que essa dimensão, que eu associo 
com prática de respiração, meditação, e todas as práticas que têm a ver com 
propriocepção, percepção do próprio corpo no mundo, e de onde está meu corpo e o que 
é que eu estou sentindo agora, eu acho que é fundamental para saúde em geral, não só 
para a saúde mecânica do corpo, só para os ossos e músculos, entendeu, mas é, é você 
sentir como você está em cada momento, a sua emoção, o seu corpo, e tal, para você 
poder ir cuidando dele né. Então eu acho que é uma prática que amplia as possibilidades 
de cuidado das pessoas de si mesma, a possibilidade inclusive de ela te dizer o que ela tá 
sentindo, falar... o que é que ela quer, o que é que incomoda, porque tem pessoas que 
não sabem te dizer, elas dizem “eu estou me sentindo mal”, “dói em algum lugar?”, e não 
são crianças, são adultos, se fosse criança tudo bem... (rs) Ela não sabe te descrever o 
sintoma, porque ela não tem, não foi... não teve a possibilidade né, e a educação, eu 
acho, então eu acho que é uma coisa, acho que  é uma educação mesmo, acho que é 
uma coisa de aprender, a, viver no corpo  e a reconhecer o corpo. O corpo  acaba sendo 
só um instrumento mesmo de trabalho e tal... Eu tava pensando assim esses dias... a 
gente é bicho né... outro dia eu estava conversando, eu falei “gente a gente é bicho, e a 
gente é um bicho que o tempo inteiro é, regulado né, na forma de tomar banho, ir ao 
banheiro, comer, principalmente trabalhar, o transporte. Então você está o tempo inteiro 
domado, num certo sentido, e a gente só percebe o corpo com a capacidade de fazer as 
coisas e aí eu acho que chega a hora que dá “tilty”,é, não, enloque... (rs) tem hora... aí o 
corpo revolta (rs), a natureza se revolta na forma de doença, então eu acho que a 
possibilidade de se perceber é fundamental né... fundamental das práticas corpo... de 
chamar atenção para o corpo, é isso! Quero só parabenizar o trabalho e esperar que 
venha mais. 

TBL 04 Então, talvez eu pensaria em duas entradas: uma no ponto de vista de um projeto de 
pesquisa, eu acho que talvez tenha aí a ver com alguns dos objetivos que você tem 
trabalhado, de você poder então desenvolver uma forma de trabalho junto com a, em 
articulação com a  equipe e que pudesse indicar, quais são as potencialidades e as 
dificuldades desse tipo de trabalho... Agora as práticas corporais fora de um projeto de 
pesquisa, você também quer saber? Então, aí eu acho que é uma das modalidades de 
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atenção que eu acho que é muito importante Não só do ponto de vista da atividade física, 
mas do encontro, da convivência, então por isso é que eu acho também, que a gente tem 
descoberto, acho que é uma coisa mais recente na Saúde Coletiva, que isso também faz 
parte dos cuidados: a historia do risco cardiovascular, das dores articulares etc, que é 
uma coisa que com a atividade física melhora, mas você tem a convivência, acho que é 
também muito importante. Agora, eu acho que a minha questão é, quer dizer, a 
importância de fazer isso na rede de equipamentos sociais, né, então, por exemplo, no 
centro de saúde pode fazer uma parte das atividades, mas eu acho que... Então, por 
exemplo, a história da prática corporal no centro de saúde eu acho que é legal, mas acho 
que articulado com a rede, né, porque em alguns lugares acho que tem mais recursos na 
rede do que no centro de saúde, né, então isso é importante. Se você não tem recursos 
na rede mais tem no centro de saúde, o centro de saúde vira o espaço, então, o espaço 
físico primordial para gente poder fazer esse tipo de trabalho. Uma das coisas que a 
gente tem visto, especialmente no PSF é que o centro de saúde trás para si muitas das 
atividades que poderiam ser feitas em outros espaços, por outras pessoas etc. Então eu 
considero que é uma questão que tenho visto pro PSF mais também eu acho que aqui no 
centro de saúde, acho que talvez seja um cuidado, por exemplo, quando se pensa o 
distrito etc... É eu tenho pensado muito... porque o meu critério de encaminhamento 
então, depende de onde a pessoa mora, aí eu penso aonde eu vou recomendar, se a 
pessoa pode encontrar, em geral eu explico mais ou menos o que é feito em cada lugar, 
num certo lugar tem  tal curso, o que a gente faz aqui, o que a gente poderia fazer aqui, e 
que tipo de trabalho a pessoa precisa, por exemplo, entre você ir pro Centro Esportivo do 
Butantã que é aqui próximo eu penso, então para quem mora aqui perto, eu penso em 
você ou ir pro Centro Esportivo Butantã. Quando eu acho que é mais terapêutico, então 
assim, mais continente, mais de uma interação, mais uma convivência entre as pessoas, 
eu apresento os dois e penso aqui, então recomendo um pouco mais aqui, mas apresento 
o outro porque as pessoas sempre escolhem né, além disso, a gente tem vantagem no 
centro esportivo que o horário é mais elástico do que a gente faz aqui... E quando é uma 
coisa mais de atividade, então, mais geral, mais independente que as pessoas não 
precisam de mais cuidados, aí eu, ou o horário é mais difícil né, então para os 
trabalhadores etc. Aí eu imagino que então a gente drene desse jeito, aqui nessa área do 
Butantã. Depois mais para frente aí tem o Parque Previdência, o CEUS, a Casa da 
Cultura que são espaços então, de atividade física, de práticas e de convívio também né, 
porque aí tem oficinas, tem coral, tem dança e a pessoa escolhe lá o que acha que é 
legal... Então eu acho que talvez fosse uma coisa interessante que eu pelo menos teria 
como expectativa em relação às práticas corporais em atenção básica, em atenção 
primaria, então uma eu acho que, quer dizer, tem a história da pesquisa que aí você tem 
um certo desempenho mas, eu acho que uma  coisa que seria interessante era a gente 
de um lado fornecer mais informações pros profissionais, os outros profissionais, de um 
serviço básico, sobre as práticas corporais, então: o que são; quais são as vantagens e 
desvantagens de uma e de outra; o mínimo para resultado cardiovascular; o que precisa, 
então para pessoa que quer emagrecer; se a pessoa quiser sei lá fortalecimento e 
alongamento quais são, sei lá, os limites dos pesos paras pessoas e da atividade né. 
Então, que a gente pudesse através de um profissional especializado, a gente tivesse 
uma divulgação maior da informação. Porque eu tenho visto então, tanto entre nós, daí, a 
gente fez um levantamento de atividade física cardiovascular para, para, quer dizer,... 
investimento em perda de peso, etc, mais a gente tem um desconhecimento muito 
grande, umas fantasias, e aí estudando descobrimos isso, mas acho que era uma coisa 
importante da gente, se a gente tivesse proximidade com o profissional, era uma coisa 
importante disso ser, ser, divulgado... E tenho visto com os alunos né, é interessante, com 
os alunos de escola de enfermagem, os nossos residentes, aprimorandos, porque as 
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pessoas também têm muito pouca informação, então isso, acho que... Por exemplo, a 
historia do fortalecimento, o excesso dos pesos usados que as pessoas estão exageram, 
mesmo os professores de educação física, em determinados espaços, a pessoa resolve 
lá trabalhar de um certo jeito... Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que talvez, 
é que você veio para cá, acho que com uma condição específica né, que você tinha um 
projeto e ia desenvolver etc, mais uma coisa que a gente tem tido com esses 
profissionais, tipo, então, porque por exemplo, o médico, enfermeira, a gente tem mais do 
que um, agora esses profissionais como assistente social, a educadora que a gente tem 
um só pro serviço ou na região, por exemplo, a nutricionista não está aqui, a gente usa a 
nutricionista do SAE, como uma consultora, quando a gente precisa, acho que uma 
questão importante é a gente, quer dizer a equipe de saúde disponível, com essas 
pessoas, inclusive, poderem localizar quais são necessidades, potencialidades etc, e aí o 
que você vai fazer né, então, e essas pessoas ficarem meio como uma linha de fundo, 
então não dá por exemplo, para assistente social pessoalmente, atender todos os casos 
de assistência social, ou por exemplo a educadora fazer os grupos né, Então, mas acho 
que essa historia de a gente identificar então, o que seria interessante, fazer propostas, 
fazer os contatos né, então, multiplicar o trabalho e pessoalmente escolher o que vai fazer 
né, então... Então pessoalmente vai fazer então, o grupo lá contínuo né, ou pessoalmente 
vai fazer tais semanas de algumas atividades né, aí isso rende bastante né, quer dizer, 
amplia. É que às vezes é difícil porque a tendência de um lado da pessoa, por ela sabe 
fazer, ou grupo ou a assistência individual, alguma coisa assim né, então ela trabalhar 
com todo mundo, é mais complicado né, e de outro lado as outras pessoas também 
querem, então já que tem assistente social, já que tem educadora, já que tem o professor 
de educação física, então a gente encaminha, então a gente usar então, essas 
possibilidades acho que é necessário para dar certo... Então psicólogo, é uma coisa 
bastante interessante, porque ainda tem psicólogos em alguns serviços saúde básico, 
mais ao menos as pesquisas que eu tenho visto que é interessante é que as pessoas 
fazem atendimento individual, né. A psicóloga atende não sei quantos pacientes por mês, 
inclusive é pouquíssimo, inclusive no ponto de vista da população, e não faz outras coisas 
né, aí é um desperdício né, porque a pessoa, quer dizer, pode ter uma inserção mais 
ampliada além de, sei lá, se faz ou não faz atendimento individual né, mas então.... eu 
acho... Então assim, do ponto de vista da saúde coletiva uma outra frente que eu vejo de 
trabalho, que eu acho que, então, devia ser responsabilidade , o problema é a gente ter  
penetração, é que  a gente pudesse supervisionar outros espaços. Por exemplo, a gente 
pudesse saber o que aqui no Centro Esportivo se faz, e como, quer dizer, do ponto de 
vista da saúde coletiva, como isso, quer dizer, tem um certo impacto, uma repercussão. 
Então acho que talvez uma perspectiva era a gente, não apenas como serviço de saúde 
voltado para dentro mais voltado para comunidade, então porque a gente encaminha as 
pessoas pro Centro Esportivo, aí do Butantã, mas não sabemos muito bem como eles 
trabalham e nem sei o que eles pensam a respeito da saúde da população, não sei se 
isso é uma questão pro grupo né, ou por exemplo, o CÉU, o que eles têm de atividade, e 
aí o que é que a gente podia integrar, etc. Então, isso acho que talvez fosse um desafio 
né, pensando na Saúde Coletiva de uma região, que a gente não só ajudasse a divulgar 
informações, mais que a gente pudesse se acoplar e levar informações e trazer, a 
respeito do que significa prática corporal ah, de um jeito com mais, tanto com mais 
conhecimento quanto com mais produtividade na integração então, né...Acho que essas 
seriam outras frentes de trabalho, imagino que a gente poderia fazer enquanto um serviço 
ou assim enquanto linhas de pesquisa, formação de alunos etc, A gente e tem feito visitas 
e conhecemos teoricamente o que os outros fazem, mais aí, quer dizer nos não 
trabalhamos em conjunto né, então eu acho que a questão, nós temos discutido no GTA, 
a questão das parcerias, etc. Então eu acho que uma das questões que eu veria para a 
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saúde coletiva e para as práticas corporais é de um lado então, ou trazer para dentro que 
é um modelo do PSF, então de trazer as práticas todas pro seu quintal, que às vezes é 
um único quintal o que tem lá numa certa região, mas frequentemente não é,  é que a 
gente acha mais cômodo para gente fazer né. A outra, é a gente encaminhar bem 
encaminhado, então uma das coisas que é foi interessante é que nós tínhamos filipetas 
de encaminhamento pro serviço de saúde, um monte de filipetas, não sei se você já viu 
lá, uma caixinha, mas não tínhamos desses equipamentos sociais, é uma pena né, então, 
você encaminha lá e como que faz para ir no Sara, no HU, no SAE, então fizemos as 
filipetas de tudo que a gente conhece no momento, então isso  foi um avanço, mas não 
faz muito tempo. Aí a outra coisa que eu acho que talvez fosse um passo a mais, além de 
encaminhar, e dizer onde é feito, etc, é então como fazer junto, e também provavelmente 
tanto os profissionais de lá desmistificarem algumas coisas que a gente pensa, em 
relação ao que a gente encaminha né, por exemplo uma das coisas freqüentes, é que as 
pessoas tem mania de atestados médicos para fazer prática corporal, não tem cabimento 
né, mas é uma demanda o profissional lá fica preocupado, é uma demanda para cá os 
pacientes vem, a gente explica, muitos casos a gente faz de um jeito e ele faz de outro 
mas a gente poder organizar uma forma de trabalho que seja legal, é interessante talvez 
pros dois lados... Por enquanto isto tem se mostrado mais como uma tendência, do que a 
da prática, da prática formal, talvez os nossos alunos que a gente esteja formando, talvez 
seja de uma outra linha né. Mas o problema é que a gente tem, a formação ainda é 
vertical né, não é horizontal, não é transversal né, então... Hoje a gente tava aqui de 
manhã com os alunos da gerontologia da USP/LESTE, que é meio um desafio. Então a 
gerontologia não sei bem o que vai fazer, então eles talvez tenham mais habilidade, mas 
por exemplo, os alunos, os médicos que a gente forma, ou os professores de educação 
física que vocês  formam, ah... então... Eles são formados mais na vertical, não é, não 
será um professor de prática, sei lá, não sei nem se precisa ser só corporal, sei lá, como 
acho que tem na, o que é que tem na USP Zona LESTE? Acho que tem lazer e turismo, é 
uma entrada mais então, sei lá, não sei o que a pessoa faz com lazer, mas deve ter 
teatro, deve ter práticas corporais, deve ter... mais é mais transversal, do que um aluno 
que saia da educação física ou da ECA, cada um faz o seu diplominha lá, né mas enfim, 
são as tendências... Então mas acho que é interessante você tem aí a sua pós-graduação 
né, e teve a experiência em relação ao trabalho, tem idéias né, porque também aí além 
da sua dissertação, tem o que você pode levar para, ou trazer para cá, né, depois de volta 
né, não só em relação à dissertação mais outros projetos de trabalho né, ou levar para 
outros lugares né, ajudar a formar gente então, que tenha essa noção, etc né. 

