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RESUMO 

Considerando os cursos de formação em saúde com diálogo e cenários de prática do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Disciplina Saúde e Cidadania ''SACI'' configura-se como uma 

possibilidade de investigação. No momento em que o multiprofissional, a 

interdisciplinaridade, as experiências de vida, as interrogações sobre a saúde, as formas de 

cuidado, a observação da realidade social e a cultura de um lugar, potencialidades e 

fragilidades são consideradas e tem como características, o diálogo com outras áreas do 

conhecimento, o processo de democracia, coletividade, construção do conhecimento e espaço 

de escuta do outro. O objetivo da pesquisa é analisar o material didático relacionado à 

Atividade Integrada, ''Saúde e Cidadania'', no sentido de identificar e analisar compreensões 

de corpo. A partir do que já tem produzido com a intenção de aproximar e ampliar o olhar e a 

relação da Educação Física com o Programa Saúde da Família. Com relação à metodologia, 

trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com enfoque de uma pesquisa 

documental,por meio da análise de conteúdo. Esse processo metodológico deu-se a partir da 

leitura do corpus de análise composto pelo Programa da Atividade Integrada Saúde e 

Cidadania, os quatro textos e o livro ''O que é Cidadania'', trabalhados durante a Disciplina, 

intitulados como; O trabalho em equipe, Saúde e Cidadania, Mas o que é mesmo um 

problema?, e “Porque usar técnicas etnográficas no mapeamento”. Após a leitura do material 

didático foram constituídas  categorias de análise que foram  interpretadas e relacionadas com 

o referencial teórico.  As categorias de análise foram:  corpo social-histórico, corpo sujeito 

ativo e corpo saúde. Identificamos assim, que a Disciplina SACI, nos seus discursos busca 

superar esses aspectos instrumentais do corpo e ampliar a compreensão desse, no momento 

que considera o corpo, a saúde relacionados não apenas a aspectos biológicos, mas sociais e 

culturais. Com isso, acreditamos que a pesquisa contribuiu ainda, para discutir os conceitos e 

reflexões sobre corpo, colaborando para que a sociedade compreenda a relação interligada 

entre corpo, saúde e cultura. 
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ABSTRACT 

 

Considering the health training courses dialogue and practical activities of the Unified Health 

System (SUS), the Discipline Health and Citizenship '' SACI '' appears as a possibility 

research. By the time the multidisciplinary, interdisciplinary, life experiences, the questions 

on health, forms of care, observation of social reality and the culture of a place, strengths and 

weaknesses, are considered and its characteristics, dialogue with other areas of knowledge, 

the process of democracy, community, knowledge building and listening space of the other. 

The objective of the research is to analyze the educational materials related to Integrated 

Activity, '' Health and Citizenship ', in order to identify and analyze body of understandings. 

From what has already been produced with the intention of bringing and broaden perspectives 

and the relationship of physical education with the Family Health Program. With respect to 

methodology, it is a qualitative research, with a focus of a documentary research, using 

content analysis. This methodological process happened from reading the corpus of analysis 

consists of the Programme of Activity Integrated Health and Citizenship, the four texts and 

the book '' What is Citizenship '', worked for the discipline, titled as; Teamwork, Health and 

Citizenship, but what is even a problem ?, and "Why use ethnographic techniques in 

mapping." After reading the teaching material analysis categories were established that were 

interpreted and related to the theoretical framework. The categories were: social-historical 

body, active subject body and body health. Identified so that the discipline SACI, in their 

speeches seeks to overcome these instrumental aspects of the body and increase the 

understanding that, when considering the body, health related not only biological, but social 

and cultural. Thus, we believe that research also contributed to discuss the concepts and 

reflections on the body, contributing to the society to understand the interconnected 

relationship between body, health and culture. 

 

 

KEYWORDS: Body.Health.Citizenship 
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INTRODUÇÃO 

A Disciplina denominada Atividade Integrada ''Saúde e Cidadania''(SACI) 

foi criada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, no segundo 

semestre do ano 2000.  Trata-se de uma atividade que envolve, 

simultaneamente, ações de ensino, pesquisa e extensão e se coloca como 

iniciativa de flexibilização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Área da 

Saúde da UFRN sob a responsabilidade do Departamento de Saúde Coletiva da 

UFRN. 

A SACI é desenvolvida como um programa estruturante de educação, 

com o objetivo de conhecer a comunidade, seus equipamentos e os fatores 

determinantes do processo saúde-doença, entre outros.   

Enquanto aluna, percebi que poderia ser uma possibilidade de 

investigação sobre o corpo, a partir das temáticas abordadas durante a 

Disciplina, como a multidisciplinaridade, as experiências de vida, as 

interrogações sobre a saúde, as formas de cuidado, a observação da realidade 

social e a cultura de um lugar, suas potencialidades e fragilidades.Temas 

relevantes à formação dos alunos, particularmente da área de conhecimento da 

Educação Física, diante da pluralidade da área, da necessidade de reflexão e 

diálogo com os diferentes saberes, diante dos campos de atuação do profissional 

da área de Educação Física .  

Neste momento recorro à produção do portfólio construído ao longo da 

disciplina, recuperando e relembrando experiências vividas durante a mesma, 
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tão pertinentes à escrita desse trabalho.  Enfatizando  que,  a forma de 

apresentação da Disciplina, gerou dentro de mim uma mistura de sensações 

como, curiosidade, motivação, entre outros, percebendo o início de um processo 

de desconstrução relacionado às comunidades, sedes das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) onde era realizada a Disciplina.  

A Disciplina possui uma carga horária de 60 horas, tendo, como cenário 

de práticas, os diversos bairros do município de Natal, Rio Grande do Norte, 

ocorrendo as reuniões nas Unidades de Saúde que tenham a estratégia da saúde 

da Família (ESF).  

Como discente da Disciplina, passei também a aspirar um novo olhar 

sobre a comunidade dos Guarapes, Bairro da zona Oeste da Cidade do Natal Rio 

Grande do Norte, a partir das explanações abordadas durante a Disciplina. 

Passei também a recuperar ou até mesmo a formar um olhar ‘inocente’’ a 

respeito dessa, muitas vezes distorcido pelo ‘’pré-conceito’’, constituído com 

influência de informações sensacionalistas, exteriores à comunidade, como por 

exemplo a mídia.  

Percebo como característica muito forte da Disciplina SACI, a 

interdisciplinaridade e atuações multiprofissionais, o diálogo com outras áreas 

do conhecimento, o processo de democracia, coletividade, construção do 

conhecimento e espaço de escuta do outro. Considerando os conhecimentos 

prévios dos alunos, trabalha o conceito de saúde e cidadania, saúde como um 

processo, que não pode ser avaliado ou medido, que buscará um equilíbrio entre 
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os fatores que a compõe. E a cidadania como um conjunto, algo a ser 

conquistado, aliado aos atributos que implica na consolidação da democracia, 

nas transformações das instituições do Estado e em mudanças na cultura da 

sociedade (VILLAR,1994).  

Dessa forma é um grande diferencial das outras Disciplinas acadêmicas 

‘’tradicionais’’, na formação dos alunos, as quais oferecem situações prontas, 

onde não temos voz para construí-las, mas apenas a serem ‘’impostas’’ não 

havendo a  construção do conhecimento. Recordo ainda, que me sentia  inserida 

no processo de aprendizagem ao compartilhar conhecimentos, com alunos de 

outras áreas, com os profissionais e a comunidade, parte da sociedade, 

dialogando com a Universidade, sendo uma aproximação e construção da 

formação acadêmica. 

Assim, a partir da experiência da disciplina SACI, despertei para 

possibilidade de transformá-la em um objeto de investigação no projeto de 

pesquisa do Programa de Pós Graduação em Educação Física (PPGEF), tendo 

como foco  as compreensões de corpo que perpassam a disciplina, a partir do 

que já tem produzido com a intenção de aproximar e ampliar o olhar e a relação 

da Educação Física com o Programa Saúde da Família. 

A SACI visa oferecer ao aluno iniciante dos cursos dessa área, o ambiente 

propício à reflexão sobre os problemas de saúde da população e as ações de 

atenção à saúde na comunidade, pelo estabelecimento da relação entre educação, 

saúde e cidadania. Através do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a 
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SACI busca integração do ensino a partir da maior articulação entre 

básico/profissionalizante, teoria/prática, disciplinas e cursos com os serviços de 

saúde e a comunidade. 

Desenvolvida como um programa estruturante de educação, sendo 

formalizada e integralizada nos currículos acadêmicos como uma disciplina 

ofertada semestralmente, aos alunos matriculados no primeiro ou segundo 

período dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia e Educação Física da UFRN
1
, sendo obrigatório aos cursos 

Medicina,Odontologia ,Enfermagem e Nutrição e para os demais cursos é 

optativa. 

Apesar desses avanços no modelo de reorientação acadêmica que 

ultrapassa o modelo hospitalocêntrico, não há preocupações específicas na 

Disciplina em discutir sobre a temática do corpo humano. Ao realizar um estado 

da arte acerca dessas temáticas foram feitos levantamento nas bases de dados: 

Bireme, Lilac’s, Medline, Scielo, Google acadêmico e Periódicos Capes
2
, 

verificou-se a ausência de estudos sobre o corpo na Disciplina ‘’Saúde e 

Cidadania’’ e  no currículo do curso de Educação Física, não há disciplinas que aproximem a 

área e discutam sobre o Sistema Único de Saúde. 

                                                           

1
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação Física, turma 

2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da Disciplina). 

2
 O estado da arte foi realizado no período de junho de 2013 
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Diante dessas considerações foi elaborado a partir dessa problemática, a 

seguinte questão de estudo: Quais as compreensões de corpo presentes em 

produções relacionadas à Disciplina’’ Saúde e Cidadania’’?  

O objetivo da pesquisa, então, é  analisar o material didático relacionadas 

à Atividade Integrada ''Saúde e Cidadania'', no sentido de identificar e analisar 

compreensões de corpo. 

Dessa forma, essa pesquisa poderá contribuir com  todas as áreas de 

conhecimento, pois a SACI é desenvolvida a partir da interdisciplinaridade, da 

reflexão crítica sobre saúde, do diálogo com as diferentes áreas,  através do 

contato com textos de outras áreas do conhecimento, através da 

multidisciplinaridade, das experiências de vida, das interrogações sobre a saúde, 

das formas de cuidado, da observação da realidade social e da cultura de um 

lugar,  de suas potencialidades e fragilidades. 

 Deste modo,  há a necessidade de reflexão e diálogo com os diferentes 

saberes. Diante da pluralidade da área, gera inquietações acerca da Educação 

Física, repensando discursos e espaços de atuação profissional.  

Visto que a área da Educação Física é muito relacionada ao mercado de 

consumo de busca pelo ''corpo ideal'', impondo padrões de beleza e saúde e 

pouco se discute o Sistema Único de Saúde (SUS), como destaca Machado 

(2007), uma vez que na sua maioria a formação é pautada em aspectos 

biológicos, ao invés de um olhar integral e humanista.  
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Nota-se que em muito é preciso avançar no que diz respeito à 

compreensão de saúde, principalmente na perspectiva da verdade do corpo, pois 

é um processo dinâmico cujo ser humano, enquanto existe como ser situado no 

mundo, busca harmonizar-se com o restante da natureza. Salienta-se que a saúde 

não se restringe somente aos aspectos individuais, nem muito menos apenas aos 

aspectos coletivos (MENDES, 2007). 

E essa compreensão avançada de saúde deve permear a formação nessa 

área, tendo em vista também, a influência e relevância da compreensão de corpo 

para mesma.   

O corpo é um lugar de aprendizagem e relação com o mundo, que requer 

uma atenção com si e com os outros, revelando um cuidado com o corpo, que 

pode ser tematizado nas diferentes práticas na área da saúde. O desafio está em 

superarmos o aspecto instrumental, que, em geral caracteriza boa parte das 

abordagens sobre o corpo (NÓBREGA, 1999),pois o corpo é um espaço tanto 

biológico como simbólico e cultural.   

Visto que todo ato humano é biocultural, os gestos, considerados 

bioculturais, expressam nossa própria vida individual e coletiva porque têm um 

sentido histórico, e o conhecimento de si pode contribuir para que cada 

indivíduo possa estabelecer uma nova maneira de se relacionar com si e com os 

outros, no mundo em que vive tomando decisões e despertando sentidos, tendo 

uma nova interpretação de suas ações (MENDES e NÓBREGA, 2007). 
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Com isso, acreditamos que a pesquisa contribuiu ainda, para discutir os 

conceitos e reflexões sobre corpo, colaborando para que a sociedade 

compreenda a relação interligada entre corpo, saúde e cultura.  

Ampliando conceitos na área da Educação Física em diálogo com o 

Sistema Único de Saúde, estendendo suas investigações com a Estratégia de 

Saúde da Família, abordando o corpo não apenas como biológico, mas 

considerando os aspectos sociais e culturais ,visto que a SACI , segundo Araújo 

et al (2013) enquanto componente curricular multiprofissional na formação em 

saúde da UFRN, fomenta o permanente movimento entre ação-reflexão-ação ao 

ofertar momentos de vivência partilhada dos conteúdos a partir do estudo de um 

dado território adstrito a uma Unidade de Saúde da Família. 

Compreende-se a SACI como um experimento curricular que reflete os avanços no 

debate sobre as diretrizes de formação na área de saúde por sua característica 

multiprofissional. Segundo a avaliação institucional, a dinâmica que envolve esse 

componente curricular tem desenvolvido a autonomia do aluno, o seu 

reconhecimento como agente de transformação social, além de favorecer a formação 

de uma consciência abrangente do que possa ser o processo saúde-doença 

(ARAÚJO, 2013, p.02) 

 

Ao passo que, essa configuração da SACI torna suas implicações 

relevantes à formação em saúde. 

Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com enfoque de uma pesquisa documental. Os  aspectos 

metodológicos adotados nesse tipo de pesquisa apresentam no momento, uma 

amostra interessante e, de certo modo, ampla. O método de investigação 

qualitativa pressupõe uma abordagem diferenciada também no que se refere aos 
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instrumentos de coletas de informações. As pesquisas de corte qualitativo não 

costumam se servir de instrumentos de coleta de informações que utilizam 

valores numéricos ou que tomem apoio neles para proceder a análise e 

interpretação das informações recolhidas (TRIVINOS, 2004). 

