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RESUMO

Desde o século XIX, a Educação Física esteve estreitamente vinculada às instituições militares e à classe médica. A forma de atuação do 
profissional de Educação Física neste período determinou a formação e a sua práxis. Neste sentido, fica evidenciado uma formação 
historicamente pautada no modelo cartesiano/biomédico. Uma nova maneira de pensar a saúde e, principalmente, as práticas profissionais, tem 
sugerido que a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como componente da qualidade de vida e a inserção do profissional de 
Educação Física neste contexto torna-se fundamental. Os espaços do profissional de Educação Física se expandem para novos espaços tais como 
as Unidades de Saúde da Família. O objetivo deste estudo foi compreender a forma na qual o profissional de educação física tem se estabelecido 
nestes novos espaços de trabalho. Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa. Foram contactadas 09 equipes de apoio 
matricial de duas cidades da região metropolitana de Salvador/Bahia. A partir dos convites, identificamos 04 profissionais de Educação Física que 
se propuseram a participar do estudo. Para a coleta das informações foi utilizado um questionário elaborado pelos pesquisadores contendo os 
seguintes elementos norteadores: a motivação do profissional para ingressar no NASF; as ações realizadas no NASF; a operacionalização do fluxo 
dos pacientes no NASF; a agenda de trabalho e o perfil desejado pelo profissional atuante no NASF. As entrevistas foram realizadas de maneira 
reservada em espaços disponibilizados pelas unidades de saúde e gravadas. Os áudios foram transcritos e analisados por meio da análise de 
conteúdo do tipo temática. A análise temática consistiu em identificar e destacar os núcleos de sentido que compõem a comunicação. Em 
seguida, os temas foram extraídos das partes do texto. Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
Centro Universitário Estácio da Bahia, sendo analisado sob o aspecto ético-legal, atendendo as exigências da Resolução N°. 466/12, do Conselho 
Nacional de Saúde (CAAE:49695015.0.0000.0041). Foram realizadas entrevistas abertas, com 04 profissionais de Educação Física atuantes em 
NASFs da região metropolitana de Salvador/Bahia. Todos profissionais que aceitaram participar do estudo eram do sexo masculino e tinham mais 
de um ano atuando no NASF.Foram construídas duas unidades de sentido a partir dos depoimentos dos participantes: 1) O objeto de trabalho 
versus a formação acadêmica e 2) Os sabores e dissabores da atuação no NASF.Quando a discussão é sobre o objeto de trabalho e formação 
acadêmica, foram recorrentes os depoimentos que apontam que durante a formação, o culto ao corpo se sobrepõe aos aspectos gerais da saúde 
e às demandas sociais. Em relação aos sabores e dissabores, de forma geral os profissionais entrevistados demostram satisfação e realização em 
poderem atuar, efetivamente, na promoção da saúde. Contudo, as dificuldades operacionais são inúmeras e, em diversos momentos, o 
profissional percebe que as demandas da gestão ocasionalmente são contraproducentes e em alguns momentos o profissional precisa atuar de 
forma improvisada. Nota-se que o profissional de Educação Física conquistou espaço profissional na equipe de apoio matricial. Todavia o dia a dia 
da atuação no âmbito do NASF apresenta diversas lacunas para as suas ações assim como a sua formação profissional ainda é, 
predominantemente, tecnicista.

Saúde

Educação Física - Bacharelado
X Seminário de Pesquisa da Estácio


