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RESUMO 

Práticas Sociais Locais na Atenção básica: reflexões a partir da experiência do Projeto 

Saúde Veste Kimono, na comunidade de Costa Barros no município do Rio de Janeiro 

Esta pesquisa teve como objeto central analisar uma prática de cuidado à saúde em uma 

Unidade de Saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro. A partir da percepção de um agente comunitário de saúde, da 

importância de aproximar crianças e adolescentes da unidade de saúde e desenvolver 

ações de prevenção às violências e ao uso de drogas, foi iniciado um projeto de aulas de 

Jiu-jítsu (Projeto Saúde Veste Kimono), na unidade de saúde de Portus, Quitanda e Tom 

Jobim, localizada no bairro de Costa Barros, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

localidade com o segundo menor IDH da cidade e altos índices de violência. Para 

conhecer essa experiência em profundidade utilizou-se como método principal a 

observação participante, por quatro meses foram feitas visitas semanais à unidade de 

saúde, complementadas por seis entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde 

e um grupo focal com os alunos do Jiu-jítsu. Na análise do material produzido no diário 

de campo e entrevistas foi utilizada a técnica da análise temática, identificando-se assim 

os modos de fazer do projeto, suas potencialidades e dificuldades no cuidado integral à 

saúde, e na constituição de uma rede de apoio social que crie outras perspectivas de 

mundo para crianças e jovens da comunidade de Portus e Quitanda e do condomínio 

Tom Jobim, objetivos dessa pesquisa, na perspectiva de contribuir para a discussão 

sobre novas práticas de saúde na atenção básica. Com a implantação do modelo da ESF, 

que pressupõe uma reorganização do modelo tecnoassistencial com ações voltadas para 

populações delimitadas em territórios adstritos, considera-se importante conhecer 

estratégias locais que pretendam interferir na realidade dessas comunidades. As relações 

estabelecidas a partir da escuta, dedicação e afetividade, desenvolvem no grupo a 

confiança e um forte vínculo das crianças e adolescentes com a equipe do Jiu-jítsu, o 

que constitui para esses jovens um referencial diferente daquele encontrado na 

comunidade, de violência e desrespeitos aos direitos. O projeto acolheu as crianças e 

adolescentes na unidade de saúde, e ajuda-os a vencer inseguranças e medos, fortalece a 

autoestima e o autocuidado, traz novas perspectivas de vida e possibilita a construção de 

uma rede de apoio social. Observa-se que o convívio na academia tem uma função 

social para o grupo para além da arte marcial, traz o sentido de sociabilidade e 

grupalidade. Entretanto, poucos profissionais da unidade se envolvem nas atividades, 

com processo de trabalho procedimento centrado, não percebem as potencialidades de 

uma prática de cuidado à saúde voltada para uma concepção ampliada de saúde; que 

interfere num dos maiores determinantes sociais da saúde na localidade, as violências. 

Assim como não são desenvolvidas atividades reflexivas com a comunidade, nem 

articulações intersetoriais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no território. 

Também não foram identificadas redes socais locais.  

Palavras-chave: práticas de saúde pública, atenção básica à saúde, rede de apoio social, 

ciências sociais e saúde.  
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ABSTRACT 

Local Social Practices in Primary Care: reflections from the experience of the project 

Saúde Veste Kimono, in Costa Barros community in the municipality of Rio de Janeiro. 

 This research had as central object analyze a health care practice in a Health Unit of 

Family Health Strategy (FHS) of the Municipal Health Secretariat of Rio de Janeiro. 

From the perception of a community health agent, of the importance of approximate 

children and adolescents to health unit and develop actions to prevent the violence and 

drug use, was started a project of Jiu-jitsu classes (project Saúde Veste Kimono), in the 

health unit of Portus, Quitanda and Tom Jobim, located in the neighborhood Costa 

Barros, in the north of the city of Rio de Janeiro, with the second lowest indicators of 

humans development in the city and high rates of violence. To know this experience in 

depth was used as the mainly method the participant observation, for four months were 

made weekly visits to the health unit, supplemented by six semi-structured interviews 

with health professionals and a focal group with practitioners of the Jiu-jitsu. In the 

analysis of the material produced in the field diary and interviews was used the thematic 

analysis technique, thereby identifying ways of doing of the project, its potentialities in 

the integral health care, and in the establishment of a social support network that creates 

other prospective worldviews for children and young people of the community of Portus 

and Quitanda and of apartment block Tom Jobim, objectives of this research, in order to 

contribute to the discussion of new health practices in primary care. With the 

implementation of the FHS model, which presupposes a reorganization of the technical 

care model with actions for populations in demarcated territories assigned, it is 

important to know local strategies intending to interfere in the reality of these 

communities. The relationship established from listening, dedication and affection, they 

develop the confidence in the group and a strong bond of children and adolescents with 

the team of  Jiu-jitsu, which is a benchmark for these youngsters different from that 

found in the community, of violence and disrespect for rights. The project welcomed 

children and adolescents in the health unit, and help them to overcome insecurities and 

fears, strengthens self-esteem and self-care, brings new perspectives of life and allows 

the construction of a network of social support. It is observed that living in the gym has 

a social function for the group in addition to the martial art, brings a sense of sociability 

and groupality. However, few professionals from the unit are involved in the activities, 

with work focused in procedures; they do not realize the potential of a practice of health 

care oriented for an expanded view of health, which interferes in major social 

determinants of health in the locality, the violence. As well reflective activities are not 

developed with the community, neither intersectoral joints with the aim of improving 

the quality of life in the territory. Also were not identified local social networks.  

Keywords: practices of public health, health primary care, social support network, social 

sciences and health. 
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INTRODUÇÃO 

As últimas décadas têm sido marcadas por amplos debates sobre a atenção e 

cuidado à saúde, no Brasil, desde o movimento da reforma sanitária, e da criação do 

Sistema Único de Saúde, novos modelos tecnoassistenciais vêm sendo implementados. No 

âmbito governamental, iniciativas como o Pacto pela Saúde, a implantação em nível 

nacional da Estratégia da Saúde da Família, a Política Nacional de Promoção da Saúde, e a 

Política Nacional de Humanização, apontam para uma nova direção do setor saúde, com 

uma proposta de reorganização do sistema, a partir da descentralização e da integralidade 

das ações, que visam à ampliação do acesso, com a participação social. Parte-se da 

compreensão de que a saúde é resultante da forma como a população se organiza 

considerando as suas dimensões econômica, política e culturais.  

Porém, no Brasil verificam-se desigualdades sociais marcantes que se traduzem em 

vulnerabilidades das populações, observa-se um esgarçamento das relações sociais, com a 

fragilização dos valores comunitários. Estabelece-se, assim, uma relação na sociedade que 

leva ao individualismo e à luta pela sobrevivência, onde prevalecem os valores do capital. 

Com um enorme contingente da população sem vínculos formais de trabalho, precárias 

condições de vida e moradia, e desrespeito aos direitos sociais, se constitui um quadro de 

exclusão social.  Enfraquecendo a coesão e a solidariedade social, o que gera diversos tipos 

de violências, e refletem diretamente nas condições de saúde da população, representa 

novas demandas para o setor saúde, e se traduz em um desafio para os profissionais. 

Assim verifica-se a necessidade de se incorporar novas dimensões as práticas de 

cuidado à saúde para efetivar a lógica de intervenção nos problemas e necessidades de 

saúde da população, já que somente as técnicas tradicionais orientadas pelo modelo 

biomédico do processo saúde/doença e da assistência não se mostra eficaz.   

Na reorganização do modelo assistencial com prioridade para prevenção, promoção 

e assistência à saúde, nos territórios onde vive e trabalha a população da área de 

abrangência dos serviços, é proposto deslocar o eixo de atendimento as doenças, para 

ações e serviços que incidem na causa dos problemas de saúde. Na gestão do cuidado à 

saúde, e no processo de trabalho das equipes, pressupõe a inclusão dos usuários e a 

participação da população, visa conhecer os problemas de saúde locais e seus 

determinantes. Porém verifica-se na prática dos serviços uma dificuldade de incorporar 
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esses conceitos, predominando ainda a lógica do modelo assistencial focado na assistência 

da população, com poucas ações que visem atuar nos determinantes sociais da saúde. 

Nesse trabalho parte-se da concepção que as práticas de cuidado à saúde integrais e 

humanizadas, que auxiliem na melhoria das condições de vida da população e na produção 

de saúde devem caminhar no sentido da construção de novos saberes, com a 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, propiciando relações de 

vínculo, afetividade e confiança.  

Desta forma compreende-se o diálogo com uma ferramenta fundamental, diálogo 

entre a equipe de saúde, entre a equipe e os usuários, e entre a equipe e a comunidade, 

assim como com outros setores da sociedade que direta ou indiretamente atuam naquela 

comunidade e têm a possibilidade de formar uma rede para a melhoria das condições de 

saúde no território. Assim considera-se que o cuidado à saúde ocorre nos aspectos 

relacionais, nos encontros, na escuta, no diálogo, em relações transversais e na troca de 

saberes e crenças.  

As práticas de saúde voltadas para minimizar as situações de sofrimento, seja do 

indivíduo ou de seu grupo social, devem ter no seu cerne valores de solidariedade e 

reconhecimento de direitos de cidadania, com o objetivo de construir uma proposta de 

desenvolvimento local e melhoria das condições de vida, no sentido de uma efetiva 

emancipação dos usuários e da comunidade.  

A partir dessa discussão, escolheu-se estudar uma prática de atenção e cuidado à 

saúde em uma unidade de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, o Centro Municipal de Saúde Portus, Quitanda e Tom Jobim. Essa experiência 

despertou o interesse de pesquisa, pois surgiu da percepção de um grupo de agentes 

comunitários, praticantes de arte marcial, da importância de oferecer aulas de Jiu-Jítsu 

como forma de aproximar as crianças e adolescentes da unidade, com a proposta de 

prevenção as violências e ao uso de drogas. Foi bem aceita pelo grupo, cresceu muito, para 

ganhar uma identidade foi denominada Saúde Veste Kimono. Ganhou visibilidade perante 

as instâncias gestoras da Secretaria Municipal de Saúde e da Organização Social (OSs) 

Viva comunidade, responsável pelo contrato de gestão da área programática onde se 

localiza essa unidade de saúde.  
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Meu interesse em pesquisar uma prática de cuidado à saúde na atenção básica 

remonta de minha experiência profissional, iniciei a profissão como médica generalista, na 

Fundação SESP em Altamira, no Pará, posteriormente tive diversas experiências de 

trabalho na atenção básica. Num posto comunitário da Associação dos Moradores da 

Rocinha, em uma equipe multidisciplinar, com a participação da comunidade na gestão do 

trabalho através de uma Comissão de Saúde, da qual participavam membros da associação 

de moradores, usuários do serviço e profissionais do posto de saúde. Posteriormente 

trabalhei em Niterói, no projeto médico de família, sob as diretrizes cubanas. Ao ingressar 

na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, passei alguns anos exercendo minhas 

atividades em unidades básicas de saúde, e posteriormente fui trabalhar na implantação do 

Programa de Fitoterapia no município do Rio de Janeiro, instrumentalizando médicos na 

prescrição de plantas medicinais e na implantação de hortas medicinais comunitárias. E há 

seis anos estou trabalhando na Superintendência de Promoção a Saúde, na Coordenação de 

Políticas e Ações Intersetoriais, com protagonismo juvenil e articulação de redes locais 

para a prevenção de acidentes e violências.  

Conheci essa experiência em um trabalho de Promoção da Solidariedade e 

Prevenção das Violências, desenvolvido pelo grupo de trabalho que estou inserida, na 

Coordenação de Área Programática 3.3, onde se localiza a unidade de saúde Portus, 

Quitanda e Tom Jobim, no bairro de Costa Barros, na Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro, localidade com o segundo menor IDH da cidade e altos índices de violência. 

Com a rápida expansão de unidades no modelo da Estratégia saúde da Família no 

Município do Rio de Janeiro, um maior número de unidades estão localizadas em 

territórios onde predominam a pobreza e as violências. Considera-se então importante 

conhecer estratégias locais que pretendam interferir na realidade dessas comunidades, o 

que motivou a escolha de analisar criticamente o projeto Saúde Veste Kimono.   

Essa experiência a partir das relações interpessoais entre os jovens, e a equipe do 

Jiu-Jítsu constitui-se numa prática de saúde no território. Os instrutores desenvolvem as 

atividades a partir do diálogo e da escuta, ferramentas usadas para o cuidado à saúde dos 

jovens e suas famílias. O contato direto e frequente entre o grupo faz com se estabeleça 

uma relação de confiança e de trocas. As atividades centradas na convivência e nos valores 

de solidariedades trazem novas perspectivas de vida para as crianças e adolescentes e 

possibilita a construção de uma rede de apoio social. Observa-se que o convívio na 
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academia de Jiu-Jítsu tem uma função social para o grupo para além da arte marcial, traz o 

sentido de sociabilidade e grupalidade, e representa um fator de proteção para os alunos e 

suas famílias.  

Luz, em seus estudos sobre novas práticas de saúde no Brasil, coloca o papel de 

ressignificação da saúde, do adoecimento e da cura, e ressalta a contribuição que práticas 

de saúde podem trazer para esse novo olhar. 

A partir deste pressuposto, nessa pesquisa a prática de Jiu-jítsu em uma pequena 

unidade de atenção básica, que se transformou no Projeto Saúde Veste Kimono, foi 

considerada uma prática de saúde, por se caracterizar por uma prática social local onde se 

estabelecem relações sociais nas quais predominam o vínculo, a troca e o acolhimento dos 

sujeitos, permitem que o apoio social e o cuidado se façam presentes. Assim nesse grupo 

observa-se que as relações estabelecidas na academia de Jiu-jítsu propiciam o cuidado da 

saúde individual das crianças e adolescentes e funciona como uma porta de entrada da 

comunidade no cotidiano da unidade de saúde onde funciona o projeto.  

Ao considerá-lo como uma prática de saúde, essa pesquisa traz a perspectiva de 

contribuir para a discussão de novas práticas de cuidado à saúde na atenção básica, como 

metodologia realizou-se a técnica da observação participante onde se procurou conhecer os 

modos de fazer do projeto e suas potencialidades, assim como as tensões e os desafios da 

rotina do trabalho, para complementar o estudo foram realizadas entrevistas com 

profissionais de saúde da unidade e um grupo focal com adolescentes que participam do 

projeto.  

Esse exercício partiu do seguinte problema de pesquisa: O Projeto Saúde Veste 

Kimono, considerado uma prática de saúde, produz cuidado integral de saúde 

suficientemente potente para organizar uma rede de apoio social que crie outras 

perspectivas de mundo para crianças e jovens da comunidade de Portus e Quitanda? 

O problema de pesquisa originou o seguinte objetivo geral: Analisar criticamente a 

experiência Saúde Veste Kimono, como uma prática de atenção e cuidado à saúde, inserida 

na Estratégia Saúde da Família, na comunidade de Quitanda no município do Rio de 

Janeiro. 

Dessa forma, os objetivos específicos foram:  
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Identificar os modos de fazer do Projeto Saúde Veste Kimono e sua potencialidade 

como prática de cuidado à saúde.  

Identificar e interpretar as formas de articulação entre a unidade de saúde e os 

usuários / participantes da experiência.  

Conhecer a percepção e o envolvimento dos profissionais da unidade de saúde em 

relação à experiência Saúde Veste Kimono. 

Compreender os aportes que o projeto trouxe para a vida dos jovens e a motivação 

que os levou para participarem das atividades do Jiu-Jítsu.  

A partir da definição do marco teórico, do objeto de estudo e dos objetivos, 

apresentados acima, constitui-se o presente estudo, construído por meio do método 

qualitativo. A organização da dissertação foi realizada por meio da composição de quatro 

capítulos.  

No Capítulo I – “As práticas de saúde na atenção básica e sua articulação com as 

políticas de saúde” foi realizada uma discussão a respeito das desigualdades socais em 

saúde e dos valores socais e comunitários na sociedade contemporânea, e como esses 

influenciam nas práticas de saúde na atenção básica. Correlacionando-os com as políticas 

de saúde no Brasil. Foram abordados ainda os seguintes conceitos: redes comunitárias, 

território e modelo tecnoassistencial que permeiam os conceitos centrais problematizados 

nesta reflexão, e que contribuem para a compreensão de práticas de cuidado à saúde, 

observadas e analisadas no contexto geral deste trabalho.  

O Capítulo II foi dedicado à apresentação do “Percurso e escolhas metodológicas”. 

Por meio dele foi contextualizado e justificado o método escolhido para a realização do 

estudo, as técnicas de coleta e análise de dados, bem como caracterizados os sujeitos 

integrantes da pesquisa e ressaltados os aspectos éticos observados.  

Nos Capítulos III e IV são apresentados e descritos os dados empíricos 

conjuntamente com as respectivas análises.  

No Capítulo III – “O Projeto Saúde Veste Kimono”, tratou-se de uma apresentação 

do contexto da pesquisa, detalhando as características da região onde ocorre o projeto e 

considerações sobre a violência, uma realidade no território. Em seguida foram feitas 
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considerações sobre o Jiu-Jítsu, com a descrição e análise sobre o Projeto saúde Veste 

Kimono e das relações dentro da academia.  