TBL 05 Eu acho que é muito relevante até porque um eixo central do trabalho em saúde é o 
corpo, você trabalha basicamente com o corpo o tempo todo e do ponto de vista da 
profissão médica, o corpo que está sofrendo, então ter um trabalho que não seja só o 
atendimento ao sofrimento mais uma coisa que então valoriza o corpo numa outra 
dimensão é fundamental para saúde, eu acho que assim até indispensável, no meu ver, 
né. Porque eu acho que é uma redução muito grande, você trabalhar só com sofrimento 
né. Você pegar o corpo não que esse outro trabalho também não valorize o sofrimento, 
mas você não se reduz a ele... Então é super essencial, acho que está tendo uma 
aceitação mais ampla, inclusive além da equipe, da clientela, um reconhecimento como 
uma coisa que cabe, não é apenas assim um apêndice, então, há então, “agora vamos 
fazer um trabalho corporal que é para relaxar!”. Não. Eu entendo como um trabalho, que é 
também o cuidado, é um cuidado na saúde, eu entendo por aí, dentro daquilo que nós 
tivemos oportunidade de trabalhar né, por ocasião da apresentação dos princípios do seu 
trabalho, da vivencia, de onde você parte, aonde você quer chegar. Eu, não cheguei a 
observar os grupos, mais eu vi as pessoas entrando, através do atendimento, conversei 
com pessoas que passaram no grupo e encaminhei muitas delas também, além do 
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acompanhar no prontuário o desenvolvimento né e ver que é uma possibilidade de 
emancipação, de conhecer o próprio corpo e aí vai na linha que eu gosto muito de 
explorar que é o auto-cuidado; favorece então a compreensão e o auto cuidado nessa 
dimensão, de que a pessoa então, enfim, faz mais escolhas, escolhas mais qualificadas. 
E essa escolhas aí tendo o auto-cuidado como essa possibilidade de dupla mão, poder 
fazer uma auto-escolha... uma escolha, que esteja orientada de forma qualificada, não 
uma escolha que seja... e o qualificada para mim é para além do prescritivo. É uma 
vivência, onde a pessoa descobre, e pode posicionar, muitos elementos, então, foi um 
acompanhamento indireto, acho que isso não é muito ponderado, quer dizer, de ter, 
vamos dizer assim, indicadores quantitativos, na minha avaliação. Mas eu tenho essa 
impressão qualitativa né, de conhecer o trabalho e ver um pouco a efetividade, vamos 
chamar assim, que é um trabalho, pelo retorno dos usuários, pelo acompanhamento do 
prontuário e principalmente por ta buscando e encontrar essa dimensão assim, mais 
positiva do cuidado das pessoas, por exemplo né, vou dar um exemplo concreto, uma 
paciente, eu me lembro, ela vinha aqui com muitas dores no corpo, então ela era uma 
pessoa com muita dificuldade de se cuidar e passar num trabalho como esse e ver outras 
pessoas né, e os próprios limites, ela re-qualificou as queixas né, o uso do medicamento 
que então era um monte de medicamentos que ela tinha que usar o tempo todo, para 
enfim, conviver com esse sofrimento, então ela... Não é que ela deixou de ter as dores 
mais ela passou a ter um comportamento, um pouco mais consciente e pôde fazer 
escolhas de quando toma o remédio e quando não toma, de uma forma tranqüila, então é 
um exemplo... É porque eu acho que caminha... Se eu pudesse ressaltar uma qualidade, 
eu diria que tem essa qualidade de não ser um trabalho acessório, mas um trabalho 
complementar e que aprofunda aí o nível de cuidado né,  ele é complementar necessário, 
não esse complementar acessório que aí assim, “Ah! Então, então também, tem tudo 
mais a senhora pode ir pescar um pouco no fim de semana...” faz parte, mais não é 
intrínseco ao cuidado né, então eu acho que é uma coisa que me chama a atenção Nesse 
sentido, ele vai na esteira de criar, o que a gente gosta de chamar, de tecnologia de 
trabalho, tecnologia do trabalho em Saúde... Isso é o que eu sinto, assim, porque uma 
coisa é concepção que eu acho que está muito clara e que todo mundo mais ou menos, 
por ser um serviço que se incomoda com a saúde e com a doença por esse caminho 
também, aceita, aceita trabalhar, a outra coisa é você ver que operando uma tecnologia, 
você consegue trazer para as pessoas esses resultados, porque é assim, a gente 
investigou, e eu estava lembrando com as meninas, a capacidade funcional dos idosos ou 
pessoas que estão começando a envelhecer, a partir dos 50 anos, me chamou atenção o 
grupo de estratégia que eles tinham e mais, mais comum era as bolsinhas de gelo, coisas 
assim que elas buscavam como alternativa para ajudar ao tratamento, a compor com o 
tratamento, compor, a palavra é essa, compor o tratamento, era muito das pessoas, não 
era do serviço, dos serviços eram os exames, os remédios, as orientações de então “olha 
senta desse jeito”, ergonomia né. Mais elas não reconheciam, isto foi muito interessante, 
isto virou um pôster no congresso, mas você não ver nas pessoas dos serviços, algumas 
orientações que o pessoal chama de não medicamentosa, mas no fundo não é só isso, é 
tão tratamento quanto os medicamentos, né... Então bota aí até um negativo aí um “não 
medicamentoso” porque fica num em terreno menos valorizado né. E elas vão todo esse 
conjunto de coisa, bolsinha de gelo, não sei o que, não sei o que, e todo num conjunto de 
serviços, não era só neste serviço aqui, a gente perguntava para a pessoa “o que é que a 
pessoas queria fazer?”, ela queria dentro desse contesto de capacidade funcional, se 
manter capaz, e o medo, e o receio dela era perder essa capacidade! E aí ela buscava, 
fazia tudo né. A dor que era entrada, a gente procurou pessoas que tiveram dor, a dor era 
um sinal, do tipo assim “to perdendo minha capacidade”, e aí o que é que os serviços 
respondiam? Respondiam com remédios, exames, ergonomia, senta assim, faz assim, 
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cuidado com a vassoura. Foi muito interessante, porque elas entrevistaram bastantes 
pessoas, e foi com a residência, esse trabalho ficou bonito e aí depois elas apresentaram 
num congresso, muita gente, mais como era uma coisa qualitativa, eles não 
reconheceram como do serviço essas orientações; eram conversa com os amigos, os 
parentes, viram numa revista, faz não sei o que e pá, pá, pá... Então legal, acho que esse 
trabalho tem esse mérito, além dos princípios, ele sinaliza que é possível inaugurar dentro 
das práticas de saúde, uma situação de cuidado que não é assessória, você faz também 
atividade física, ou faz também uma atividade corporal, você faz atividade corporal como 
parte do seu cuidado e aí os outros profissionais, também tem isso, quer dizer, o 
profissional como você fazendo, mas os outros que estão fazendo em outros momentos, 
por exemplo, ter isso também claro, é o que eu pontuei, quando eu falei dos 
encaminhamentos, foi ficando cada vez mais claro para as pessoas também o 
encaminhamento o que é que, lembra... Você um pouco trouxe isso “o que faz as pessoas 
encaminharem para esse grupo”. Aí então, eu acho que seu trabalho abre para essas 
duas coisas, para uma certa reflexão, sobre o que é esse trabalho e abre uma frente que 
eu acho que é muito interessante também que ela geralmente é pouco valorizada, que 
não é só assim, finalizar com uma prática em saúde coletiva, vem ampliando os seus 
leques de cuidado né, mas é a possibilidade de fazer acontecer isso já, né, não é para 
fora do serviço de saúde, pro salão de baile, que é um pouco o que muitas vezes a gente 
acha, é dentro do serviço de saúde um pouco do baile, e lá no baile um pouco do serviço 
de saúde, né (rs) então, que as coisas sejam integradas, não sejam dicotomisadas desse 
jeito. O Centro de Referência do Idoso ele tem essa coisa, ele tem a área de convivência, 
que é maravilhosa, tem baile, tem não sei o que... Agora, o que é que acontece ali na 
convivência que vira saúde!? As pessoas estão assim loucas para saber e a gente talvez 
faça uma pesquisa lá, sobre isso, estamos pensando porque é impressionante! Teve um 
senhor, não sei se eu comentei com você, mais eu comento com muita gente, ele morreu 
dançando... (silêncio) Coisa maravilhosa, é... Ele freqüentava o serviço, tinha diabetes, 
não sei o que, mas ele sempre ia para o baile... Nesse dia ele foi, dançou e caiu, morreu, 
pronto! E as pessoas foram todas, o que causou? Causou um frisson muito grande nas 
pessoas, muito menos do que causaria se fosse uma outra situação, que isso não fosse 
pensado como saúde, num salão de baile qualquer, e aí a pessoa cai “ai chama 
ambulância!”, como tava dentro de um serviço, aquilo foi encardo assim “poxa, houve um 
prazer imenso dele viver, até o ultimo momento!”, lindo né! Esse caso aconteceu lá no 
CRI, então, pensando, como você pode né, encontrar soluções para viver e morrer, de um 
jeito muito mais amplo do que a gente imagina. 
 