Diante disto, optamos por analisar as produções sobre a SACI para 

identificar compreensões de corpo por meio da análise de conteúdo. Segundo 

Bardin (2011, p.15), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados, realizada em três fases: 

a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. 

A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção, inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não) . Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens. (BARDIN,2011). 

Assim, esse processo metodológico deu-se a partir da leitura do corpus de 

análise composto pelo Programa da Atividade Integrada Saúde e Cidadania, 

quatro textos e um livro ''O que é cidadania'', abordados durante a Disciplina. Os 

textos intitulados são; ''O trabalho em equipe'', texto obtido através do Programa 

da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação Física, turma 2011.2, 

por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos 
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da Disciplina); ''Saúde e Cidadania'' que é  uma apostila; ''Mas o que é mesmo 

um problema?'', texto do Ministério da Saúde; e ''Porque usar técnicas 

etnográficas no mapeamento''
3
, capítulo de um livro.  

Dessa forma a leitura do corpus de análise, configurou a etapa da pré-

análise e exploração do material, da análise de conteúdo, contribuindo para 

escolha e constituição das categorias de análise a serem interpretadas e 

relacionadas com o referencial teórico sendo essas;  corpo social-histórico, 

corpo sujeito ativo e corpo saúde. 

Com relação à organização da dissertação, o presente trabalho está 

construído em dois capítulos. O primeiro com o título de ''A atividade  Saúde e 

Cidadania ''SACI'' e seu desenvolvimento'' e o segundo '' Compreensões de 

corpo na SACI''. No primeiro capítulo, trazemos a  caracterização da disciplina 

intitulada ''SACI'' , sua criação, proposta, como se desenvolve e alguns dos  

trabalhos realizados durante a mesma. No segundo, demonstramos e analisamos 

as compreensões de corpo a partir das categorias criadas. E nas considerações 

finais, destaca-se que a Disciplina SACI, nos seus discursos busca superar esses 

aspectos instrumentais do corpo e ampliar a compreensão desse, no momento 

                                                           

3 In: LESCHER, Auro Danny; et. al. Cartografia de uma rede: reflexões sobre um 

mapeamento da circulação de crianças e adolescentes em situação de rua da cidade de São Paulo. [São 

Paulo: USP, 1998]. p. 6-10. 
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que considera o corpo, a saúde relacionados não apenas a aspectos biológicos, 

mas sociais e culturais. 
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CAPÍTULO 1 

 

A ATIVIDADE SAÚDE E CIDADANIA ''SACI'' E SEU DESENVOLVIMENTO 
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1 A ATIVIDADE SAÚDE E CIDADANIA ''SACI'' E SEU 

DESENVOLVIMENTO 

Apresentaremos neste capítulo a  caracterização da disciplina intitulada 

''SACI'' , sua criação, proposta, como se desenvolve e alguns dos  trabalhos 

realizados durante a mesma. A SACI, criada na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, UFRN, em 2000.2, passou a fazer parte do programa pet-

saúde natal em 2009.1, PET-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde) da Família, pelo reconhecimento institucional do seu papel estruturante 

de mudanças na formação dos profissionais de saúde, o qual conduz a ações de 

ensino, pesquisa e extensão articuladas às necessidades de saúde diagnosticadas 

na Atenção Básica (RIBEIRO,2013).  

Para participar do PET-Saúde as Universidades Brasileiras concorrem a 

editais bienalmente, lançando propostas cuja aprovação é homologada em 

portarias. Este programa ocorre atrelado ao Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). Este foi instituído pela portaria 

interministerial nº 2.101 de três de novembro de 2005, contemplando os cursos 

de graduação das profissões que integravam o Estratégia Saúde da Família 

(Medicina, Enfermagem e Odontologia), objetivando:  

I - reorientar o processo de formação em Medicina, Enfermagem e Odontologia de 

modo a oferecer à sociedade profissionais habilitados para responder às 

necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS;  

II - estabelecer mecanismos de cooperação entre os gestores do SUS e as escolas de 

Medicina, Enfermagem e Odontologia, visando à melhoria da qualidade e 

resolubilidade da atenção prestada ao cidadão e a integração da rede à formação dos 

profissionais de saúde na graduação e na educação permanente;  
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III - incorporar, no processo de formação da Medicina, Enfermagem e Odontologia, 

abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção de saúde; e  

 

IV - ampliar a duração da prática educacional na rede de serviços básicos de saúde 

(BRASIL, 2005, p.111 apud RIBEIRO,2013).  

 

Em março de 2010, a partir da instituição do PET-Saúde pela portaria 

interministerial n° 421/210 (revoga a portaria interministerial n°1802/ Ministério 

da Saúde/ Ministério da Educação), os cursos de graduação e pós-graduação 

brasileiros da área da saúde passaram a ser contemplados nessa reorientação do 

ensino, de modo a “fomentar grupos de aprendizagem tutorial em áreas 

estratégicas para o Sistema Único de Saúde [...] tendo em perspectiva a inserção 

das necessidades dos serviços como fonte de produção do conhecimento e 

pesquisa nas instituições de ensino”. (BRASIL, 2010, p. 52 apud RIBEIRO, 

2013).  

A inclusão do ensino no PET-Saúde da Família-Natal iniciou-se no ano de 

2009, porém, o esforço de uma formação que atrelasse teoria e prática data de 

um período anterior. Segundo Medeiros Júnior et al. (2011), já em 1995, com o 

projeto “Uma Nova Iniciativa no Campo da Formação de Profissionais de 

Saúde” (UNI-Natal), foram desenvolvidas diversificadas atividades nos Distritos 

Sanitários Leste e Oeste da capital potiguar, especialmente em bairros menos 

favorecidos.  

Na tentativa de romper com o modelo de assistência vigente e com o 

atendimento por demanda espontânea. Tais ações proporcionaram ainda 

parcerias entre serviço, comunidade e UFRN no sentido de enfrentar os 
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problemas encontrados. Depois, a Universidade criou o Projeto Educação, Saúde 

e Cidadania (PESC), o que viabilizou o cadastro da atividade complementar 

SACI como Disciplina do Departamento de Saúde Coletiva em 2000.2, 

inserindo graduandos nos serviços e, proporcionando ainda, cenários de práticas 

de ensino e pesquisa aos pós-graduandos. 

A SACI é uma atividade que envolve, simultaneamente, ações de ensino, 

pesquisa e extensão e se coloca como iniciativa de flexibilização dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos da Área da Saúde da UFRN sob responsabilidade do 

Departamento de Saúde Coletiva da UFRN. 

A SACI, é desenvolvida como um programa estruturante de educação, 

sendo formalizada e integralizada nos currículos acadêmicos ofertada 

semestralmente, aos alunos matriculados no primeiro ou segundo período, sendo 

uma disciplina obrigatória aos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, 

Nutrição, e optativa ou complementar, aos demais cursos. 

 A Atividade Integrada Saúde e Cidadania - SACI tem como objetivos: 

 

Mobilizar nos estudantes um conjunto de conhecimentos e habilidades no campo das 

relações interpessoais que possibilitem trabalhar em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional; 

 

O movimento para construção da Cidadania no Setor Saúde: histórico, princípios 

orientadores e as bases organizacionais do SUS; 

 

Compreender o conceito ampliado, os determinantes e condicionantes do processo-

saúde doença e sua relação com a cidadania; 

 

Aprender a identificar, refletir e priorizar problemas de uma comunidade e a agir de 

forma estratégica sobre suas causas; 
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Refletir sobre os princípios e valores que orientam o aprimoramento ético e cidadão 

no relacionamento com colegas da própria equipe e com as pessoas da comunidade.
4
 

 

A Disciplina possui uma carga horária de 60 horas, tem como cenário de 

práticas, os diversos bairros do município de  Natal, Rio Grande do Norte, 

acontecendo as reuniões, aulas, encontros nas Unidades de Saúde que tenham a 

estratégia da saúde da Família (ESF).     

           Segundo Araújo et al (2013) , a metodologia utilizada neste componente 

curricular vem priorizando aspectos pedagógicos da Escola Crítica, com 

abordagem problematizadora, a qual estabelece o papel do orientador como o 

facilitador do processo ensino-aprendizagem, e compreende o aluno como 

sujeito ativo. Aproximando-se da perspectiva freireana de educação, pois; 

 a SACI enquanto componente curricular multiprofissional na formação em saúde da 

UFRN, fomenta o permanente movimento entre ação-reflexão-ação ao ofertar 

momentos de vivência partilhada dos conteúdos a partir do estudo de um dado 

território adstrito a uma Unidade de Saúde da Família. Para tanto, a atividade 

integrada é desenvolvida em três etapas principais durante cada semestre letivo, 

quais sejam: Estudo da realidade – Consta de momentos exploratórios pelo território 

adstrito às Unidades de Saúde da Família (USF);  Organização dos dados da 

realidade – Consta da formatação do diagnóstico da situação do território a partir da 

identificação dos problemas e potencialidades locais;  Intervenção na realidade – 

Consta da elaboração e execução de um plano de intervenção que trate de um tema 

central da comunidade, observado pelo grupo e que possa contribuir para a 

promoção da saúde (ARAÚJO, 2013, p. 2). 

 

                                                           

4
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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Dessa forma, a SACI favorece a participação de vários atores sociais, dentre 

eles: docentes, estudantes, profissionais de saúde, e a aproximação desses com a 

realidade social, 

Tais movimentos permitem aos alunos e, por que não dizer, também ao(s) 

professor(es) que o(s) acompanha(m) a conquista de graus diferenciados de 

autonomia e liberdade, pelo conhecimento, pelas habilidades intelectuais que 

mobilizam/ desenvolvem, e de graus diferenciados de consciência política, pela 

percepção de seu papel social, dentro de um contexto multideterminado (BERBEL, 

2012, p.82). 

 

Este modelo de ensino adotado na Disciplina SACI, vivenciado por alunos 

de vários cursos, sob a tutoria de um professor-tutor e colaboração de 

preceptores de diversas áreas da saúde baseia-se em problemas para a formação 

em saúde, tendo inspiração no método do Arco sugerido por Charles Maguerez, 

a qual trata-se de uma concepção que acredita na educação como uma prática 

social e não individual ou individualizante representado graficamente pela 

imagem, conforme Figura 1. 

 
Figura 1 – Modelo do processo de ensino-aprendizagem a partir do Arco de Maguerez. 

Fonte: BERBEL, 2012. 

 
 

      Essa figura 1 representa as ações para o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. As ações partem da observação de um recorte da 
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realidade associado á temática eleita para o estudo. Da observação analítica e 

crítica dessa parcela da realidade é extraído um problema relevante para o 

estudo. Seguem-se as definições dos aspectos do problema a estudar, o problema 

propriamente dito de tais aspectos, que preparam para as últimas etapas, das 

hipóteses de solução e da aplicação de uma ou mais dessas hipóteses na 

realidade da qual se extraiu o problema (BERBEL, 2012). 

Essa metodologia de ensino norteia as atividades vivenciadas durante a  

Disciplina SACI, ligadas à Unidade de Saúde da Família (USF), que serão 

apontadas nesse momento.A Unidade de Saúde da Família (USF) segundo Vilar 

(2014), é uma unidade específica para a prestação de assistência em atenção 

contínua programada nas especialidades básicas e com equipe multidisciplinar, 

para desenvolver as atividades que atendem às diretrizes da ESF.  

 

 

 

Imagem 02- Passeio exploratório pela comunidade 

Fonte: (SILVA, 2011). 
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Esta imagem 02 traz  um agente comunitário, apresentando as realidades 

da comunidade dos Guarapes, bairro de atuação da turma durante a Disciplina 

SACI localizado na zona oeste da Cidade do Natal/RN. 

A imagem traz as realidades dessa comunidade e seus principais 

equipamentos sociais, aos alunos e tutora da Disciplina da turma 2011.2, 

expressando a dimensão política da Disciplina, no sentido de discussão e 

reflexão sobre a realidade que a disciplina SACI traz para os alunos e equipe em 

vista do diálogo com a comunidade. Isto favorece, como cita o programa da 

Disciplina o ambiente propício à reflexão sobre os problemas de saúde da 

população e da cidadania. 

A luta pela cidadania  não se restringe às leis , embora elas lhe sejam essenciais. As 

leis são instrumentos importantes para fazer valer nossos direitos, ainda que  por 

meio de inúmeras pressões sociais. E, quanto mais a sociedade evolui, mais os 

homens serão capazes de lidar com os conflitos pela palavra, conforme o espírito da 

pólis grega''(COVRE, 1995,pág.29). 

 

Dessa forma, esse contexto de luta pela cidadania dialoga coerentemente 

com um dos objetivos da Disciplina quando cita que;  o movimento para 

construção da cidadania no setor saúde: histórico, princípios orientadores e as 

bases organizacionais do SUS, pois a cidadania segundo Covre, (1995), é o 

próprio direito à vida no sentido pleno sendo uma interligação entre os direitos 

civis, políticos e sociais, está relacionada ao surgimento da vida da cidade, à 

capacidade de os homens exercerem direitos e deveres de cidadão. 

Direito, pressupõe o acesso a determinados bens ou serviços e/ou liberdade de gozo 

de uma situação. Alguns autores classificam os direitos em: direitos humanos e 
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direitos dos cidadãos. Os direitos dos cidadãos além de inserir os naturais incluem 

outros que podem variar de acordo com as leis e os vínculos de cada nacionalidade. 

Outra classificação diferencia os direitos dos cidadãos em três tipos: civis, políticos 

e sociais. Os civis são inerentes à liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir, 

de opção sexual e de religião. Os políticos se expressam através do direito de votar e 

ser votado e de associação, e os sociais se referem ao acesso a bens e serviços 

essenciais às necessidades básicas (saúde, educação, moradia, trabalho, lazer entre 

outros). (VILLAR, [1994]). 