No Capítulo IV, “O Projeto Saúde Veste Kimono e suas potencialidades na 

construção de novos olhares para as práticas de cuidado à saúde”, foram feitas análises das 

relações do projeto com a unidade de saúde, suas interlocuções com as políticas de saúde, e 

sobre as potencialidades do projeto como uma prática de cuidado à saúde e como uma rede 

de apoio social.  

Por fim, as reflexões realizadas nos capítulos acima descritos são sistematizadas nas 

considerações finais deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1. AS PRÁTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E SUA 

ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE 

1.1. Desigualdades sociais em saúde 

No cenário desta pesquisa nos deparamos com um ambiente de pobreza e exclusão, 

a pobreza entendida aqui como um estado de privação, que está relacionado com o 

contexto histórico e social. Parte-se do pressuposto de que não há uma política da pobreza, 

mas uma política que gera uma situação de pobreza, ao favorecer, por exemplo, a 

concentração de renda. O aumento da pobreza é causado por uma distribuição desigual da 

riqueza.  

No Brasil a má distribuição de renda é um fato marcante, que se traduz em 

carências na subsistência do dia a dia, na falta de oportunidades e de perspectivas de 

futuro, onde as classes sociais desfavorecidas tornam-se mais vulneráveis à exclusão social 

e à privação de seus direitos básicos.  

É de conhecimento comum o fato de que as desigualdades sociais no Brasil atingem 

um dos níveis mais altos entre o conjunto dos países. Estas ocorrem desde a formação do 

Estado brasileiro, e estão relacionadas ao modelo de desenvolvimento econômico adotado 

na segunda metade do século XX (Hasenbalg, 2003). Recentemente o país tem conseguido 

reduzir seus níveis de desigualdade e pobreza (Neri, 2006); a desigualdade social, 

entretanto, permanece como uma das principais características do cenário social brasileiro. 

Segundo o autor, a desigualdade no Brasil sofreu grande crescimento nos anos 60, 

manteve-se persistentemente entre os anos 70 e 2000, e a partir de 2001 passou a reduzir-

se, atingindo hoje os menores índices já registrados. Mesmo assim, embora esteja nos 

níveis mais baixos das séries históricas, o país permanece entre os mais desiguais no 

mundo (IPEA, 2012).  

Políticas de governo, nacionais e internacionais, com base no pensamento 

neoliberal, de redução do papel do Estado na regulação da economia, com privatização de 

empresas públicas e com menor investimento em políticas sociais, aprofundam as 

desigualdades sociais, com os ricos tornando-se mais ricos e os pobres com menos 

oportunidades de trabalho e de segurança social.  
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as principais causas de tanta 

desproporcionalidade social se devem à falta de acesso à educação de qualidade, uma 

política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade da população em desfrutar de serviços 

básicos oferecidos pelo Estado, como saúde, transporte público e saneamento básico.   

Assim podemos considerar que as desigualdades sociais estão diretamente 

relacionadas às políticas de Estado que priorizam a valorização do capital e se refletem 

especialmente sobre a qualidade de vida da população. As desigualdades nas condições de 

vida decorrentes das diferenças substantivas no processo de reprodução social se refletem 

nas situações de saúde: expectativa de vida, mortalidade infantil e analfabetismo, dentre 

outros aspectos (Barata, 2009). 

Em consonância com este severo processo de estratificação social, constituem-se os 

padrões epidemiológicos de classe, que são perfis de saúde associados aos diferentes 

estratos sociais, produzidos e reproduzidos segundo os padrões de consumo, trabalho, da 

vida cotidiana e da participação social, política e cultural aos quais cada grupo tem acesso, 

e que caracterizam processos mantenedores de saúde como também produtores de doença 

(Barata, 2009).  

Nas últimas décadas do século XX ganha força a discussão dos determinantes 

sociais da saúde, onde compreende-se que a saúde é efeito das condições de vida da 

população. Revitaliza-se, assim, o pensamento médico social do século XIX, reafirmando 

as relações entre saúde e condições de vida. Virchow, um dos mais destacados cientistas 

vinculados a essa teoria, entendia que a “ciência médica é intrínseca e essencialmente uma 

ciência social”, e que as condições econômicas e sociais exercem um efeito importante 

sobre a saúde e a doença (Rosen, 1980).  

Os determinantes sociais da saúde, conceituados como os fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (Buss, 2007), 

podem ser considerados como as características sociais dentro das quais a vida transcorre, 

as diferenças nas condições e oportunidades de vida, e acesso aos serviços, que afetam 

diretamente a saúde das populações.  

Entretanto, o desafio dos estudos acerca das relações entre determinantes sociais e 

saúde consiste em estabelecer as mediações pelas quais esses fatores incidem sobre a 



9 
 

situação de saúde de grupos e pessoas, com o objetivo de criar intervenções que 

possibilitem a redução das desigualdades em saúde.  

Para compreensão e intervenção nos determinantes sociais das doenças é necessário 

adotar a concepção ampliada da saúde, conhecer as realidades locais, os modos de vida da 

população, e criar estratégias de articulação entre as diferentes políticas de Estado.  

A Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) traz entre as 

suas recomendações o desenvolvimento de políticas que favoreçam a construção de redes 

de apoio e solidariedade de pessoas e comunidades, especialmente de grupos sociais mais 

vulneráveis, para a participação em ações coletivas para a melhoria das suas condições de 

saúde e bem-estar. Em geral, essas populações não têm voz frente às instituições do Estado 

e sociedade, assim, para construir um projeto de saúde local, é importante adotar medidas 

que favoreçam o aumento da capacidade desses grupos (empowerment comunitário) para 

melhor conhecer os problemas locais e globais, para estreitar as relações com outros 

grupos, e para fortalecer sua organização. (CNDSS, 2008). 

Estudos vêm demonstrando que o principal mecanismo através do qual as 

iniquidades de renda impactam negativamente na situação de saúde da população é a 

fragilização dos laços de coesão social e da rede de relações. Buss (2007) destaca, entre 

esses, os que mostram que: 

[...] países com frágeis laços de coesão social, ocasionados pelas iniquidades de 

renda, são os que menos investem em capital humano e em redes de apoio social, 

fundamentais para a promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Esses 

estudos também procuram mostrar por que não são as sociedades mais ricas as 

que possuem melhores níveis de saúde, mas as que são mais igualitárias e com 

alta coesão social, ocorre um desgaste nas relações de solidariedade e confiança 

entre pessoas e grupos. (p.82).  

 

Entretanto, o que se observa na estrutura da sociedade contemporânea, é a 

deterioração de valores sociais e comunitários de solidariedade, ética, generosidade e 

construção coletiva, já que tem em seu centro a valorização do capital e a era da 

informação.  

No mundo globalizado, se estabeleceu, nas duas últimas décadas do século XX, um 

processo econômico, social e cultural que traz em sua concepção a minimização do papel 

dos governos e Estados-Nação, a formação de megaempresas e a supervalorização dos 
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mercados financeiros. Além das transformações no pensamento econômico e político, 

ocorrem muito rapidamente transformações nas técnicas e na comunicação, que se 

traduzem na globalização das relações sociais e culturais, relacionadas à era da informação, 

à redução da relação tempo-espaço e ao uso extensivo das mídias.   

Vive-se um momento de unicidade de técnicas. A técnica da informação, por meio 

da cibernética, da informática e da eletrônica, oportuniza o método de produção 

transnacional, com a mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do 

consumo. E se traduz na competitividade e na mais-valia.  Com a tirania do dinheiro e da 

era da informação há um novo ethos das relações sociais e interpessoais (Santos, 2011). 

Estabelece-se, assim, uma relação na sociedade que leva ao individualismo e à luta pela 

sobrevivência, em detrimento das relações sociais de solidariedade, com fragilização dos 

valores comunitários.  

Essa nova lógica afeta o modo de viver de todas as sociedades no planeta, e 

propicia a interiorização, para o mundo das relações socioculturais, de valores originados 

na racionalidade do mercado (Luz, 2004). O valor do capital se sobrepõe ao valor do 

homem, como indivíduo social.   

Milton Santos, em suas extensas reflexões sobre a globalização, aponta que 

alastram-se e aprofundam-se males espirituais e morais, como egoísmos, cinismo e a 

corrupção. Os comportamentos competitivos atualmente caracterizam as ações 

hegemônicas, prevalecendo todas as formas de individualismos, que acabam por constituir 

o outro como coisa. Constitui-se uma sociedade do “salve-se quem puder” que enfraquece 

a ética social e os valores solidários característicos da natureza humana. O ter se sobrepõe 

ao ser, adotando-se o utilitarismo como regra de vida mediante a exacerbação do consumo, 

dos narcisismos, do imediatismo, do egoísmo, do abandono da solidariedade, com a 

implantação galopante de uma ética pragmática individualista (Santos, 2011). 

A ampliação do desemprego, a desvalorização da educação, da saúde individual e 

coletiva se constituem nas formas perversas da sociabilidade nesse mundo globalizado. 

Ocorre uma deterioração do valor do trabalho, com empobrecimento relativo de uma 

camada cada vez maior da população. O desemprego vem tornando-se crônico, com 

aumento da pobreza e perda da qualidade de vida. O trabalho, eixo em torno do qual a 

proteção social fazia sentido, deixou de ser central (Santos 2011). Com isso, há um 
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contingente gigantesco da população que estaria sobrando em relação às necessidades de 

valorização dos capitais. Com a redução de vagas em empregos formais, essa população 

excluída busca alternativas de inserção na sociedade, em geral como autônomos ou na 

marginalidade, sem proteção social de nenhuma espécie. Esses segmentos constituem a 

maioria da população ocupada, talvez 60% a 70% do total. Apesar da heterogeneidade de 

suas condições, empregados, autônomos e marginais constituem-se como grupos de 

elevada vulnerabilidade social (Stotz, 2005).  

Boaventura Sousa Santos aprofunda o aspecto da exclusão social ao discutir a 

modernidade ocidental como um paradigma fundado na tensão entre a regulação e a 

emancipação social. A regulação se caracteriza por uma forma de obrigação política 

constituída pelo princípio do Estado, do mercado e da comunidade. A obrigação política do 

Estado é vertical e se dá entre cidadãos e o Estado. A regulação própria do mercado 

consiste em uma obrigação política horizontal individualista e antagônica entre parceiros. 

A emancipação, por sua vez, se constitui pela racionalidade cognitivo-instrumental da 

ciência, pela dimensão estético-expressiva das artes e literatura, e a moral – prática do 

direito e da ética. O autor considera a emancipação como relacional, proveniente de 

relações de poder das quais insurge. As relações emancipatórias criam um número cada 

vez maior de relações cada vez mais iguais, não como resultado automático de qualquer 

contradição essencial, mas como resultados criados e criativos de contradições criadas e 

criativas (Santos, 2000,). 

Em seu trabalho demonstra que a realidade social no mundo atual está dividida por 

uma linha entre os visíveis e os invisíveis. Há uma distinção invisível entre as sociedades 

metropolitanas (ocidental dominante) e os territórios coloniais. Coloca que a distinção 

regulação/emancipação apenas se aplica a sociedades metropolitanas. Nos territórios 

coloniais, aplica-se uma outra dicotomia, a da apropriação/violência. A lógica da 

apropriação/violência reconhece apenas o direito das coisas, sejam elas humanas ou não 

(Santos, 2007). 

Dentro das perspectivas apresentadas acima, percebe-se um deslocamento da 

sociedade de direitos e de bem-estar social, o que marca um momento de ruptura no 

processo de evolução social e moral que se vinha fazendo nos séculos precedentes (Santos 

1997).  
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Uma das consequências dessa ruptura é o crescimento da violência em todo o 

mundo e em especial nas grandes metrópoles. Diversos autores nos falam da violência 

estrutural como a base para as outras formas de violência, provocada pelo autoritarismo 

das classes e Estados dominantes e por aspectos relacionados ao sistema social, cultural e 

econômico que conduzem à opressão de grupos, classes, nações e indivíduos. (Santos, 

2011; Santos, 2007; Minayo, 1994).  

A população excluída, em especial aquela que vive nas grandes cidades, com difícil 

acesso aos bens e serviços, e com baixa escolaridade, pouca perspectiva de mudança de 

posição social através do trabalho, estrutura familiar frágil e vivendo em territórios 

ocupados pela marginalidade e pelo tráfico de drogas está muito mais exposta à violência 

cotidiana. Nesse sentido, cabe ressaltar o drama vivido pela juventude, que afetada 

diretamente, em especial, os jovens negros. Em uma série de estudos publicados pela 

UNESCO sobre o mapa da violência no Brasil, podem-se constatar os números alarmantes 

dessa realidade. Jovens de 15 a 24 anos são a parcela da população mais exposta à 

violência, seja como vítimas ou como agentes. Em comparação com 37 países, o Brasil 

encontra-se em 4º lugar nas taxas de homicídios no que se refere à população geral. A 

população do sexo masculino é a mais afetada; em torno de 93% das vitimas são homens e 

de raça negra, que têm vitimização 65% superior na população total e de 74% entre os 

jovens (Waiselfish, 2004).   

Nesses territórios pode-se observar o desamparo da população, que conduz ao 

medo, medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. Tal medo 

se espalha e se aprofunda a partir da violência difusa, típica do nosso tempo. Dados de uma 

pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), numa 

amostra nacional, na qual se perguntava aos entrevistados sobre o medo em relação a 

serem vítimas de assassinato, categorizando as respostas em muito medo, pouco medo e 

nenhum medo, mostram que 79% da população tem muito medo de ser assassinada; 

18,8%, pouco medo; e somente 10,2% manifestou nenhum medo (IPEA, 2011).  

 

  



13 
 

1.2. Redes comunitárias nos territórios como formas de resistência e sua 

articulação com a saúde 

No mundo globalizado, com a fragilização das relações sociais, onde a vida perde o 

valor e a violência se sobressai, as redes sociais se caracterizam como a forma com que os 

indivíduos se inserem na sociedade e como uma forma de resistência e constituição de 

identidade de pessoas e grupos.   

As redes sociais se apresentam como um sistema complexo, com seus nós e 

entrelaçamentos. Compreendidas como fatos sociais, trazem reflexões sobre as práticas 

cotidianas. Elas possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 

participantes, e se definem na medida em que são realizadas. Facilitam a integração dos 

indivíduos, criam estratégias de resolução de problemas, instrumentos de organização e 

mobilização, de apoio, solidariedade e luta, para a melhoria da qualidade de vida e garantia 

dos direitos.   

Sonia Acioli (2007), numa revisão sobre o tema das redes sociais, aborda diversas 

reflexões sobre esse conceito. Destacamos a de Waizbort, que entende redes “como o 

conjunto de relações sociais, relações que se fazem em processo, elas se fazem e desfazem, 

se constroem, se destroem, se reconstroem” (Waizbort, 1999, p.92, apud Acioli). Assim, as 

redes dão a ideia de movimento, de inter-relação e interdependência de pessoas e grupos, 

configuram vínculos interpessoais entre as ações das pessoas e as instituições da sociedade. 

Remetem-nos à ideia de pluralidade das relações, laços fortes ou frágeis, que podem entrar 

em conflito entre si, mas também à noção de igualdade e complementaridade, que nas 

ações coletivas interagem e se influenciam mutuamente.  

Já Milton Santos (2012) nos traz a ideia de rede ligada à materialidade; estas se 

inscrevem nos territórios, mas também se ligam aos seus aspectos sociais e políticos, onde 

se incluem as relações que os elementos da rede mantêm com a presente vida social, em 

todos seus aspectos, isto é, a qualidade de servir de suporte corpóreo do cotidiano. As redes 

são virtuais, mas também reais, são técnicas, mas também sociais, portanto são por vezes 

instáveis, mas também dinâmicas. Elas incluem em si mesmas um movimento social de 

dinâmicas ao mesmo tempo locais e globais o que indicaria uma tensão entre forças de 

globalização e de localização. Ao abordar a evolução das redes no tempo histórico, conclui 
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que na pós-modernidade os suportes das redes encontram-se parcialmente nos territórios e 

parcialmente nas forças dominadas pelos objetos técnicos (por exemplo, o computador).  

O autor ressalta que por meio das redes podemos reconhecer, grosso modo, três 

tipos de solidariedade, cujo reverso são tantos outros níveis de contradições. Esses níveis 

são o nível mundial, o nível dos territórios dos Estados e o nível local. Conclui que:  

O fato de que a rede é global e local, uma e múltipla, estável e dinâmica, faz com 

que a sua realidade, vista num movimento conjunto, revele a superposição de 

vários sistemas lógicos, a mistura de várias racionalidades cujo ajustamento, 

aliás, é presidido pelo mercado e pelo poder público, mas, sobretudo, pela 

própria estrutura socioespacial. (p.279). 

 

As relações sociais no território se dão na inter-relação de pessoas que coabitam 

aquele espaço. Os territórios, entendidos aqui como um espaço vivo e dinâmico, onde se 

dão as relações e são produzidas as condições objetivas e subjetivas de vida.   