TBL 06 Eu acho super interessante né, agora o importante também é a gente saber, depois que 
conseguir entender o trabalho de vocês, foi muito mais fácil passar para os pacientes né! 
Por que você chega para um paciente, “ah, mas eu tô com uma dor no joelho”, então 
vamos fazer isso “não, mais eu não quero porque me dói o joelho”, mais não consigo falar 
para ele, mais vai, ela vai ver essa dor, vai dar o exercício que você pode fazer... Então 
assim, essa troca de confiança com seu trabalho... Como que eu consegui essa 
confiança? Quando eu conheci o seu trabalho, quando você trouxe para gente... Então 
ficou fácil falar sobre seu trabalho, né! Porque as pessoas ainda têm aquela idéia que 
fazer educação física, tem aquele monte de coisa que não pode fazer porque educação 
física porque tem aquela dor né, não entendem que o profissional capacitado vai ensiná-
lo a fazer os exercícios, inclusive para melhorar a dor, né, mas, pro paciente, isso não era 
muito claro né. Eu mando muita gente pro seu grupo, né, porque eu acho super 
interessante o trabalho que se faz né, e o retorno que a gente tem deles é, né... Eles vão 
assim né, achando que não é (fez cara que os pacientes não confiam muito) e depois “ai 
foi bom, eu faço com ela...” e tem um monte de gente que nem quer sair mais de você! Eu 
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acho importante esse trabalho, eu acho super importante, porque é um trabalho sem 
aparelho, sem medicação, sem nada! É um trabalho que você faz junto com eles né, pelo 
que eu entendo e o que eles falam para gente, é isso né! E eu acho super importante 
esse trabalho e como tem agora o da fisio que tem o do... né. Eu acho que são trabalhos 
que não usam muito remédio e que faz uma diferença muito grande, né. Eu acho que a 
diferença que faz o seu trabalho né, é essa, não medicalizar, é socializar, daí eles ficam 
junto com você, eles aprendem a gostar um dos outros né, eu acho super importante! 

