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RESUMO:  O presente artigo é parte de um projeto maior denominado “Análise das 

inserções da Educação Física e seus potenciais de saúde no planejamento das políticas 

públicas do setor no município de Vitória”. Neste trabalho investigamos como as 

práticas corporais têm sido agregadas às ações de saúde pública no município de 

Vitória/ES e o papel do professor neste processo. O estudo justifica-se pelo fato das 

práticas corporais se caracterizarem como conteúdo da Educação Física, componente 

multidisciplinar da saúde constituída como direito social do cidadão e dever do Estado. 

Privilegiamos como estratégia de coleta de dados as ações efetivamente realizadas, 

então, tomamos como fonte de dados documentos oficiais (Transparência pública, Atos 

e Diário Oficial do Estado), na intenção de mapearmos e analisarmos as ações 

realizadas pelo setor específico. O recorte de período foi de 2005-2012, quando a gestão 

municipal esteve sob responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, o qual se declara 

orientado por perspectivas descentralizadas, intersetoriais e participativas, que apontam 

para princípios de cidadania. O material foi analisado pela técnica de análise de 

conteúdo proposta por Richardson (1999), e acreditamos ter encontrado evidências que 

nos permitam auxiliar o debate em curso no projeto de origem, isto é, as contribuições 

das práticas corporais nas políticas de saúde pública em Vitória. 
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ABSTRACT: This article is part of a larger project entitled "Analysis of the inserts of 

physical education and their health potential in the planning of public sector policies in 

Vitória." In this paper we investigate how the body practices have been added to public 

health actions in Vitória / ES and the teacher's role in this process. The study is justified 

by the fact that the body practices are characterized as contents of Physical Education, 

multidisciplinary component of health constituted as social citizen's right and duty of 

the State. We favor as data collection strategy actions actually performed, then we as a 

data source official documents (public transparency, Acts and Official Gazette of the 

State), with the intention of we map and analyze the actions taken by specific sector. 

The cropping period was 2005-2012, when the city management was under the 

Workers' Party of responsibility, which states if directed by decentralized, intersectoral 

and participatory perspective, pointing to principles of citizenship. The material was 

analyzed by content analysis technique proposed by Richardson (1999), and we believe 

we have found evidence to assist in the ongoing debate in the source project,  the 

contributions of body practices in public health policies in Vitória . 
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1 . Introdução 

 

A proposta que ora apresentamos é parte de um projeto de pesquisa denominado 

“Análise das inserções da Educação Física e seus potenciais de saúde no planejamento 

das políticas públicas do setor no município de Vitória”. O projeto pretendeu investigar 

quais os limites e as possibilidades das inserções da Educação Física no planejamento 

das políticas públicas de saúde da cidade de Vitória – ES. O projeto investiga ainda 

quais as iniciativas existentes e quais as perspectivas de intersetorialidade com outros 

setores da administração pública que também mantém ações que utilizam as práticas 

corporais no âmbito da saúde.  

No presente artigo   pretendemos investigar se e como as práticas corporais
1
 têm 

sido agregadas às ações de saúde pública no município de Vitória/ES e o papel do 

professor neste processo. O estudo justifica-se pelo fato das práticas corporais se 

caracterizarem como conteúdo da Educação Física, componente multidisciplinar da 

saúde constituída como direito social do cidadão e dever do Estado (BRASIL, 1988). 

Enquanto direito social constitucional, a saúde compõe a agenda política e por isso faz-

se objeto de políticas públicas nas diferentes esferas. É recorrente nos discursos da 

saúde a importância da atividade física. No Brasil, a instituição médica, sob bases 

biológicas, contribuiu na representação da Educação Física como sinônimo de saúde, 

via promoção de saúde e criação de hábitos higiênicos que livrasse a população das 

doenças, e como meio de eugenização da raça, da educação das virtudes e da construção 

da moral da juventude (OLIVEIRA et al, 2001). Carvalho (1995) identificou duas 

vertentes para atividade física e saúde. Uma posiciona a atividade como produtora da 

saúde e a outra como preventiva aos problemas de saúde. Lembremos, no entanto, que 

aqui vamos além, ao utilizar o termo práticas corporais. Não é fácil conceber a saúde, 

porém, é notável a necessidade de entendê-la com um olhar mais atento aos corpos 

sociais e não apenas a padrões biomédicos, a entendê-la como uma saúde coletiva e não 

somente individual. Assim sendo colocamos a saúde em um contexto de fenômeno 

social, e, portanto de interesse público.  

As políticas públicas de saúde, em sua maioria, possuem objetivos pautados na 

prevenção, promoção e reabilitação. A atividade física possui aí um lugar de destaque. 