Nesse contexto, no território, são construídas as interlocuções entre os agentes 

sociais, cujo produto pode ser as relações de cooperação e solidariedade comunitárias, 

assim como se dão as relações de poder e disputa. No mundo social os atores sociais irão 

construir individual e, sobretudo, coletivamente, a partir da cooperação e do conflito. Essa 

construção será determinada a partir da posição ocupada pelos atores no espaço social, ou 

seja, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital, os quais podem representar 

instrumentos de poder, cuja orientação irá comandar as representações desse espaço e a 

tomada de posição para conservá-lo ou transformá-lo. (Bourdieu, 2011). 

Assim, o território pode ser considerado como delimitado, construído e 

desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito grande de atores que 

territorializam suas ações com o passar do tempo. No entanto, a delimitação pode não 

ocorrer de maneira precisa, pode ser irregular e mudar historicamente, bem como acontecer 

uma diversificação das relações sociais num jogo de poder cada vez mais complexo. O 

território é um espaço lugar onde acontecem as relações de solidariedades; estas 

solidariedades definem seus usos e geram valores de múltiplas naturezas: culturais, 

antropológicos, econômicos, sociais, financeiros, para citar alguns. As solidariedades 

pressupõem coexistências no espaço geográfico. (Milton Santos, 2012).   
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As características e as multiplicidades das redes se dão nos territórios, facilitam a 

integração, as interconexões socioculturais, sendo compostas por agentes locais, 

profissionais de instituições governamentais e não governamentais, religiosos, lideranças 

comunitárias, empresas, de acordo com a realidade vivida naquele espaço.  

Stotz (2009), em seu estudo sobre redes sociais e saúde, utiliza o conceito de 

junção, entre objetos de diferentes disciplinas acadêmicas. Junção entre estruturas, 

processos e valores que introduzam o lugar da experiência, com o que o sujeito é reinserido 

na história. Esse autor compreende a rede social como uma forma de ação coletiva, 

resultado de um processo social amplo.  

Ele descreve as redes primárias que dizem respeito às relações significativas que 

uma ou mais pessoas estabelecem cotidianamente ao longo de suas vidas (relações de 

familiaridades, parentesco, vizinhança, amizade), e que respondem ao processo de 

socialização dos indivíduos. O processo é autônomo, espontâneo e informal. E as redes 

secundárias, que formam-se pela atuação coletiva de grupos, instituições e movimentos 

que defendem interesses comuns. O autor relaciona a relevância do conceito de redes em 

movimentos políticos democráticos, e a possibilidade da participação popular ser a base de 

uma governabilidade ampliada, com a introdução de outros atores no processo, como 

organizações não governamentais e associações de defesa de direitos. Aproximando-se dos 

movimentos da saúde pública, destaca a importância das redes sociais para intervir sobre 

os determinantes coletivos dos problemas de saúde e a relevância do papel das redes 

primárias na concepção do cuidado comunitário e dos laços de solidariedade estabelecidos 

entre pessoas dos grupos sociais mais pobres da população. Porém alerta que  

[...] não se trata de um caminho fácil: a existência de redes sociais facilita a 

interlocução livre e igualitária, mas a construção de agendas comuns e a tomada 

de decisões implicam no estabelecimento de alianças e, em contrapartida, de 

oposições de interesses. (Stotz, 2009, p. 40). 

 

Dentre essas estratégias cotidianas, na formação das redes locais, podem ser 

destacadas diferentes formas de apoio e solidariedades que ocorrem nas comunidades, 

como cooperativas de geração de renda, grupos de mulheres, atividades esportivas, grupos 

culturais e religiosos, além de associações políticas como as associações de moradores. 
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Valla (2000) utiliza o conceito de apoio social para dar significado aos suportes que 

as classes populares encontram nas estratégias cotidianas.  

Define apoio social (Minkler, 1985 apud Valla 2000)  

[...] como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou auxílio material, 

oferecidos por grupos e/ou pessoas que se conhecem, que resultam em efeitos 

emocionais e/ou comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, 

isto é, que tanto gera efeitos positivos para o receptor, como também para quem 

oferece o apoio permitindo, dessa forma, que ambos tenham mais sentido de 

controle sobre suas vidas e que desse processo se apreenda que as pessoas 

necessitam umas das outras. (Valla, 2000. p.5) 

 

 

Para esse autor a proposta central do apoio social é que, quando as pessoas sentem 

que contam com apoio de um grupo de pessoas (associação, vizinhança, igreja, etc.), isso 

tem como efeito causar melhora em sua saúde.  

Vicent Valla, com um olhar especial para a compreensão dos modos de pensar e 

agir de grupos comunitários na cidade do Rio de Janeiro, refere-se às redes sociais nas 

comunidades como formas de “resistência” dessa população para lidar com as 

adversidades do dia a dia e com suas questões de saúde.   

Na concretização dessas redes de solidariedades são necessários o olhar, a escuta, o 

diálogo e o cuidado entre aqueles que coabitam o espaço e entre os atores sociais que 

convivem naquele espaço e atuam diretamente nessas redes.  

 

1.3. O território na construção de um novo modelo de Saúde 

No Brasil a Constituição de Federal de 1988 reassegura os direitos sociais de forma 

universal pelo Estado, inclusive o direito à Saúde. Em seu texto, quando foi criado o 

Sistema Único de Saúde (SUS), afirma que “saúde é direito de todos e dever do Estado, 

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

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

proteção e recuperação” (artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988).  

O SUS nasceu de um movimento de sanitaristas, a Reforma Sanitária, que, a partir 

de reflexões sobre as questões de saúde no século XX, propunha um novo modelo 
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tecnoassistencial, com novas formas de financiamento, infraestrutura, organização do 

sistema, de gestão, e com a participação social (Paim, 2009). 

No interior dessas mudanças estruturais no sistema de saúde está uma nova 

concepção sobre o processo saúde e doença. Adota-se aqui uma concepção positiva de 

saúde, onde a saúde é entendida como bem-estar físico, mental e social, resultante de uma 

série de condições de existência coletiva que deveriam ser asseguradas universalmente 

aos cidadãos, como educação, alimentação, habitação, condições de vida e trabalho e 

atenção à saúde.  

O SUS tem como princípios doutrinários a universalidade, a equidade e a 

integralidade, e como diretrizes organizacionais a regionalização e a descentralização das 

ações e serviços de saúde para os municípios, o que se traduziu na municipalização. Desde 

então, o setor saúde estabelece um processo de organização com uma base territorial, o que 

significa que a distribuição dos serviços de saúde segue uma lógica de delimitação de áreas 

de abrangência, que devem ser coerentes com os níveis de complexidade das ações de 

atenção. As diretrizes estratégicas do SUS têm uma forte relação com a definição do 

território (Pereira, 2006). 

No que se refere à construção de um projeto local de saúde, as políticas públicas 

estão voltadas para a melhoria do sistema de saúde por meio de um investimento na 

Atenção Primária (APS). Esta se constitui num pilar para um sistema de saúde que 

proporcione atenção à saúde de qualidade, resolutiva e de baixo custo (Starfiled, 2002). Ela 

deve ser a garantia de entrada no sistema e deve ser resolutiva para a grande maioria dos 

problemas de saúde da população. No Brasil adotou-se como modelo de reorganização da 

atenção básica a Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual é proposta uma nova forma de 

cuidar da saúde para populações delimitadas em territórios adstritos, com ênfase na 

atenção à família, no trabalho em equipe multiprofissional, no planejamento local 

participativo e na parceria com outras instituições e outros setores, nas ações de prevenção, 

promoção, cura e reabilitação (Brasil, 1997). O Programa Saúde da Família (PSF) foi 

criado pelo Ministério da Saúde em 1994 e o documento que define as bases do programa 

destaca que “ao contrário do modelo tradicional, centrado na doença e no hospital, o PSF 

prioriza as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto 

adultos, quanto crianças, sadios ou doentes, de forma integral e contínua” (Brasil, 1994). 
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Dentre as diretrizes da ESF, algumas apontam na direção da definição de territórios, 

como “adscrição de população” vinculada a uma unidade básica; “território de 

abrangência”, entendido como a área que está sob a responsabilidade de uma equipe de 

saúde da família; e a “territorialização”, vista como uma ferramenta metodológica que 

possibilita o reconhecimento das condições de vida e da situação de saúde da população de 

uma área de abrangência (Pereira, 2006). A Estratégia Saúde da Família define e é 

responsável por um recorte territorial, que corresponde à área de atuação das equipes de 

saúde da família, ou dos agentes comunitários de saúde, segundo agregados de famílias a 

serem atendidas (600 a 1000 famílias ou no máximo 4.500 pessoas). (Brasil, 1997) 

Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema de saúde, o 

território onde se verifica a interação população-serviços no nível local caracteriza-se por 

uma população específica, vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de 

saúde definidos e que interage com os gestores das distintas unidades prestadoras de 

serviços de saúde. Esse território apresenta, portanto, muito mais do que uma extensão 

geométrica, também um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, 

político, social e cultural que o caracteriza e se expressa num território em permanente 

construção (Monken, 2005). 

O território também é o resultado de uma acumulação de situações históricas, 

ambientais, sociais que promovem condições particulares para a produção de doenças. O 

reconhecimento desse território é um passo básico para a caracterização da população e de 

seus problemas de saúde, identificar grupos mais vulneráveis, situações de risco e as 

particularidades locais, bem como para avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis 

de saúde dessa população. Esse reconhecimento é realizado através da observação das 

condições criadas no espaço para a produção, circulação, residência, comunicação para o 

exercício da política e das crenças, para o lazer e como condição de vida (Monken, 2005).  

Para a concretização desse modelo de saúde no território é fundamental a 

participação de atores locais, articulando-se os anseios e necessidades da população 

assistida com as percepções da equipe de saúde. Em busca de novas formas de gestão 

social, são orientações do SUS a participação social e a articulação intersetorial nos 

territórios, com o objetivo de construir ferramentas para uma proposta de desenvolvimento 

local e melhoria das condições de vida, no sentido de uma efetiva emancipação da 

comunidade.   
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Para que a relação conscientização/participação se desenvolva, é estratégico o 

espaço das relações cotidianas que se estabelecem nos serviços de saúde. O cotidiano como 

experiência de vida torna-se fundamental à localização de elementos através dos quais os 

atores sociais constroem suas percepções, ao mesmo tempo em que representa um espaço 

de luta, de exercício de poder (Bosi, 1998). Mudanças no processo de trabalho são 

necessárias, no sentido de se criar estratégias de inclusão da população de forma 

democrática, com participação ativa dos usuários e seus movimentos na discussão dos 

problemas locais, e com a formulação de iniciativas amplas que valorizem a criação de 

espaços de troca cultural, diálogo e negociação em de cada serviço de saúde (Vasconcelos, 

2004). Considerando assim, a participação popular como mecanismo fundamental do 

direito à saúde.  

Nessa pesquisa percebe-se a Promoção da Saúde (PS) como um dos pilares na 

construção de um novo modelo de saúde, como um campo da saúde coletiva, tem seus 

fundamentos alinhados com os princípios do SUS, traz em sua concepção uma abordagem 

mais abrangente do processo saúde-doença-cuidado, e no cerne dos seus preceitos está o 

bem-estar geral das pessoas e comunidades, partindo de uma concepção positiva de saúde 

(Czeresnia, 2003). Com um enfoque político e técnico, comporta a noção de processo 

saúde e doença como histórico e socialmente marcado (Buss, 2000). E apresenta uma 

íntima relação de com a Estratégia Saúde da Família, ao pressupor a participação social e a 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde. Essa 

participação fundamenta-se no exercício da cidadania, tendo como elemento essencial o 

empowerment da população: um processo de capacitação que habilita a população a 

exercer o controle de seu destino, promovendo a melhoria das suas condições de vida e 

saúde (Wallerstein, 2001). Sendo a atenção básica um locus propício para o 

desenvolvimento de ações de promoção da saúde nos territórios.  

Na Carta de Ottawa, documento histórico onde em 1986 foi formalizado o conceito 

da nova Promoção da Saúde, ressalta a importância da educação “como um processo de 

capacitação de indivíduos e coletivos para atuarem na melhoria de sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação e controle desse processo”, uma vez que entende 

que a saúde é um recurso para a vida inteira e não objetivo a ser alcançado apenas quando 

se está doente.  
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Se por um lado em sua concepção aponta para o conceito ampliado da saúde, por 

outro, nas práticas dos serviços de saúde pode-se observar que as ações chamadas de 

Promoção da Saúde estão relacionadas à adoção de comportamentos saudáveis, centrando 

a atenção nos indivíduos e na prevenção de doenças. A preocupação pela adoção de 

comportamentos saudáveis fundamenta-se na premissa de que boa parte dos problemas de 

saúde está relacionada com estilos de vida, e a estratégia de suas práticas ainda se dá por 

meio de ações de educação em saúde tradicional, através de campanhas e palestras e 

realização de grupos nas unidades básicas de saúde.  

No Brasil as políticas de PS estão centradas, preferencialmente, em questões tais 

como: alimentação saudável, prática corporal/atividade física, prevenção e controle do 

tabagismo, redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras 

drogas, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, prevenção da violência e 

estímulo à cultura de paz. Representam ações importantes, frente aos novos desafios dos 

problemas de saúde da população, mas que precisam ser situadas no contexto sociocultural 

correspondente, que as inibe ou dificulta em função das limitações do próprio ambiente. 

Assim, apesar das críticas aos modelos adotados na prática, as estratégias do 

investimento prioritário na atenção básica, na Estratégia Saúde da Família e nos preceitos 

da Promoção da saúde, têm contribuído para a renovação do pensamento sanitário 

contemporâneo, buscando contrapor-se ao modelo biomédico, hospitalocêntrico e curativo 

que dominou o pensamento sanitário nas duas últimas décadas (Carvalho, 2004).  

 

1.4. Desafios de um modelo assistencial na atenção básica que incorpore novas 

práticas de cuidado à saúde 

Alguns desafios são colocados para a concretização de uma mudança do modelo 

tecnoassistencial com prioridade para atenção básica. A Estratégia Saúde da Família, como 

projeto estruturante da reorganização das ações e serviços, pretende ser um sistema de 

saúde inclusivo, que atenda a população mais vulnerável, a partir do desenvolvimento de 

práticas de saúde que possam interferir no processo saúde/doença da população. Porém nas 

últimas décadas vive-se um momento de reorganização social e mudanças na estrutura 

demográfica do país. Ocorreram um processo de migração do campo para as grandes 

cidades e o envelhecimento rápido da população brasileira a partir da década de 60, o que 
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se traduziu em megacidades com grandes desigualdades sociais e de distribuição da rede 

de serviços, e isso acarreta uma dificuldade de acesso, em especial em áreas muito 

violentas.  

Por outro lado, o perfil de saúde da população vem se transformando. Observam-se 

mudanças nos padrões de morbimortalidade e invalidez da população brasileira, resultando 

na transição epidemiológica, caracterizada por três mudanças básicas: substituição das 

doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas; deslocamento da 

carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e 

transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a 

morbidade é dominante. Entretanto ainda temos o padrão de alta mortalidade infantil em 

algumas regiões, a reintrodução de doenças como dengue e cólera e o recrudescimento de 

outras como a malária, hanseníase e leishmaniose (Schramm, 2004). Esse panorama resulta 

em mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde, observa-se um aumento da 

demanda originado de pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas e afetadas 

pelas suas condições de vida e pela violência urbana.  

O modelo hegemônico tradicional, que prioriza a assistência médico-hospitalar, 

focado nas doenças, centrado em ações curativas e nos indivíduos, com predomínio da 

intervenção do profissional médico, não responde a esse novo perfil de necessidades de 

saúde da população. Historicamente as bases estruturais da saúde estão relacionadas ao 

modelo científico, que se traduz num modelo determinista, e que apresenta a concepção de 

doença como entidade autônoma, expressa por lesões bem definidas que surgem a partir de 

causa identificáveis, e em contrapartida tem em sua concepção uma explicação 

reducionista para as doenças. Essa abordagem se traduz na racionalidade médica da 

biomedicina (Camargo Jr, 2004).  

A biomedicina reduz o indivíduo ao seu corpo doente. Com o avanço das 

tecnologias na área médica, verifica-se um processo de superespecialização da medicina, 

onde cada profissional se especializa em tratar de uma determinada parte deste corpo, 

dessa forma o sujeito doente, com suas angústias e sofrimentos decorrentes de sua situação 

de vida, não consegue encontrar respostas para seus problemas de saúde, em especial para 

as demandas que chegam aos serviços de saúde na atenção básica.  A partir da visão de 

saúde e doença que interioriza as concepções biológicas do adoecimento em detrimento 

dos aspectos socioculturais, psicológicos, coletivos e individuais, os profissionais de saúde, 
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com formação biomédica, tendem a uma prática autoritária, que não contempla as 

necessidades da população. Ocorre um processo de redução da enfermidade à doença, 

enquanto que a enfermidade é uma condição do ser humano total, a doença é a condição 

determinada por parte do corpo, e em vez de tratarem pacientes que estão enfermos, os 

profissionais de saúde concentram-se no tratamento das doenças (Rios, 2007).   