 

Os conceitos de saúde e cidadania são vistos  como um processo,  a saúde 

que não pode ser avaliada ou medida, que buscará um equilíbrio entre os fatores 

que a compõe, segundo Luz (2006) apud  Villar ([1994]), assinala que esta é 

mais do que um estado natural, é uma definição construída social e 

culturalmente.  

E destaca que apesar do caráter utópico do conceito de saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), como completo bem estar físico, mental 

e social, mais recentemente acrescentada às dimensões espiritual e ambiental, tal 

conceito incorpora o sistema de dimensões que compõem o viver humano em 

complexa teia de relações. Assim, o pensamento implícito nesta definição não 

apenas exprime, mas amplia a concepção de saúde para uma perspectiva inter e 

transdisciplinar. 

Com relação à cidadania, segundo Villar,([1994]) é um tema  

frequentemente debatido no sentido da consciência e da expansão de direitos e 

na perspectiva da consolidação da democracia., como esse conjunto aliado a 

esses atributos. Entendemos esses conceitos como sendo subjetivos, ao passo 

que cada sujeito tem sua interpretação e maneira de vivê-los. 
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Visto que direitos políticos dizem respeito à deliberação do homem sobre 

sua vida, ao direito de ter livre expressão de pensamento e prática política , 

religiosa etc. (COVRE,1995). O conjunto dos três direitos, políticos, civis e 

sociais, são conteúdos da cidadania, que está sempre em processo, e  que 

compõem os direitos dos cidadãos, e que devem estar articulados entre si.  A 

cidadania só existirá se houver a prática da reivindicação. 

Dessa forma nos reportando à vivência da Disciplina no período de 

2011.2, esta se deu na Unidade de Saúde da Família do Bairro Guarapes, 

localizada no município de Natal/ RN, a Unidade estava em reforma há 2 anos e 

meio, na época, como pode ser observado na imagem 3, a qual na sua fachada já 

revelava uma certa deterioração do prédio, uma certa fragilidade na sua estrutura 

física, mas atendia a população mesmo diante de suas limitações, trabalhando 

com a estratégia saúde da família.  
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Imagem 03- Fachada da Unidade de Saúde da Família do Bairro Guarapes 

Fonte: (SILVA,2011) 

 

Esse contexto de atendimento à comunidade mesmo mediante a 

fragilidade nas estruturas física da Unidade de Saúde, revelava uma força de 

vontade, criatividade, compromisso e sensibilidade através de seus funcionários, 

que trabalhavam em equipe e em conjunto com a comunidade dos Guarapes. De 

forma que os funcionários revelaram através de conversas, que tantas vezes 

precisavam trabalhar sem condições básicas, improvisando materiais e situações 

de atendimento, mas com autonomia e criatividade. 

Dessa forma, cobravam seus direitos e direitos da população e não se 

rendiam à falta de compromisso e responsabilidade do poder público devido à 

ausência de compromisso com a saúde, citavam, configurando assim seus papéis 
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como cidadãos, pois ser cidadão não é só ter direito a votar, mas ter direito e 

deveres, ser súdito e soberano (COVRE, 1995) . 

Diante dos objetivos apresentados, e da configuração da Disciplina SACI,  

podemos  compreendê-la ou até mesmo perceber esses objetivos materializando-

se, através da vivência da prática da mesma, ao apreciar como esta se  

desenvolve. 

Portanto, faz-se necessário recorrer à produção do portfólio como sendo o 

relato de experiência na disciplina Saúde e Cidadania- SACI, construído ao 

longo das três unidades da mesma, a partir dos temas de cada aula como; SACI e 

o cenário da aprendizagem,  O trabalho em Equipe, A Construção do exercício 

da Cidadania no Brasil, Diagnóstico situacional da comunidade, 

Territorialidade: o lugar como processo de construção de soluções para 

ampliação da cidadania, Mapa Social: Trabalhando com problemas e 

Planejamento local participativo.  

 Todos esses temas eram discutidos dentro do grupo, que configurava a 

turma, a partir de suas reflexões, nas conversas, leituras e saberes 

compartilhados, assim construíamos e reconstruíamos novas ideias acerca da 

saúde e da cidadania.  

Destacamos nesse momento um dos textos abordados no momento de 

uma das aula, onde houve a apresentação da turma e das preceptoras, através das 

dinâmicas ‘’caixa de pandora’’ e da ‘’teia’’ abordando o conjunto de habilidades 

necessárias para um trabalho em equipe. 
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Imagem 04- Apresentação das preceptoras 

Fonte: (SILVA, 2011) 

 

  

Imagem 05- Dinâmica Caixa de Pandora 

Fonte: (SILVA, 2011) 

 

No momento da discussão do texto  intitulado‘’ o trabalho em equipe’’ o 

qual discutíamos características, objetivos e a importância do trabalho em 
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equipe, fundamental para retomada de  alguns conceitos, que previamente já 

havia conhecido, como equipe sendo "conjunto ou grupo de pessoas que se 

aplicam a uma tarefa ou trabalho" e "conjunto ou grupo de pessoas que 

partilham de um mesmo objetivo" (PIANCASTELLI, FARIA E SILVEIRA)
5
. 

Proporcionando dessa forma, uma releitura do conceito de 

multiprofissional, e ressalta e interdisciplinaridade, e ressaltando a relevância de 

uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar, diante de seus limites, desafios e 

possibilidades e o compartilhamento de saberes, uma teia, como ilustrado na 

imagem 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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Imagem 06- Dinâmica '' A Teia'' 

Fonte: (SILVA, 2011) 

 

 

Assim, recuperando e relembrando experiências vividas, tão pertinentes à 

escrita desse trabalho, faz-se necessário enfatizar que,  a forma de apresentação 

da disciplina, gerou uma mistura de sensações como, curiosidade, motivação, 

entre outros, percebendo o início de um processo de desconstrução relacionado 

às comunidades, sedes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde era realizada 

a disciplina.  

Como discente da SACI, passei também a aspirar um novo olhar sobre a 

comunidade dos Guarapes pois, 

A medida em que o homem integrado em seu contexto reflete sobre este contexto e 

se compromete, repetimos, ele constrói a si mesmo e chega a ser sujeito(FREIRE, 

1980,p.36). A transformação vai acontecendo em processo. Mesmo que não se faça 

nada para transformar a realidade da qual se extraiu o problema, a transformação 

acontece com as pessoas em processo. Mesmo que pequena a transformação 

acontece. (BARBEL, 2012, p.94) 

 

A partir das explanações abordadas na disciplina, e observação da 

realidade da localidade, fui vivenciando um processo de reflexão, não apenas a 

cerca de problemas sociais, mas enquanto sujeito que permitia sofrer o processo 
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de transformação, a partir daquela observação, construindo dessa forma, um 

olhar ‘inocente’’, sobre a comunidade pois, 

Um ato aparentemente banal, observar não é apenas olhar, mas treinar este olhar, 

preparar cuidadosamente este olhar, para que ele não seja um olhar ingênuo, 

desarmado, que desconhece suas implicações. A observação requer que se discuta a 

concepção da realidade social e conhecimento desta realidade nos quais se baseia 
(SARTI,[1998],p. 6). 

  

Essa compreensão de Sarti (1998), contribuiu para o entendimento que 

observar não é apenas olhar, que este precisa ser interpretado a partir do lugar 

que os indivíduos ocupam em seu mundo social, que não existe realidade social 

sem significado subjetivo para os que nela vivem.  

A desconstrução das formas de olhar e ver, habitualmente orientam o 

trabalho dessa forma de ‘’investigação’’,visto que  a respeito dessa, muitas 

vezes é distorcida pelo ‘’pré-conceito’’, constituído com influência de 

informações sensacionalistas, exteriores à comunidade, como por exemplo a 

mídia, já que: 

Nesta concepção, a realidade observada não está objetivamente dada aos olhos do 

pesquisador. O que se olha não corresponde a uma realidade que se possa situar fora 

do sujeito que observa e autonomamente em relação a ele, mas é mediado pelo 

significado que o observador atribui ao que vê (SARTI,[1998],p. 7). 

  

 

 Pois, como citava uma docente no momento de abertura da Disciplina na 

apresentação sobre o Município de Natal destacando as características gerais da 

cidade e a inserção da SACI no Distrito Sanitário Oeste, Norte e Leste.; 

‘’Nossos conceitos não são nossa única tradução de mundo’’ sendo necessário 
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enxergar a comunidade com o olhar da comunidade, ou seja, a partir da sua 

realidade, levá-los a uma reflexão acerca de suas potencialidades, possibilidades 

e limites. Pois, 

As pessoas tendem a pensar a cidadania  apenas em termos dos direitos a receber, 

negligenciando o fato de que elas próprias  podem ser o agente da existência desses 

direitos. Acabam por relevar os deveres que lhes cabem,omitindo-se no sentido de 

serem também, de alguma forma,parte do governo,ou seja, é preciso, trabalhar para 

conquistar esses direitos. Em vez de meros receptores, são acima de tudo sujeitos  

daquilo que podem conquistar. Se existe um  problema em seu bairro ou em sua 

rua,por exemplo, não se deve esperar que a solução venha espontaneamente.  É 

preciso que os moradores se organizem e busquem soluções capaz de  atingir vários 

níveis, entre eles o de pressionar os orgãos governamentais competentes  

(COVRE,1995, p.10). 

 

 

Essa realidade pode ser observada  nos momentos e espaços de discussões 

que a SACI promove com a comunidade, por exemplo, na construção coletiva 

do mapa social da comunidade, pelos alunos da Disciplinas, realizado na aula 

intitulada ''Territorialidade: o lugar como processo de construção de soluções 

para ampliação da cidadania'', proporcionando uma releitura da configuração da 

comunidade como pode ser observado na imagem 7. 
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Imagem 07: Construção do Mapa Social pelos alunos 

Fonte: (SILVA,2011) 

 

 

 A partir de diferentes olhares, visto que: 

 

O significado que tem o mundo para os indivíduos, forja seu modo de olhar, de falar, 

seus gestos, suas escolhas, seus lugares, constitui a própria realidade social. Esta, 

portanto, não existe fora de um campo de significação. Este campo de significação, 

que constitui a própria realidade social, ainda que se traduza e seja apreendido nos 

sujeitos que individualmente a compõem, é sempre coletivo, adquirido pela 

socialização numa determinada cultura. Não se trata, assim, de pensar que cada um 

olha e pensa o mundo do seu jeito - uma forma de subjetivismo incompatível com a 

convivência social - mas quer dizer que olhamos e enxergamos o mundo a partir da 

forma como fomos socializados para isso, a partir dos referenciais da cultura da qual 

fazemos parte e que assumimos e interiorizamos como nossos (SARTI,[1998],p. 8). 

 

 

 A construção coletiva do mapa social apresentada à própria comunidade em 

um espaço de escuta, diálogo e reflexões para o seu avanço, gerou uma 

discussão entorno das possibilidades, potencialidades, fragilidades e 

necessidades da mesma, levando-a a refletir. Essas ações caracterizam a  

metodologia da problematização  utilizada na Disciplina que tem como ponto de 

partida a realidade, na qual as questões em estudo estão acontecendo. Observada 
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sob diversos ângulos, a realidade manifesta-se, para alunos e professor, por meio 

dos fatos concretos e daí são  extraídos os problemas (BERBEL, 2012). 

 

A metodologia da problematização, além de estimular o raciocínio, o 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e a aquisição de conhecimento mobiliza 

o potencial social, político e ético dos profissionais em formação, proporcionando-

lhes a estes amplas condições de relação teoria/ prática e estimulando o trabalho 

junto a outras pessoas da comunidade, no local onde os fatos ocorrem; provocam 

algum tipo de alteração em todos os sujeitos, mesmo durante o processo,além das 

possibilidades de aplicação das hipóteses de solução. Alunos e professores saem dos 

muros da Universidade e aprendem com a realidade concreta, aumentando as 

chances de estimular nos alunos uma postura de cidadãos mais conscientes, críticos 

e comprometidos com o seu meio (BERBEL, 2012, P.74). 

 
 

Como cita Sarti ( [1998] ), que em vez de meros receptores, são acima de 

tudo sujeitos daquilo que podem conquistar mostrando que, é com essas lutas, 

que se amplia a cidadania para a população carente, pois a construção da 

cidadania se dá dessa forma no próprio direito à vida no sentido pleno 

(COVRE,1995) uma interligação entre os direitos civis, políticos e sociais.  

  

Imagem 08: Visita à Comunidade 

Fonte: (SILVA, 2011) 
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Nesse momento é importante ressaltar que diante da apresentação da 

dinâmica da SACI, não segue-se a sequência de atividades da mesma. Na 

imagem 8, através do passeio exploratório  pela comunidade, observação da 

realidade, sob acompanhamento de um agente de saúde que conhecia o local, da 

nutricionista da Unidade de Saúde e da tutora da Disciplina, os alunos puderam  

de forma subjetivas e objetivas, observar naquele espaço descampado, 

deficiências como falta de limpeza e investimento de habitação, possibilidades 

de aproveitamento do espaço para atividades de lazer no local, questões 

abordadas na construção do mapa social. 

 Momento que favoreceu e contribuiu para a formação cidadã, dos alunos 

e da comunidade, pois mesmo que cada indivíduo  tenha a sua forma de viver, 

segundo COVRE (1995), é preciso haver uma Educação para a cidadania, mas 

também para a saúde  como sendo um processo, que não pode ser avaliado ou 

medido, que buscará um equilíbrio entre os fatores que a compõe e a cidadania 

como esse conjunto aliados a esses atributos.  

 Não devemos entender direito à saúde não apenas como o acesso a serviços de 

saúde, mas também o direito a uma condição digna de vida. É um produto de 

condições de vida e das relações que os homens estabelecem entre si e com a 

natureza através do trabalho (VILLAR [1994] p.1). 

 

Esses conceitos de saúde e cidadania são subjetivos, ao passo que cada 

sujeito tem sua interpretação e maneira de vivê-los, sendo um dos aspectos que o 

Programa da disciplina SACI também contempla quando: 
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visa oferecer ao aluno iniciante dos cursos dessa área o ambiente propício à reflexão 

sobre os problemas de saúde da população e as ações de atenção à saúde na 

comunidade. Pelo estabelecimento da relação entre educação, saúde e cidadania. 