Contudo, embora estejamos vivendo um “boom” da atividade física nos discursos 

                                                 
1 Utilizamos o termo para tomar um universo maior de possibilidades no âmbito do movimento humano, vivenciado de forma 
sistematizada e que supere os limites dos termos exercício físico/atividade física. 
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relacionados à saúde, os investimentos das políticas públicas de saúde na prática de 

atividades físicas supervisionadas por um profissional da área, ainda é precário. Ao 

vasculharmos o site do Ministério da Saúde, acerca de informações sobre o Programa 

Saúde da Família (PSF),
2
 vê-se que se trata de um programa que possui ações 

multiprofissionais, o que sugere a existência das práticas corporais, embora não sejam 

mencionadas. O PSF é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizado mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde (UBS). Segundo o site do Ministério da Saúde, o PSF é a 

estratégia prioritária do Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica — que 

tem como um dos seus fundamentos possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 

de saúde de qualidade, reafirmando os princípios básicos do Sistema único de 

Saúde (SUS): universalização, equidade, descentralização, integralidade e participação 

da comunidade.  

Outra iniciativa que encontramos por parte do governo federal é o NASF (Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família). O NASF foi criado com o objetivo de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, 

apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo 

de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. Segundo a Portaria nº 

154, de janeiro de 2008, para efeito de repasse de recursos federais, poderão compor os 

NASF 1 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico; 

Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; 

Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional. 

Como se vê, a presença de profissionais de Educação Física também sugere a aplicação 

de práticas corporais. 

O NASF baseia-se na Política Nacional de Promoção da Saúde - PT nº 687/GM, 

criada em 30 de março de 2006. Segundo essa portaria devem ser disponibilizadas à 

população ações de atividade física/ práticas corporais que propiciem a melhoria da 

qualidade de vida da população, a redução dos agravos e dos danos decorrentes das 

doenças não transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, 

                                                 
2 A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. 
(Disponível em http://dab.saude.gov.br/atencaobasica). 

http://dab.saude.gov.br/atencaobasica
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que favoreçam a formação de redes de suporte social e que possibilitem a participação 

ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos. Segundo a portaria, 

em face do caráter estratégico relacionado à qualidade de vida e à prevenção do 

adoecimento, as ações de Atividade Física/ Práticas Corporais devem buscar a inclusão 

de toda a comunidade adstrita, não devendo restringir seu acesso apenas às populações 

já adoecidas ou mais vulneráveis. 

Em função dos exemplos expostos, podemos conceber que os profissionais de 

Educação Física podem estar nos programas com outras denominações, não deixando 

perceber se existe ou não claramente as práticas corporais. 

Analisando previamente o planejamento de saúde do município de Vitória, 

encontramos vestígios da inserção da Educação Física no mesmo. A secretaria 

Municipal de Saúde (SEMUS) conta com um programa denominado de Serviço de 

Orientação ao Exercício (SOE), do qual participam profissionais da área de Educação 

Física. Percebemos também um programa denominado de Academias Populares da 

Pessoa Idosa (APPIs), onde também encontramos profissionais da área. Existe ainda 

outro programa denominado de Academia Popular, em parceira com a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer (SEMESP).  

Entretanto, quando olhamos para as Unidades de Saúde, estas em sua maioria, não 

contam com a presença dos profissionais de Educação Física. A unidade de saúde é a 

materialização do PSF. Porém, as equipes multiprofissionais, nem sempre contam com 

a presença de um profissional de Educação Física para a promoção de atividades ligadas 

à prevenção/reabilitação dos pacientes. No município de Vitória, quando visitamos o 

site da SEMUS, não encontramos informações quanto à presença de profissionais de 

Educação Física na equipe multiprofissional das unidades de saúde. Porém, 17 delas 

realizam um trabalho em conjunto com o SOE móvel que promove as mesmas 

atividades realizadas nos módulos do SOE. Algumas unidades contam também com as 

equipes do NASF, que trabalham juntamente com o SOE e com as equipes do PSF. 

Entretanto, na exploração prévia que realizamos nas informações relacionadas ao setor 

de saúde, não foi encontrado nada que comprovasse a presença do profissional de 

Educação Física nessas equipes. O que se vê então é que, as práticas corporais parecem 

estar presentes em algumas situações e em outras não podemos saber.  

Quando se pensa em potencialização do acesso ao direito social à saúde e, 

considerando que a saúde no Brasil tem uma tradição em termos de gestão pautada na 
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intersetorialidade (JUNQUEIRA, 1997; ANDRADE, 2006), esperava-se que a gestão 

da saúde em Vitória, e concomitantemente em outras cidades do Brasil, pudesse refletir 

essa característica e também tivesse traços avançados da perspectiva de descentralização 

e de intersetorialidade, uma vez que a gestão se auto denominava de “popular”. 

Segundo o Plano Municipal de Saúde
3
 a estratégia de gestão desta administração é de 

um planejamento democrático e participativo, baseado na intersetorialidade e na 

participação popular.  

Ao falarmos de descentralização e intersetorialidade, estaremos considerando-as 

como estratégias de excelência em termos de administração pública eficiente, eficaz 

com efetividade social, segundo os conceitos de Belloni et al. (2003). Segundo 

Junqueira (1997, 2004, 2005) é crescente a necessidade de abordar demandas sociais de 

forma abrangente levando em conta os diferentes fatores que influenciam os problemas 

sociais, analisando-os de forma integrada. Dessa forma, entende-se que a intervenção na 

realidade social no Brasil, deve envolver vários profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, levando em consideração a complexidade dos problemas sociais, 

principalmente enquanto foco de intervenção do poder público. 