Em relação ao processo de trabalho das equipes da atenção básica, é recomendado 

desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco 

comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis (Brasil, 2006), o que tende a 

direcionar as práticas de saúde para a regulação e vigilância dos corpos e das mentes, 

caracterizando-se pelo disciplinamento sanitário, e utilizando como norteadores os 

conceitos de risco oriundos da epidemiologia.  

Ao articular o princípio de prevenção ao conceito de risco, oriundo das ciências 

matemáticas, relacionando um evento à probabilidade de um indivíduo exposto a 

determinada situação adoecer, o conceito de risco sofre uma redução. Nessa concepção é 

adotado um raciocínio pragmático e probabilístico, de fatores de risco como meio de 

identificar grupos, comportamentos e situações, tomando-os como base para as ações de 

promoção, prevenção e controle. A noção de risco associa o sentido de longevidade com 

vitalidade, que seria garantida pelos avanços da ciência. Enquanto o discurso do risco 

prescreve o controle, o comedimento, para que se possa viver mais tempo e, assim, 

supostamente ter mais prazeres (Castiel, 2007). 

Para Castiel (2007), o uso exagerado e indiscriminado do conceito de risco e sua 

associação com aspectos socioculturais indesejáveis relacionados ao individualismo e 

controle das pessoas pode acarretar no que denominou de “saúde persecutória”. Considera 

este um efeito colateral da promoção da saúde, como se o caminho responsável para uma 

boa saúde dependesse essencialmente de ações responsáveis individuais, sem levar em 

conta a responsabilidade de instituições e empresas e as relações políticas e econômicas 

entre países. 

Stotz (2004) alerta que, no intuito de se criar uma “nova cultura de saúde”, a partir 

da Promoção da Saúde, corre-se o risco de na verdade estar ocorrendo uma “sofisticação 

das estratégias de culpabilização das próprias vítimas da incúria sanitária, além da 
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creditação oficial das teorias de condicionamento comportamental (behaviorismo), 

absolutamente às avessas a qualquer pedagogia da problematização”.   

Para a reorganização do modelo assistencial a ESF (Brasil, 2007) recomenda uma 

mudança no objeto de atenção, uma nova forma de atuação e organização geral dos 

serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases e critérios, por meio dos 

princípios da vigilância em saúde e de uma equipe multidisciplinar, composta por um 

médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

De forma que os saberes se somem e possam se concretizar em cuidados efetivos dirigidos 

a populações de territórios definidos, pelos quais essa equipe assume a responsabilidade 

sanitária.  

E elege como ponto central das suas diretrizes o estabelecimento de vínculos e a 

criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e 

a população, propiciando relações de vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou 

famílias e grupos e os profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser referência para o 

cuidado, garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (Brasil, 2011).  É importante considerar a necessidade de 

investimento na integração entre os serviços, que conduziriam à ampliação do acesso, e 

consequentemente na qualidade da assistência à saúde, bem como na relação humanizada 

entre equipe de saúde e comunidade, especialmente com as famílias. 

Isso contribuiria para uma melhor atuação dos profissionais, aproximando-os do 

cotidiano da vida das pessoas sob seus cuidados, e o desenvolvimento de práticas de 

cuidado à saúde efetivas, integrais e humanizadas, que auxiliem na melhoria das condições 

de vida da população e na produção de saúde.   

Entretanto, a adoção de uma política pública com novas diretrizes para o setor de 

saúde, não é suficiente para a efetiva mudança de paradigma do trabalho na saúde.  Torna-

se essencial o desenvolvimento de um modelo tecnoassistencial que priorize novas formas 

de cuidado à saúde, focalizado em ações de prevenção, diagnóstico precoce e promoção da 

saúde, e que em sua concepção priorize o contexto sociocultural e econômico e as 

características do meio ambiente da população atendida.  

Novas concepções precisam ser incorporadas pelos profissionais de saúde, para 

desenvolver novas formas de fazer na saúde, e dentre elas se pode destacar a noção de 
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cuidado. Nesse sentido, concorda-se com Ayres, quando afirma que “o cuidar que é mais 

do que tratar de alguém, é construir projetos com o outro, e pode ser transformado na 

atitude orientadora do conjunto de ações voltadas para a saúde” (Ayres, 2001).   

Porém, a produção do cuidado na organização dos serviços de saúde ainda é um 

desafio, de um lado a lógica biomédica, de outro, novas demandas para o setor saúde, 

relacionadas aos sentimentos de desamparo, medo, violências, para os quais os 

profissionais não se sentem capacitados. Alguns são capazes de reconhecer a influência 

dos aspectos culturais e sociais sobre os agravos que são chamados a resolver, mas 

raramente desenvolvem habilidades de transformar essa percepção genérica em estratégias 

operativas de apoio e intervenção social (Menéndez, 2003 apud Garnelo, 2005).  

Nos serviços de saúde o cuidado se insere como forma de integrar diferentes 

sujeitos nas relações cotidianas nos espaços públicos, o que exige uma perspectiva nem 

sempre considerada pela normatividade institucional (Machado, 2004). Nesse sentido, o 

cuidado representa uma forma de integrar diferentes sujeitos nas relações cotidianas dos 

espaços públicos, relações estas baseadas na construção de um espaço de encontro nos 

serviços, onde haja embate de ideias e de concepções de mundo, que corroborem com a 

construção de saberes e práticas de saúde que respondam à demanda do cuidado e 

proporcionem a emancipação dos usuários dos serviços (Machado, 2004).  

O cuidado está na essência do ser humano, ligado a valores de solidariedade, 

compaixão, gentileza para com o outro, significa colocar sentimentos na razão que move as 

relações na sociedade contemporânea. Para Boff (2005),  

O cuidado, por sua própria natureza, inclui duas significações básicas, intimamente 

ligadas entre si. A primeira designa a atitude de desvelo, de solicitude e atenção 

para com o outro. A segunda nasce desta primeira: a preocupação e a inquietação 

pelo outro, porque nos sentimos envolvidos e afetivamente ligados ao outro. Assim 

o cuidado exige ação profissional comprometida com as repercussões na vida dos 

indivíduos, implica em se relacionar com o outro (p.29).  

Dessa forma, no caso da saúde pode-se associar o cuidado à ideia de vínculo; 

segundo Camargo Jr, 2008: 

O vínculo em três dimensões: como afetividade, como relação terapêutica e 

como continuidade. Na primeira dimensão, o profissional de saúde deve ter um 

investimento afetivo positivo tanto na sua atuação profissional quanto no 

paciente, construindo, assim, um vínculo firme e estável entre ambas as partes, o 

que se torna um valioso instrumento de trabalho. A ideia de vínculo como uma 

relação terapêutica, põe em relevo a palavra terapêutica, tomada em um sentido 

específico, relacionado com o ato de dar atenção. 
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A continuidade é um fator importante de fortalecimento do vínculo e do mútuo 

conhecimento/confiança entre profissional e paciente. Vínculo também implica a 

responsabilização, que é o profissional assumir a responsabilidade pela condução 

da proposta terapêutica, dentro de uma dada possibilidade de intervenção, nem 

burocratizada nem impessoal. (p. S60). 

 

Franco (2011) refere-se ao cuidado como uma ação relacional, entre usuários e 

trabalhadores de saúde, que, frente à estrutura dominante no sistema de saúde, têm sua 

atividade muito restrita, devido às normas institucionalizadas na ESF que padronizam as 

condutas dos trabalhadores. Utiliza o conceito da teoria do trabalho vivo em ato
1
, e das 

subjetividades na produção do cuidado. Observa que o modo do trabalho tem como centro 

um campo relacional, do encontro entre usuários e trabalhadores, da capacidade de um 

afetar o outro, assim o cuidado se daria na micropolítica do processo de trabalho.    

Considera que a mudança do modelo assistencial se viabiliza a partir da 

reorganização do processo de trabalho de todos os profissionais de saúde, particularmente 

do médico, no sentido de passarem a ter seu trabalho determinado pelo uso das tecnologias 

leves, que operam em relações interseçoras entre trabalhador usuário, mesmo que para a 

produção do cuidado seja necessário o uso de outras tecnologias (Franco, 2007).  

Para esse autor:  

O acolhimento ao usuário, através da escuta qualificada, o compromisso em 

resolver seu problema de saúde, a criatividade posta a serviço do outro e ainda, a 

capacidade de estabelecer vínculo, formam a argamassa da micropolítica do 

processo de trabalho em saúde, com potência para a mudança do modelo e a 

produção do cuidado e da cura, visando à recuperação ou os ganhos de 

autonomia dos usuários indivíduos ou coletivos, bem como da proteção e defesa 

da sua vida. Os pequenos atos do cotidiano dão perfil novo à assistência, quando 

articulados entre trabalhadores e usuários, numa dada situação onde um e outro 

colocam se como sujeitos de um mesmo processo, da produção da saúde. p.121 

 

Porém os serviços estão organizados na lógica da produção, da produtividade 

numérica de procedimentos, do tecnicismo, de protocolos e normas institucionais que 

priorizam na maior parte das vezes atendimentos individuais e/ou coletivos baseados na 

vigilância em saúde (prevenção) e na prática clínica curativista, e não contemplam novas 

práticas de saúde, nem processos de trabalho que incluam a população atendida.  

                                                             
1 Conceito cunhado por Emerson Merhy, ver Merhy E.E. “Em busca do tempo perdido a micropolítica do 

trabalho vivo em saúde” in Merhy & Onocko (orgs.) Agir em Saúde um desafio para o público; HUCITEC; 

São Paulo; 1997. 
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Na gestão dos serviços observa-se uma prioridade pelas normas institucionalizadas, 

que visam metas e produtividade, havendo a necessidade de melhorar as práticas de gestão 

incluindo todos os atores envolvidos no processo, gestor, profissionais e usuários, em 

busca de avaliação local das necessidades de saúde da comunidade, com o objetivo de criar 

soluções compartilhadas em saúde e construir redes intersetoriais e de apoio social que 

contemplem a integralidade da atenção e cuidado à saúde.  

Ocorre na prática uma dificuldade de diálogo entre profissionais e a população, é 

como se houvesse um sujeito-profissional e um sujeito-população e um fosso dialógico 

entre os dois. Para superá-lo é necessário, é preciso, refletir sobre a nossa linguagem, para 

a reconstrução de pontes linguísticas entre o mundo da tecnociência e o senso comum 

(Ayres, 2001).  

Observa-se um distanciamento do saber popular e dos recursos utilizados pela 

população como modo de vida e cuidado à saúde, o que leva à dificuldade de compreender 

os sofrimentos difusos da população, relacionados aos valores da sociedade, ao 

desemprego, às violências, às desigualdades sociais marcantes que acarretam sinais e 

sintomas mal definidos, muitas vezes não identificáveis pela medicina, e que têm gerado 

perturbações e agravos à saúde física e mental em parcela crescente de indivíduos na 

sociedade atual (Luz, 2001).   

Valla (2011) traz à luz a discussão sobre a nossa dificuldade de interpretar as 

classes subalternas, a partir do princípio de que os profissionais/mediadores (líderes de 

partidos políticos, sindicatos, igrejas, organizações não governamentais) e a população não 

vivem uma experiência da mesma maneira.  

Existe uma tendência a se apreender as classes populares a partir do uso 

naturalizado de matizes de interpretação que ignoram ou secundarizam a 

experiência histórica, os fundamentos e as condições concretas a partir dos quais 

são produzidos valores, os motivos e as ponderações que sustentam o 

pensamento e as formas de ação social da população pobre. (Valla, 2011, p. 25).  

 

Utiliza como exemplo os profissionais de saúde pública que trabalham com a 

categoria previsão, referindo-se à ideia de prevenção, que implica um olhar para o futuro, e 

os setores populares conduzem suas vidas através da categoria “provisão”, ou seja, 

preocupam-se com o prover do dia de hoje. E vai além, ao colocar que os saberes da 
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população são elaborados sobre a experiência concreta, a partir das suas vivências, que são 

vividas de uma forma distinta daquela vivida pelo profissional (Valla, 2011).   

A formação escolarizada dos profissionais/mediadores frequentemente leva-os a 

ter dificuldade de aceitar o fato de que as pessoas humildes, pobres, moradoras 

da periferia são capazes de produzir conhecimentos, são capazes de organizar e 

sistematizar pensamentos sobre a sociedade, e desta forma, fazer opções que 

apontem para possíveis melhorias para as suas vidas. Utiliza a expressão 

cunhada por Martins (1989), apud Valla (2011), ‘a crise de interpretação é 

nossa’, referindo-se a compreensão do que está sendo dito também decorre da 

capacidade de entender quem está falando. Essa discussão trata das dificuldades 

dos mediadores de interpretar as classes populares.  

 

Em uma forma sintética, Wong-UN, 1997, considera que:  

(...) aceitar a existência de éticas flexíveis, abertas, poli significantes e que 

sugerem solidariedades, compromissos, opções, apoio entres as pessoas e 

processos de decisão social e ação em saúde e começar a trabalhar com elas para 

transformar propostas muitas vezes assépticas, neutras e idealizantes, são 

desafios para aqueles que trabalham na saúde pública (p. 119).  

  

Para a construção dessa ponte, a escuta é fator fundamental para a compreensão da 

realidade. É na valorização da fala e da escuta, no reconhecimento do outro como sujeito e 

produtor de conhecimento, e a partir do intercâmbio de saberes, de valores, de projetos de 

vida, de alternativas socioculturais que podem ser repensadas e transformadas as práticas 

de saúde. “A palavra diálogo é um conceito fundamental” (Vasconcelos, 2001).  

Para Paulo Freire, 2011, o “diálogo é relacional e nele, ninguém tem iniciativa 

absoluta”. O diálogo é o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo. Em sua 

concepção ela se dá na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.  

O diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e 

nossa ação transformadora. Em sua prática transformadora da realidade social, o processo 

dialógico media as diferenças sociais e culturais dos atores. Para tal, parte-se do 

reconhecimento de sua ignorância e a do outro, é preciso humildade, é preciso fé no 

homem, é preciso de um lugar de encontro, onde não há ignorantes absolutos, nem sábios 

absolutos, há homens que em comunhão buscam saber mais. No diálogo entre as visões de 

mundo – um processo, portanto, conjunto – há a construção da consciência crítica. 

Consciência de que existir humanamente é pronunciar o mundo e modificá-lo (Freire, 

2011). Assim, na visão desse autor, o diálogo é transformador da realidade opressora, em 
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que aos seres humanos é negada sua essência, sua historicidade, seu poder criativo. Aos 

oprimidos, urge o direito de ser, e aos opressores, o de “ter”, inclusive, o domínio do 

conhecimento. 

Para a efetiva construção de um projeto de saúde nas comunidades/territórios, é 

necessária a integração com a cultura local, é necessária a compreensão dos sentidos da 

realidade cotidiana nas classes populares. As crenças, ideias, visões de mundo das classes 

subalternas constituem uma cultura própria, que a partir de suas manifestações constroem 

uma identidade e uma maneira de fortalecer o sentimento de pertencimento, em busca de 

legitimação, e de uma identidade social e cultural, o que podemos chamar de cultura 

popular.  

Assim, a cultura popular se caracteriza como um modo de vida de um povo, suas 

inter-relações, tradições, conhecimentos, crenças, moral, leis, costumes, produções 

artísticas que dão sentido a um determinado grupo social e seu modo de vida, e fortalecem 

a identidade comum e as redes de relações sociais. Pode-se considerar como o universo 

simbólico daquele grupo. E pode ser compreendida como um processo político, em sua 

dimensão subjetiva (no interior do imaginário da pessoa) e objetiva (em sua realidade 

social, ao longo da história humana e no interior da vida cotidiana de uma comunidade) 

(Brandão, 2001).  

Nas comunidades populares dos grandes centros urbanos brasileiros, podemos 

encontrar uma diversidade manifestações culturais ligadas à música, dança, às artes em 

geral, como o funk, hip hop, grafite, que os diferenciam das culturas das elites, e que 

sutilmente vão sendo incorporadas à sociedade, como o samba, o jongo e a capoeira, que 

na atualidade representam a cultura brasileira.  

Essas manifestações culturais trazem sentido de alegria e prazer a um grupo que é 

acostumado à dor, à indiferença e à invisibilidade. Facilitam a criação de novas 

subjetividades, a formulação de uma identidade e de redes sociais locais.  

Para pensar em novas formas de fazer saúde no setor de saúde, é essencial incluir 

outros saberes e práticas, reconhecer as maneiras de fazer da população, que se constituem 

em experiências construídas a partir de suas lógicas de ação, e nas suas táticas, que, 

segundo Certaud (2011), são as práticas capazes de alterar os processos dominantes. Novos 

olhares são construídos ao se levar em consideração uma relação de tempo e lógicas 
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diferentes entre os sujeitos envolvidos nas práticas institucionalizadas e nas práticas da 

sociedade civil.  Para se desenvolver práticas de atenção integral à saúde faz-se necessário 

falar em uma aproximação integral entre os sujeitos que cuidam e os que são cuidados 

(Acioli, 2001). Constituindo-se, assim, um novo fazer ação, que inclui o outro como 

indivíduo único e parte de uma comunidade/território.  