TBL 07 Então depois, assim quando eu entrei no CS, a gente tinha aquele jugo né, popular de, da 
prática corporal se aproximando de uma coordenação, daquela atividade física clássica, 
que orientava exercício físico com a caminhada e os benefícios dessa prática tradicional 
como a prevenção do risco cardio-vascular, que vai na linha da perda de peso né, manter-
se ativo menos sedentário, né. Até que a gente começou, até que você fez a sua, a sua, 
vivência aqui com a equipe, e eu percebi que podia ser uma coisa muito mais ampla do 
que, do que essa prática tradicional, que hoje ela tem até caráter prescritivo, né. Ficou 
triste porque você hoje em dia você não prescreve remédio, você prescreve atividade 
física e é bem essa palavra você prescreve atividade física, sem considerar então, depois 
da sua vivência, agora a gente analisa: qual é a percepção do corpo que a pessoa tem, 
qual é a importância daquilo para ela, o significado do corpo para ela, porque se o corpo 
não tiver significado para ela, aquilo não vai passar de uma prescrição e o como qualquer 
remédio, o dia que você não quer, você esquece, você não faz; aquilo se torna chato e se 
tornando chato, e, e vira às vezes até impróprio para vida daquela pessoa, ela não vai 
fazer mesmo, né. Então eu acho que a significância, a relevância desse trabalho num 
Centro de Saúde, em qualquer área da Saúde Pública, por ter maior impacto 
epidemiológico, é de fazer essa aproximação do ser humano com o seu corpo, não é 
interessante? Eu costumo falar para os idosos, quando..., é que eu trabalho mais com 
idoso, aqui no Centro é bem idoso, a gente, eu falo assim para eles “olha eu fiz!”, né, 
então é legal a gente falar, porque eles estão tão já, de saco cheio de ficar ouvindo “você 
tem que caminhar”, porque você tem que fazer isto, porque a caminhada ajuda você, o 
osso absorver o cálcio, e utilizar esse cálcio e você fica com o osso mais forte e previne o 
câncer, e previne a osteoporose, e você consegue reduzir o peso, e diminui os danos 
para ósteoartrose... Ele está tão de saco cheio, né, e eu falo para ele olha..., hoje em dia 
eu encaminho mais para aquela pessoa que está assim, tensa, que não tá vendo 
significado para, pró, auto-cuidado, então eu encaminho para este sentido e eu falo para 
ela, então, olha eu participei, e a sensação que eu tive depois da oficina, é que eu não 
sentia assim, eu não sentia peso do meu corpo, e eu sentia o músculo sobre o osso, e eu 
falei é uma sensação muito gostosa né. Aí eu falo para eles “experimenta”, então eu não 
falo para eles “vai lá e faz”, é toda segunda-feira, não precisa ser marcado, vai e 
experimenta né, se dê essa, se dê essa oportunidade de experimentar, você não é 
obrigado a participar né, e aí acho que é nesse sentido né, da relevância, e acho que tem 
dado muito resultado né, porque eu vejo o grupo forte, é um grupo que participa... Ah! Eu 
acho uma coisa relevante que deve ser colocada num serviço como esse, é que ele 
deveria ser, deveria ser expandido né, não deveria se restringir a um estudo do mestrado, 
doutorado né, é claro que o intuito da pesquisa é que isso ganhe campo, que isso seja 
divulgado realmente, então eu espero é que isso seja divulgado, talvez fortalecer as 
parcerias com gestores né, jogar a proposta.. Da mesma forma que o tai chi entrou, não é 
verdade? O tai chi, o lian gong, então fazer essa parceria e jogar a proposta para 
Coordenadoria, para que isso seja expandido para diversas unidades. Eu fiquei pensando 
no trabalho de práticas corporais, não sei se você veio no Seminário de Atenção Primária, 
em relação à “Cuidando do cuidador”... Então, nesse cuidando do cuidador, que a gente 
até pensou que era uma coisa, de como dar atenção ao cuidador domiciliar, não era, era 
cuidando de quem..., dos trabalhadores de saúde e eu pensei nessa dinâmica, nessa 
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prática corporal, porque lá eles fazem reunião com uma psicóloga e fazem caminhada. Eu 
pensei, nossa se tivesse essa prática corporal, da percepção primeiro para que eles 
pudessem, porque muitos dos sofrimentos, se, se dão no corpo né, a pessoa tem no 
corpo, você, sente no corpo, às vezes você nem percebe que sente no corpo, mas ele cai, 
ele recai sobre o corpo né, então eu pensei nessa prática... Então acho que deveria ser 
colocada, até as meninas colocaram “já pensou se agente tivesse toda a quarta né...”. 
Então talvez um dia a gente chegue, então... além da divulgação coletiva para os 
indivíduos que procuram o serviço, também que chegue um dia como oficina, opção para 
as pessoas que trabalham né. 

TBL 08 É, bom, eu acho que é super importante. Eu sou umas das incentivadoras da... todos nós 
no centro de saúde de uma forma geral, a gente é um incentivador das práticas corporais, 
é faz parte do nosso roteiro de trabalho de saúde e nos grupos de diabéticos, hipertensos, 
já faz parte do roteiro fazer uma abordagem mais geral  da saúde; nessa abordagem mais 
geral da saúde, as práticas corporais tão incluídas com certeza, falo pro meus pacientes 
assim, você pode ficar bem até uma certa idade sem praticar exercício, depois de uma 
certa idade a deterioração é grande demais, e chega num ponto onde não tem nenhuma 
chance, você pode não sentir nada até um certo nível de vida mas, depois de um certo 
nível de vida você começa a sentir, porque a musculatura vai atrofiando, vai a postura 
começa a ficar viciada e... Eu sou uma adepta sem dúvida; seu papelzinho das práticas 
corporais faz parte do Kit que a gente dá para todos os pacientes que entram nesses 
grupos né. ... Eu faço, costumo fazer grupo de promoção de, grupo de ajuste, e no grupo 
de ajuste a gente dá para todos os pacientes, faz parte também do roteiro de pesquisa 
dos paciente que estão no PASE ( Programa de Atenção à Saúde no Envelhecimento) 
com a pergunta se ele está fazendo alguma atividade física, é a pergunta que eu costumo 
perguntar para todos os pacientes, costumo incentivar, costumo falar para eles fazerem, 
então é, eu acho super importante né, a saúde precisa da atividade física. Eu falo sempre 
pros meus pacientes que antigamente a gente fazia atividade física naturalmente na 
nossa vida, hoje a gente não faz mais né, nossa vida... Eu tenho um amigo que brinca, 
que o máximo de peso que ele carrega é o peso de uma caneta... (rs) Então a sensação 
que eu tenho é que a gente vai, vai ficando muito atrofiado com a musculatura, e isso dá 
problema em todos os níveis, problemas de condicionamento cardio-vascular, de dores 
articulares por todo o corpo... Então eu sou uma adepta ferrenha assim, fico brigando com 
todos os pacientes, brigando e incentivando né.... Tem outra coisa... o centro de saúde 
sempre teve uma percepção, aberta ou ativa no sentido das práticas corporais, mas a 
impressão que eu tenho é que quando veio para cá esse trabalho, isso foi mais 
incentivado, sabe assim, para cá, pro centro de saúde, quando você começou a fazer o 
trabalho aqui, acho que antes de você tinha uma outra pessoa que fazia, mas fez um 
tempo depois parou, quando eu entrei não tinha ninguém fazendo nenhuma atividade 
física aqui... E a impressão que eu tenho é que assim, é que para gente isso mobiliza, 
mobiliza a nossa, o nosso falar, porque a gente fala “olha o serviço OFERECE”, vocês 
não estão fazendo, mas o serviço oferece, isso relembra a gente, da gente falar... Então 
eu acho que é importante ter dentro do próprio serviço sabe assim, acho que foi 
importante a sua vinda por que incentivou para nós uma coisa que o serviço já acreditava 
ser importante, mais ficou mais, mais sensível com a sua vinda, agora com a vinda das 
práticas da medicina tradicional. Na medicina tradicional chinesa também acho que 
sensibiliza um pouco mais. A impressão que eu tenho é que, a sensibilização é 
importante... É acho que é uma coisa importante dentro do serviço, isso mobiliza as 
pessoas, eu vejo que as pessoas falam mais porque tem o papelzinho, porque tem aqui, 
você diz “olha o serviço oferece, porque você não vem!”... E fica mais próximo da gente, 
do que se fosse uma coisa lá no Parque Previdência, apesar de eu não saber muito bem 
o que você faz. 
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TBL 09 Então, eu acho assim até recentemente eu não via, não era importante para mim, eu não 
conseguia, embora eu pudesse até falar sobre isso teoricamente, mais eu não conseguia 
perceber antes de ter o trabalho com vocês da educação física, eu não conseguia estar 
intimamente convencida da importância do exercício porque eu mesma não, não, nunca 
fui chegada em ginástica, exercício, o máximo em dançar que também é uma prática 
corporal importante né, é... mais como eu mesma envelheci e fiquei com pressão alta, 
triglicérides alto, coisas que podiam afetar a minha vida, encurtar minha vida, eu recuperei 
a prática de andar, que eu tinha lá dá, não como exercício físico mais como um prazer, 
quando você está na praia enfim, eu morei num lugar que eu andava muito, muito, muito, 
mas porque tinha que ir para uma casa distante e isso era gostoso, não pensando na 
saúde como uma necessidade absoluta, mas como só um prazer de jovem e eu recuperei 
essa coisa recentemente, para promoção da minha saúde, eu consegui realmente, é, é 
enfrentar um triglicérides muito alto, que em um mês eu desci para metade, só por voltar 
a caminhar, e então, eu... o que era um discurso teórico e de quase que uma obrigação 
de profissional, mas que muitas vezes você fala coisas que você não está convencido, eu 
fiquei porque conta de perceber, então... embora eu esqueça um pouco das práticas que 
vocês fazem né, do dia, e tal, não consegui ainda, é...o tempo inteiro falar neles, mas o 
falar em exercício físico, principalmente em caminhada que é o que eu faço, e que é que 
eu acho que é... para qualquer pessoa, não fará mal, porque que tem algumas coisas que 
eu sei que não vou me meter a falar pro paciente, vai correr, e de repente é gordo e dá 
problema no joelho, mas caminhar eu sei que faz bem para qualquer ser humano né, 
então é, recentemente para mim é quase uma religião, eu tenho falado para todos os 
pacientes, todos, de todas as idades a importância de práticas físicas, no mínimo da 
caminhada, mas da dança, do mexer o corpo, isso desde os adolescentes até os idosos. 
Então eu acho que todos... isso me convenceu, que todo os centros de saúde tinham que 
ter realmente, não um discurso teórico, como eu tinha, que não convence porque se você 
não está intimamente sentindo, ou se você não é profissional daquela área, você não tem 
é... como que eu vou dizer... a paixão necessária para convencer, a convicção 
necessária, pra convencer o usuário de que realmente aquilo é benéfico, aquilo dá 
endorfina, que ele sai daquele negocio, não só com menos problemas de saúde, mas sai 
com mais prazer né, fica o dia inteiro feliz, dá uma... um up! 