A última situação problemática que trazemos quando da inserção das práticas 

corporais em programas que visam a promoção, manutenção e prevenção da saúde, é o 

fato de que, embora pautada em discursos de intersetorialidade e descentralização, a 

gestão pública conta com inúmeros setores em sua administração, que muitas vezes não 

trabalham interligados. Essa articulação é necessária à medida que projetos e programas 

realizados por um setor possuam práticas que também parecem ser utilizadas por outros 

setores, como é o caso já citado entre SEMUS e SEMESP na implantação do programa 

Academia Popular. Porém, muitas vezes essa articulação não existe, ou é ineficiente, ou 

ainda só existe no papel. Esse aspecto já foi anteriormente abordado em estudos 

anteriores do Insième
4
 (PEREIRA, 2010 e VENTURIM, 2010), quando estudadas as 

perspectivas de acesso a exercício de direitos sociais em ações de setores 

administrativos da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). 

Neste sentido buscamos investigar como as práticas corporais têm sido agregadas às 

ações de saúde pública no município de Vitória/ES, e discutir mais adiante o papel do 

profissional neste processo. 

                                                 
3 Disponível em: http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100519_saude_plano_2010_2013.pdf, acessando em 25/10/2011.  
4 Grupo de estudos sociológicos, políticos e culturais das práticas corporais, vinculado ao Centro de Educação Física e 
Desportos/UFES e registrado no diretório e grupos do CNPq.  

http://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20100519_saude_plano_2010_2013.pdf
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1.1 Procedimentos metodológicos 

Em termos gerais, a metodologia utilizada foi a análise documental, conforme 

orientações de (RICHARDSON, 1999). As fontes foram, documentos oficiais 

disponibilizados nos sites do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no Sistema de 

Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), Transparência do Governo Federal e 

documentos oficiais de planejamento, implementação e avaliação das políticas da 

SEMUS do período de 2005/2012
5
, capturados na web, no sítio da PMV.

6
 E O 

procedimento de coleta de dados foi feito pela busca de palavras-chave nos documentos 

digitalizados (planejamentos e relatórios de ações), optando-se pelas seguintes: saúde, 

práticas corporais, atividade física, Educação Física, esporte, lazer, dança, luta, dança, 

capoeira, ginástica, caminhada, corrida, atividades aquáticas, atividades náuticas. 

A partir da tomada dos documentos selecionados, foram feitos: a) Levantamento 

das ações de Saúde do município de Vitória no período de 2005/2012; b) seleção e 

análise das políticas públicas de saúde existentes no município que se utilizam das 

práticas corporais; c) Levantamento das políticas públicas vinculadas a outros setores da 

PMV que utilizam das práticas corporais na perspectiva da saúde. 

Contudo, nesta trajetória de pesquisa, houve impasses em relação à busca de 

dados.  Em uns dos recursos para a nossa busca foi a utilização do Diário Oficial do 

Estado do Espírito Santo (DIOES), na qual pesquisamos aproximadamente 1500 

páginas com o uso de palavras chaves específica, no entanto não encontramos nenhuma 

ação da PMV com relação às Práticas Corporais. Essa ausência de fontes nos levou a 

outra alternativa, tomando como fontes outros recursos, e buscamos no website do 

Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS),  o website de transparência do 

Governo Federal, e no website da PMV, onde encontramos os Relatórios de Gestão no 

período escolhido para o estudo. 

A partir das fontes, foram desenvolvidos estudos sobre as ações de saúde na 

cidade de Vitória, contextualizando-as em relação às políticas brasileiras e verificando 

as formas de apropriação das práticas corporais como ferramentas de aquisição e 

manutenção da saúde.  Em detrimento aos resultados da pesquisa, organizamos os dados 

                                                 
5 A escolha do período se deve ao fato de ter ocorrido uma gestão continuada por dois mandatos. A gestão foi desenvolvida por um 
governo dito popular, participativo e democrático, desenvolvido pelo partido dos trabalhadores. Isso permite que se espere 

potencialmente uma gestão descentralizada e Intersetorial na saúde e/ou nos demais setores da Prefeitura, aumentando também o 

potencial de investigação pretendido por esse projeto. 
6 <http://www.vitoria.es.gov.br/> 
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em três categorias de análise, conforme as orientações de Richardson (1999), sendo que 

as categorias foram assim denominadas: a) Concepção de Saúde e sua relação com as 

Práticas Corporais; b) Concepção a respeito do sujeito responsável pela orientação das 

práticas de Educação física; c) Indícios sobre o uso das práticas corporais nas ações de 

saúde pública. 

 

2 – Resultados e discussões 

           As Políticas Públicas de Saúde nos últimos tempos têm mobilizado ações e 

debates que discutem a melhoria na qualidade de vida, buscando alternativas para a 

promoção da Saúde Pública. 