Através do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a SACI busca integração do 

ensino a partir da maior articulação entre básico/profissionalizante, teoria/prática, 

disciplinas e cursos com os serviços de saúde e a comunidade 
6
. 

 

Esse aspecto da Disciplina favorece a integração dos discentes à dinâmica 

da Disciplina, levando-os a compreender as dimensões conceituais de cidadania 

e a saúde como movimento de ampliação dos direitos de cidadania no país, 

tomando como amostra o cenário e contexto da  comunidade abordada.   

Diante do entendimento que observar não é apenas olhar, que este precisa 

ser interpretado a partir do lugar que os indivíduos ocupam em seu mundo 

social, que não existe realidade social sem significado subjetivo para os que nela 

vivem. E que a desconstrução das formas de olhar e ver, habitualmente orientam 

o trabalho. 

1.1 A HUMANIZAÇÃO E A DISCIPLINA SACI 

Inicialmente a ESF, surge como um programa, PSF, a partir de uma 

reunião do Ministério da Saúde, no ano de 1993, onde foi discutida a proposta 

de expansão  de outro programa, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(Pacs). 

                                                           

6
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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Esse possuía um reconhecimento positivo, mediante a atuação dos agentes 

comunitários de saúde (ACS), segundo Vilar (2014), os quais contribuíam com 

um trabalho de atuação mais próximo com os usuários e suas famílias, 

juntamente com outros profissionais de saúde ampliando a cobertura 

assistencial. 

A partir da reflexão sobre o contexto da relação da área da Educação 

Física e da saúde, com o Sistema Único de Saúde (SUS) percebemos que nos 

anos 90, inicia a proposta da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Segundo Senna (2002) apud Mendes (2010), atualmente conhecido como 

Programa Saúde da Família (PSF) ‘’esse programa é estruturado a partir de 

Unidades de Saúde da Família (USF’s), e a atuação junto à comunidade 

acontece por meio de uma equipe multidisciplinar, formada por agentes 

comunitários de saúde, enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Os caminhos a serem trilhados por esses profissionais são 

apontados com base nos princípios e diretrizes do programa’’. 

Os princípios do (SUS) são agrupados e reafirmados pela  ESF, de forma 

que a ação dos profissionais deve estar direcionada a assegurar a universalidade 

do acesso aos serviços da rede, a equidade da assistência e a integralidade na 

atenção aos usuários (Mendes, 2010). Tendo como principais diretrizes: 

 

O atendimento integral do usuário, a universalidade do acesso aos serviços de saúde 

em todo território nacional, a descentralização da gestão, de forma hierarquizada e 

regionalizada, e a participação da população, inclusive nas decisões de políticas 

públicas através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, nas esferas de 
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governo municipal, estadual e federal (MACHADO, 2007,p.105) IN Mendes, 

(2010). 

 

Dentre esses princípios, ressaltamos a busca por uma atenção integral à 

saúde, que possibilita o reconhecimento das necessidades e especificidades de 

cada usuário, sem deter-se apenas no aspecto da doença (MENDES, 2010).  

Sendo o objetivo da ESF, reorganizar a prática da atenção à saúde em 

novas bases, esta atua com estratégia de saúde, direcionando suas ações a 

grupos, como por exemplos, as pessoas com doenças crônicas, essas estratégias 

priorizam a prevenção, a promoção e a recuperação da saúde das pessoas, 

centralizando o atendimento no usuário (BRASIL, 2004). 

Pois, até então o modelo predominante na atenção básica era questionável 

devido a uma dissociação existente, entre o saber e o fazer, tinha-se a doença 

como prioridade como alvo de intervenção e tinha-se uma  relação distante e 

objetiva com o usuário/paciente (VILAR,2014).  

Constituindo assim, uma relação distante entre as pessoas, entre usuário e 

equipe, entre o ''doente e o cuidador'', desconsiderando a pessoa humana em sua 

totalidade, mas apenas sua doença como alvo de intervenção, descaracterizando 

o processo de humanização. Tratando-o como objeto de intervenção e não como 

sujeito. 

 
 

Parece redundante falar em humanização aos nos referirmos à vida humana, 

principalmente no que diz respeito ao campo da saúde,por ser uma área em que os 

profissionais, em tese, deveriam se dedicar ao alívio da dor e do sofrimento, ao 

restabelecimento do equilíbrio e à cura das pessoas. Postas nesses termos, as práticas 

em saúde teriam de se pautar pelos princípios éticos de respeito à vida, a 

diversidades, subjetividades, culturas e saberes dos indivíduos envolvidos nessa teia 

de relações sociais (VILAR, 2014, p. XV). 
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A organização de ideias sobre saúde da família, ocorreu em períodos 

anteriores ao PSF, nos anos 70, guiadas por movimentos e experiências 

internacionais que trouxeram para a agenda política a medicina comunitária, a 

atenção primária de saúde, a promoção da saúde e a prevenção de doenças 

(VILAR,2014).  Em relação a esse percurso histórico sobre medicina familiar no 

Brasil: 

 
havia o intento de humanizar a atenção. A ênfase era dada à necessidade de 

humanização da medicina, ao combate ao especialismo, e, em termos estratégicos ao 

estímulo à formação de médicos generalistas e de família. Paim (1986) também 

mostra que o movimento da medicina familiar no Brasil, na época, foi marcado por 

conflitos e disputas entre propostas diferenciadas da medicina geral comunitária e da 

medicina social, sem falar das resistências da medicina clássica. Para Goulart 

(2007), a proposta de atenção com o foco na saúde da família somente alcançou ''sua 

maturidade'' nos anos de 1990, galgando então a estatuto de política pública 

(VILAR,2014, p. 66). 

 

Pois, foi apenas no ano de 1994, que surge o primeiro documento oficial 

do PSF, apontando sua concepção como instrumento de reorganização da 

atenção no SUS (VILAR, 2014). 

A atenção básica é compreendida, na política de saúde brasileira, conforme a 

Portaria n. 648, de 28 de março de 2006, como um conjunto de ações de saúde, nos 

âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde (VILAR, 2014, p.67). 

 
 

Essa compreensão já expressa a dimensão da proposta do SUS, quando 

propõe esse tipo de modelo, no sentido de abarcar diversas ações 

complementares e conjuntas em vista da saúde. A partir de então, devem 

estabelecer as relações com os outros níveis de complexidade (VILAR, 2014), já 

que essa é considerada como porta de entrada para o SUS. E para uma nova 
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direção de modelo de atenção à saúde, surge a ESF com uma proposta inovadora 

de atuação nas Unidades de Saúde. 

 

A ESF busca romper com paradigmas cristalizados historicamente, que conforme 

um tipo de assistência curativa e individualizada, na perspectiva de ampliar o olhar, 

o pensar e o fazer para que as dicotomias possam ser substituídas e as novas 

abordagens integralizem o processo saúde/doença, a família/comunidade, o trabalho 

multidisciplinar em equipe e as ações intersetoriais. Contudo,as mudanças também 

dependem, em grande medida, das relações cotidianas estabelecidas nos processos 

de trabalho e de gestão e assim, portanto,dos sujeitos partícipes das situações 

concretas desenvolvidas nos serviços de saúde (MERHY,2006, IN VILAR,2014, 

P.06 ). 

 

Sendo dessa forma, o conceito de ESF, a disciplina SACI integra esse 

conceito, a uma forma de colaborar com o romper de paradigmas, uma nova 

abordagem na área de saúde, integralizando o processo saúde/doença, 

família/comunidade, o trabalho multidisciplinar em equipe e ações intersetoriais.   

Contribuindo para as mudanças propostas para o SUS, referindo-se aos 

planos de macro/micropolítica, e , no caso do modelo de atenção, busca-se a 

modificação do modelo biologicista, curativo e hospitalocêntrico em um modelo 

integral, em rede, que articula ações promocionais,preventivas, curativas e 

reabilitadoras (VILAR,2014). 

Visto que tudo isso configura-se como SUS nos seus 20 anos de 

existência, segundo avaliações, o consideram como um processo, uma 

construção permanente, reconhecendo avanços e dificuldades impostos por 

fatores diversificados, relacionados aos contextos político,econômico, social e 

cultural (VILLAR,2014). Diante desse processo, é possível avançar nessa 

construção com ações e reflexões de atenção à saúde como se constitui a 
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Disciplina SACI, pelo estabelecimento da relação entre educação, saúde e 

cidadania, através do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, buscando 

integração do ensino a partir da maior articulação entre básico/profissionalizante, 

teoria/prática, disciplinas e cursos com os serviços de saúde e a comunidade
7
. 

Como exemplo de busca por integração dos serviços oferecidos a 

comunidade, em parceria com  a USF, citamos o equipamento social, Centro de 

referência de assistência social (CRAS), que são unidades de execução dos 

serviços de proteção social básica destinado à população em situação de 

vulnerabilidade social, em articulação com a rede sócio assistencial, o principal 

serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif), cuja execução é obrigatória e exclusiva.  

Neste equipamento social, são recebidos todos os encaminhamentos da 

Secretaria Estadual Assistência Social- SEMTAS. Levando em consideração a 

experiência durante a disciplina SACI, foi conversado com a assistente social  

que informou, a existência do equipamento há quatro anos no bairro dos 

Guarapes e que busca uma parceria com a USF e além de outras atividades, 

existem atividades realizadas com o grupo de idosos com a participação de 31 

membros, que vivenciam passeios, como o barco escola, participam de oficinas 

                                                           

7
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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de dança, artesanato, coral e para os não são alfabetizados recebem 

alfabetização. 

Assim, podemos exemplificar a construção de ações e reflexões de 

atenção à saúde a partir da disciplina SACI, pelo estabelecimento da relação 

entre educação, saúde e cidadania, através do trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar, com esse grupo de idosos. 

        A partir da vivência dessa disciplina, fazendo parte da turma do segundo 

semestre do ano de 2011, na Comunidade dos Guarapes, na Unidade de Saúde 

da Família, que os alunos do grupo SACI 2011.2 elaboraram uma intervenção 

baseada em atividades de reconhecimento da população residente, tendo como 

objetivo esclarecer e transmitir temas variados e de alta importância ao público 

idoso, abordando aspectos relacionados a saúde, tais como: higiene, sexualidade 

e alimentação, visando melhorar a  vida dos mesmos. Decidiu-se trabalhar com 

um grupo de idosos da comunidade, onde foi identificado carência de atividades 

educativas em seu dia-a-dia.  

Dessa  forma, optamos pela execução de palestras lúdicas e interativas, 

onde o grupo alvo da intervenção se aprofundaria um pouco mais nos temas de 

alimentação alternativa e saudável (mitos e verdades), higiene oral e corporal, 

atividades físicas e sua importância para a qualidade de vida, confecção e 

cultivo de horta orgânica, prevenção de quedas (fazendo uma ligação às 

atividades físicas), oficina de sabonete (como sugestão de atividades para gerar 

renda extra na família), e ainda sexualidade na terceira idade. 
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As atividades incluíram palestras, apresentações teatrais, oficinas 

variadas, alongamentos e por fim um lanche, buscando sempre uma boa 

interação entre participante e organizador de uma forma dinâmica que pudesse 

fazê-los compreender e motivar a prática de tudo o que lhes foi passado, não por 

uma obrigação, mas sim pelo conhecimento de que são práticas necessárias para 

uma vida mais feliz e saudável. Com o objetivo de proporcionar aos idosos do 

bairro momentos de lazer e conhecimento para melhoria de suas vidas. 

Foram desenvolvidas cinco atividades temáticas, sobre alimentação, 

higiene, cuidado com os medicamentos, atividade física e sexualidade com um 

grupo de 30 idosos da comunidade. Durante a intervenção, foi despertado o 

interesse e curiosidade dos moradores do bairro para o projeto, os quais se 

mostraram bastante participativos durante a realização das dinâmicas e oficinas, 

proporcionando uma interação dos idosos com os profissionais da USF, tutora, 

preceptores e alunos da SACI. 

A intervenção mostrou-se bem abrangente no que condiz a aspectos 

relacionados à promoção da saúde na terceira idade, obtendo o êxito dos dois 

dias da intervenção, constatado através do grande retorno dos idosos ao segundo 

dia da aplicação do projeto, mostrando o impacto que o primeiro dia lhes 

proporcionou. Podemos citar também o interesse dos idosos, após a finalização 

dos dois dias, ao procurar os profissionais da Unidade de Saúde da Família 

(USF) em busca de informações adicionais a respeito dos temas tratados pela 

intervenção. 
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A realização do projeto de intervenção da Disciplina Saúde e Cidadania 

proporcionaram frutos não apenas à comunidade idosa dos Guarapes, mas 

também aos alunos, pois conheceram a realidade do bairro e, através do 

exercício da interdisciplinaridade, foram capazes de trabalhar em equipe para o 

sucesso do evento, o que contribuiu para a formação acadêmica. 

Essas atividades realizadas configuram uma nova forma de cuidar, a qual 

expressa a ESF diante das novas abordagens integralizando o processo 

saúde/doença, família/comunidade, o trabalho multidisciplinar em equipe e as 

ações intersetoriais (VILLAR, 2014), sem desconsiderar o sujeito, a pessoa 

humana em sua totalidade, proporcionando trocas de experiências e valorizando-

as, dando espaço à escuta dessas, que não são apenas usuários daquela Unidade 

de Saúde e que possuem possibilidades e limites.Configurando assim, um 

conjunto de ações integralizadas em vista da saúde, cidadania e da humanização. 
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CAPÍTULO 2 

 

COMPREENSÕES DE CORPO NA ''SACI'' 
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2. COMPREENSÕES DE CORPO NA ''SACI'' 

Após falarmos sobre a Atividade Integrada, ''Saúde e Cidadania'' no 

primeiro capítulo, apresentamos nesse momento a identificação e análise das 

compreensões de corpo com base na análise do material didático que é 

trabalhado com os alunos.  

Dessa forma, ao longo da construção desse capítulo optamos por analisar 

o material didático, composto pelo programa da Disciplina, o livro ''O que é 

Cidadania'', os quatro textos que são fixos trabalhados durante a Disciplina 

SACI. 