TBL 10 Eu acho que, vou começar pela relevância, é mais fácil. Eu acho que é o despertar por 
um comportamento saudável, que nem sempre, apesar de hoje mais habitualmente 
falado, mas é de uma maneira mais incisiva, mostrar o quanto é benéfico. Às vezes falta 
um empurrão. Num centro de saúde você mexe praticamente com doença e no mexer 
com doença não é a receita, é então, são atitudes que vão te favorecer o 
restabelecimento da sua saúde. Então eu acho que a prática corporal tem tudo a ver. 
Porque você não separa, então eu acho que as coisas caminham juntas. Então assim, a 
partir do momento que um Cento de Saúde der esse exemplo, fica mais fácil de isso se 
tornar hábito para o usuário. Eu acho extremamente proveitoso, às vezes até por você 
estar fazendo um trabalho com faixa mais de idoso, às vezes ate por desconhecimento ou 
por inércia mesmo, nunca, só falam que andar, falam que dançar é importante, mas é 
uma coisa que fica longe: Oh, vamos fazer junto! Daí você tem a avaliação junto, 
comumente, porque você percebe que houve melhoria, não só melhoria em termos 
laboratoriais, da pressão arterial, mas melhoria até da parte emocional, a sociabilização. 
Isso eu acho que é extremamente... Muito legal, muito bom, muito bom. Talvez seja um 
estímulo, sabe, a criança que você pega pela mão e daí a hora que você vê sai andando 
sozinha? Então eu acho muito legal, muito legal eu gosto muito! 

TBL 11 (Silêncio) Como ele seria bom para as pessoas? (silêncio maior) Deixa eu pensar na 
palavra que eu tenho que colocar primeiro... Eu acho que... (silêncio) Eu acho que ele vai 
trazer, por que ainda não começou o que você está fazendo ainda uma pesquisa... já 
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iniciou?  Eu acho que ele traz bastante benefícios para os usuários. Uma vez que ele faz 
você, quando você prática algum exercício físico, além de você ficar bem com o seu 
corpo, sem ter aquelas dores, aquelas queixas todas. Eu acho que você fica melhor, tem 
mais disposição, respira melhor, sabe... Eu acho que para os usuários isso é muito 
importante, porque às vezes a gente fica muito, assim, em casa e dependente de isso 
aquilo, remédio, uma coisa e às vezes as pessoas não tem a percepção, que elas 
fazendo alguma coisa por elas mesmas, pelo corpo delas, elas aprendendo e depois 
sozinha indo em frente dá pra fazer algum bem. Eu acho o que o que a gente vê muito 
aqui é a pessoa dependente do médico do remédio: eu quero um remédio para a minha 
dor, eu quero isso... Mas não pensa em ela mesma fazer alguma coisa para ela, às vezes 
a coisa é bem mais fácil: você pode fazer isso, você pode se alongar... E às vezes a 
pessoa realmente não sabe fazer, é claro, então você não tem conhecimento; e então eu 
acho isso aí muito importante para ser divulgado, e tipo assim..., é..., uma multiplicação. 
Então eu sei eu passo para o outro, eu falo para o outro que tem, isso vai indo, eu acho 
que conscientiza as pessoas em relação mesmo ao seu corpo... os usuários convidando 
os outros a participarem, testemunhando, foi bom para mim isto é importante. Porque eu 
acho que a partir do momento que a pessoa faz alguma coisa, vai ser sempre bom, 
principalmente em relação ao corpo, eu acho que é bom... A gente mesmo fala eu estou 
enferrujada não agüento andar, não agüento fazer isso, aquilo... E é tudo nesse sentido 
mesmo, a gente não faz alguma coisa para a gente mesmo, ou por preguiça, ou pelo 
hábito de ficar em casa, e no tempo livre: vou ver uma televisão, sabe a gente fica muito 
sentado, muito parado Então acho que seria... acho que é muito bom para as pessoas. 

TBL 12 Então, eu acredito assim que tem muito a ver o corpo com as nossas doenças. Eu 
sempre pensei nisso, né. O exercício corporal, o toque né, uma boa conversa, acho que 
tudo tem muito a ver. E quando experimentei seu trabalho eu gostei muito e achei muito 
legal. Acho que a gente precisa disso mesmo. Se a gente não tiver expressão corporal, a 
gente não consegue expressar as palavras. E no começo de nosso grupo a gente tinha 
muito disso, depois foi caindo e parou de fazer um pouco. Não tinha.... com as grávidas 
era muito legal a gente passava as bolinhas, assim tocava, ai a gente tem que que ter um 
preparo e não foi feito esse preparo, então a gente parou de fazer, eu pratiquei muito 
pouco tempo. A gente começou com revistas, com papeis, em fim, mas acho que tem 
muito a ver, achei muito legal. Porque eu acho que tem a ver sim. Você vê que os 
pacientes melhoram as dores, as falas deles, as expressões e para a gente também da 
enfermagem. Eu tenho pedido muito isso. Porque a gente então, pode ver quando você 
faz uma atividade corporal, a gente adora, principalmente de toque Nós somos muito 
sensíveis a isso mesmo, mas no serviço não acaba tendo tempo, não tinha as pessoas, 
em fim... parece que tem um projeto para gente agora, que vai ser muito bom. Então, eu 
acho que é legal para os pacientes e para gente também. Eu acho que é muito importante 
para gente para tirar o estresse, para tudo que tem a ver com essa coisa, né. Eu acho 
que o espírito e o corpo estão muito ligados, eu penso assim particularmente. Então achei 
muito legal que os pacientes gostam muito, eu acho que se sentem mais soltos, eles vêm 
contando então do seu grupo, eles gostam, não querem sair de jeito nenhum. E Você 
também com seu trabalho vem falando, eu acho que está muito legal. Eu acho que foi 
muito importante, deveria ter há muito tempo, inclusive nos hospitais. Você vê que 
quando a fisioterapeuta vai, por mais que toca, não é o exercício físico, mas é como eles 
gostam, eu sempre tive essa coisa de achar que tinha que ser assim mesmo. Ai Você 
trouxe um trabalho que é muito legal. mas acho que tem que ter para gente também. Dá 
um tempo da gente relaxar, eu acho que relaxa muito. Eu acho que a dança, tudo é muito 
bom. Eu estava vendo no Faustão as danças lá, quando assisto eu lembro de você. 
Incrível. Porque a gente nossa! Como muda a vida das pessoas, os artistas mudam suas 
emoções, suas coisas. Eu penso que tem a ver com o paciente, se a gente tivesse um 
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momento nosso que a gente está fazendo alguma coisa, a gente tira as coisas ruins e 
vêm as coisas boas, eu acredito nisso. Quando eu danço eu gosto, não vou fazer muito 
barulho, porque sou mais preguiçosa. Já estou para entrar numa aula de dança nunca 
consigo, mas eu vou entrar! A gente acaba ficando cansada e deixa tomar conta da 
gente. Mas eu acho sim, que é um trabalho super legal, acho que tem que se extender 
mesmo, inclusive para nós e para os pacientes está sendo muito bom. Acho que, se eles 
tiverem essa prática, acho que eles vão ficar menos doentes. As vezes é só isso que eles 
precisam de um grupo de expressar seu corpo, sua alma e ... saindo pelos seus 
movimentos do corpo. Eu acho que é muito bom. E a gente também precisa na 
enfermagem, eu acredito. Porque acho uma coisa muito relaxante, têm firmas que fazem 
esses momentos de relaxamento... Nossa o seu trabalho é muito bom, eu espero que 
continue para sempre, uma pena que não tenha vindo antes, mas em fim.., mas são 
coisas. Porque eu acho que as pessoas que estudam aqui acreditam, mas naquilo e não 
no outro. Igual Tai Chi que está chegando do Emilio, as pessoas acreditam pouco nessas 
coisas que a gente não vê, não vê na receita, não vê no raio x, digamos assim, mais 
clínico. Então acho que a gente trazendo e você foi persistente, persistiu tem a ver... e as 
pessoas acabam enxergando, eu lembro, homeopatia ninguém acredita nessas bolinhas 
de açúcar para uns dá certo para outros não. Mas existe. A gente tem que dar essa 
chance de a gente ver as coisas alternativas também e não só no que a gente estuda na 
faculdade no que acredita...: a medicina, a enfermagem. Considero que tem a ver com 
essa área, da gente não acreditar no que não é medicamento, no que tenha reação 
química mesmo. Então acho assim que tem que mesmo e acho que 50% das dores 
desses pacientes , como a gente sabe hoje que vêm na porta querendo conversar ... e 
quando você tem um toque ou quando você faz uma atividade com eles, eles gostam 
muito. Porque antes eles gostavam, só que a gente acha tem que ter uma técnica, não é 
só fazer e depois... E o que sai dalí, essa coisa corporal você tem que ter uma resposta 
então, eu acho que flui muito bem eu acho que é uma coisa muito boa, muito bacana 
mesmo. Eu acho que 50 % dos problemas vão resolver, porque não é só..., é muito dor 
da alma, né de você precisar mesmo de passar e fazer quando você tem um paciente 
angustiado, quando você toca ele para ele já basta. Imagina se você fizer um carinho 
nele, uma coisa corporal, conversar algumas coisas que eles precisam ouvir. Sentir com o 
seu corpo. Muitos deles mesmo, não conhecem seu corpo, tem dor ali, ter dor aqui, 
muitas delas vem com dor e na hora que vou perguntar: seu intestino é preso? É. Que 
que você faz para isso? Você já olhou, então sua parte genital, como é vagina, onde é o 
anus? Não, não olhei. Então acho propicia isso, você conhecer o seu corpo. Saber 
quando o intestino está preso, quando é cólica menstrual, quando é do intestino. Tem 
muita coisa aqui que esse exercício físico é tudo, para a pessoa se conhecer e melhorar 
suas dores. Acho que é por ai. 