Segundo os princípios do SUS, apresentado explicitamente no Art. 196 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), a gestão da saúde nos municípios brasileiros deve primar pela 

promoção e prevenção dos agravos à saúde do cidadão. Nesse sentido, muitos estudos 

têm apontado que a  Educação Física por meio das práticas corporais possui grande 

potencial para colaborar com a saúde do indivíduo e da comunidade (CARVALHO, 

2001; FREITAS, 2007; MENDES, 2011).  

          Vitória baseia-se nos princípios e nas diretrizes do SUS para o planejamento de 

suas ações na área da saúde. Ao analisarmos os planejamentos de saúde do município, 

referentes ao período 2005 a 2008 e 2009 a 2012, percebemos que nos últimos anos, em 

função principalmente de três iniciativas do Ministério da Saúde, a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS); a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 

e o Programa Academia da Saúde, parece ter existido um considerável aumento de 

experiências pautadas na implementação de práticas corporais/atividade física, com a 

inserção do profissional de Educação Física no âmbito dos serviços de saúde. 

            Vitória possui, entre outras ações, o SOE (Serviço de Orientação ao Exercício), 

vinculado à SEMUS, atuando efetivamente desde 1990, atrelado a todas as outras ações 

de saúde do município que se utilizam das práticas corporais. No Relatório de Gestão 

anual do município de Vitória dos anos de 2011 a 2012, por exemplo, encontramos 

como ação: "Acompanhar/estruturar a implantação das academias e divulgar entre os 

municípios os benefícios da atividade física" (PREFEITURA DE 

VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2012). Atendendo esta demanda, Vitória 

implantou mais de dez Academias Populares para a Pessoa Idosa (APPI’s) que contam 
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com a presença de profissionais de Educação Física ligados ao SOE em horários 

específicos.  

Destacamos importante aspecto no funcionamento das ações de saúde em 

Vitória, o protagonismo do SOE( Serviço de Orientação ao Exercício). Tratando-se de 

um serviço que se caracteriza como uma política de Estado, criado por meio da lei 

nº3267 de 04 de janeiro de 1985, quando ainda se chamava de Serviço de Orientação da 

Fisiologia do Exercício (SORFE), somente ganhando a nova denominação a partir de 

1991. Por se tratar de uma política de Estado, o SOE tem profissionais concursados na 

área de Educação Física, o que garante não somente a continuidade do programa, mas a 

aproximação com as perspectivas de saúde preconizadas pela PNPS.   

Constatamos na caracterização do SOE, através dos documentos, o discurso da 

atividade física orientada para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e a 

promoção da Saúde, tendo em suas características o respaldo médico. Um dos pontos 

que nos chamam a atenção nos relatórios é o uso do termo atividade física que está 

presente na maioria das ações programadas ligadas ao SOE. Essas ações ao nível da 

prescrição, parecem se orientar pela idéia de promoção da saúde tendo objetivos 

amparados por diretrizes que nos conduzem há uma concepção ampliada de saúde, 

porém, quando se observa os relatórios de gestão, muitas ações parecem possuir 

justificação no aspecto tradicional, conservador modo de se pensar e promover a saúde, 

ou seja, seguindo um modelo biomédico.   

 

           Outro ponto de destaque é a presença da Educação Física em outras unidades de 

acesso à saúde coordenados pela SEMUS, na qual a denominação Atividade física/ 

Práticas Corporais aparenta ter intencionalidades para além da saúde respaldada no viés 

biológico, trazendo em seus objetivos o convívio social, e a perspectiva da reinserção 

social. Como apresentado quadro abaixo: 

Centros SOCIAIS com a inserção da Educação física 

 

Centro de atenção psicossocial infanto- juvenil (CAPSi)  

 

Centro de Referencia de prevenção e tratamento de 

toxicômanos (CPTT) 
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Centro de atenção psicossocial (CAPS) 

             Fonte: Extraído de Prefeitura de Vitória/Secretaria de Saúde(2012).
7
 

 

           Contudo os dados não nos permitem afirmar como de fato se consolida a 

inserção da educação física nestes espaços conforme o quadro acima, pois o relatório 

não nos fornece informações, de quantos profissionais e como ocorre o planejamento 

das atividades. A alegação das práticas corporais é dada por apenas indícios que citam a 

existências de professores de Educação Física ou técnico esportivo. 

 

 

Categorias de análise 

 

             Com base no estudo documental extraímos três categorias de análise, que nos 

levam a refletir como as ações de políticas públicas de vitória têm compreendido, 

tratado e inserido as práticas corporais/ e ou atividade física. São elas: a) concepção de 

saúde e sua relação com as práticas corporais, b) Concepção a respeito do sujeito 

responsável pela orientação das práticas de Educação Física e c) indícios sobre o uso 

das práticas corporais nas ações de saúde pública de Vitória/ES. 

 

a) Concepção de Saúde e sua relação com as Práticas Corporais 

 

 

Ao analisarmos os documentos de políticas públicas de Saúde do município de 

Vitória, foi possível identificar o recorrente uso do termo atividade física, sobressaindo 

ao termo Práticas Corporais. Neste caso, deixa-nos dúvidas e suspeita em relação 

entendimento, por parte do documento, sobre a diferença dos termos Atividade Física e 

Práticas Corporais. 