Experiências de Educação Popular que demonstram uma sensibilidade dos serviços 

para o desenvolvimento de ações educativas que sejam pautadas, originárias e recriadoras 

da cultura popular são relacionadas por Albuquerque (2004). Em vários serviços, passaram 

a se constituir não como uma atividade a mais entre tantas outras, mas como um 

instrumento de reorientação da globalidade de suas práticas, na medida em que dinamiza, 

desobstrui e fortalece a relação com a população e seus movimentos organizados 

(Vasconcelos, 2001). Assim, a educação popular apresenta um instrumental dialógico que 

valoriza o saber do outro e a construção coletiva e tem criado novas práticas de saúde que 

incluem o saber popular.  

Entretanto essas experiências ainda são exceções na rotina dos serviços. O que se 

observa é uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde e uma baixa resolutividade para 

as demandas da população. Desconsideram-se as dificuldades de implementação e de 

operacionalização de estratégias que tenham um olhar voltado para o indivíduo, e para as 

necessidades de saúde da população, a partir da concepção ampliada de saúde.  

No contexto da atenção primária, em unidades localizadas em comunidades 

caracterizadas pelo baixo poder aquisitivo dos usuários, e pelas características dos serviços 

aonde ainda prevalece a hegemonia do modelo biomédico centrado na cura e com uma 

demanda muita alta por serviços curativos, verifica-se pouco espaço ou disposição dos 

profissionais de saúde para práticas de saúde diversificadas e para ações de promoção de 

saúde. (Traverso-Yépez, 2007).  

Estudos relacionados a práticas de saúde na atenção básica, e na ESF (Shimizu, 

2009 e Tavares, 2009) levantam questões importantes quanto a mudanças no modelo 

assistencial. Dentre estas estão as relações nos processos de trabalho, ainda centralizado na 

figura do médico, como protagonista de tratamento e cura dos problemas de saúde, e não 

se aborda a dinâmica de interações entre profissionais e usuários como elemento 

fundamental do trabalho na APS. Verificam-se dificuldades encontradas pelos 
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profissionais de saúde, que, em geral, não são formados para o atendimento comunitário e 

para a promoção da saúde, e têm como referencial a medicina especializada. A falta de 

tempo e prioridade para atuação nos determinantes sociais é um dos principais obstáculos; 

há sobrecarga de trabalho, dificuldades em mudar a prática clínica e falta de uma 

abordagem socioecológica e cultural.  

Assim, para um modelo que inclui novas práticas de saúde e um novo olhar sobre o 

processo saúde/doença da população assistida, não basta a mudança na política 

organizacional da rede de serviços de saúde. As transformações nas práticas passam pela 

emergência e valorização de novos saberes, fruto da maior penetração das dimensões 

subjetivas e sociais no campo biomédico, por uma postura mais dialógica dos prestadores 

de serviço com sua clientela e por uma abertura conceptual e científica em relação ao 

modelo biológico cartesiano e mecanicista, adotado pela Biomedicina (Favoreto, 2002). As 

práticas de saúde voltadas para minimizar as situações de sofrimento, seja do indivíduo ou 

de seu grupo social, devem ter no seu cerne valores de solidariedade e reconhecimento de 

direitos de cidadania.  
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CAPÍTULO II. PERCURSO E ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

2.1. Método e procedimentos de pesquisa 

Esta pesquisa se caracteriza por um estudo de caso exploratório e descritivo, a partir 

da experiência Saúde veste Kimono, considerada uma prática de saúde que ocorre na 

unidade de saúde CMS (Centro Municipal de Saúde) Portus, Quitanda e Tom Jobim, da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro.   

Tem como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, que preocupa-se 

principalmente “com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” 

(Minayo,1994).  

Na primeira etapa da pesquisa foi utilizada a técnica de observação participante, 

com a finalidade de observar as atividades desenvolvidas, e descrevê-las. “A observação 

participante é um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica” (Minayo, 2010). 

A importância da observação participante neste projeto de pesquisa é realizar uma 

inserção na realidade empírica do grupo estudado, ajudando a vincular os fatos e suas 

representações sociais e a desvendar as contradições existentes (Minayo, 2010).  

O método da observação participante, oriundo da antropologia, permite um olhar de 

perto e de dentro, supõe um investimento em ambos os polos da relação: de um lado, sobre 

os atores sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados, e de outro a paisagem em 

que essa prática se desenvolve, entendida não como um mero cenário, mas parte 

constitutiva do recorte de análise (Magnani, 2009). O uso de técnicas da antropologia em 

pesquisas da saúde tem apresentado crescente interesse, especialmente quando se quer 

compreender a realidade cultural de um grupo ou sobre as características e a qualidade de 

um serviço prestado, assim como para compreender o ponto de vista do usuário (Caprara, 

2008). Traz como colaboração uma visão mais próxima da realidade da vida das pessoas, 

ou de um grupo. 

Contextos socioculturais diferentes permitem a comunidades diversas 

experimentarem vivências únicas, formularem suas visões de mundo e, a partir destas, 
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desenvolverem maneiras de viver, e buscarem novas estratégias de cuidado à saúde (Rios, 

2007). Cabe ao pesquisador desvendar essas visões de mundo, o que pode trazer enormes 

contribuições no momento em que as políticas públicas de saúde estão voltadas para a 

prioridade na atenção básica da saúde, onde os profissionais de saúde estão mais próximos 

das comunidades.    

O período de observação ofereceu a oportunidade de experienciar em profundidade 

a realidade cultural daquela comunidade, aproximando-as das reflexões teóricas do estudo. 

Possibilitou realizar uma análise crítica da experiência do Projeto Saúde Veste Kimono, 

como uma prática de atenção e cuidado à saúde, objeto desta pesquisa. Durante a 

observação procurou-se identificar os modos de fazer do projeto e a potencialidade que 

uma atividade esportiva, com característica de arte marcial, pode trazer para a saúde; como 

ocorrem as relações dentro da academia de Jiu-Jítsu, e a articulação entre os 

usuários/participantes da experiência com a unidade de saúde; as tensões existentes nas 

relações da academia com a unidade de saúde, as dificuldades para concretização das 

atividades propostas, assim como se procurou compreender os aportes que o projeto trouxe 

para a vida dos jovens e a motivação que os levou para participarem das atividades do Jiu-

Jítsu, objetivos do projeto de pesquisa. 

Possibilitou observar como ocorre a articulação entre o serviço de saúde e a 

comunidade, os possíveis benefícios para a comunidade local, no que se refere à formação 

de redes sociais e às intervenções naquele território, se facilitou o protagonismo dos 

envolvidos e a corresponsabilidade pela saúde dos participantes e da comunidade.   

Me “fez conviver com os imponderáveis da vida real” (Malinowisk, 1990), com os 

fatos cotidianos e sutis, mas ricos de significados, como a realidade da comunidade, as 

técnicas e a pedagogia utilizadas, as relações sociais, os processos de trabalho, as ideias, os 

motivos e os sentimentos do grupo estudado, as dificuldades e facilidades do projeto, assim 

como os resultados experimentados por uma academia de Jiu-Jítsu, como uma prática de 

saúde, dentro de uma unidade de saúde. Alguns aspectos não delineados no desenho inicial 

da pesquisa foram detectados durante o trabalho de campo, o que pode ser denominado de 

“experiência reveladora” (Magnani, 2009), como, por exemplo, a violência local e as 

dificuldades no processo de trabalho da unidade de saúde, aspectos que serão abordados 

nos Capítulos III e IV desta dissertação. 
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 Como um observador externo, não tinha nenhuma intimidade com o ambiente das 

artes marciais, nem dessa prática em uma unidade de saúde, o que colaborou para 

neutralidade da observação. A imparcialidade e o distanciamento são premissas 

tradicionais das pesquisas científicas, especialmente nas ciências sociais, porém a pesquisa 

da “realidade” (familiar ou exótica) sempre é filtrada pelo olhar do observador, e percebida 

de maneira diferenciada. Em todo trabalho de observação há uma interpretação, em que, 

por mais que se tente reunir dados verdadeiros e objetivos sobre a vida daquele universo, a 

subjetividade do pesquisador estará presente (Velho, 1978). O caminho utilizado nesta 

pesquisa para manter o rigor científico e para minimizar os aspectos interpretativos foi o 

diálogo com o orientador. E através de correlações com os referencias teóricos 

selecionados para a investigação.  

O trabalho de campo foi realizado no período de julho a novembro de 2012, com a 

regularidade de visitas uma a duas vezes por semana, na maioria das vezes à tarde, 

momento que conta com um maior número de alunos na academia, o que me permitiu 

acompanhar um número grande de crianças e adolescentes na sua rotina. Participei também 

de outras atividades do grupo: reunião de pais, apresentação do grupo no Congresso da 

Rede Unida, em uma atividade de promoção da saúde do homem na comunidade, um 

campeonato em Niterói, e num encontro de troca de faixas. Essas escolhas foram feitas a 

partir do meu papel de “participante-como observador”, onde deixei claro meu papel de 

pesquisadora durante o tempo da pesquisa (Minayo, 2010). Adotei a postura de atuação 

solidária, interagindo com a cultura local e acompanhando os acontecimentos considerados 

importantes pelo grupo pesquisado dentro de suas rotinas cotidianas e participando das 

atividades para as quais fui convidada.   

O cuidado em todas as etapas vividas para entrada no campo foi fundamental para o 

sucesso das relações estabelecidas com os informantes e todos os sujeitos da pesquisa. Em 

junho fiz um primeiro contato com o coordenador das atividades, Mestre Osmar, que 

prontamente concordou com minha presença na academia como pesquisadora, apresentou-

me aos seus alunos e explicou minha presença na rotina das atividades do grupo. Após a 

aprovação no projeto no Comitê de Ética em pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio, participei de uma reunião geral de equipe, onde me apresentei aos profissionais de 

saúde da unidade. Posteriormente participei da reunião de pais, quando comuniquei que 

estaria fazendo a observação participante e num segundo momento o grupo focal com os 
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jovens alunos. Os pais aprovaram a realização do grupo focal, desde que seus filhos 

estivessem de acordo em participar, o que foi feito meses depois, com o consentimento de 

pais e alunos que participaram. A empatia entre o grupo pesquisado e a pesquisadora 

facilitou todas as etapas da pesquisa. 

Estabeleceu-se um roteiro básico para a observação participante (Apêndice 1) , 

onde foram  considerados os seguintes aspectos: as características e as condições físicas do 

local, como se organizam as atividades desenvolvidas no projeto, metodologias utilizadas, 

a participação do grupo, o comportamento das pessoas, o relacionamento entre essas 

pessoas, as linguagens utilizadas, a periodicidade das atividades, etc.  

Em todas as visitas as observações foram registradas em um diário de campo. 

Observei que o registro durante as atividades gerou uma certa ansiedade e curiosidade no 

grupo, assim optei por fazer pequenos registros no local da observação e descrições mais 

detalhadas em minha casa. Esse material foi utilizado na etapa da análise da pesquisa, que 

constituiu os Capítulos III e IV desta dissertação. 

A pesquisa qualitativa abrange uma ampla possibilidade de métodos de pesquisa 

voltados à coleta de dados sobre o universo social (Pope, 2009), e neste estudo se optou 

por utilizar diferentes métodos.  

A segunda etapa da pesquisa caracterizou-se por entrevistas semiestruturadas, com 

o objetivo de conhecer a realidade segundo a visão dos entrevistados e confrontá-las com 

as percepções obtidas na observação participante, constituindo assim uma inter-relação 

entre a pesquisadora e os pesquisados. Nesse método de pesquisa, o entrevistado pode 

introduzir questões adicionais à medida que se sinta a necessidade, ou surjam novas 

questões ou outras tenham que ser aprofundadas dentro da avaliação do pesquisador 

(Britten, 2009). 

Por possuir uma estrutura flexível, com questões abertas, essa técnica de pesquisa 

mostrou-se muito rica como outra fonte de informação. Os entrevistados foram 

estimulados a falar livremente sobre a experiência do Projeto Saúde Veste Kimono, sobre 

as relações estabelecidas com a unidade de saúde e com a comunidade, sobre sua 

percepção em relação à promoção e educação em saúde, e sobre os principais problemas de 

saúde da comunidade.  
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Em alguns aspectos evidenciaram-se contradições explícitas e, em outros, 

concordâncias sobre as temáticas em questão, demonstrando que as visões de mundo 

dentro de uma unidade de saúde são distintas e subjetivas, mesmo dentro de um mesmo 

universo estudado. Por estar inserida no contexto da unidade de saúde, já que as entrevistas 

ocorreram no final do trabalho de campo, as conversas com os entrevistados fluíram com 

facilidade. Estes se sentiram à vontade para dar suas opiniões, inclusive abordando temas 

não inseridos no roteiro inicial, mas que julgaram importantes para caracterizar a 

experiência e em especial sobre as relações de trabalho na unidade de saúde, assim como 

as disputas internas e os diferentes pontos de vista dos entrevistados. E de fato isso 

enriqueceu a análise da pesquisadora. 

Realizaram-se seis entrevistas, com os roteiros (ver Apêndices 2, 3 e 4) elaborados 

com pequenas distinções, o que não foi considerado como significativo para a 

pesquisadora.  

Para compreender as impressões e os aportes que o projeto trouxe para a vida das 

crianças e adolescentes que participam do Projeto Saúde Veste Kimono, e a motivação que 

os levou para essa atividade, se optou por utilizar a técnica do grupo focal.  

Essa escolha se deu pelas características do público em foco e por se considerar que 

as entrevistas em grupo valorizam a comunicação entre os participantes, o que pode ser 

satisfatório no estudo da percepção dos jovens que, se por um lado podem ser muito 

comunicativos, por outro, podem ter dificuldade e inibição de expressar sua opinião em 

entrevistas individuais. Também oportunizava ouvir um número maior de participantes do 

projeto, fornecendo tipos de dados distintos. O grupo focal tem como característica facilitar 

a expressão geral das ideias e experiências que poderiam ser pouco desenvolvidas em uma 

entrevista e esclarecer a perspectiva dos participantes da pesquisa por meio de debate no 

grupo, além de garantir poder aos participantes da pesquisa, os quais podem se tornar uma 

parte ativa do desenvolvimento desta e do processo de análise (Kitzinger, 2009).  

Para sua realização, convidei duas colegas de trabalho com experiência em pesquisa 

com grupos focais, uma delas atuou como animadora e a outra como relatora. Houve boa 

interação entre as duas, que procuraram conhecer um pouco mais da realidade dos jovens 

que participam da academia do Jiu-Jítsu; enfatizando que não existiam respostas certas ou 

erradas, estimularam a fala dos mais calados e ressaltaram a privacidade das informações 
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(Minayo, 2010). O grupo focal foi baseado em um roteiro estruturado pela pesquisadora 

(Apêndice 5), porém outros assuntos surgiram da conversa entre os jovens, que foram 

aprofundados durante o grupo focal. O que foi considerado importante para reduzir um 

possível viés da pesquisa, já que os participantes do grupo focal tinham contato frequente 

com a pesquisadora no período da observação participante, o que poderia influenciar nas 

respostas e fazer com que os adolescentes não se manifestassem com espontaneidade.  

As entrevistas e o grupo focal foram gravados e as gravações posteriormente 

transcritas para a análise de dados, com a ciência e o consentimento dos 

entrevistados/participantes. 

A pesquisa bibliográfica foi sistematizada a partir da busca de trabalhos científicos 

em bases de dados indexadas e livros relacionados ao objeto deste estudo. Os descritores 

utilizados na busca foram: Práticas em/de saúde, Estratégia Saúde da Família e Promoção 

da Saúde. O resultado das buscas utilizando esses descritores isoladamente trouxe muitos 

resultados, pois foram encontrados trabalhos científicos com enfoque totalmente diferente 

da proposta desta pesquisa, dessa forma, a busca se realizou de modo a direcionar os 

resultados para trabalhos que mais se aproximaram à temática da pesquisa. Em relação a 

práticas em saúde e promoção da saúde, o maior número de achados referia-se a práticas 

relacionadas ao controle de doenças, o que não seria o interesse desta pesquisa. Nenhum 

trabalho relacionado a práica de arte marcial em uma unidade de saúde foi encontrado, 

apesar de ser do nosso conhecimento que existem diversas experiências de grupos que 

desenvolvem atividade física, capoeira e outras artes marciais em serviços de saúde.  

Com relação aos livros utilizados como referência para essa reflexão e discussão, 

selecionaram-se autores que tratam de questões de interesse da pesquisa e da realidade 

estudada, e obras clássicas cujas elaborações são pertinentes às análises da atualidade. Os 

trabalhos científicos encontrados nas pesquisas foram selecionados e analisados de acordo 

com a relação com a temática proposta e, posteriormente, procedeu-se à leitura do material 

para construir a discussão que originou o primeiro capítulo deste trabalho e subsidiou as 

análises realizadas nos Capítulos III e IV, nos quais são discutidos os dados empíricos. 

Não sendo encontrados documentos de registro da experiência, complementou-se a 

pesquisa com registros iconográficos (fotográficos e produção de vídeos). Acessaram-se 

sites e blogs que relatavam a experiência e documentos públicos, como matérias de jornais 
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e de uma revista da Saúde da Família, o que contribuiu para compreender o processo de 

construção e a história dessa experiência. Pode-se considerar que essa pesquisa constitui-se 

em mais um material de registro para o projeto Saúde Veste Kimono e para a comunidade 

de Portus, Quitanda e Tom Jobim.  