TBL 13 Deixa eu pensar... (risos) O significado e a relevância das práticas corporais aqui no 
serviço... Ah... acho que recordando um pouco né, as nossas propostas anteriores, né 
Rosana (risos)... Agora eu desfoquei completamente meu trabalho... é... então... eu acho 
que os serviços de saúde, de uma certa forma, acho que trabalham muito pouco né, 
nessa área, a gente acaba focando muito o corpo na situação, mesmo em instituições que 
trabalham com saúde coletiva, a gente acaba  focando muito mais... é... na questão da 
doença, né, do corpo como estado de doença, do que na verdade um corpo como estado 
de prazer, né... então... é... eu acho que quando a gente começa a trabalhar um pouco a 
questão do significado, do que é o corpo, que importância ele tem pra vida das pessoas e 
como a gente cuida dele de forma mais prazerosa, eu acho que isso dá mais vida, né... 
então... eu acho que o serviço, recentemente, acho que tem caminhado um pouco mais 
pra essa outra área de perceber o corpo em outra dimensão que não só o corpo muito 
doente. Acho que a gente sempre tentou, mas acho que depois que... entrou o pessoal da 
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educação física, entrou a fisioterapia, acho que entrou outras áreas de conhecimento... 
e... tem mostrado um pouco... é... essa importância e ajudado a gente a perceber isso nos 
atendimentos individuais, né... e é aquela história... a gente que trabalha com violência, 
então... é... a gente percebe muito uma somatização, né, (da) do sofrimento que fica pro 
corpo, né... então eu acho que as pessoas quando elas conseguem um pouco trabalhar 
mais o movimento e perceber o que ela tem de importante, eu acho que melhora um 
pouco as dores e melhora... é... um pouco é... essa questão mesmo da somatização. 
Então eu acho que o serviço tem caminhado, é... com mais qualidade recentemente, 
depois que a gente incorporou também outras áreas do conhecimento aqui. É que eu 
acho que a saúde coletiva, em si, não estava dando conta, mesmo com a gente 
trabalhando... com muita equipe multiprofissional, médico sanitarista, enfermeiro, acho 
que quando a gente ampliou mais essa... essa conexão com outras áreas, acho que a 
gente acabou dando uma guinada. Então eu tenho percebido isso... E agora assim, eu 
trabalhando... na área (acho que eu posso continuar falando...) Eu trabalhando, agora, na 
sala de vacina com curativo, né... que são... que aí tem... tem... tem a doença mesmo já 
instalada... então tem a questão das lesões, mas eu tenho percebido um pouco também 
que quando as pessoas começam... é... mais a se movimentar, quando elas começam a 
perceber que depois da cura, da melhora da ferida, elas conseguem fazer com que o 
corpo se mexa melhor, elas se sentem com mais autonomia, né, porque é um tipo de 
doença, na verdade a lesão no membro inferior, que dificulta a marcha, dificulta o ir e vir, 
a questão (da) de se sociabilizar, né... Então eu acho que a gente também está tentando 
um pouco atrelar lá o movimento, de trabalhar com o paciente um pouco os movimentos, 
né, das pernas, né... dos braços, pra ver se isso ajuda é... um pouco... pra não ficar muito 
focado ali, naquele curativo, mas isso eu vim aprendendo com vocês, né... lógico com 
você, né naquela nossa experiência... e agora, eu vendo o pessoal da fisioterapia, e aí eu 
vejo como as pessoas, assim... andam errado, né... o pé fica torto por causa da dor, então 
as pessoas não suportam a dor, então a partir do momento que você está trabalhando a 
massagem, o cuidado com o corpo, elas estão um pouco endireitando, né, o jeito de 
andar... Mas isso eu fui descobrindo mais mesmo com vocês, porque eu acho que aí, 
normalmente assim, na área hospitalar você vem cura a lesão e aí depois é que você vai 
cuidar do corpo, né... e aí a gente está vendo que dá pra fazer as duas coisas juntas, de 
forma diferente... Então é isso que eu acho que tenho percebido, no serviço mais 
recentemente Acho muito legal!  

TBL 14 Eu acho que antes de mais nada é uma inovação né, dentro desses doze ou treze anos 
que eu trabalho aqui, é uma inovação porque as pessoas sempre falavam, falam disso há 
muitos anos há muitas décadas, mais de verdade, colocar em prática foi aqui no centro de 
saúde, que eu vi colocar de um modo racional, organizado né, e sistemático mesmo e 
aberto pra quem quiser freqüentar por que, acaba sendo, esse tipo de atividade, acaba 
sendo dirigida pra pessoas ou quem tenham interesse nessa atividade, o sujeito disso 
acaba sendo ou que tem interesse nisso ou que já tem familiaridade com isso, coisa que 
em geral a população nossa nunca teve né.... Então, essas características de ser uma 
coisa, um trabalho aberto, pra qualquer tipo de pessoa que se ache interessada, um 
trabalho que é estimulado pras pessoas que não tinham chance, oportunidade em outro 
lugares pra fazer esse tipo de atividade e um trabalho que não enquadra as pessoas 
pra... então... A propaganda que eu faço pra eles, por exemplo, é que todo mundo pode 
vir, inclusive se tiver gestante, se não estiver bem, se tiver uma limitação física transitória 
ou não, né... E que você estaria aqui, o grupo está aqui todas as semanas, que não 
precisa do agendamento... Isso tudo é muito bom , pra, isso dá uma tranqüilidade pra 
quem vai usar muito, muito importante e um estímulo também, você não fica cerceando 
as pessoas e ... Então é uma coisa mais recente na Saúde, em geral e bastante racional 
aqui no posto mais recentemente mesmo, por conta desses trabalhos, então eu acho 
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muito importante, muito interessante, muito valioso também e... tomara que continue. 