Dessa forma, tivemos uma percepção diferenciada nos documentos que 

direcionam a concepção de saúde. Inicialmente, encontramos nos documentos diretrizes, 

que possuem uma concepção ampliada de Saúde amparada pelos princípios do SUS 

                                                 
7 Colocamos apenas a informação retirada de um dos relatórios anuais de gestão da SEMUS. No entanto, tal informação aparece em 
todos os relatórios de gestão desde o ano de 2005. 
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(equidade, universalidade e integralidade). Em exemplo, apresentamos o seguinte trecho 

a respeito dos objetivos das intervenções no município: 

Garantir Atenção Integral para a população em todos os ciclos de vida: 

Crianças, adolescentes, adultos e idosos, oferecendo atendimento 

humanizado e de boa qualidade (PREFEITURA DE 

VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2011. P. 09). 

 

          Mas, quando centramos atenção em uma determinada ação que expressa objetivos 

como o mencionado acima, encontramos: 

Acompanhar/estruturar a implantação das academias; divulgar entre 

os municípios os benefícios da atividade física, e tendo como 

programado: implantar 10 academias populares para a pessoa idosa no 

município de Vitória. (IBIDEM) 

Uma observação mais atenta aos dados, podemos perceber a preocupação em 

disseminar a atividade física, como uma ferramenta importante na aquisição de Saúde, o 

que parece se distanciar da concepção de saúde ampliada defendida em outros trechos 

dos documentos, conforme nos referimos antes. Esta situação nos levou ao 

questionamento sobre qual a concepção de saúde que os documentos nos apontam em 

relação as Atividade Física/ Práticas Corporais?  

          Acreditamos ser coerente dizer que parece existir um tipo de concepção 

contraditória nas prescrições e relatos de execuções. Tal contradição se mostra quando 

os dados mostram que existe a proposição, como aparece no documento da Prefeitura 

Municipal de Vitória (2011), em querer ser amparado pelo conceito ampliado de Saúde 

surgida da 8ª conferencia Nacional de Saúde, segundo a qual:  

 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 

alimentação, habilitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis da vida 

(BRASIL, 1986. P. 04). 

 

Porém, ao vermos o tratamento que a Atividade Física/ Práticas Corporais recebe 

em outros documentos, como por exemplo, nos relatórios anuais, é possível perceber 

um sentido de alternativa profilática, ou seja, um remédio preventivo. Neste sentido, 

caberia uma concepção de saúde nos moldes tradicionais da ciência reducionista. 

Vejamos alguns trechos: 

 

Avaliar e acompanhar a efetividade das ações de promoção da saúde 

implantadas, através do monitoramento dos indicadores: redução da pressão 
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arterial ,da glicemia e peso nos módulos do SOE e nas U.S’s (PREFEITURA 

DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2006ª.  s/pg.). 

 

Haverá o monitoramento e avaliações periódicas das famílias acompanhadas 

a fim de se analisar indicadores de como: estilo de vida (questionário) 

reeducação dos níveis pressóricos, redução do uso de medicamentos anti-

hipertensivos e hipogliceminiantes, redução do níveis de colesterol e 

triglicerídeos, parâmetros antropométricos (peso, estatura,IMC, RCQ e 

Cintura). (VENTURIM et. al, 2004, pg. 82 apud BACHETTI, 2014) 

 

Realizar o evento Dia Municipal da Atividade Física em parceria com o 

Programa de prevenção e controle da Diabetes em novembro de 2006. 

(PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE – PLANO DE 

AÇÃO, 2006, s/pg.). 

 

A importância da atividade física e da mudança no estilo de vida para a 

prevenção e controle das Doenças e Agravos Não-transmissíveis (DANTs) 

vem ressaltar as contribuições que este profissional (o de Educação Física) 

pode oferecer para a rotina de trabalho e ações desenvolvidas nas UBS junto 

à população. Trata-se de uma frente de ação de prevenção primária, ou seja, 

com o objetivo de evitar que os indivíduos adoeçam e/ou reduzir o consumo 

de medicamentos. (TAGLIAFERRE; ALBUQUERQUE, 2008, pg. 19 apud 

BACHETTI , 2014) 

 

Um estudo promovido por Carletti (1993) que abrangeu 42 pessoas (31% 

homens e 69% mulheres) que frequentavam o módulo Tancredão demonstrou 

que, aqueles usuários que praticavam atividade física regularmente, o fator de 

risco mais frequente era a obesidade e hipertensão arterial. Foram entre estes 

usuários que mais se encontrou relatos de melhorias nas condições de saúde. 