Para identificar elementos que nos permitem visualizar diferentes 

características de corpo, que serão discutidas a partir das categorias de conteúdo, 

foi feita a leitura desse material, e construída fichas de leitura utilizando a 

compreensão de corpo como categoria de análise. Posteriormente, extraiu-se dos 

textos a descrição dessa categoria de análise e os trechos encontrados nos textos, 

revelando compreensões de corpo. 

Diante os dados analisados, chegamos às seguintes categorias de análise, 

de forma que uma não exclui o conhecimento das outras, e não são vistas de 

formas isoladas: corpo sujeito ativo, corpo social histórico e corpo saúde. Após a 

configuração das categorias, relacionamos-as  com os referenciais teóricos. 
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Corpo  sujeito ativo 

O corpo humano é em sua essência complexo e não deve ser 

compreendido de maneira reducionista ao vê-lo de forma apenas orgânica, mas é  

possuidor de uma história pessoal e coletiva em constante transformação, além 

de ser objeto é sujeito, é visível e invisível, impreciso, polissêmico e inacabado 

(MENDES  e MELO, 2010).   

 Para Nóbrega, (2009), o corpo humano não pode ser reconhecido 

somente como objeto de intervenção, mas é necessário também reconhecê-lo 

como sujeito da existência, portador de mundos de significação, como expressa 

Sarti, ( [1998] ) em   uma das produções analisadas ''Porque usar técnicas 

etnográficas no mapeamento'' quando cita que ''a noção de “objeto” de pesquisa 

rigorosamente perde seu sentido, diante do que é pensado como confronto de 

dois sujeitos, portadores de mundos de significação distintos''. 

O corpo humano é vivo, intersubjetivo, orgânico, histórico,sexuado, capaz de criar, 

de imaginar, de pensar, de sentir dor e prazer, de trabalhar, de festejar e ficar ocioso, 

provocar encontros e desencontros, capaz de se comunicar até mesmo pelo que 

silencia, de atribuir sentido às suas experiências vividas, de construir e reconstruir 

valores. (...) O corpo humano é totalidade e abertura, um ser bruto em constante 

metamorfose, situado em relações de poder,capaz de ser dominado e tomar decisões, 

de ser retificado e de realizar acrobacias (MENDES, 2007,p.126) 

 

A categoria de corpo sujeito ativo, que engloba a compreensão de corpo 

subjetivo e corpo cidadão, identificadas a partir do programa da disciplina SACI 

está relacionada à essa compreensão de corpo apresentada por Mendes (2007), 

quando o programa propõe refletir sobre princípios e valores que orientam o 
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aprimoramento ético e cidadão no relacionamento com colegas da própria 

equipe e com as pessoas da comunidade. 

Considera um sujeito ativo, um sujeito de própria percepção, que possui 

observação da realidade, reflexão, auto-avaliação, participação, reflexão crítica 

sobre trabalho em equipe, considera a cultura, cuidados com o corpo  a 

colaboração, o diálogo com o outro, a escuta, criatividade, todos esses aspectos 

estando relacionados a uma promoção da saúde e educação para saúde e à 

cidadania, sendo assim, uma forma de compartilhar experiências . 

 Pois, o programa  quando propõe os textos trabalhados na Disciplina, tem 

como um dos objetivos relacionados a reflexão,  promoção da saúde e educação 

para saúde e cidadania, como pode ser observado a seguir: 

Oferecer ao aluno iniciante dos cursos dessa área, o ambiente propício à reflexão 

sobre os problemas de saúde da população e as ações de atenção à saúde na 

comunidade, pelo estabelecimento da relação entre educação, saúde e cidadania; 

Orientar e participar da discussão do texto, sistematizando pontos importantes, 

resgatando a discussão da atividade anterior buscando também introduzir os 

conceitos de multiprofissionalidade e interdisciplinaridade buscando uma reflexão 

crítica acerca das diferentes concepções acerca do que seja trabalho em equipe. 

(PROGRAMA DA ATIVIDADE INTEGRADA SAÚDE E CIDADANIA,  p.05)
8
 

 

As reflexões e discussões acerca da  atenção à saúde, educação, cidadania, 

conceitos de multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e trabalho em equipe, 

revelam o entrelaçamento de diferentes saberes, na construção e reconstrução 

                                                           

8
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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desses, trabalhados na Disciplina SACI, que  ampliam conhecimentos, 

perpassando diferentes saberes sobre o corpo, nossa condição de existência não 

apenas biológica, mas também social e histórica(NÓBREGA, 2010). Pois, 

nossa existência é capaz de se transformar e, por estarmos atados a um 

mundo, somos capazes de habitar novos objetos que passam a fazer parte do 

nosso corpo. Quando nos habituamos a um objeto, esse se torna incluído no 

nosso corpo e, como é dotado de sentido, nos faz perceber o mundo a partir 

dessa nova condição (MENDES, 2007, p. 79) 

  

Essas reflexões, contribuem para concepção de corpo sujeito ativo, 

presente nas produções da SACI, pois tratam também do diálogo com o outro, 

da auto-avaliação e do compartilhamento de experiências. 

Durante o desenvolvimento das atividades do Programa SACI o aluno 

deverá exercitar habilidades e desenvolver atitudes participando das ações 

programadas para aprender a trabalhar em e com grupos; vivenciar a 

realidade; selecionar e trabalhar um problema identificado e discutido com a 

comunidade, numa programação semanal que contemple atividades 

seqüenciadas que se realizarão ao longo do semestre; 

O processo avaliativo do Programa SACI tem caráter processual, contínuo, 

reflexivo, dinâmico, formativo e somativo. É parte do processo de ensino-

aprendizagem e contempla duas dimensões: a auto-avaliação do aluno e a 

avaliação dos tutores.; 

Divulgar e compartilhar a vivência na SACI, as atividades propostas e seus 

resultados seguindo o arco de aprendizagem. (PROGRAMA DA 

ATIVIDADE INTEGRADA SAÚDE E CIDADANIA , p.2 e 9).
9
 

 

 Considerando dessa forma as subjetividades, o conhecimento de cada um 

e do grupo dos alunos, que juntos construíam o conhecimento. Deste modo, 

                                                           

9
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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possibilitar a escuta do corpo, no intuito de perceber sua capacidade  

comunicativa. E assim, privilegiar o heterogêneo, a diversidade cultural e as 

distintas formas de explicar, conhecer e conviver com a realidade 

(MENDES, 2007,p.110). 

 

A possibilidade de escuta do corpo pode ser através de gestos, 

sentimentos, mas também através da fala, interpretação e observação de si e do 

espaço que se ocupa considerando a individualidade, configurando o corpo 

sujeito, situado em um espaço, que se relaciona com esse. 

Pois, cada um fala de um lugar e é isto o que dá significado à fala. Falar 

de um lugar significa falar como portador de um lugar social - de classe, de 

raça/etnia e de gênero, os principais recortes que definem fronteiras sociais entre 

os sujeitos, entre tantas outras clivagens. Cada um desses lugares implica em 

uma fala particular, que precisa ser levada em conta na interpretação do que se 

observa, como cita Sarti ([1998]) relacionando o corpo, sujeito, que observa um 

espaço cheio de significado para si e para o outro, com a construção do 

conhecimento. 

Nesse processo de construção do conhecimento, na Disciplina SACI, 

nota-se que a proposta  não é que os discentes sejam apenas receptores, 

passivos, de um conhecimento linear, mas sujeitos ativos na criação e recriação 

dos saberes sobre a saúde e cidadania. 

A cidadania passa a ter um caráter ativo e não passivo e implica além da 

acessibilidade de bens e serviços, o gozo de liberdades, o exercício de 

deveres e a participação nos processos políticos, na representação política e 

na formulação e controle das políticas implementadas’’.(VILLAR, 

1994,p.03) 
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A cidadania é algo  a ser conquistado, um conjunto de liberdades, direitos 

e deveres estabelecidos em uma sociedade, que implica na consolidação da 

democracia, nas transformações das instituições do Estado e em mudanças na 

cultura da sociedade (VILLAR, 1994).  

Corpo social histórico 

O corpo não está separado de seus gestos de suas palavras, não está 

distante da sua realidade, sentimentos, reflexões, das nossas experiências e dos 

outros. 

Só sentimos que existimos depois de já ter entrado em contato com os 

outros, e nossa reflexão é sempre um retorno a nós mesmos que aliás, deve 

muito à nossa frequentação do outro (MERLEAU- PONTY, 2004, p.48). 

 

É pelo corpo que vivo as experiências e a relação com o mundo 

(MERLEAU- PONTY,2006), mas também com o outro que é um mundo a ser 

conhecido, construindo e reconstruindo relações que se entrelaçam de forma 

necessária, pois o ser humano é um ser relacional, e não vive sozinho. Diante 

dessa compreensão, foi percebido nas produções da Disciplina SACI, que o 

corpo é compreendido como social histórico, individual mas também coletivo. 

Identifica-se a compreensão de corpo social relacionado à cultura e à 

subjetividade, em um dos textos ''Porque usar técnicas etnográficas no 

mapeamento'' Sarti ( [1998] ), abordado na Disciplina SACI, na aula de tema: 

''Diagnóstico situacional da comunidade''. O objetivo é promover a aproximação 

dos alunos com os problemas/potencialidades  da comunidade e promover a 
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reflexão crítica sobre a situação encontrada para subsidiar a construção do Mapa 

Social. 

Diante do objetivo de aproximação com a comunidade dos Guarapes, 

bairro de vivência da Disciplina e da reflexão sobre aquele espaço, cita Sarti: 

É a partir dessa “socialização” que olhamos o mundo. O significado que tem o 

mundo para os indivíduos, significado que forja seu modo de olhar, de falar, seus 

gestos, suas escolhas, seus lugares, constitui a própria realidade social. Esta, 

portanto, não existe fora de um campo de significação. 

 Não se trata, assim, de pensar que cada um olha e pensa o mundo do seu jeito - uma 

forma de subjetivismo incompatível com a convivência social - mas quer dizer que 

olhamos e enxergamos o mundo a partir da forma como fomos socializados para 

isso, a partir dos referenciais da cultura da qual fazemos parte e que assumimos e 

interiorizamos como nossos’’(SARTI, [1998], p. 08).  

 

O mundo social só existe como tal se constituir um mundo de sentido para 

os indivíduos que nele vivem e, dialeticamente, os indivíduos só constroem o 

sentido de suas vidas a partir das referências da coletividade da qual fazem parte 

(SARTI, [1998]). Não existe realidade social sem significado subjetivo para os 

que nela vivem, ao mesmo tempo em que o significado de cada  ato cotidiano e 

singular, para cada indivíduo, só existe como produto do que lhe é dado viver na 

sociedade e na cultura das quais faz parte.  

E apesar de não estar explicitado uma compreensão de corpo na produção 

intitulada ''O trabalho em Equipe'' (PIANCASTELLI, FARIA E SILVEIRA )
10

, 

pode-se identificar  uma compreensão atrelada a, relações sociais, corpo 
                                                           

10
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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relacionado a necessidade histórica do homem de somar esforços para alcançar 

objetivos, a coletividade, e às capacidades individuais. 

  A importância das relações sociais, apresenta várias  interpretações de 

conceitos de trabalho em equipe, 

A concepção de equipe está vinculada à de processo de trabalho e sujeita-se às 

transformações pelas quais este vem passando ao longo do tempo. Neste sentido, 

sem querermos apontar todos os motivos que justificam a existência desta forma de 

exercer o trabalho, diríamos que a idéia de equipe advém: da necessidade histórica 

do homem de somar esforços para alcançar objetivos que, isoladamente, não seriam 

alcançados ou seriam de forma mais trabalhosa ou inadequada  (PIANCASTELLI, 

FARIA  E SILVEIRA  p.45 )
11

. 

 

 O corpo nesta compreensão de (PIANCASTELLI,FARIA E SILVEIRA   

)
12

, pode ser percebido nas citações sobre relações interpessoais, aprendizado 

coletivo, capacidades individuais, sucessos e fracassos, diferenças sociais, 

culturais, criatividades e conflitos. Pois; 

a necessidade de aprimorar as relações interpessoais e de valorizar a comunicação entre 

os membros da equipe;a disposição das pessoas em ouvir e considerar  as experiências e 

saberes de cada membro do grupo. O trabalho em equipe não implica em eliminar as 

diferenças existentes entre seus membros (sociais, culturais, ele.) e sim trabalhar estas 

diferenças - os conflitos: e,finalmente, é fundamental que os objelivos e resultados 

definidos se constituam em desafios constantes para o grupo, algo que instigue cada 

integrante. Como pode-se perceber, fazer de um grupo de trabalhadores uma equipe de 

trabalho é realmente um grande desafio. Desafio que passa pelo aprendizado coletivo da 

necessidade de uma comunicação aberta, de uma prática democrática que permita o 

exercício pleno das capacidades individuais e uma solução mais criativa e saudável de 

cada sujeito, evitando, assim, a cristalização de posições, a rolulação e a deterioração das 

relações interpessoais. Desta forma, o grupo poderá buscar seus objelivos, 

                                                           

11
 idem 

12
 Idem 
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responsabilizando-se. solidariamente, pelos sucessos e fracassos (PIANCASTELLI E 

SILVEIRA   p.47  )
13

. 

 

 Considerando dessa forma as potencialidades e limites do corpo e sua 

capacidade de adaptação e recriação diante das diferentes formas de se 

relacionar. 

Corpo saúde 

No intuito de avançar e problematizar as concepções biologicistas, a 

categoria de corpo saúde, perpassa as discussões nas produções da Disciplina 

SACI, estando associada à compreensões de corpo aprendizado, força de 

trabalho e corpo como uma posse,categorias que se entrelaçam em suas 

compreensões. Tendo em vista que, 

 o corpo disponibiliza desde componentes físico-químicos à signos que definem a 

condição humana e as possibilidades de comunicação, que tem conformado o 

interesse de diversas disciplinas científicas, filosofias e modelos de educação 

(NÓBREGA,2006, p.65). 