TBL 15 A iniciativa desde o começo do meu ponto de vista, eu acho muito interessante e muito 
importante acho que é uma outra vertente, na nossa, na verdade é mais uma opção né, 
no nosso leque de opções, que a gente tem, para poder oferecer e poder trabalhar com a 
questão da saúde, e a questão assim de que, de como abordar, e muitas vezes você não 
precisar ter uma clínica, mas assim, com relação ao sintomas muitas vezes eu acho que, 
e eu gosto muito mesmo dessa coisa de interação com a educação física porque é assim, 
muito do que eu acredito que a gente sabe é uma questão psicossomática, eu acho que 
assim, desde que eu venho acompanhando essa linha, cada um de vocês que vem aqui 
contribuir com o nosso trabalho, porque é uma contribuição muito importante, por que 
também é um outro olhar né... que vocês de certa forma trabalham com essa coisa da 
relação corpo e mente, e do que eu sinto como isso reflete na meu corpo e que como isso 
pode me trazer agravos na saúde ou já me traz, além das questões das pessoas que têm 
limitações né, e, e....então eu acho o trabalho corporal, é assim, ele é fundamental, e não 
só por que também tenho uma filha típica, formada em educação física e ela também faz 
esse trabalho, mas aí eu tô brincando(rs), mas eu acho que é assim, você poder olhar, ter 
esse outro olhar e poder trabalhar com as outras questões que na verdade não aparece, 
apesar de que a gente trabalha, o ser humano na nossa visão ele é integrado, ele tem 
corpo, ele tem alma, ele tem vida, ele tem tudo... mas eu acho importante, acho que é 
assim, foi um ganho enorme né, pra gente e principalmente pros pacientes né, que eu 
acho que o saldo é positivo, não é positivo? Pelo menos a gente ver aderência quando a 
gente conversa com eles, é muito legal, é assim que eu vejo, acho que contribui muito e 
que pelo menos os pacientes que a gente tem contato e que tem oportunidade de 
participar e desenvolver essas atividades, eles com certeza se resolve muito mais e são 
muito mais felizes... e tem oportunidade de participar aqui, que é um espaço que 
teoricamente onde se vem para procurar saúde e tratar das suas doenças também e aí 
chega aqui tem essas outras leques de opções, pra poder cuidar de sua própria saúde, 
como tem a medicina alternativa hoje aqui atuando junto com a gente, a proposta do 
Emilio, quer dizer, sem medicalização tanto, e nesse caso nem medicaliza, mas é uma 
forma de fazer com que o sujeito atue junto, pra poder se descobrir e cuidar de si próprio, 
e ver onde trava, onde não trava... que nem sempre a medicação vai dar conta do recado, 
muito pelo contrario, então é isso aí, não sei se respondi sua pergunta. 

TBL 16 Então assim, acho que... tem duas dimensões, eu acho que a gente pode pensar né... 
numa primeira dimensão, pensar a questão da própria condição de saúde, é..., como um 
exercício de cuidado da saúde de uma maneira geral, então acho que, para além daqui 
do CS mesmo né... Como um tipo de prática, de envolvimento, de atitude, de ações é..., 
na área de saúde que vem ganhando há alguns anos uma força maior, um 
reconhecimento né, entendimento da necessidade disso e que vem sendo bastante 
disseminado é, no pensamento das pessoas, dos profissionais de uma maneira geral que 
acabam de certa forma incorporando isso e estimulando e falando da necessidade de 
práticas corporais pros usuários de uma maneira geral. Isso está bastante disseminado, 
tenho visto bastante éh, em vários lugares, as pessoas falando disso, em vários serviços 
as pessoas estimulando isso e diversos usuários tendo a questão de algum tipo de 
exercício de prática corporal, de atividades físicas, como uma coisa importante para 
cuidar da saúde. Engraçado, estou me lembrando do paciente, da pessoa que entrevistei 
ontem, que a grande questão dele, a grande questão que ele falava, quer dizer, colocava 
a grande questão da saúde como central na vida dele, era a número um, não sei o que, 
mas ele colocava a coisa de como ele ter incorporado a coisa de fazer algum tipo de 
atividade física, algum tipo de atividade com o corpo né,  mudou a vida dele, mudou no 
sentido de desestressá-lo, dele viver de uma outra maneira e como é que ele acaba 
fazendo disso uma... prática de vida dele mesmo, quer dizer, ele incorporar isso no tempo 
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dele, ele estimular outras pessoas fazer isso, os próprios familiares, os amigos, as 
pessoas com que ele convive, um pai de uns 40 anos, simples, trabalhador, então eu 
acho que tem um pouco disso. E, é aqui no centro de saúde (a segunda dimensão), eu 
acho que a gente tem esse tipo, tem desenvolvido isso, de certa forma um pouco... eu 
acho..., fazendo de uma forma diferenciada mas trabalhando com éh,... criando espaços 
para que as pessoas além de estimular as pessoas a praticar atividades físicas, como 
uma conduta para os usuários praticarem atividades físicas na sua vida, escolher, buscar 
lugares, criando espaços dentro da própria unidade, para isso não só para os usuários 
como os próprios profissionais, daí lembro todas as atividades que tem, as atividades que 
você faz com os usuários, atividades que Emilio tem começado a desenvolver com os 
profissionais, com a possibilidade de ampliar para os usuários... E práticas que a gente 
chama de prática, éh...de atividade física numa perspectiva mais alternativa que não 
aquela coisa do exercício mais tradicional. Tradicional que eu falo é aquela coisa “tem 
que fazer exercício, fazer musculação, fazer não sei o que”. Éh... então... Trabalhando 
assim, que eu acho que é mais interessante na minha concepção, é que a gente tenha 
essa possibilidade de ter essa amplitude, quer dizer, dentro das possibilidades de práticas 
mesmo as mais tradicionais, estou chamando de tradicionais o exercício, falo de 
educação física, a musculação, de corrida, o esporte, não sei o que, até as práticas mais 
alternativas que incorporam outras formas de movimentar o corpo, de trabalhar o corpo, 
eu acho que tem essas duas coisas; tem uma coisa mais ampla que é disseminado 
mesmo e uma coisa que a gente vem tentando fazer aqui no centro de saúde que tenta 
dar essa... Aumentar a possibilidade de tipos de prática com o corpo que as pessoas 
fazem.  
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ANEXO VII. ANAMNESE – PRÁTICAS CORPORAIS 
(formulário construído, porém não aplicado) 
 
 
Pesquisador (a)_______________________________________________________ 
Data_____/_____/_____  Número de matrícula do usuário__________ 
 

1. Nome:  

2. Endereço:    Nº    

Bairro:            Cidade:  Estado:  

CEP: 

3. Tel.res.:  Tel.recado:  Falar com: 

4. Setor que encaminhou: 

5. Encaminhado por: 

6. Motivo do encaminhamento 

7. Queixa 

8. Necessidade/interesse/o que o usuário espera com o trabalho (demanda 

terapêutica) 

9. Observações sobre o estado de saúde 

10. Atividades diárias 

11. Práticas corporais que realiza ou já realizou 

12. Sensação corporal (conforto/desconforto/dores) 

13. Atividades que mais e menos gosta de fazer 

14. Participação em outros grupos/Quais 

15. Observações 
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ANEXO VIII.   ENCAMINHAMENTO PARA A IPC 
(formulário construído, porém não aplicado) 
 

 

 

Data_____/_______/_________Matrícula______________ 

 

 

1. Nome: 

 

2. Setor de origem do encaminhamento: 

 

3. Encaminhado por: 

 

4. Motivo: 

 

5. Observações: 
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APÊNDICE I 

 

O Método das Cadeias Musculares e Articulares – o Método G.D.S. 

 

I. O significado do termo cadeias 

 

O termo ‘cadeias’ é utilizado no Método G.D.S. num contexto que 

amplia o conceito específico como “um encadeamento de músculos unidos ponta a 

ponta” (STRUYF, 1995, p. 16). Inicialmente “a noção de ‘cadeias’ articulares e 

musculares prolongadas pelas aponevroses evoca, prioritariamente, uma 

organização que unifica o sistema locomotor.” (STRUYF, 1995, p. 16; grifo da 

autora). A autora considera que essa organização une o corpo da cabeça às mãos e 

aos pés, numa relação de solidariedade entre as estruturas. Afirma que essas 

constatações foram possíveis por meio de diferentes pesquisas, de centenas de 

análises biométricas, de fotos, mensurações e testes. 

Um segundo sentido expande a noção de solidariedade muscular, 

aponevrótica e osteoarticular limitada ao sistema locomotor para a unidade da 

estrutura humana e aquilo que a anima, nas palavras da autora: “Essas cadeias 

formam conjuntos ‘psiconeuromusculares’ que fazem e se desfazem ao sabor da 

expressão corporal, postural e gestual.” (STRUYF, 1995, p. 16; grifo da autora). 