A maior parte dos participantes deste estudo (93%) relatou também melhor 

sensação subjetiva de bem-estar ao aderirem aos exercícios regulares. Outro 

levantamento feito também por Carletti (1998, et. al), entre as usuárias do 

Módulo Tancredão que frequentavam as aulas de ginástica, comparado com 

aquelas que tinham acabado de se cadastrar no SOE, apontou para um menor 

percentual de gordura e maior massa corporal magra entre as praticantes de 

exercício, mesmo tendo estas apresentado maior peso corporal e estarem na 

faixa de idade superior as do grupo de inativas 

(VENTURIM, et.al, 2004, pg. 55-56 apud BACHETTI, 2014)   
     

A nosso ver, o termo Atividade Física, presente nos relatórios parece de acordo aos 

padrões tradicionais de pensar e fazer saúde. Como pudemos ver em nossa revisão, o 

histórico e conceito de saúde no Brasil são marcados pelo discurso de aptidão física, 

presente nos métodos ginásticos (NOGUEIRA; PALMA, 2003), que a partir da segunda 

metade do século XIX, disseminou a prática da atividade física, como estratégia 

principal no adestramento dos corpos e promoção de Saúde. Neste sentido, a atividade 

física ainda é reconhecida no conceito de suas origens
8
. Segundo Silva e Damiani, 

 

                                                 
8
 Para mais informações sobre a origem e histórico da Educação Física, ver em  RAMOS, J. 

J. Exercício Físico na História e na Arte: do homem primitivo aos nossos dias. São Paulo: 
IBRASA, 1982. 
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Grande parcela das iniciativas no âmbito das políticas públicas sociais para o uso 

do tempo livre, mesmo aquelas públicas e não privadas, se filiam a uma 

concepção funcionalista, fundada no adestramento e na repetição, promovendo a 

disseminação de certa lógica instrumental no trato do corpo. (2005, p.19). 

 

            Em razão também dos estudos que fizemos na literatura, reconhecemos a 

importância da atividade física pelos seus benefícios para o estado físico, psicológico e 

social, promovendo saúde e qualidade de vida. Mas é preciso um olhar critico sobre as 

implementações voltadas à prática de Atividade Física centrada na concepção 

biomédica,  pois esta,  não pode ser reduzida a apenas a uma estratégia de redução do 

sedentarismo, atribuindo a causa ao indivíduo,  uma vez que a saúde não resume apenas 

a ausência de doenças, mas sim das nossas condições, relação social, cultural cotidiano.  

Portanto, é importante considerar as dimensões sociais, coletivas que a 

Atividade física/ Práticas Corporais proporciona. Ao promover saúde, a 

intencionalidade não deve estar somada apenas aos aspectos biológicos, mas considerar 

também o conjunto de relação, física, emocional, social que ela possibilita. 

 

b) Concepção a respeito do sujeito responsável pela orientação das práticas de 

Educação física 

 

Na análise dos documentos, um dos pontos que nos chamou-nos a atenção foi o 

surgimento de dois tipos de denominação para o profissional que atua no âmbito da 

Educação Física, com as práticas corporais: ora denominado de professor de Educação 

Física, ora denominado de “técnico desportivo”. Vejamos os trechos que ilustram: 

 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): é um serviço comunitário 

ambulatorial que tem a responsabilidade de cuidar de pessoas com 

transtornos mentais severos e persistentes, incluindo atenção aos familiares. 

Visa tratamento, reabilitação e reinserção social por meio de projetos 

terapêuticos individualizados, com modalidades de atendimento intensivo, 

semi-intensivo e não-intensivo. Trabalha com equipe multidisciplinar 

composta por psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, professores de educação física, terapeutas ocupacionais, 

artistas plásticos e artesãos. (PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA 

DE SAÚDE, 2007a. P.10. Grifo Nosso) 
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 Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) 

serviço ambulatorial destinado ao cuidado de crianças e jovens até 16 anos, 

com transtornos mentais graves, incluindo atenção aos familiares. O trabalho 

é desenvolvido por uma equipe multiprofissional composta por pediatras, 

psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos desportivos 

e por pessoal administrativo. Estes profissionais têm uma atuação 

interdisciplinar visando a prevenção, tratamento e reinserção social por meio 

de oficinas terapêuticas, atividades esportivas, assistência e formulação de 

projeto terapêutico individualizado. (IBIDEM. Grifo Nosso.) 

 

Centro de Referência de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos 

(CPTT):  

é um serviço comunitário ambulatorial que tem a responsabilidade de cuidar 

de pessoas com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, 

incluindo atenção aos familiares. Visa prevenção, tratamento, reabilitação e 

reinserção social por meio de projetos terapêuticos individualizados, com 

modalidades de atendimento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. 

Trabalha com equipe multidisciplinar composta por médicos psiquiatras e 

clínicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, professores de educação física, terapeutas ocupacionais, 

artistas plásticos e artesãos. Clientela: crianças, adolescentes e adultos. 

(PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2007a. P.11. 

Grifo Nosso) 

 

           A princípio inferimos que a variação de denominação se dava por razão das 

transformações específicas da área no que diz respeito à implementação de cursos de 

licenciatura e bacharelado.
9
 No entanto, os documentos apresentam as diferentes 

denominações em diferentes tempos de publicação, embora a denominação técnica 

desportiva predomine, o que nos faz descartar nossas primeiras inferições. Desse modo, 

acreditamos que a diferença de denominação se relacione com a concepção biomédica 

de saúde, que propõe a prática de “atividades físicas” voltadas para um estado de saúde 

biologicamente determinado, em detrimento da implementação de práticas corporais 

voltadas para um estado de saúde concebido de forma ampliada. Chamamos atenção 

para o reforço que essa inferição dá às afirmativas que fazemos na categoria anterior. 