 

A Disciplina SACI, nos seus discursos busca superar esses aspectos 

instrumentais do corpo e ampliar a compreensão desse, no momento que 

considera o corpo, a saúde relacionados não apenas a aspectos biológicos, mas 

sociais e culturais, como aponta em uma dos textos trabalhados durante a 

Disciplina. Sobre saúde assinala que: 

                                                           

13
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 
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é mais do que um estado natural, é uma definição construída social e culturalmente. 

E destaca que apesar do caráter utópico do conceito de saúde da OMS, como 

completo bem estar físico, mental e social, mais recentemente acrescentada às 

dimensões espiritual e ambiental, tal conceito incorpora o sistema de dimensões que 

compõem o viver humano em complexa teia de relações (LUZ, 2006 IN VILLAR 

1994 p.2). 

 
 

Mas, é preciso avançar no que diz respeito a saúde, como cita Mendes, 

(2007) quando menciona que saúde, na perspectiva da verdade do corpo, é um 

processo dinâmico em que o ser humano, enquanto existe como ser situado no 

mundo, busca harmonizar-se com o restante da natureza e que a saúde não se 

restringe somente aos aspectos individuais, nem muito menos apenas aos 

aspectos coletivos.  

Ela está relacionada à constante busca pelo equilíbrio do corpo humano, 

que não é apenas biológico, mas um espaço tanto biológico como cultural que 

requer uma atenção a si e com os outros, estando relacionados com o ambiente 

em que vive, nos fazendo perceber que depende de múltiplos fatores, biológicos, 

culturais, sociais e históricos (MENDES, 2007). 

Não devemos ainda entender direito à saúde, como apenas o direito ao 

acesso a serviços de saúde, mas também o direito a uma condição digna de vida 

(VILLAR, 1994). A Disciplina SACI traz a discussão da saúde como um direito. 

Direito, pressupõe o acesso a determinados bens ou serviços e/ou liberdade de gozo 

de uma situação. Alguns autores classificam os direitos em: direitos humanos e 

direitos dos cidadãos (VILLAR,1994,p.01). 

 

No caso da saúde, os textos da Disciplina SACI, reconheceram  a saúde 

como Direito de todos e Dever do Estado, e como dependente de diversos 
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fatores condicionantes (alimentação, moradia, saneamento básico, trabalho, 

meio ambiente renda, educação, lazer etc.), a ser garantida mediante políticas 

sociais e econômicas. E a saúde e a vida estão interligadas, pois sem saúde a 

vida pode está ameaçada, e por esta razão foi considerada na Constituição como 

de relevância pública (VILLAR,1994). 

Configura-se uma busca pela superação de uma racionalidade terapêutica, 

que aprecia os usuários dos sistemas de saúde somente com objeto de 

intervenção. Entendemos como essencial o conceito de saúde numa perspectiva 

existencial que contribui para que se esteja atento às necessidades e aos desejos 

de acordo com a normatividade de cada ser humano no contexto em que está 

inserido. Desse modo, a concepção existencial de saúde problematiza as 

padronizações ditadas pelos discursos e práticas pautados pelo estilo de vida 

ativo, como indica Gadamer (1993) e Canguilhem (2002, 2004) apud 

(MENDES; OLIVEIRA, 2010). 

  Nesse contexto, busca-se a superação da ‘’ideologia do ser saudável’’, 

que, de acordo com Mendes (2007), acentua um discurso normatizador de 

denúncia do sujeito pela responsabilidade com a sua saúde. Nesse sentido, o 

corpo à medida que vai vivenciando as experiências individuais e encontrando 

espaços de escuta, atrelado às suas experiências coletivas em Programas como 

ESF, configura-se como novas formas de terapias: superação de traumas, 

diminuição da ansiedade, amenização de problemas, das preocupações do dia-a-
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dia e do stress, (MENDES;OLIVEIRA,2010),  onde  relaciona-se o biológico 

com o cultural. Por isso sendo relevante:   

 

reconhecer a percepção dos usuários contribui para o entendimento do princípio da 

integralidade, pois esse princípio está relacionado ao atendimento da dimensão 

coletiva da saúde, favorecendo o deslocamento do foco do adoecimento e dos 

sintomas das doenças para atenção da história  pessoal e da coletiva, incluindo-se 

nesse contexto as necessidades em saúde e o respeito às singularidades e 

potencialidades dos usuários (CARVALHO, 2007 APUD MENDES;OLIVEIRA, 

2010,p.60). 

 
  

  Para autores como Mendes e Oliveira (2010), os conceitos de corpo e de 

saúde não atuam por uma lógica reducionista eles são essenciais para o 

atendimento aos princípios do SUS, para isso destacam que a compreensão 

fenomenológica de corpo e a compreensão existencial de saúde podem 

contribuir para discursos e práticas educativas que procurem ir além da 

imposição de padrões normativos, pois:   

Reconhecer o corpo, a partir de uma compreensão fenomenológica é reconhecer que 

o ser humano, além de estar atado ao mundo em que vive, não é visto de modo 

fracionado. Além de reduzir saberes individuais e coletivos, se reconstrói 

constantemente e ao se expressar, se comunica, mas, ao mesmo tempo, guarda 

segredos (MERLEAU-PONTY, 1999 ).  

 

 Nas diferentes áreas do conhecimento, cada vez mais tem crescido a 

investigação pela compreensão do ser de uma forma que rompa com a 

fragmentação entre razão e emoção, entre corpo e mente, entre sujeito e objeto. 

Nossa existência torna-se concreta no corpo, onde se dá a percepção, sem a qual 

não há ação, nem pensamento, nem emoções (MENDES; OLIVEIRA, 2010).   

Realidade que passa pelo outro, pelo coletivo, pois nosso corpo está relacionado 

também a um aprendizado coletivo, como podemos exemplificar no curso da 
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Disciplina SACI, no momento que leva os discentes a refletir sobre os diferentes 

cenários de aprendizagem, trazendo em suas discussões 

 

a necessidade de aprimorar as relações interpessoais e de valorizar a comunicação entre 

os membros da equipe;a disposição das pessoas em ouvir e considerar  as experiências e 

saberes de cada membro do grupo. O trabalho em equipe não implica em eliminar as 

diferenças existentes entre seus membros (sociais, culturais, ele.) e sim trabalhar estas 

diferenças (PIANCASTELLI, FARIA E SILVEIRA p.7)
14

. 

 

Essa compreensão do corpo saúde, relacionado ao corpo aprendizado 

estão no sentido implícito da abordagem de uma das produções intitulada 

''Trabalho em Equipe'' (PIANCASTELLI, FARIA E SILVEIRA)
15

 da Disciplina 

SACI , quando aborda o desafio de aprender, considerar as possibilidades e 

limites do outro, do corpo do outro. 

Fazer de um grupo de trabalhadores uma equipe de trabalho é realmente um grande 

desafio. Desafio que passa pelo aprendizado coletivo da necessidade de uma 

comunicação aberta, de uma prática democrática que permita o exercício pleno das 

capacidades individuais e uma solução mais criativa e saudável de cada sujeito, 

evitando, assim, a cristalização de posições, a rolulação e a deterioração das relações 

interpessoais. Desta forma, o grupo poderá buscar seus objelivos, responsabilizando-se. 

solidariamente, pelos sucessos e fracassos.' ' (PIANCASTELLI, FARIA E SILVEIRA    

p.3)
16

 

 

Nesse contexto, de diferentes formas, podemos visualizar que o corpo e a 

saúde podem ser percebidos  para além de seus aspectos apenas biológicos, mas 

                                                           

14
 Informação obtida através do Programa da Disciplina “Saúde e Cidadania”, no curso de Educação 

Física, turma 2011.2, por meio do Sistema Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da 

Disciplina). 

15
 Idem 

16
 Idem. 
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sociais e culturais, considerando aspectos individuais e coletivos como cenário 

de aprendizagem, contribuindo com a relação consigo mesmo e com os outros, 

constituindo sua existência  e relação com o mundo em que vive. 

2.1  A NECESSIDADE DE PENSAR O CORPO NA DISCIPLINA SACI 

A necessidade de pensar o corpo na disciplina SACI, é  uma proposição 

do nosso trabalho à Disciplina, visto que não há preocupações específicas na 

Disciplina em discutir sobre a temática do corpo humano, como citamos 

anteriormente. 

Nossa intenção é contribuir para a área de conhecimento da saúde e de 

outras áreas, pois a SACI é desenvolvida a partir da interdisciplinaridade, da 

reflexão crítica sobre saúde, do diálogo com as diferentes campos de 

conhecimento através do contato com textos de outras áreas do conhecimento, 

através da interdisciplinaridade, das experiências de vida, das interrogações 

sobres a saúde, das formas de cuidado, da observação da realidade social e da 

cultura de um lugar, de suas potencialidades e fragilidades. Deste modo há a 

necessidade de reflexão e diálogo com os diferentes saberes, visto que: 

nossa relação com as coisas não é uma relação distante, cada uma fala ao nosso 

corpo e a nossa vida, elas estão revestidas de características humanas (dóceis, doces, 

hostis, resistentes) e inversamente, vivem em nós como tantos emblemas de 

condutas que amamos ou detestamos. O homem está investido nas coisas, e as coisas 

estão investidas nele (MERLEAU - PONTY, 2004, p.14). 
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Merleau-Ponty (2004) mostra que o que está fora de nós só nos é acessível 

por meio de nosso corpo, apontando o entrelaçamento do homem e das coisas ao 

seu redor. 

O homem comum e corrente é um ser social e histórico. Encontra-se inserido 

numa rede de relações sociais e enraizado num determinado terreno histórico.'' 

(BERBEL, 2012 p.77) 

 

Assim, percebemos que o corpo é um lugar de aprendizagem e relação 

com o mundo, que requer uma atenção com si e com os outros, revelando um 

cuidado com o corpo, que pode ser tematizado nas diferentes práticas na área da 

saúde, o desafio está em superarmos o aspecto instrumental, que, em geral 

caracteriza boa parte das abordagens sobre o corpo (NÓBREGA, 1999). Pois o 

corpo é um espaço tanto biológico como simbólico e cultural.  

 

o corpo como uma das coisas, ou o corpo como meu ponto de vista sobre as coisas: 

ele é o os dois: coisas padrão enquanto carne: sentir o meu corpo é também ter sua 

postura no mundo (MERLEAU-PONTY,2006,p.360). 

 

O corpo humano só pode ser compreendido como corpo percipiente: é a 

percepção e o percebido que são a chave do que? (Merleau-Ponty, 2006). Dessa 

forma, o corpo percipiente está relacionado à um espaço próprio.  

O espaço, assim, não é mais esse meio das coisas simultâneas que poderia ser 

dominado por um único observador absoluto, igualmente próximo de todas elas, sem 

ponto de vista, sem corpo, sem situação espacial, pura inteligência, em suma - o 

espaço da pintura moderna, dizia recentemente Jean Paulhan, é ''o espaço sensível ao 

coração'' (MERLEAU - PONTY, 2004, p.14). 

Pois o espaço está relacionado com a sensibilidade como cita o autor 

quando relaciona o espaço e arte, o corpo também é sensibilidade, que se 

relaciona com o espaço que está inserido, nos levando a compreender o corpo 
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não apenas como biológico, mas considerando os aspectos sociais e culturais, 

como percipiente e uma percepção do meio que se encontra. 

Diante disso, o corpo faz parte da natureza (Feitosa, 2004). Na Grécia 

arcaica  (séc.V- VII) a natureza era compreendida como  

a totalidade de tudo o que existe, o conjunto de todos os acontecimentos, no céu ou 

na terra, envolvendo as pedras, as plantas, os animais, o corpo e a alma 

humanos.Natureza era o nome para a realidade e por isso as reflexões dos primeiros 

filósofos, empenhados em compreender a realidade que os cercava. (FEITOSA, 

2004,p. 85). 

 

O conceito de natureza apresentado por Feitosa (2004) , dialoga também 

com o conceito de natureza do filósofo francês Merleau-Ponty, pois para ele, a 

natureza é  ''um objeto enigmático, um objeto que não é efetivamente um objeto, 

pois ela não está simplesmente diante de nós. Ela é nosso solo, não como algo á 

nossa frente, mas como algo que nos carrega''(MERLEAU-PONTY, 1968, p. 

20). Esse apresenta uma compreensão fenomenológica de corpo, que faz parte 

da natureza, uma maneira de estar no mundo. 

o corpo é a natureza que o homem mesmo é. A natureza em nós mesmos revela 

também um pouco sobre a natureza que há em torno de nós (FEITOSA, 

2004,P.102). 

 

O corpo que é a própria natureza faz parte de um ambiente que constitui 

sua natureza, ou seja, o seu entorno, a cultura, constituindo sua história, sua 

existência, suas relações e suas subjetividades.  
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Em Merleau – Ponty (1999, 2006 e 2004), nas suas obras como, O visível 

e o invisível  A natureza  e Conversas , encontramos ainda contribuições, o 

corpo como um ser carnal ''um elemento'' do ser, 

a carne de que falamos não é a matéria. Consiste no enovelamento do visível sobre o 

corpo vidente, do tangível sobre o corpo tangente, atestado sobretudo quando o 

corpo se vê, se toca vendo e  tocando as coisas, de forma que, simultaneamente, 

como tangível, desce entre elas, como tangente, domina-as todas, extraindo de si 

próprio essa relação, e mesmo essa dupla relação, por deiscência ou fissão de sua 

massa (MERLEAU - PONTY, 1999, p.141). 

 

O corpo como sensível, visível, tangente, como um ''corpo que nos une 

diretamente às coisas por sua própria ontogênese''(p132), entrelaçado com o 

mundo, apontando que experimentamos a realidade por nosso corpo, que é 

simbolismo (MERLEAU-PONTY,2006), carregado de sentidos e 

significados,que é expressão e que é pelo corpo que vivo as experiências e a 

relação com o mundo. Pela natureza em nós podemos conhecer a Natureza, 

Merleau-Ponty (2006), nos levando a compreender que a natureza em nós, tem 

relação com a natureza fora de nós. Para isso, 

só sentimos que existimos depois de já ter entrado em contato com os outros, e nossa 

reflexão é sempre um retorno a nós mesmos que aliás, deve muito à nossa 

frequentação do outro (MERLEAU - PONTY, 2004, p.48). 