 

2.2. Sujeitos da pesquisa  

Como a pesquisa contou com um longo período de observação participante, 

podemos considerar que os profissionais de saúde que trabalham na unidade, os instrutores 

da academia de Jiu-Jítsu e seus alunos, todos participaram de alguma forma do universo da 

pesquisa.  

Para as entrevistas semiestruturadas foram definidos como informantes, desde o 

desenho da pesquisa, o gerente da unidade e o coordenador das atividades da academia. Os 

outros profissionais entrevistados, um agente comunitário de saúde, um assistente social e 

dois técnicos de enfermagem, foram indicados por serem os mais envolvidos com as 

atividades do Jiu-Jítsu desde o início, e conhecerem bem a trajetória do projeto. No total 

realizaram-se seis entrevistas. O perfil dos profissionais entrevistados é descrito no quadro 

abaixo: 

Quadro 1- Perfil dos profissionais entrevistados 

Entrevistado Sexo Idade Escolaridade Profissão Tempo de vinculo com a unidade 

E1 F 26 anos Pós-graduação Enfermeira 6 meses 

E2 M 35 anos Ens. Médio Agente comunitário 5 anos 

E3 
 

F 
45 anos Ens. Médio Téc. Enfermagem 5 anos 

E4 M 52 anos Ens. Médio 
Oficineiro 

Mestre Jiu-jítsu 
3 anos 

E5 M 33 anos Ens. Superior Assistente Social 4 anos 

E6 M 34 anos Graduação Téc. Enfermagem 2 anos e 8 meses 

 

Os seguintes critérios de inclusão nas entrevistas foram estabelecidos: profissionais 

de saúde de qualquer categoria profissional que trabalhe na unidade de saúde Portus, 
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Quitanda e Tom Jobim durante o curso da pesquisa, que conheça as atividades do Projeto 

Saúde Veste Kimono, que aceite participar da entrevista e assine o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. E os critérios de exclusão foram: profissionais de 

saúde que não tenham envolvimento com as atividades do projeto e que por qualquer 

motivo não desejem responder a entrevista. 

Já, para o grupo focal, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão na 

pesquisa: jovens na faixa etária de 12 aos 20 anos, que estejam inscritos no Projeto Saúde 

Veste Kimono, que sejam moradores das comunidades de Portus, Quitanda ou do 

condomínio Tom Jobim, que estejam frequentando regularmente as aulas de Jiu-Jítsu no 

período em que a pesquisa estiver em curso, cujos pais (ou pai ou mãe) autorizem, por 

meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a participação de seu filho na 

pesquisa, e que concordem em participar do grupo focal, e assinem o Termo de 

Assentimento Informado. Os critérios de exclusão de jovens para o grupo focal incluem: 

crianças menores de 12 anos que frequentam as aulas, jovens que já participaram do 

projeto, porém que à época da pesquisa não estejam frequentando as aulas, jovens que não 

estejam interessados em participar ou que seus pais não autorizem por escrito sua 

participação ou que não morem nas comunidades de Portus, Quitanda ou no condomínio 

Tom Jobim.  

Participaram do grupo focal oito jovens, selecionados a partir de um convite feito 

pela pesquisadora e pelo instrutor, e que estavam nos critérios de inclusão. Todos os 

envolvidos no universo empírico desta pesquisa não tiveram seus nomes revelados, a fim 

de garantir seu anonimato. Os nomes citados nesta dissertação, provenientes da fala dos 

entrevistados e dos adolescentes, foram alterados, e os entrevistados foram identificados 

pelo número da entrevista. . No quadro abaixo se pode observar o perfil dos participantes 

do grupo focal. 
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Quadro 2 - Perfil dos participantes do grupo focal 

Entrevistados Sexo Idade Escolaridade Tempo no projeto 

P1 F 11 anos 6° ano EF 4 meses 

P2 M 15 anos Acelera 3 3 anos 

P3 M 13 anos 6° ano EF 2 anos 

P4 F 17 anos 3° ano EM 2 meses 

P5 F 12 anos 7° ano EF 4 meses 

P6 M 13 anos 7° ano EF 2 anos 

P7 M 12 7° ano EF 2 anos e 2 meses 

P8 F 18 1° ano EM 2 anos 

 

 

2.3. Caracterização do local de estudo 

Esta pesquisa foi realizada em uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro, CMS Portus, Quitanda e Tom Jobim, localizada no bairro 

de Costa Barros, subúrbio carioca.  

O local foi escolhido para o estudo por desenvolver uma prática de saúde não 

tradicional dentro de uma unidade de saúde, considerada pela pesquisadora como uma 

prática de cuidado à saúde com potencialidade de construir uma rede de apoio social para 

os jovens da comunidade. Tem por característica ser uma experiência local que surgiu dos 

anseios da equipe de saúde de intervir na comunidade no sentido de minimizar os efeitos 

da violência local na vida dos jovens, e de aproximar a população da unidade de saúde por 

meio de um agente comunitário, praticante de Jiu-Jítsu. E ganhou visibilidade na rede 

municipal de saúde.  

Dessa maneira, acredita-se que a investigação realizada, acerca da correlação dessa 

iniciativa com as políticas de saúde que vão em direção de um novo modelo 

tecnoassistencial, subsidiou a discussão sobre a introdução de novas possibilidades de 

atuação em unidades básicas de saúde, sobre os processos de trabalho em uma unidade 
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básica, assim como sobre o aprendizado de uma arte marcial em uma comunidade onde 

prevalecem a desigualdade social e a violência, como será detalhado nos próximos 

capítulos.  

2.4. Procedimentos analíticos 

Esta pesquisa caracteriza-se pela utilização de um método qualitativo de 

levantamento e análise dos dados. A partir dos dados empíricos, utilizou-se a técnica de 

análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2011), caracteriza-se por: 

(...) um conjunto de técnicas de análise e de comunicação que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (p. 41).  

Escolheu-se como técnica para conduzir os procedimentos analíticos a análise 

temática, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado (Minayo, 2010). A presença de determinados temas denota estruturas de relevância, 

valores de referência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes no discurso. 

No tratamento dos dados procedeu-se às três fases operacionais: a pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação (Minayo 

2010). A pré-análise se refere à fase em que o conjunto de dados obtidos foi organizado 

para uma análise mais aprofundada. Nesta etapa, foi realizada uma leitura flutuante do 

conjunto das comunicações obtidas nas três fontes de dados (observação participante pelo 

diário de campo, entrevistas semiestruturadas e grupo focal). Após uma leitura exaustiva 

do material, correlacionando os objetivos da pesquisa e os achados do trabalho de campo, 

foram determinadas as unidades de registro, e selecionadas palavras-chave e frases. Esta 

organização inicial foi feita sistematicamente, e registrada em tabelas. Com esses 

elementos sistematizados, foi realizada a exploração do material, buscando a classificação 

em categorias emergentes. Esta etapa caracterizou-se pela busca dos significados e 

agrupamentos de dados, o que permitiu a constituição das categorias empíricas que tinham 

significado no contexto dos objetivos da pesquisa (Minayo, 2010). A terceira etapa se 

constituiu do tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Foi o momento em que, a 

partir da organização dos dados, buscou-se o seu significado. Nesta última fase, foram 

feitas as interpretações a partir do marco teórico proposto, bem como inferências a partir 
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de referências nos textos e das hipóteses da pesquisa. Esta análise permitiu a compreensão 

dos significados da estrutura do trabalho e dos aspectos relevantes do estudo.  

É importante destacar também que, embora tenham sido utilizados como referência 

os passos previstos pela análise temática, a análise dos dados realizada neste trabalho não 

seguiu uma lógica rigorosa de contagem de expressões registradas a partir da fala dos 

entrevistados. 

Em decorrência da análise dos dados foram constituídas as categorias empíricas, as 

quais foram divididas em dois grupos que deram origem aos Capítulos III e IV deste 

trabalho. No Capítulo III está situado o objeto da pesquisa, a comunidade e unidade de 

saúde, detendo-se na descrição do Projeto Saúde Veste Kimono, suas construções, modos 

de fazer, seu significado para as crianças e adolescentes daquela comunidade e a questão 

da violência local. No Capítulo IV são discutidos a relação da experiência com a unidade 

de saúde, os desafios e potencialidades do projeto e a experiência como prática de saúde.  

 

2.5. Considerações éticas 

Em relação aos aspectos éticos, esta pesquisa toma por base a Resolução nº 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa tem por característica ser um estudo de uma 

experiência em uma unidade de saúde, e, como tal, para sua realização, inicialmente foi 

necessário o aceite da gerente da unidade e do coordenador de área, e posteriormente foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 

Civil do Rio de Janeiro, e aprovada em 27 de julho de 2012, com o Protocolo de Pesquisa 

n
o 
29/12.  

Como se trata de uma dissertação de mestrado do Instituto de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, também foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Em 

virtude de uma greve e da exigência da elaboração de um Termo de Assentimento 

Informado para os jovens participantes da pesquisa, só foi aprovada 18 de outubro de 2012, 

após o cumprimento da exigência referida no Parecer 61783 de 02.08.2012 e com o 

número CAAE: 03353912.8.0000.5243. 
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Após essa aprovação foram iniciadas as entrevistas semiestruturadas com os 

profissionais de saúde, mediante sua concordância em participar da pesquisa e a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para profissionais de saúde (Apêndice 6), 

onde foram informados, em linguagem acessível e clara, acerca dos objetivos da pesquisa, 

dos benefícios que esta poderia proporcionar, de que não existiam riscos nem 

obrigatoriedade de sua participação. Os sujeitos da pesquisa foram informados também 

acerca da possibilidade de solicitar a exclusão do estudo em qualquer momento da 

pesquisa, sem sofrer nenhuma espécie de represália. 

Os adolescentes convidados e que aceitaram participar do grupo focal levaram para 

suas casas um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de participação dos jovens no 

grupo focal (Apêndice 7) para o consentimento dos pais de sua participação na pesquisa, e 

no dia da realização do grupo aqueles que participaram assinaram um Termo de 

Assentimento Informado (Apêndice 8). Esses documentos continham informações sobre a 

pesquisa, da participação voluntária, sobre a ausência de riscos de ordem psicológica ou 

física, e da possibilidade de interrupção de sua participação a qualquer momento. 

Como benefícios da pesquisa foi considerado que a imersão na realidade do projeto 

possibilita uma análise crítica sobre a potência e as dificuldades da experiência, o que 

favorece a discussão interna, e dá visibilidade ao projeto. Contribui para a discussão de 

novas práticas de saúde na atenção básica e novos modos de fazer na saúde. Após o 

término da pesquisa, pretende-se realizar um encontro na unidade de saúde para a 

divulgação e discussão dos resultados encontrados.  

Foi destacado o direito de privacidade e anonimato, não havendo exposição pública 

dos participantes ou de suas informações em nenhum momento da pesquisa, por meio do 

resguardo confidencial de sua identidade. Se optou por identificar os entrevistados como 

informantes, conferindo um número a cada entrevista, para salvaguardar a identidade dos 

participantes.  

As informações coletadas no diário de campo, e as entrevistas e grupo focal 

gravadas em arquivo “mp3” e as transcrições das entrevistas ficarão sob a guarda e 

responsabilidade da pesquisadora até 2018, quando serão destruídas.  
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CAPÍTULO III. O PROJETO SAÚDE VESTE KIMONO 

Para muitos o chão é o fim. Para nós é apenas o começo. 

Frase tradicional do Jiu-jítsu 

3.1. O contexto da pesquisa: a localidade de Costa Barros e a unidade de saúde 

Portus, Quitanda e Tom Jobim 

Esta pesquisa foi realizada em uma unidade de Saúde da Família no subúrbio 

carioca de Costa Barros. Localiza-se na XXV Região Administrativa, Pavuna, que abrange 

os bairros de Costa Barros, Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Parque Columbia e Pavuna, 

onde vivem 208.813 pessoas e 46% moram em favelas.  A região é uma das mais 

favelizadas da cidade. Considerado um subúrbio distante, é um bairro da Zona Norte da 

cidade do Rio de Janeiro (IPP, 2002). 

Tem como característica ser uma área pobre, com o segundo pior índice de 

desenvolvimento humano (IDH) da cidade. O Índice de Desenvolvimento Humano tem 

como objetivo mensurar as condições de vida de uma população a partir de três dimensões: 

Educação (IDH-Educação), Renda (IDH-Renda) e Saúde (IDH- Longevidade). No caso do 

IDH-Educação, se incorporam dois indicadores: a taxa de alfabetização e a taxa bruta de 

frequência à escola. O IDH-Renda inclui apenas um indicador: a renda per capita. Já o 

IDH-Longevidade inclui a esperança de vida ao nascer (Amorim, 2002).  

Segundo dados do Instituto Pereira Passos em um Estudo sobre a Zona Norte, de 

2002, a região de Costa Barros apresenta indicadores muito ruins; a taxa de mortalidade 

infantil é alta, entre 25 a 33% (a média da cidade é de 19%), em relação à educação, a taxa 

de alfabetização é de 85 a 88% (no município é de 92%), e somente 1 a 4% da população 

têm nível superior, índice dos piores da cidade, que possui média 18,2%, e a renda média 

das famílias é de 2 a 2,9 salários mínimos.  

Dados do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

revelam que, do total de 23.504 pessoas com mais de 10 anos que vivem em Costa Barros, 

28% têm um rendimento de até um salário mínimo (R$ 622). Entre os moradores que 

declararam não ter rendimento próprio, os que vivem em Costa Barros são 43% do total. 

Na capital, o índice cai para 35%. A proporção de analfabetos também é maior em Costa 

Barros. Entre as pessoas maiores de 10 anos, o total de analfabetos no Rio é de 2,8%. Em 

Costa Barros, o total de analfabetos é quase o dobro do verificado na capital, 5,1%. A 
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região também tem a segunda maior média de moradores por domicílio (3,3), na cidade, a 

média é de 2,9 moradores por domicílio. 

Apresenta ainda altas taxas de natalidade, baixo desenvolvimento infantil, carência 

geral de serviços, difícil acesso ao conhecimento, poucos equipamentos culturais e áreas de 

lazer. Na região não existem parques ou áreas de conservação ambiental. 

Observa-se, assim, que a região conta com uma população com baixos níveis de 

acesso às diferentes formas de capital social, econômico e cultural. Segundo Bourdieu, 

2011, o espaço social se constitui a partir dos aspectos estruturais e das disposições dos 

agentes nesse espaço. Os aspectos estruturais correspondem à quantidade (capital global 

ou soma de capitais) e o tipo (capital econômico, cultural, social e simbólico) de capital 

acumulado. A quantidade e os tipos de capital acumulados pelos agentes serão 

responsáveis por informar suas posições no espaço social; estes têm uma mútua 

conversibilidade, e não podem jamais ser vistos como independentes, já que as trocas 

geradoras do inter-reconhecimento pressupõem o reconhecimento de um mínimo de 

realidade ‘objetiva’. Formam-se a partir de redes de relações, que são constituídas 

socialmente, e caracterizam a identidade do grupo em questão. No caso de Costa Barros, os 

indicadores e as relações observadas apontam para um nível socioeconômico e educacional 

muito baixo, e escassas possibilidades de acesso a redes sociais e bens culturais, o que cria 

um círculo vicioso da pobreza e da vulnerabilidade social.  

A unidade de Saúde CMS Portus, Quitanda e Tom Jobim, onde foi realizada esta 

pesquisa, se localiza mais precisamente em Quitanda, que faz parte do complexo de favelas 

da Pedreira. Essa região, para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, faz parte 

da coordenação de área programática (CAP) 3.3, hoje com contrato de gestão com a OSS 

Viva Comunidade, firmado em dezembro de 2009. A unidade de saúde foi inaugurada em 

26/02/2007, à época como uma unidade de atenção básica. Com a nova política de 

expansão da Estratégia Saúde da Família, tornou-se uma unidade da Saúde da Família com 

três equipes, e cobre aproximadamente 12 mil habitantes. É uma unidade pequena, com 

três consultórios, uma sala de procedimentos, uma farmácia, uma sala da administração, 

uma sala de agentes comunitários e a sala onde são realizadas as atividades do Jiu-Jítsu, “a 

academia”, e apenas um banheiro misto, para usuários e profissionais.  
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Figura 1. A unidade de Saúde, reunião de pais e aluna do Jiu-Jítsu. 

 Fonte: acervo pessoal do autor 

 

 

Não foram encontrados dados mais precisos sobre a região de abrangência da 

unidade de saúde, ou seja, das favelas de Quitanda, Portus e do Conjunto Habitacional 

Tom Jobim, e nem sobre o histórico da região. O que confirma uma invisibilidade por 

parte do Estado, mas, para a população, nesse território ocorre a história da vida desses 

moradores.  