Em terceiro lugar, o termo ‘cadeias’ diz respeito a uma ação preventiva 

e terapêutica direcionada a “processos psicofísicos que, de certa maneira, 

‘encadeiam’, aprisionam.” (STRUYF, 1995, p. 16; grifo da autora). Esse 

‘aprisionamento’ ocorre quando os conjuntos psiconeuromusculares perdem a 

capacidade de se ‘fazer e desfazer’, ou seja o ‘encadeamento’ antes ‘solidário’, se 

transforma num encadeamento que aprisiona; este é produzido por tensões 

musculares que tracionam as aponevroses e provocam desvios nas articulações. O 

encadeamento dos desvios e deformações correspondem à fixação das expressões 

corporais que: 

Indicam, no mais das vezes, nossas contradições, tensões decorrentes de 
nossas escolhas, de um comportamento; são mensageiras que revelam nossos 
traumatismos, excessos, disfunções, desconfortos paulatinamente gravados em 
nossos tecidos. Essas seqüências articulares constituem uma linguagem e dão 
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indicações para compreender e facilitar a conscientização. (STRUYF, 1995, p. 
16).  

 

Este terceiro sentido dado ao termo cadeias esclarece um conceito 

central do método que é sua abordagem psicocorporal. O trabalho a partir dessa 

concepção permite conhecer e organizar com eficiência os modos de funcionamento 

corporal e diminuir ou até mesmo superar incômodos, disfunções e processos que 

conduzem a patologias, ao fechamento, à diminuição e ao sofrimento. Esses 

encadeamentos que integram o corpo unem também o interior e o exterior, por 

intermédio da comunicação não-verbal. Essa “fala” do corpo para STRUYF (2003), é 

a nossa linguagem primordial, uma espécie de “língua” falada por todos. 

O quarto ponto do termo define “cadeias de comunicação e de trocas” 

(DENYS-STRUYF, 1995, p. 17) agindo dentro e fora do corpo: 

se meus tornozelos ignoram meus joelhos, se meus quadris não protegem 
minhas vértebras lombares e solicitam excessivamente as articulações sacro-
ilíacas (...) se minha mão direita não se coordena facilmente com o pé esquerdo 
etc., meu corpo está efetivamente em dificuldade, em dificuldade de 
comunicação.” (STRUYF, 1995, p. 16; grifo da autora). 

 

Menciona que para os orientais, esse isolamento é tido como um corpo 

onde não flui “energia”. Considera que essa falta de comunicação, esse isolamento 

entre os segmentos, compromete a unidade corporal e dificulta as trocas entre suas 

estruturas. Lembra que essa gestualidade comprometida, atrofiada é assimilada 

pelas crianças que observam as formas com as quais os adultos movimentam seus 

corpos (com ausências de movimentos curvos e espiralados, por exemplo). 

 

 

II. Estruturas Psicocorporais – as Bases do Método G.D.S. 

 

As bases para a leitura corporal e para a compreensão dos modos de 

funcionamento, dos modos de emprego do corpo, do método G.D.S., são formadas 

por cinco estruturas psicocorporais (bases de expressão corporal), sendo uma dupla. 

Denotam também, seis atitudes e modos de “utilização corporal”; seis estruturas e 

formas de equilíbrio, na posição em pé, que mobilizam seis conjuntos musculares (as 
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cadeias). Esses se relacionam a seis direções no espaço, que trabalham em 

interdependência, mobilizando o corpo para a expressão. Formas que exprimem 

distintas formas de viver, de ser e de se comunicar (STRUYF, 2003). 

Para este trabalho nos importa, principalmente, a consideração dos 

princípios gerais do Método, portanto, não nos aprofundaremos na descrição das 

diferentes tipologias, suas características e análise psico-corporal. A Figura 1 ilustra 

as seis tipologias – PM; AM; PA e AP; AL; PL – e as cadeias musculares 

correspondentes. 

As seis estruturas estão relacionadas à noção de verticalidade – 

estruturas do eixo vertical, e horizontalidade – estruturas do eixo horizontal. A 

verticalidade remete à noção de pessoa, individualizada e autônoma. Esse eixo 

configura o eixo da personalidade e é formado pelas três estruturas basais: PM; AM; 

PA e AP. Essas estruturas têm como papel a individualização, e estão presentes em 

cada uma das pessoas, em relações quantitativas e qualitativas diferentes. Essa 

nuance é que singulariza cada um de nós. A coluna vertebral representa esse eixo 

(STRUYF, 1995). 

A horizontalidade está relacionada a uma noção de troca, evocando o 

chão, o espaço lateral, o deslocamento e a exploração. Esses aspectos dizem 

respeito, portanto, às possibilidades de entrar em relação, de se comunicar com o 

ambiente. Constitui o eixo relacional, formado pelas estruturas secundárias: PL; AL. 

Esse eixo é representado pelos membros, as cinturas escapular e pélvica e as 

costelas (STRUYF, 1995). 
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As tipologias de GODELIEVE DENYS-STRUYF (2003) 

 

A Tabela abaixo (que se associa à Figura acima) discorre 

resumidamente, sobre as características das tipologias79 G.D.S. (1995; 2003): 

 

                                                 
79 Informamos que o método discorre também, sobre os constituintes musculares de cada uma das 

tipologias, aspectos aqui não contemplados. 

cc

Estrutura PL

Estrutura PA 
e AP

Estrutura AL

Estrutura AMEstrutura PM

cc

Estrutura PL

Estrutura PA 
e AP

Estrutura AL

Estrutura AMEstrutura PM
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TABELA 1 – Síntese sobre as tipologias G.D.S. 

Tipologia  Encadeamentos  Direções no 

espaço 

Atitude  Papel Eixos  

PM Cadeias 

posteriores e 

medianas 

Atitude em 

propulsão 

para frente. 

Associada à 

necessidade de ser 

útil, de ação e de 

desempenho. 

Manutenção da 

verticalidade, 

freando a 

queda do corpo 

para frente.  

Vertical (da 

personalidade). 

AM Cadeias 

anteriores e 

medianas 

Enrolada e 

inclinada 

para trás. 

Está associada à 

afetividade, à 

necessidade de ser 

amado. 

Ancoragem do 

corpo à terra. 

Vertical (da 

personalidade). 

PA e AP 

 

Cadeias 

respectivamente, 

póstero-anterior, 

e antero-posterior 

Impulso para 

o alto (PA) e 

para baixo 

(AP). 

Necessidade de 

ser, de 

espiritualidade e 

busca de ideal em 

todos os níveis. 

Em seu 

funcionamento 

fisiológico, 

alternam suas 

atividades para 

manter o ritmo 

respiratório. 

Vertical (da 

personalidade). 

PL Cadeias póstero-

laterais 

Arqueada e 

desdobrada. 

Associada ao modo 

relacional, 

principalmente, 

extrovertido 

(necessidade de 

comunicação com 

o ambiente). 

Favorecem a 

abdução e 

rotação externa 

das raízes dos 

membros. 

Horizontal 

(relacional). 

AL Cadeias ântero-

laterais. 

Atitude de 

recolhimento. 

Associada ao modo 

relacional, 

principalmente, 

introvertido 

(caracterizada por 

certa reserva 

diante do 

ambiente). 

Favorecem a 

adução, a 

flexão e a 

rotação interna 

das raízes dos 

membros. 

Horizontal 

(relacional). 
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III. A Leitura Corporal 

 

A partir de um comportamento, de certa atitude neuro-muscular 

preferencial e repetitiva, o corpo revela determinadas formas (observadas na posição 

em pé, no plano frontal e sagital). Essas definem tipologias (psico-corporais; ver 

FIGURA 1) e modos próprios de expressão (singularidades). Quando excessivas ou 

rígidas, podem causar desequilíbrios, necessitando de soluções terapêuticas. No 

método G.D.S., a linguagem corporal e o comportamento estão associados ao 

sistema muscular que concretiza a mensagem que o corpo deseja exprimir.  

A “leitura” das formas do corpo configura indicações, pistas para a 

compreensão da pessoa em questão, contando sempre com sua colaboração no 

processo terapêutico. Essa leitura corporal é ponto de partida, isto é, uma base para 

se iniciar um “diálogo”. De forma alguma, pretende-se a partir dela, rotular e 

interpretar a pessoa a partir de uma classificação, que encerra a pessoa numa 

tipologia definitiva. 

Segue Figura esquemática que descreve sucintamente, o mecanismo 

de “constituição das tipologias” (cadeias musculares de expressão corporal) e da 

formação “desequilíbrios” (cadeias que aprisionam o corpo em uma tipologia). 
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Figura. Mecanismo de “compreensão das tipologias G.D.S.” e a formação 

“desequilíbrios” 80 

 

                                                 
80Figura construída a partir dos referenciais de DENYS-STRUYF (1995; 2003). 
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