 

Pois o corpo não está separado de seus gestos, de suas palavras, não está 

distante da sua realidade, sentimentos, reflexões, de nossas experiências e dos 

outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo, acreditamos que a presente pesquisa contribuiu para 

área da Educação Física e outras áreas do conhecimento, diante das reflexões 

sobre corpo e saúde a partir do  material didático utilizado durante a  Atividade 

Integrada Saúde e Cidadania, SACI. 

Durante a pesquisa nos reportamos a vivência da Disciplina no período de 

2011.2. Esta se deu na Unidade de Saúde da Família do Bairro Guarapes, 

localizada na zona Oeste do município de Natal/ RN.  

Pode-se perceber que as atividades realizadas, configuram uma nova 

forma de cuidar, a qual expressa a ESF diante das novas abordagens 

integralizando o processo saúde/doença, família/comunidade, o trabalho 

interdisciplinar em equipe e as ações intersetoriais (VILLAR, 2014), sem 

desconsiderar o  sujeito, a pessoa humana em sua totalidade, proporcionando 

trocas de experiências e valorizando-as, dando espaço à escuta dessas, que não 

são apenas usuários daquela Unidade de Saúde e que possuem possibilidades e 

limites.Configurando assim, um conjunto de ações integralizadas em vista da 

saúde, cidadania e da humanização. 

Diante  da configuração da Disciplina SACI,  podemos  compreendê-la 

ou até mesmo perceber em seus objetivos, materializando-se, através da 

vivência da prática da mesma, ao apreciar como esta se  desenvolve. 
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Dessa forma, a partir do diálogo com diferentes autores como Mendes 

(2007), Merleau - Ponty (1999;2004;2006) , Nóbrega e outros, percebemos que 

o corpo é um lugar de aprendizagem e relação com o mundo, que requer uma 

atenção com si e com os outros, revelando um cuidado com o corpo, que pode 

ser tematizado nas diferentes práticas na área da saúde. 

Assim, podendo ser identificado compreensões de corpo nas produções 

relacionadas à Disciplina’’ Saúde e Cidadania’’ a partir das categorias 

denominadas corpo social-histórico, onde o corpo não está separado de seus 

gestos de suas palavras, não está distante da sua realidade, sentimentos, 

reflexões, das nossas experiências e dos outros.  

O corpo  enquanto sujeito ativo, como sendo a possibilidade de escuta do 

corpo,  através de gestos, sentimentos, mas também através da fala, 

interpretação e observação de si e do espaço que se ocupa considerando a 

individualidade, configurando o corpo sujeito, situado em um espaço, que se 

relaciona com esse.  

E o corpo saúde, que ultrapassa limites apenas biológicos, mas perpassa as 

discussões nas produções da Disciplina SACI, estando associada à 

compreensões de corpo aprendizado, força de trabalho e corpo como uma 

posse,categorias que se entrelaçam em suas compreensões. Tendo em vista que, 

 o corpo disponibiliza desde componentes físico-químicos à signos que definem a 

condição humana e as possibilidades de comunicação, que tem conformado o 

interesse de diversas disciplinas científicas, filosofias e modelos de educação 

(NÓBREGA,2006, p.65). 
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Assim a Disciplina SACI, nos seus discursos busca superar esses aspectos 

instrumentais do corpo e ampliar a compreensão desse, no momento que 

considera o corpo, a saúde relacionados não apenas a aspectos biológicos, mas 

sociais e culturais, como cita Mendes, (2007) quando menciona que saúde, na 

perspectiva da verdade do corpo, é um processo dinâmico em que o ser humano, 

enquanto existe como ser situado no mundo, busca harmonizar-se com o 

restante da natureza e que a saúde não se restringe somente aos aspectos 

individuais, nem muito menos apenas aos aspectos coletivos.  

Estando relacionada à constante busca pelo equilíbrio do corpo humano, 

que não é apenas biológico, mas um espaço tanto biológico como cultural que 

requer uma atenção a si e com os outros, estando relacionado com o ambiente 

em que vive, nos fazendo perceber que depende de múltiplos fatores, biológicos, 

culturais, sociais e históricos. 

Dessa forma essa discussão amplia conceitos na área da Educação Física 

em diálogo com o Sistema Único de Saúde, estendendo suas investigações com 

a Estratégia de Saúde da Família. 

A SACI , segundo Araújo et al (2013) enquanto componente curricular 

multiprofissional na formação em saúde da UFRN, fomenta o permanente 

movimento entre ação-reflexão-ação ao ofertar momentos de vivência partilhada 

dos conteúdos a partir do estudo de um dado território adstrito a uma Unidade de 

Saúde da Família. 

 



70 

Compreende-se a SACI como um experimento curricular que reflete os avanços no 

debate sobre as diretrizes de formação na área de saúde por sua característica 

multiprofissional. Segundo a avaliação institucional, a dinâmica que envolve esse 

componente curricular tem desenvolvido a autonomia do aluno, o seu 

reconhecimento como agente de transformação social, além de favorecer a formação 

de uma consciência abrangente do que possa ser o processo saúde-doença 

(ARAÚJO, 2013, p.02) 

 

Ao passo que, essa configuração da SACI torna suas implicações 

relevantes à formação em saúde. 

Portanto, mesmo não havendo preocupações específicas na Disciplina 

SACI de discutir o corpo humano, o trabalho aponta a necessidade de debater 

essa temática, como forma de contribuir para formação em saúde, ampliando 

conceitos de corpo nessa área. Visto que, todas as experiências vivenciadas na 

Disciplina só são possíveis através do corpo, que se relaciona com tudo que está 

dentro e fora dele, que influencia e se influencia com o seu entorno. 
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Ficha de análise de conteúdo 

Texto a ser analisado: Programa da Atividade integrada saúde e cidadania 

Categoria de 

análise 

Descrição Trechos 

Compreensão de 

corpo 

 

Pelo título não há relação com o 

corpo, mas apesar de não estar 

explicitado, é contemplado uma 

compreensão relacionada; princípios e 

valores que orientam o aprimoramento 

ético e cidadão no relacionamento com 

colegas da própria equipe e com as 

pessoas da comunidade; a um sujeito 

ativo, de própria percepção, observação da 

realidade, reflexão, auto-avaliação, 

participação, reflexão crítica sobre 

trabalho em equipe,considera a 

cultura,cuidados com o 

corpo;colaboração; diálogo com o outro, 

(escuta );criatividade; relacionado a uma 

promoção da saúde e educação para saúde; 

cidadania; compartilhar experiências 

''Refletir sobre os 

princípios e valores que 

orientam o 

aprimoramento ético e 

cidadão no 

relacionamento com 

colegas da própria 

equipe e com as pessoas 

da comunidade.'' 

 

Reflexão; 

promoção da saúde e 

educação para saúde; 

cidadania; 

''Visa oferecer ao 

aluno iniciante dos 

cursos dessa área o 

ambiente propício à 

reflexão sobre os 

problemas de saúde da 

população e as ações de 

atenção à saúde na 

comunidade. Pelo 

estabelecimento da 

relação entre educação, 

saúde e cidadania'' 

''Orientar e participar 

da discussão do texto, 

sistematizando pontos 

importantes, 

resgatando a 

discussão da 

atividade anterior 

buscando também 

introduzir os 

conceitos de 

multiprofissionalidade 

e 

interdisciplinaridade 

buscando uma 

reflexão crítica 



 

acerca das diferentes 

concepções acerca do 

que seja trabalho em 

equipe.''(p.05) 

 

''Objetivos: 

Promover a 

discussão sobre o 

conceito ampliando do 

processo saúde doença 

em sua relação com a 

cidadania (p.06)'' 

 

. 

Reflexão; diálogo 

com o outro; 

''Durante o 

desenvolvimento das 

atividades do Programa 

SACI o aluno deverá 

exercitar habilidades e 

desenvolver atitudes 

participando das ações 

programadas para 

aprender a trabalhar em 

e com grupos; vivenciar 

a realidade; selecionar e 

trabalhar um problema 

identificado e discutido 

com a comunidade, 

numa programação 



 

semanal que contemple 

atividades seqüenciadas 

que se realizarão ao 

longo do semestre.'' 

Auto -avaliação 

''O processo 

avaliativo do Programa 

SACI tem caráter 

processual, contínuo, 

reflexivo, dinâmico, 

formativo e somativo. É 

parte do processo de 

ensino-aprendizagem e 

contempla duas 

dimensões: a auto-

avaliação do aluno e a 

avaliação dos 

tutores''(p.2). 

 

 

 

compartilhar 

experiências 

''Objetivos: Divulgar 



 

e compartilhar a 

vivência ana SACI, as 

atividades propostas e 

seus resultados 

seguindo o arco de 

aprendizagem''(p.09) 

 

 

 

 

 

 

 

Referencial 

teórico 

 

 

 

 

VITÓRIA, Solange. Pedagógico: 

Portfólio instrumento de avaliação. 

Disponível em <http: 

eaprender.ig.com.Br> acesso em: 20 

jul. 2005 

VILAR, Rosana Lúcia Alves de. Saúde 

e Cidadania . Natal, [1994] 3 f. 

apostilha 

PINSKY, Jaime & PINSKY, C. 

Bassanezi (Orgs.) História da 

Cidadania . São Paulo: Contexto, 2003 

SARTI, Cynthia A. Porque usar 

técnicas etnográficas no mapeamento. 

Disponível em : 

 



 

 

Ficha de análise de conteúdo 

Texto  a ser analisado: O Trabalho em Equipe 

PIANCASTELLI, Carlos Haroldo; FARIA, Horácio Pereira de; SILVEIRA, Marília 

Resende da. O trabalho em equipe. p.45-50. Texto obtido através do Programa da Disciplina 

“Saúde e Cidadania”, no curso de Educação Física, turma 2011.2, por meio do Sistema 

Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso restrito aos alunos da Disciplina). 

<www.projetoquixote.epm.br/livro.doc. 

CARVALHO,  Antonio Ivo; 

GOULART, Flávio A. de Andrade. 

Gestão de Saúde  : curso de 

aperfeiçoamento para dirigentes 

municipais de saúde: programa e 

educação à distância. Rio de Janeiro: 

Fiocruz; Brasília: UNB. 1998. v.1. 157 

p. Módulo I, p.35-57 

PIANCASTELLI,  Carlos Haroldo; 

FARIA, Horacio Pereira de; 

SILVEIRA, Marília Resende da. O 

trabalho em equipe. P.45-50 

SALAZAR, Andréa; RODRIGUES, 

Karina Grou; SILVER, Lynn; 

SCHEFFER, Mário. (Orgs.)   O SUS 

pode ser seu melhor plano . Disponível 

em :  www.idec.org.br. 

 

http://www.idec.org.br/


 

 

Categoria de análise Descrição Trechos 

Compreensão de corpo Apesar de não estar explicitado 

uma compreensão de corpo, a mesma esta 

relacionada a ; 

a importância da relações sociais, 

apresenta várias interpretações de 

conceitos de trabalho em equipe.  

Uma compreensão de corpo 

relacionado a necessidade 

histórica do homem de somar 

esforços para alcançar objetivos. 

O homem que não vive isolado; 

Coletividade; 

Intencionalidade 

Em processo de construção; 

Relacionado a adaptação à realidade; 

Considera as especificidades, 

diferenças; 

Relacionados a relações 

interpessoais; 

Importância da comunicação aberta; 

Corpo relacionado a um aprendizado 

coletivo; 

Capacidades individuais; 

Sucessos e fracassos; 

Diferenças sociais e culturais;  

Criatividade;conflitos 

''A concepção 

de equipe está 

vinculada à de 

processo de trabalho e 

sujeita-se às 

transformações pelas 

quais este vem 

passando ao longo do 

tempo. Neste sentido, 

sem querermos 

apontar todos os 

motivos que justificam 

a existência desta 

forma de exercer o 

trabalho, diríamos 

que a idéia de equipe 

advém: da 

necessidade histórica 

do homem de somar 

esforços para 

alcançar objetivos 

que, isoladamente, 

não seriam 



 

alcançados ou seriam 

de forma mais 

trabalhosa ou 

inadequada; 

"conjunto ou 

grupo de pessoas que se 

aplicam a uma tarefa ou 

trabalho" 

De acordo com 

esse conceito, para ser 

uma equipe basta que 

as pessoas trabalhem 

numa mesma tarefa. 

Não importa, neste 

caso, o 

significado/objetivo que 

o trabalho tem para 

cada um, nem como as 

pessoas se relacionam 

neste trabalho. Na 

medida em que os 

componentes do grupo 

não compartilham dos 

mesmos objetivos, 



 

podendo até ter 

objetivos conflitantes, 

pode-se encontrar 

situações nas quais o 

"fracasso" de membro 

do grupo seja 

intencional - o 

"boicote".; 

''Em processo 

de construção'' 

Quando nos 

referimos a um 

determinado tipo de 

trabalho como sendo de 

equipe, é necessário 

que tenhamos claro 

que não há como 

conceber equipe como 

algo que se passa à 

margem do processo de 

trabalho. 

Relacionado a 

adaptação à realidade 



 

O plano de 

trabalho é bastante 

flexível e pode mudar de 

acordo com as 

circunstâncias, sem 

que isto implique na 

derrota da equipe. 