Segundo o que foi observado no campo e pelas informações colhidas no local, o 

território coberto pela saúde da família possui áreas muito distintas quanto à sua 

infraestrutura. A parte baixa da comunidade, conhecida como Quitanda, possui saneamento 

básico, casas de alvenaria com boa estrutura, vias asfaltadas, iluminação pública, coleta de 

lixo regular e uma boa praça com quadra esportiva, que hoje é ocupada pelo tráfico de 

drogas de forma ostensiva.  Trata-se de uma região mais antiga e que passou por 

urbanização nos últimos anos. Já, numa outra localidade, Portus, as casas são mais simples, 

e a área é mais descuidada e mais ao fundo existe uma área de ocupação recente que vem 

crescendo muito e rapidamente, com casas precárias, algumas de madeiras e outras até de 

papelão, sem qualquer saneamento básico ou infraestrutura no local, região conhecida 

como Favelinha.  

Na parte alta, encontra-se o condomínio Tom Jobim, dividido em três partes, cada 

uma com 296 unidades habitacionais, com dois quartos. Ali vive uma parte da população 

de “classe média”, segundo a classificação e relatos dos moradores locais, ou seja, com 

poder aquisitivo maior do que os vizinhos, onde as relações se dão com outras regras de 

convivência, configurando um habitus de vida diferenciado dos demais. Habitus no sentido 
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de um sistema de esquemas de produção das práticas e um sistema de esquemas de 

percepção e apreciação das práticas que exprimem a posição social em que foram 

constituídos, mas que só são percebidas enquanto tal por agentes que possuam o código, os 

esquemas classificatórios necessários para compreender-lhes o sentido social (Bourdieu, 

2011). 

Verifica-se, assim, uma grande desigualdade dentro do próprio território e, segundo 

os profissionais de saúde, há muito preconceito entre os moradores, que não gostam de se 

misturar, e tiveram muita resistência de serem atendidos na mesma unidade de saúde. Isso 

foi minimizado pela convivência dos jovens das diferentes regiões da comunidade no Jiu-

Jítsu, como pode ser observado nas seguintes falas:  

Porque você vê só, ela envolveu tudo. Ela envolveu as crianças, envolveu as 

mães, como foi dito aqui várias vezes e é dito sempre aqui, ela uniu a 

comunidade, a parte alta com a parte baixa, aquela discriminação – não vai ali 

porque é perigoso, não vai aqui – ela conseguiu juntar essas crianças. Você pegar 

uma criança que mora lá do outro lado num barraquinho de tábua e uma de cá 

que mora num prédio bonito. Conseguiu unir isso tudo e conseguiu quebrar esse 

medo (Entrevistado 4). 

E a comunidade, hoje em dia, é ligada ao posto. E acabou também outra coisa 

que tinha aqui, o preconceito. Porque fulano que mora aqui em cima, no Tom 

Jobim, e outros que moram aqui dentro das casinhas, em Portus. Hoje, o pessoal 

que se diz classe média vem, fica junto com os favelados e vão até as casas dos 

favelados, e quebrou esse preconceito, porque todo mundo frequenta a Unidade 

(Entrevistado 2). 

 

 
Figura 2. As desigualdades no território. O condomínio Tom Jobim e a comunidade de Quitanda                                                       

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 

Ao lado da unidade de saúde existe uma creche municipal, Simone Beauvoir, e a 

região conta com outras seis escolas e creches, e uma Unidade de saúde de Pronto 
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Atendimento (UPA) na entrada da comunidade, inaugurada recentemente. Não há nenhum 

equipamento cultural, exceto uma quadra onde são realizados bailes funk, nem projetos 

sociais nas áreas de cultura, esporte ou de cursos profissionalizantes. Não se teve 

conhecimento de nenhuma outra iniciativa local, exceto um projeto de futebol, com um 

professor voluntário, da comunidade, que não conta com qualquer apoio externo. 

Na comunidade existe uma associação de moradores, que atualmente está 

desativada, e não desenvolve nenhuma atividade no local.  

A Associação ficou um tempo sem presidente e ainda está sem presidente. Mas é 

uma Associação que está muito próxima do tráfico. E não vejo uma Associação 

muito ativa. Essa é uma fala dos próprios ACSs, que também não apostam muito 

na Associação (Entrevistado 1). 

 

Porém a área conta com boa infraestrutura de transporte, com a Estação de Costa 

Barros, que é uma das paradas do Ramal de Belford Roxo da Supervia, pelo sistema 

metroviário através da Estação Engenheiro Rubens Paiva e por linhas de ônibus para o 

Centro, outros bairros da cidade e Baixada Fluminense. Suas principais vias de acesso são 

a Estrada Botafogo, a Av. Pastor Martin Luther King Jr, e Camboatá. 

Existem várias igrejas evangélicas e uma igreja católica, que representam outra 

opção de sociabilidade da população local. Na observação de campo chamou a atenção a 

forte presença do tema da religiosidade entre os alunos de Jiu-Jítsu, durante as aulas este 

era um tema recorrente em conversas paralelas, alguns eram mais contundentes nos 

preceitos da religiosidade, outros acompanhavam suas famílias, e o frequentar a igreja 

representava uma alternativa de sociabilidade. Os jovens sempre se referiam a 

compromissos na igreja no início da noite e nos fins de semana, alguns sendo responsáveis 

por atividades com jovens em suas igrejas. 

Foi possível perceber em alguns momentos intolerâncias com outras formas de 

religiosidade, como na época de São Cosme e Damião, quando um adolescente comentou 

que iria procurar doces e os outros logo o repreenderam, pois esta era considerada uma 

atividade do demônio. Em contrapartida, o coordenador das atividades do Jiu-Jítsu é 

membro de um centro de religião afro-brasileira, e consegue compreender bem a posição 

dos adolescentes, não sendo este um motivo de conflito ou desconfiança por parte dos 

jovens em relação ao seu mestre.  
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Há um crescimento da religiosidade popular, que na atualidade vem se 

manifestando através do crescente aumento de fiéis e de igrejas, em especial as 

pentecostais, em comunidades com grandes desigualdades sociais. Observou-se que, em 

comunidades muito violentas, “ser da igreja” os diferencia “dos bandidos”, criando assim 

uma identidade de valores de solidariedades, uma rede que os auxilia nos momentos de 

fome, doença, dificuldades familiares, inserção no mercado de trabalho e outros. 

Valla, 2002, em seus estudos sobre a religiosidade popular e o crescimento das 

igrejas pentecostais no Brasil, considera que é possível ver outros sentidos na religiosidade 

popular, pois esta cria uma identidade mais coesa entre as classes populares, ajuda a 

enfrentar ameaças, a ganhar novas energias na luta pela sobrevivência e reforça uma 

resistência cultural. Considera que essa população encontra nas igrejas uma explicação, de 

algo que faça a vida ter mais sentido e ser mais coerente, o que vem ao encontro das 

propostas de apoio social. Nesse sentido, a religião popular pode ser descrita como forma 

particular e espontânea de expressar os caminhos que as classes populares escolhem para 

enfrentar suas dificuldades no cotidiano, um local de acolhimento para suas emoções e 

sofrimentos (Valla, 2002).  

 

3.2. A violência, uma realidade no território 

Não é objeto desta dissertação o aprofundamento da discussão sobre a violência, 

porém durante o trabalho de campo esta aparece como uma questão na realidade do 

território, com repercussão na saúde da população e nas atividades da unidade de saúde, 

sendo assim, uma preocupação dos profissionais da unidade.   

Nas entrevistas realizadas, ao perguntar sobre os objetivos do Projeto Saúde Veste 

Kimono, em todas as respostas os entrevistados se referiram à violência local e à 

necessidade de buscar um incentivo para os jovens da área. A prática do Jiu-Jítsu 

representa para esse grupo uma possibilidade de oferecer novos horizontes para as crianças 

e adolescentes da comunidade e também de aproximá-los da unidade de saúde, como 

podemos observar nas respostas abaixo:  

Pensei nessa questão da violência. Até porque eu tenho seis filhos aqui dentro da 

comunidade e a minha criação não foi como a dos meus filhos, que vivem presos 

por causa da violência. Eu não, eu vivia brincando na rua, jogava bola, soltava 

pipa, pião, bola de gude. Meus filhos não sabem o que é isso. Entrevistado 2. 
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E qual era a nossa ideia?  Tirar aqueles que estavam lá no tráfico, ir mais fundo. 

Foi quando a gente começou. E aí falávamos – E aí cara, está fazendo o quê aí?  

Vem pra cá, vamos treinar lá. Eles olhavam assim meio atravessado, e até que a 

gente insistiu tanto, mas insistiu tanto, que trouxemos o Armando, e depois veio 

a Manu, veio a Maria, a Joana. Eram as crianças que tinham na comunidade 

como mal vistas. O Armando andava de fuzil pra cima e pra baixo, fumava, 

cheirava, e hoje em dia é um dos nossos melhores alunos, está estudando e 

trabalhando, não quer saber mais do mundo do crime, graças a Deus 

(Entrevistado 2). 

Na verdade, o objetivo foi criar esse esporte aqui junto com a Saúde, justamente 

para isso, para pegar as mentes ociosas, as crianças que já estavam com um pé, 

ou já começando, está envolvido, seja no tráfico ou com drogas, tudo isso, para 

estar criando uma atividade junto de uma questão já familiarizada, e aqui está 

passando até por prostituição, tudo isso. Então, realmente o objetivo é esse 

(Entrevistado 3). 

 

Assim, a violência pode ser entendida como um fator diretamente relacionado às 

condições de vida e aos determinantes sociais da saúde na localidade. O tráfico de drogas 

domina a comunidade, drogas são consumidas abertamente à luz do dia, na praça central, 

onde à noite existe uma cracolândia que vem crescendo dia a dia. Incursões da polícia são 

frequentes, com muita violência policial, além de disputas de facções criminosas rivais de 

comunidades vizinhas. No período de 5 meses em que foi realizado o trabalho de campo, 

duas crianças e uma mulher foram vítimas de bala perdida na comunidade. Não são raras 

as vezes que frequentadores do serviço tornam-se notícia da imprensa policial. São 

conhecidos os relatos de que após um conflito na comunidade ocorre um aumento da 

demanda do serviço, em especial de mulheres, que chegam à unidade de saúde com quadro 

de hipertensão arterial, ou com algum sinal ou sintoma mal definido decorrente da 

agudização da violência local ou da perda de um filho, seu ou da comunidade.   

A violência está relacionada com as relações humanas de indivíduos, grupos, 

classes, nações, que causam mortes e afetam a integridade das pessoas (Minayo, 1998). 

Não se pode falar de uma violência, e sim de violências em suas diversas formas de 

manifestação, pois se trata de uma realidade plural, diferenciada, cujas especificidades 

necessitam ser conhecidas.  

No caso da comunidade estudada, reproduz-se num microcosmos a realidade de 

regiões metropolitanas do país, que concentram a maior proporção da mortalidade por 

violência em todas as causas específicas (homicídios, acidentes e suicídios) e em todas as 

faixas etárias. O que gera forte impacto nas condições de vida da população, inclusive 

dificultando, ou por vezes justificando, a baixa qualidade da prestação de serviços públicos 
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em áreas onde a violência predomina. Há interrupção frequente nos serviços públicos 

realizados por empresas, como iluminação, coleta de lixo, serviço de correios, etc. 

Verifica-se que em áreas de conflito a lotação de profissionais em unidades de 

saúde e escolas torna-se mais difícil, com alta rotatividade de profissionais, o que prejudica 

a prestação dos serviços, e fecha um ciclo vicioso de pobreza e exclusão. A violência real 

das periferias urbanas multiplica-se no medo e nos preconceitos existentes contra o mundo 

popular (Vasconcelos, 2010). 

Boaventura Santos refere-se à segregação social dos excluídos através de uma 

cartografia urbana dividida em zonas selvagens e zonas civilizadas como um apartheid 

social, onde as populações civis residentes em zonas de conflitos armados encontram-se 

também submetidas ao fascismo territorial,  através da eliminação dos seus direitos sociais 

e econômicos, tornando-se populações descartáveis. Por exemplo, a juventude urbana 

habitante dos guetos das megacidades (Santos, 2007).  

Como já se ressaltou no primeiro capítulo desta dissertação, a violência atinge 

índices alarmantes no Brasil, segundo os dados analisados no Mapa da Violência de 2012 

(Waiselfisz, 2012), onde é realizada uma análise das três últimas décadas. A mortalidade 

por causas externas é um desafio para o governo, entidades de direitos humanos, 

organizações não governamentais e para a população em geral. O perfil da mortalidade por 

causas externas aponta para maior incidência em jovens. Dentre estas, os homicídios são os 

que têm os índices mais preocupantes, com incremento de sua taxa de 346% nas últimas 

três décadas, e representam, a partir da década de 80, a principal causa de morte de 

crianças e adolescentes, isoladamente, 11,5% do total de mortes.  As taxas mais elevadas 

concentram-se na faixa dos 15 aos 24 anos, se estendendo, de forma também intensa, até os 

29 anos. A partir dessa idade as taxas vão declinando progressivamente, significando uma 

preocupante situação ao considerar os anos potenciais de vida perdidos. 

Em relação à raça ou cor, a tendência geral desde 2002 é a queda do número 

absoluto de homicídios na população branca e de aumento da mortalidade na população 

negra. De 2002 a 2010 a taxa de homicídios de brancos caiu 27,1% e a de negros (pretos 

mais pardos) cresceu 19, 6%. Isso representa que em 2010 morreram proporcionalmente 

139% mais negros do que brancos. Os homens são os mais vulneráveis, os dados de 2010 



51 
 

apontam que 91,4% das vítimas de homicídios são do sexo masculino e 8,6% do sexo 

feminino. 

Assim, pode-se determinar como principal grupo de risco da violência urbana o 

homem, jovem, negro, de baixa renda, baixa qualificação profissional e sem perspectivas 

no mercado de trabalho formal, como vítimas ou como agressores. Vítima de todos os tipos 

de preconceitos, o jovem da periferia é considerado pela população em geral, 

especialmente pelos mais ricos, como pobre, preguiçoso, desregrado, perigoso e bandido, o 

que dificulta sua inserção no mercado de trabalho. Os altos níveis de desemprego e a baixa 

remuneração do trabalho e, em contrapartida, o dinheiro farto e fácil que é oferecido pelo 

crime organizado facilitam a aproximação dos jovens. Outros ganhos fazem parte do 

universo simbólico da masculinidade, a ilusão de poder pelo porte de armas, a 

identificação com a imagem do bandido herói, o desejo de se expor ao perigo e à aventura, 

que parecem estar ocorrendo entre jovens das diversas camadas sociais (Souza, 2005).  

Segundo Zaluar (1994), a presença do tráfico de drogas e de armas é o principal 

responsável pelo sofrimento de todos, ricos, remediados e pobres, pois tem um fator 

predominante na estruturação da criminalidade metropolitana, particularmente quando 

associado a uma política exclusivamente repressiva de combate às drogas e a escolhas 

políticas e institucionais inadequadas para o enfrentamento da pobreza urbana. 

Por outro lado, observa-se uma naturalização das violências, consideradas como 

fatos inevitáveis e corriqueiros. A sociedade e o governo tratam o tema como se o destino 

desses jovens já estivesse traçado, culpabilizando as vítimas pelo seu destino, e as mortes 

são consideradas uma fatalidade. Pode-se afirmar que a cultura da violência está instituída 

em nossa sociedade, onde a resolução dos conflitos se dá por meios violentos e pelo 

extermínio dos jovens. Enfraquecendo a coesão e a solidariedade social, a violência atinge 

a todos, em um esgarçamento das relações sociais. As famílias ficam desestruturadas, mães 

perdem seus filhos, mulheres jovens tornam-se viúvas do extermínio, filhos são criados 

sem pais, levando a uma fragilidade no cuidado e atenção da nova geração. Isso acarreta 

outras violências, como a violência intrafamiliar, a violência contra a mulher, contra 

crianças, sexual, e gera novas mortes, incapacidades, e infinitas implicações sobre o 

incremento da violência, bem como desordens emocionais, sociais e culturais. Os grupos 

de maior risco são, pela ordem, as crianças e os adolescentes, as mulheres, e os idosos 

(Minayo, 1994).  
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Portanto as violências devem ser tratadas como um fato social relacionado com a 

estrutura da sociedade, com as desigualdades sociais profundas, e com as políticas de 

Estado que, na verdade, deveriam proteger seus cidadãos. Nas últimas décadas ocorreu um 

alargamento do entendimento da violência, uma reconceitualização de seus significados, de 

modo a incluir e a nomear como violência acontecimentos que passavam anteriormente por 

práticas costumeiras de regulamentação das relações sociais, como a violência 

intrafamiliar, contra a mulher, ou as crianças, a violência simbólica contra grupos, 

categorias sociais, violência nas escolas, etc. (Waiselfisz, 2012 Novos padrões). Leis de 

proteção foram criadas, como a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Estatuto do Idoso, assim como na atualidade são criminalizados os atos de 

racismo, homofobia, etc.  

O setor saúde, a partir do final da década de 90, reconhece as violências como um 

problema de saúde pública, pelo forte impacto que representam para a qualidade de vida da 

população, pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarretam e pelas exigências de 

atenção e cuidados dos serviços médico-hospitalares. Pela concepção ampliada de saúde, a 

violência é objeto da intersetorialidade, na qual o campo médico-social se integra (Minayo, 

2004). Em 16 de maio de 2001 foi regulamentada por portaria a Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que traça diretrizes e estratégias 

de ação intersetorial para a redução das violências, ressaltando a responsabilidade do setor. 