                                                 
9
A graduação em Educação Física é dividida em licenciatura e bacharelado, cada curso com suas diretrizes próprias regulamentadas 

pelo Ministério da Educação. O licenciado atua no âmbito escolar, enquanto o bacharel atua em diversas intervenções que não a 
educação formal. Ver mais em Silva (2011). 
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Outro ponto relevante a discutimos é o papel do professor de Educação física nas 

ações de Saúde. Embora tenhamos percebido na maior parte dos relatórios a 

caracterização da Educação física como atividade física, o mesmo não se resume a isto. 

Como o próprio relatório nos mostra, a presença do “professor de educação física”, 

educador físico, “treinador esportivos”, nos confirma a abrangência de atuação que o 

profissional de educação física possui. Bracht (1999), ao discutir a prática pedagógica 

nos coloca a educação física como um “espaço pedagógico” e expões expressões chaves 

como se entendeu o saber próprio da educação física ou sua especificidade. Que são: 

a) atividade física; em alguns casos, ”atividade físico- esportivas e 

recreativas; 

b)”movimento humano” ou, ainda “movimento humano consistente” 

c) “cultura corporal”, cultura corporal de movimento” ou cultura de 

movimento”(BRACHT,1999,p.43). 

 

        Ao discutir a especificidade da educação física, faço-me uso das reflexões de 

Bracht ao dizer que a Educação física é uma prática pedagógica: 

Já aqui devo dizer que entendo a EF como aquela prática pedagógica que 

trata/tematiza as manifestações da nossa cultura corporal e que essa prática 

busca fundamentar-se em conhecimentos científicos, oferecidos pelas 

abordagens das diferentes disciplinas 

(BRACHT,1999, p. 30). 

 

A cultura corporal de movimento, constituída do jogo, dança, esporte, ginástica e 

etc, são as ferramentas que o educador físico ou professor de Educação física, utiliza nas 

suas intervenções, intervenções estas que possui uma intencionalidade, que vai muito 

além do desenvolvimento biológico, envolve também objetivos sociais. 

Lima (1999) expõe as ideias de Lovisolo, na qual defende a educação física como arte 

da mediação, onde a intervenção ocorre de acordo com suas demandas (educacional, 

esportivo, lazer, estético, saúde etc.), segundo o autor, esta área de 

multidisciplinaridade, faz uso articulado da psicologia, fisiologia, biologia, sociologia 

entre outros, para planejar suas aulas levando em conta a realidade da comunidade, 

grupos de pessoas em que será aplicado. Neste sentido entendo que o papel do professor 

de educação física nas ações presentes no SOE, deva superar objetivos que buscam 

apenas “promoção da Saúde através de redução do sedentarismo”, como demonstra o a 

figura 1, pois esta visão se torna limitada, em comparação ao leque de oportunidades 
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que o profissional possui perante as manifestações corporais e a capacidade de 

transformação social através da suas intervenções. 

Figura 1 

 
   FONTE: PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2008 P .9 

 

 

Ao pensarmos na inserção das práticas corporais/ atividade física na saúde 

coletiva, que parte do principio das condições sociais, econômica e culturais da 

população ou grupo de pessoas, deve-se focar em uma concepção da promoção da saúde 

apoiados em processos educativos, que vão além de transmissão de conhecimento, mas 

de uma construção do saber, que promova saúde em todos os sentidos, segundo o 

conceito ampliado , como já abordados neste texto. 

Portanto, considero que as contribuições tanto do educador físico, quanto do 

licenciado pleno, presente nestes espaços  da Prefeitura Municipal de Vitória-ES, possa 

partir da possibilidade de criar propostas pedagógicas alternativas, que supere as 

concepções tradicionais reducionistas de pensar saúde, e que se comprometam com as 

mudanças sociais. 

 

c) Indícios sobre o uso das práticas corporais nas ações de saúde pública de 

Vitória/ES. 

 

          Com base nos relatórios de gestão de 2005 a 2012, foi possível perceber um 

crescimento em implantações de estrutura e equipamentos que visam as práticas 

corporais/ Atividade física como estratégia para promover saúde e qualidade de vida. 

 Nas tabelas abaixo, demonstramos a alteração no quantitativo dos equipamentos entre 

os anos de implementação e o final do período de gestão: 
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Tabela 1. Dados quantitativos 

      SOE (Serviço de Orientação ao Exercício) 

Ano Módulos de 

atendimento 

 Serviços ofertados 

Medida da pressão arterial e 

frequência cardíaca, 

orientações educativas e 

atividades coletivas tais 

como: Ginástica Localizada, 

Alongamento, Tai chi 

chuan, Yoga e 

Hidroginástica. 

2005 11 módulos 

2012  12 módulos+ 1 

Soe móvel
10

 

              Fonte: PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE, 2005-212 

Tabela 2. Dados quantitativos 

  Academia popular (quant.) Academia do Idoso (quant.) 