Aliás, é justamente esta 

flexibilidade que 

permite ao time 

adaptar-se a uma nova 

realidade,(p.2) 

Conside

ra as 

especificidades, 

diferenças; 

''os 

componentes desta 

equipe têm um objetivo 

comum - executar uma 

sinfonia -. 

conhecimentos e 

habilidades diferentes 

(o pianista, o violinista, 



 

o clarinelista), uma 

coordenação (o 

maestro) e um plano de 

trabalho (as 

partituras).Diferente 

do time de futebol, na 

execução de uma 

sinfonia, o pianista 

jamais fará o trabalho 

do violinista ou vice-

versa. Podemos dizer 

que existe uma alta 

especificidade no 

trabalho dos músicos, 

ou seja, o pianista 

sempre tocará piano e 

o violinista sempre 

tocará violino.''(p.02) 

Relacionados a 

relações interpessoais; 

Importância da 

comunicação aberta; 

Corpo 

relacionado a um 



 

aprendizado 

coletivo;Capacidades 

individuais;Sucessos e 

fracassos;Diferenças 

sociais e culturais; 

Criatividade;conflitos; 

a necessidade 

de aprimorar as 

relações interpessoais e 

de valorizar a 

comunicação entre os 

membros da equipe;a 

disposição das pessoas 

em ouvir e considerar  as 

experiências e saberes 

de cada membro do 

grupo. O trabalho em 

equipe não implica em 

eliminar as diferenças 

existentes entre seus 

membros (sociais, 

culturais, ele.) e sim 

trabalhar estas 

diferenças - os 



 

conflitos: e,finalmente, 

é fundamental que os 

objelivos e resultados 

definidos se constituam 

em desafios constantes 

para o grupo, algo que 

instigue cada 

integrante. Como pode-

se perceber, fazer de um 

grupo de trabalhadores 

uma equipe de trabalho 

é realmente um grande 

desafio. Desafio que 

passa pelo aprendizado 

coletivo da necessidade 

de uma comunicação 

aberta, de uma prática 

democrática que 

permita o exercício 

pleno das capacidades 

individuais e uma 

solução mais criativa e 

saudável de cada 

sujeito, evitando, assim, 

a cristalização de 



 

posições, a rolulação e 

a deterioração das 

relações interpessoais. 

Desta forma, o grupo 

poderá buscar seus 

objelivos, 

responsabilizando-se. 

solidariamente, pelos 

sucessos e fracassos.' ' 

(p.03) 

Considera a 

cultura 

Elaboração coletiva 

do “Mapa social” 

da comunidade. 

(p.07) 
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PIANCASTELLI, Carlos Haroldo; 

FARIA, Horácio Pereira de; SILVEIRA, 

Marília Resende da. O trabalho em 

equipe. p.45-50. Texto obtido através do 

Programa da Disciplina “Saúde e 

Cidadania”, no curso de Educação Física, 

turma 2011.2, por meio do Sistema 

Acadêmico – SIGAA, da UFRN (acesso 

 



 

 

Ficha de análise de conteúdo 

Texto  a ser analisado: Saúde e Cidadania 

 

VILAR, Rosana Lúcia Alves de. Saúde e Cidadania . Natal, [1994] 3 f. apostila. 

 

Categoria de análise Descrição Trechos 

Compreensão de 

corpo 

Corpo ligado a 

direito e a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Direito, pressupõe 

o acesso a determinados 

bens ou serviços e/ou 

liberdade de gozo de uma 

situação. Alguns autores 

classificam os direitos em: 

direitos humanos e direitos 

dos cidadãos (p.01)’’ 

‘’Outra 

classificação diferencia os 

direitos dos cidadãos em 

três tipos: civis, políticos e 

sociais. Os civis são 

inerentes à liberdade de 

pensamento, de expressão, 

de ir e vir, de opção sexual 

restrito aos alunos da Disciplina). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e de religião. Os políticos 

se expressam através do 

direito de votar e ser 

votado e de associação, e 

os sociais se referem ao 

acesso a bens e serviços 

essenciais às necessidades 

básicas (saúde, educação, 

moradia, trabalho, lazer 

entre outros) (p.02). 

 

‘’Sobre saúde, Luz 

(2006), assinala que é mais 

do que um estado natural, é 

uma definição construída 

social e culturalmente. E 

destaca que apesar do 

caráter utópico do conceito 

de saúde da OMS, como 

completo bem estar físico, 

mental e social, mais 

recentemente acrescentada 

às dimensões espiritual e 

ambiental, tal conceito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incorpora o sistema de 

dimensões que compõem o 

viver humano em 

complexa teia de 

relações.(p.02)’’ 

 

‘’ não devemos 

entender direito à saúde, 

como apenas o direito ao 

acesso a serviços de saúde, 

mas também o direito a 

uma condição digna de 

vida’’.(p.02) 

‘’ Mashall (1967), 

em texto clássico, concebe 

a cidadania como... um 

status concedido àqueles 

que são membros integrais 

de uma comunidade... A 

cidadania exige um elo de 

natureza diferente, um 

sentimento direto de 

participação. Seu 

desenvolvimento é 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania como 

algo individual. 

 

 

estimulado tanto pela luta 

para adquirir tais direitos 

quanto pelo gozo dos 

mesmos uma vez 

adquiridos. p.84 ’’(p.03). 

‘’ cidadania como 

atributo individual do 

cidadão que pressupõe no 

caso dos direitos sociais 

um direito absoluto a um 

determinado padrão de 

civilização (p.03)’’ 

 

‘’ a cidadania como 

a garantia de um conjunto 

de liberdades, direitos e 

deveres estabelecidos em 

uma sociedade’’(p.03). 

 

 

‘’ No caso da saúde, 

os textos legais a 

reconheceram como 



 

 

 

Cidadania como 

conjunto de direitos 

 

 

Saúde relacionada a 

direitos sociais 

 

 

 

 

 

Cidadania como 

algo a ser conquistado. 

Direito de todos e Dever do 

Estado, e como dependente 

de diversos fatores 

condicionantes 

(alimentação, moradia, 

saneamento básico, 

trabalho, meio ambiente 

renda, educação, lazer 

etc.), a ser garantida 

mediante políticas sociais e 

econômicas. 

Para Correia (2005) 

a saúde e a vida estão 

interligadas, pois sem 

saúde a vida pode está 

ameaçada, e por esta razão 

foi considerada na 

Constituição como de 

relevância pública’’ (p.04). 

 

 

 

‘’segundo 



 

Benevides (1994) a 

cidadania passa a ter um 

caráter ativo e não passivo 

e implica além da 

acessibilidade a bens e 

serviços, o gozo de 

liberdades, o exercício de 

deveres e a participação 

nos processos políticos, na 

representação política e na 

formulação e controle das 

políticas 

implementadas’’.(p.03) 

 

 

‘’ Na verdade a 

cidadania é algo 

conquistado, que implica 

na consolidação da 

democracia, nas 

transformações das 

instituições do Estado e em 

mudanças na cultura da 



 

sociedade’’ (p.06). 

 

Referencial teórico VILAR, Rosana Lúcia 

Alves de. Saúde e 

Cidadania . Natal, 

[1994] 3 f. apostila 

 

 

 

Ficha de análise de conteúdo 

Texto  a ser analisado: Porque usar técnicas etnográficas no mapeamento 

SARTI, Cynthia A. Porque usar técnicas etnográficas no mapeamento. In: 

LESCHER, Auro Danny; et. al. Cartografia de uma rede: reflexões sobre um 

mapeamento da circulação de crianças e adolescentes em situação de rua da cidade de São 

Paulo. [São Paulo: USP, 1998]. p. 6-10. 

 

Categoria 

de análise 

Descrição  Trechos  

Compreens

ão de corpo  

Corpo como sujeito,portador de 

mundos de significação. 

 

 

 

‘’A  

noção de 

“objeto” de pesquisa 

rigorosamente perde 

seu sentido, diante 

do que é pensado 



 

 

 

 

 

 

Corpo social, relacionado à 

cultura, relacionado à subjetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como confronto de 

dois sujeitos, 

portadores de 

mundos de 

significação 

distintos’’.(pág.02) 

 

‘’ É a partir 

dessa “socialização” 

que olhamos o 

mundo. O 

significado que tem 

o mundo para os 

indivíduos, 

significado que forja 

seu modo de olhar, 

de falar, seus gestos, 

suas escolhas, seus 

lugares, constitui a 

própria realidade 

social. Esta, 

portanto, não existe 

fora de um campo de 

significação’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Não se trata, 

assim, de pensar que 

cada um olha e 

pensa o mundo do 

seu jeito - uma 

forma de 

subjetivismo 

incompatível com a 

convivência social - 

mas quer dizer que 

olhamos e 

enxergamos o 

mundo a partir da 

forma como fomos 

socializados para 

isso, a partir dos 

referenciais da 

cultura da qual 

fazemos parte e que 

assumimos e 

interiorizamos como 

nossos’’(pág. 02).  

 

‘’ Em outras 

palavras, o mundo 

social só existe como 

tal se constituir um 

mundo de sentido 

para os indivíduos 

que nele vivem e, 

dialeticamente, os 

indivíduos só 

constroem o sentido 

de suas vidas a partir 

das referências da 

coletividade da qual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo sujeito, objeto 

fazem parte. Não 

existe realidade 

social sem 

significado subjetivo 

para os que nela 

vivem, ao mesmo 

tempo em que o 

significado de cada  

ato cotidiano e 

singular, para cada 

indivíduo, só existe 

como produto do que 

lhe é dado viver na 

sociedade e na 

cultura das quais faz 

parte’’  (pág. 02).  

 

 

‘’Cada um fala 

de um lugar e é isto 

o que dá significado 

à fala. Falar de um 

lugar significa falar 

como portador de 



 

um lugar social - de 

classe, de raça/etnia 

e de gênero, os 

principais recortes 

que definem 

fronteiras sociais 

entre os sujeitos, 

entre tantas outras 

clivagens. Cada um 

desses lugares 

implica em uma fala 

particular, que 

precisa ser levada 

em conta na 

interpretação do que 

se observa.’’(pág.03) 

 

 

 

 

 

 

Referencial 

teórico 

SARTI, Cynthia A. Porque usar 

técnicas etnográficas no mapeamento. 

In: LESCHER, Auro Danny; et. al. 

Cartografia de uma rede: reflexões 

sobre um mapeamento da circulação de 

crianças e adolescentes em situação de 

 



 

rua da cidade de São Paulo. [São 

Paulo: USP, 1998]. p. 6-10. 

 

 

 

Ficha de análise de conteúdo 

Texto  a ser analisado: Mas o que é mesmo um problema? 

BRASIL, Ministério da saúde. Secretaria  de Gestão do trabalho e da Educação na 

Saúde. Departamento de Gestão na Educação na Saúde. Curso de Formação de 

Facilitadores de Educação Permanente em Saúde: unidade de aprendizagem-análise do 

contexto da gestão e das práticas de saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Rio de Janeiro: Brasil. 

Ministério da Saúde, FIOCRUZ,2005. 

 

Categoria de análise Descrição Trechos 

Compreensão de 

corpo 

Corpo relacionado a 

subjetividade, percepção 

individual ou coletividade. 

 

 

 

 

 

Corpo como lugar 

''subjetivos porque 

são produtos da percepção 

das pessoas 

individualmente ou de 

coletivos de pessoas. 

(PÁG.01)'' 

 

 

 

''educação 



 

de educação 

 

 

 

 

Corpo como um 

ator social 

permanente!''(pág.02) 

 

 

 

 

'' A análise do 

problema ajuda-nos a 

definir quem será o grupo 

ou coletivo que temos de 

reunir para ter capacidade 

de enfrentar um 

problema!!! O Pólo pode 

ser uma instância 

interessante para ajudar a 

mobilizar os diferentes 

atores necessários ao 

enfrentamento de um 

problema!!!(pág.02) '' 

Referencial teórico BRASIL,Ministério 

da saúde. Secretaria  de 

Gestão do trabalho e da 

Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão na 

 



 

Educação na Saúde. Curso 

de Formação de 

Facilitadores de 

Educação Permanente 

em Saúde: unidade de 

aprendizagem-análise do 

contexto da gestão e das 

práticas de saúde. Brasil. 

Ministério da Saúde. Rio 

de Janeiro: Brasil. 

Ministério da Saúde, 

FIOCRUZ,2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de análise de conteúdo 

Texto  a ser analisado:  COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é Cidadania. 3° 

Ed., Ed. Brasiliense,1995. 

 

Categoria de análise Descrição Trechos 

Compreensão de 

corpo 

 

 

 

 

 

 

Corpo como 

cidadão 

 

 

 

 

 

''ser cidadão 

significa ter direitos e 

deveres, ser súdito e 

soberano''(p.09) 

''todos os homens 

são iguais ainda que 

perante a lei, sem 

discriminação de raça, 

credo ou cor. E ainda: a 

todos cabem o domínio 

sobre seu corpo e sua vida, 

o acesso a um salário 

condizente para promover 

a própria vida, o direito à 

educação, à saúde, à 

habitação e ao lazer. E 

mais: é direito de todos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo como direito 

civil e  Corpo relacionado a 

uma posse;que se têm um 

corpo e não que se é um 

corpo. 

 

 

 

 

 

poder expressar-se 

livremente, militar em 

partidos políticos e 

sindicatos, fomentar 

movimentos sociais, lutar 

por seus valores. Enfim, o 

direito de ter uma vida 

digna de ser homem''.(pág 

09) 

 

 

''os direitos civis 

dizem respeito basicamente 

ao direito de dispor do 

próprio corpo, 

locomoção,segurança atc. 

Parece óbvio  que somos 

donos do nosso próprio 

corpo. Afinal, não nos 

movimentamos por ele, 

dormimos e andamos 

nele?'' (pág.11) 

''sobre o direito ao 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo humano 

como alvo de atendimento 

às necessidades humanas 

básicas. 

 

 

 

 

Corpo como 

propriedade, relacionado a 

força de trabalho; 

corpo, os direitos civis: 

quem disse que os 

trabalhadores escolhem 

onde vão colocar seus 

corpos e em que condições  

e ritmos vão trabalhar? O 

capitalismo 

contemporâneo, com um 

sistema de produção 

baseado em tecnologia 

cada vez mais complexa, 

exige de corpo e mentes 

dos trabalhadores um 

esforço e um sofrimento 

desumanos''. (pág.13) 

 

 

 

 

''os direitos sociais 

dizem respeito ao 

atendimento das 

necessidades humanas 



 

 básicas. São todos aqueles 

que devem repor a força de 

trabalho, sustentando o 

corpo humano- 

alimentação, habitação, 

saúde, educação.'' (pág. 14) 

 

 

''tem a propriedade 

do próprio corpo e, 

portanto, quem realmente é 

cidadão. A propriedade não 

é exatamente o corpo, mas 

o fruto que o corpo produz 

pelo trabalho ao se 

apropriar da natureza'' 

(COVRE, 1995, pág26). 

 

Referencial teórico COVRE, Maria de 

Lourdes Manzini. O que é 

Cidadania. 3° Ed., Ed. 

Brasiliense,1995. 

 

 

 

 