  

  

Ano 

                   

               02 

 

Ano 
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2006 2010 

2012 

 

              03 2012 17 

Fonte: PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE,2006-2012 

                  

Além da ampliação dos equipamentos encontramos indício das práticas corporais/ 

atividade física, conforme já citado, nos espaços da CAPS, CAPSi, CPTT, e nas 

Unidades Básicas de Saúde. 

        Estes indícios nos mostram uma participação ativa da Atividade Física/Práticas 

Corporais no planejamento de políticas públicas de saúde.  

Se tratando dos termos atividade física e práticas corporais, notamos outro ponto que 

podemos discutir: é o fato de que na maioria dos trechos encontramos a expressão 

“atividade física” sendo utilizada e relacionada com a saúde do indivíduo. Poucas foram 

às vezes que encontramos a expressão “práticas corporais”, na perspectiva que já 

                                                 
10

 SOE móvel: carro volante que fazem atendimento em lugares diferenciados 
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comentamos nesse texto, isto é, sugerido por Carvalho (2007) e outros autores, como 

uma nova perspectiva de entender o movimento corporal como fator importante na 

promoção da saúde. Vale ressaltar que em quase todos os trechos encontrados que 

possuem a expressão “práticas corporais”, ela não foi usada como sinônimo de atividade 

física. Esse fato nos sugere que os responsáveis pela elaboração dos documentos já 

diferenciam uma prática da outra, apesar de não deixarem claros os dois conceitos. Em 

todo caso, resta-nos saber se essa diferenciação acontece também nos campos de 

atuação não ficando apenas na teoria. 

    Vejamos: 

  Equipes compostas por 01 prof. Ed. Física (8h), 01 nutricionista (8h), 01 

fisioterapeuta (8h), 01 assistente social (8h), 01 psicólogo (8h), 01 instrutor 

de práticas corporais (8h) e 02 psiquiatras (4h) (PREFEITURA DE 

VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE – PLANO DE AÇÃO 2006, s/pg.) 

 

Fortalecer as iniciativas no campo da atividade física, lazer e saúde de modo 

que os usuários sejam incentivados e orientados na realização de práticas 

corporais. 

(PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE – PLANO DE 

AÇÃO 2006, s/pg.) 

   

Elaborar um plano de atividades que estimulem e orientem a realização de 

práticas corporais em conjunto com equipe dos programas de combate do 

Tabagismo, Hipertensão arterial , diabetes, obesidade, câncer e outras 

doenças crônicas (PREFEITURA DE VITÓRIA/SECRETARIA DE SAÚDE 

– PLANO DE AÇÃO 2006, s/pg.). 

         

         Embora o argumento maior nos permita entender um segmento biomédico por 

parte das ações presentes no relatório, as intervenções podem ser feitas de maneiras 

diferenciada, pois cada núcleo trabalha como uma perspectiva diferente. Essa 

possibilidade não foi possível detectarmos nos documentos disponíveis. 

 

5 - Conclusões 

        Vitória possui ações que utilizam das práticas corporais e das atividades física, 

inclusive com a presença do profissional de Educação Física, destacando-se o SOE. Este 

Programa, assim como toda a política de saúde local, embora ainda de maneira frágil e 

sustentada muitas vezes no modelo biomédico de saúde, apresenta sinais do movimento 
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de valorização da Atividade Física/Prática Corporal a partir da inserção do profissional 

de Educação Física, perante a promoção e prevenção da saúde nas ações de saúde do 

município.  

 Encontramos ainda evidências que mostraram dupla referência ao sujeito que 

trabalha nas intervenções com as práticas corporais, ora denominado de professor de 

Educação física, ora denominado de técnico desportivo. Acreditamos que essa situação 

se apresenta menos por uma divisão na área da educação física entre licenciatura e 

bacharelado, e mais pela não consolidação da concepção ampliada de saúde. Nesse 

caso, a ideia de técnico esportivo estaria vinculada também à concepção biomédica. 

Mas acreditamos que estas interpretações não são conclusivas, uma vez que os espaços 

na qual a educação física está inserida através das práticas corporais, possuem objetivos 

diferentes uma da outra, sabemos que o profissional de educação física tem capacidade 

de trabalhar em prol da transformação social, portanto o que nos diz o relatório pode 

não condizer com a realidade da prática. Neste caso os dados encontrados no relatório 

não são suficientes para julgarmos a prática do profissional de Educação física.  

       Por fim, para além de indícios nos documentos que apontam a inserção da educação 

física nas políticas de saúde, ainda que alguma ausência de clareza quanto às formas 

como se dá a contribuição da área nas políticas, pudemos inferir que a inserção também 

parece ocorrer quando pudemos verificar o aumento quantitativo de instalações 

destinadas também à prática de atividades corporais. Para nós, o aumento de instalações 

representa aumento de atuação profissional e, consequentemente, mais inserção. 

Acreditamos que novos estudos, com inserção no campo, possam nos mostrar 

novas descobertas quanto ao funcionamento das ações. 
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