Posteriormente, em 2006, as ações de prevenção das violências e acidentes e de promoção 

da cultura da paz foram priorizadas na Política Nacional de Promoção da Saúde.  

Em 2008 foi instituída a Ficha de notificação/investigação individual da violência 

doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, que tem como objetivos específicos 

coletar, transmitir e consolidar dados gerados rotineiramente pela vigilância 

epidemiológica dos agravos de notificação compulsória, fornecendo informações para a 

tomada de decisão e análise do perfil da morbidade da população nas três esferas de 

governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o que torna possível dimensionar a 

magnitude do problema da violência no país, planejar o investimento necessário, 

possibilitar a garantia dos direitos aos grupos atingidos e estabelecer redes de proteção, 

além de subsidiar pesquisas sobre o tema.  

Porém a adesão às políticas se dá de forma lenta e gradual, os profissionais de 

saúde com formação biomédica têm dificuldade em reconhecer a questão como um 
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problema de saúde pública, e têm medo de se envolver com as questões das violências, 

especialmente quando trabalham em territórios violentos.  

Na unidade de Portus, Quitanda e Tom Jobim, os profissionais de saúde, 

especificamente os agentes comunitários, identificaram a prática do Jiu-Jítsu como uma 

alternativa para a violência local, por meio da aproximação das crianças e adolescentes à 

cultura e aos preceitos das artes marciais.   

 

3.3. O Jiu-Jítsu como prática de uma arte marcial 

As artes marciais, tradicionalmente ensinadas por mestres orientais em mosteiros, 

conhecidas também como “artes da guerra”, eram utilizadas para a defesa pessoal e contam 

com sistemas de técnicas de combate e desenvolvimento físico, mental e espiritual. Os 

mestres, em suas caminhadas para propagar os ensinamentos religiosos, transmitiam essas 

técnicas, que foram se modificando ao longo dos anos. Hoje são conhecidos inúmeros 

estilos de lutas, com ou sem o uso de armas tradicionais, e guardam entre suas 

características comuns preceitos da tradição considerada pelos seus praticantes como “um 

caminho educacional através das lutas”.   

Dentre esses diferentes estilos, o Jiu-Jítsu, também chamado de “arte suave”, é 

considerado uma das técnicas de defesa pessoal mais antigas, tem como  característica lutar 

com o mínimo esforço, baseado nos princípios do equilíbrio, do sistema de articulação do 

corpo e das alavancas, evita o uso da força e de armas, o que permite ao mais fraco 

defender-se e derrotar o adversário fisicamente mais forte. A partir do Jiu-Jítsu surgiram 

outras técnicas bastante conhecidas, como o Sumo, Judô, Karatê, Aiquidô.  

Popularizou-se no Japão e chegou ao Brasil no início do século XX com o Mestre e 

campeão mundial Eisei Maeda, que migrou para o Estado do Pará, e aqui ficou conhecido 

como Conde Koma. Ele teve muitos discípulos de sua técnica tradicional, dentre estes se 

destacaram os irmãos Gracie, que aprenderam e disseminaram a arte do Jiu-Jítsu, 

mudaram-se para o Rio de Janeiro, montaram academias na Zona Sul da cidade, onde 

adaptaram a técnica para às características dos brasileiros. Assim, essa arte marcial passou 

a ser chamada de Jiu-Jítsu brasileiro. Para ganhar notoriedade com seu estilo de luta, 

Carlos Gracie lançou desafios para lutadores de diferentes estilos de artes marciais, e 
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começaram a acontecer as exibições de Vale Tudo no Brasil, que à época lotavam arenas e 

estádios.  

Tal como os Gracie, outro importante aluno do mestre Koma foi o professor 

França, que transmitiu seus conhecimentos para Oswaldo Fadda; este desenvolveu o Jiu-

Jítsu no subúrbio de Bento Ribeiro, foi instrutor do exército brasileiro e ajudou a 

popularizar essa arte marcial. Para chamar a atenção sobre sua arte, desafiou os irmãos 

Gracie para uma luta, e após ter vencido se tornou popular nos subúrbios. Fadda dedicou-

se a ensinar crianças pobres de comunidades carentes, interessados no Jiu-Jítsu, como uma 

filosofia de vida, e priorizava a educação e a autodefesa. Criou uma técnica de luta no chão 

utilizando golpes com os pés, leglock e footlocks, que fez lutadores de compleição física 

mais fraca tornarem-se grandes vencedores.  

Ensinou e demonstrou, com seus alunos, as técnicas de Jiu-Jítsu em favelas, praças 

públicas, praias, circos, pátios de igrejas e clubes, visando as massas e expondo pela 

primeira vez as habilidades práticas e sua técnica para todos. Realizou trabalhos de 

reinserção social, e foi pioneiro em utilizar o Jiu-Jítsu como auxiliar em tratamentos 

médicos para pacientes portadores de deficiência física, paralisia cerebral, e com usuários 

de drogas.  

No livro “Jiu-Jítsu e a queda dos complexos”, direcionado para os professores de 

sua academia, faz considerações sobre a concepção filosófica, a pedagogia, e a formação 

de professores dessa arte marcial. Considerada por ele uma educação complementar, 

trabalha a concentração, o equilíbrio emocional, e os medos, com ensinamentos que são 

levados para toda a vida. Em um trecho do seu pequeno livro coloca  

[...] a prática do Jiu-Jítsu proporciona não só a criação de espírito de luta e de 

competição, como dá segurança e autossuficiência para as comendas diárias. 

Efeitos benéficos, abrir novos horizontes, transpor obstáculos e aceitar a derrota 

com moral e dignidade, sabendo que no próximo confronto o resultado pode 

mudar. Na vida a luta se desenrola a cada instante, em todos os setores de 

atividade, sempre há competição (Fadda, s/d, p.52).  

 

Disserta sobre a responsabilidade de ser um professor de arte marcial, ressalta a 

importância do envolvimento do professor/mestre com as questões sociais do entorno de 

sua academia, e que a prática responsável proporciona moderação de impulsos, 
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autoconfiança, agilidade de raciocínio, ajudando a superar as dificuldades físicas e 

emocionais do praticante, os complexos e a timidez.   

Dessa linhagem veio o mestre Jonas, negro de origem muito humilde, ainda vivo, 

que mantém sua academia em Bento Ribeiro, e transferiu seus ensinamentos para Mestre 

Osmar, professor na unidade de saúde de Portus, Quitanda e Tom Jobim, onde foi 

realizado o trabalho de campo desta pesquisa.  

Menino pobre do subúrbio carioca, Mestre Osmar, perdeu seus pais muito jovem, e 

como costuma dizer foi criado na rua, com apoio de seu mestre e amigo iniciou seus 

treinamentos ainda criança. Foi lutador profissional, mas para ganhar a vida já exerceu 

diversas outras profissões, motorista de caminhão, motorista particular, segurança. 

Apaixonado pela arte do Jiu-Jítsu, afirma que se sente realizado como professor para 

crianças e jovens de comunidades carentes. Observa-se claramente a influência do seu 

mestre e da linhagem que seguiu em suas aulas e nos objetivos que traçou. Costuma dizer 

que tudo o que conseguiu na vida deve ao Jiu-Jítsu e ao seu mestre.  

De uma arte marcial originária em monastérios ao longo do tempo, foi adquirindo 

outros contornos, possui inúmeras versões e modalidades. Com regras estruturadas, 

transformou-se em um esporte, segundo alguns foi perdendo sua arte para transformar-se 

em uma luta.  

Desde a época do Vale Tudo no início do século passado, as lutas que misturam 

estilos e têm como objetivo a invencibilidade do melhor lutador do mundo. Ganharam o 

interesse da população, e hoje são representadas nos torneios de MMA (Mixed Martial 

Art). Considerado um esporte de contato, que mistura diversas técnicas provenientes das 

artes marciais, tem uma legião de seguidores no seu maior campeonato, o UFC (Ultimate 

Figthing Championship). Essa modalidade de campeonato internacional de lutas 

movimenta milhões de dólares em todo o mundo, com prêmios milionários, venda de 

ingressos e transmissões televisivas, em canais abertos e através de pacotes de “pay per 

view”, na venda de marcas de materiais esportivos, suplementos alimentares, etc.  

É fato que a presença de brasileiros dentre os mais importantes lutadores de MMA 

faz com que uma parcela de jovens tenha interesse especial por acompanhar os 

campeonatos do UFC, e aprender artes marciais, o que pode ser observado entre os alunos 
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do Jiu-Jítsu em Portus e Quitanda e Tom Jobim, que nos intervalos dos treinos veem e 

reveem cenas de lutas na Internet.  

As lutas sempre fizeram parte da história da humanidade, seja para defesa pessoal, 

ou para espetáculo, estimulam o lado mais selvagem do humano, e conduzem ao desafio da 

superação. Porém pude observar que, como em qualquer outro tema, os usos sociais que 

são feitos dessa luta se prestam a uma diversidade de utilizações e são marcados a cada 

momento pelo uso dominante que é feito dele (Bourdieu, 1987). No caso desta pesquisa, se 

acredita que a prática do Jiu-Jítsu dentro de uma unidade de saúde da família representa 

diversos usos sociais, como será discutido no decorrer desta análise.  

 

3.4. Considerações sobre o Projeto Saúde Veste Kimono 

Esse projeto teve início há aproximadamente quatro anos, surgiu de uma 

inquietação na equipe de saúde dessa época, que desejava aproximar os jovens da unidade 

de saúde. Pelos relatos dos profissionais envolvidos, em 2009, em uma reunião de equipe, 

observaram a necessidade de aproximar a comunidade da unidade de saúde. Um agente 

comunitário de saúde, lutador de Jiu-Jítsu, trouxe a ideia de dar aulas de Jiu-Jítsu na 

unidade de saúde. Apoiado pela gerente da época, e junto com dois outros agentes, 

compraram tatames velhos, fizeram a divulgação na comunidade e iniciaram as atividades 

com pequenas turmas de 15 em 15 dias, depois as aulas passaram a ser semanais. Chamam 

a atenção desde o início o querer fazer da equipe e o desenvolvimento das ações a partir da 

experiência individual de um agente comunitário. 

No primeiro, vamos implantar, vamos implantar, legal, só que o projeto não foi 

necessariamente escrito, não foi usada uma metodologia, não foi nada muito 

fechado, e foi transcorrendo por si só. Na linha do tempo dele foi tomando o 

rumo que tomou hoje e cresceu (Entrevistado 5).    

 

Com o acirramento da violência local e incursões sucessivas da polícia na região, 

foi necessário suspender o projeto, a unidade de saúde à época esteve na linha de tiros 

entre policiais e bandidos da região. Profissionais de saúde e usuários, em especial as 

crianças, estavam em risco. Por quase um ano as atividades estiveram paralisadas, mas, 

como o projeto já tinha boa repercussão na comunidade, foi considerado pelos gestores da 

Secretaria Municipal de Saúde como uma iniciativa local de sucesso. Com a mudança na 
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gestão dos serviços da atenção básica do Município do Rio de Janeiro, para a gestão 

compartilhada com a OSS Viva Comunidade, o projeto ganhou um novo impulso, com a 

compra de materiais, novos tatames, quimonos, e a contratação do Mestre Osmar para dar 

aulas, com o cargo de oficineiro. Mestre Osmar é instrutor de Jiu-Jítsu do agente 

comunitário desde a infância e dava aulas para um pequeno grupo da comunidade na casa 

do agente comunitário, que com o crescimento do projeto não pôde continuar à frente das 

atividades do Jiu-Jítsu dentro da unidade de saúde, pois não possui a graduação no esporte 

que o possibilite ser o responsável pela coordenação das aulas.  

Inicialmente a equipe da unidade de saúde era mais envolvida com as atividades do 

projeto, que em sua concepção deveria envolver as famílias e contar com cuidados à saúde 

dos alunos e atividades de educação em saúde.  

Por motivos diversos, como a rotatividade de profissionais, inclusive gestores, o 

que levou a grandes mudanças na equipe da unidade, e dificuldades no processo de 

trabalho, assunto que será tratado em maior profundidade no próximo capítulo, hoje o 

trabalho se restringe somente às atividades do Jiu-Jítsu e conta com um número muito 

pequeno de profissionais realmente envolvidos. São eles: o Mestre Osmar, que dá a 

maioria das aulas e é quem desenvolve mais atividades no dia a dia, um agente 

comunitário, que iniciou o trabalho e tenta se dividir entre suas inúmeras tarefas do dia a 

dia e as atividades da academia, e um ex-agente comunitário, que se formou em serviço 

social e hoje atua nessa função em outras unidades da mesma Coordenação de Área, a CAP 

3.3, mas no final das tardes, sempre que possível, comparece à academia. Outro agente 

comunitário muito envolvido pediu demissão, para exercer sua outra profissão de 

cameraman, e apoia o projeto somente em alguns momentos.  

As atividades do Jiu-Jítsu acontecem em uma pequena sala, dentro da unidade de 

saúde, que, segundo informações da gerência da unidade, deveria ser a sala de odontologia, 

mas à época do início do projeto não haviam chegado materiais e profissionais, então foi 

ali implantada a “Academia do Jiu-Jítsu”. Com o crescimento do projeto, não foi mais 

possível retirá-los dessa sala. Quase toda coberta por tatames, tem duas grandes janelas, 

num dos cantos tem um arquivo antigo, onde o mestre guarda as fichas, documentos dos 

alunos e seus pertences pessoais. Em uma das paredes tem um grande quadro branco 

utilizado nas conversas com os alunos e para deixar avisos de interesse de todos. As 

paredes são decoradas com cartazes diversos, que são trocados de tempos em tempos, 
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como calendário de vacinação, campanha contra o tabagismo, e outros com informações 

sobre educação em saúde. Há um grande banner com os tipos de golpes do Jiu-Jítsu, e 

outro sobre a experiência do Projeto saúde veste Kimono que foi apresentado em um 

congresso, pelo agente comunitário. Além de muitas fotos dos jovens alunos recebendo 

medalhas em campeonatos, algumas medalhas e taças expostas. Em destaque estão fotos de 

mestres da linhagem da qual Osmar faz parte, o que demonstra o espírito da academia, um 

local de aprendizado que segue uma tradição.  

A grande janela funciona como o respirador do projeto e sua conexão com o mundo 

de fora, ou seja, a unidade de saúde. Local ideal para observar os treinos, com frequência 

podem-se encontrar usuários do serviço, familiares dos alunos e profissionais da unidade 

na janela. Alguns procuram informações sobre o funcionamento da academia, e sobre a 

inscrição dos filhos, outros trazem recados, ou simplesmente querem conversar com o 

Mestre Osmar. Aos alunos não é permitido conversar pela janela.  

 

 
Figura 3. Sala da ¨Academia de Jiu-Jítsu”   

Fonte: acervo pessoal do autor 
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A infraestrutura do local é considerada pelo grupo como um dos problemas da 

academia, a sala é pequena, por vezes fica lotada, dificultando os treinamentos, em 

especial para os mais velhos. Nos dias muito quentes, o calor é insuportável, existe um ar 

condicionado, que não pode ser ligado por muito tempo por problemas elétricos, e, por 

outro lado, os tatames ocupam todo o espaço, o que impede o fechamento da porta. Os 

quimonos, essenciais para o treinamento do Jiu-Jítsu, foram doados pela OSS Viva 

Comunidade, mas em pequeno número, assim alunos novos por vezes não têm quimonos 

para lutar. Quando um aluno desiste do projeto deve devolver seu quimono, o que muitas 

vezes não acontece, e os agentes comunitários têm que ir à casa dos alunos buscá-los.  

As aulas são mistas, meninos e meninas lutam juntos. A divisão se dá por idade e 

grau de conhecimento do aluno, a duração é de aproximadamente uma hora, os mais novos 

têm aulas no início da tarde e sequencialmente vêm os mais experientes. Iniciantes e 

crianças pequenas têm aulas pela manhã. Porém essa divisão não é rígida, alguns alunos 

passam toda a tarde na academia, fazendo ou assistindo aulas. Por vezes Mestre Osmar 

precisa mandá-los para casa, já que o espaço é pequeno e o excesso de alunos na unidade 

de saúde atrapalha o funcionamento de outras atividades. As aulas são diárias e o maior 

movimento é à tarde, horário em que os alunos já saíram da escola, pois a maioria estuda 

pela manhã.  

Mas hoje é diário, são quatro horários: de 8h30 às 9h30, de 9h30 às 11h, de 13h 

às 14h30, de 14h30 às 15h30 e de 15h30 às 17h. Mas, se deixar, as crianças 

ficam aqui até às 18h, 19h (Entrevistado 2).  

 

Nas aulas de Jiu-Jítsu prevalecem o respeito e valores das artes marciais, com uma 

metodologia de trabalho peculiar, empírica, que vem de dentro da comunidade, 

apresentando um modo de fazer caracterizado pela hierarquia e voz forte do Mestre, mas 

por outro lado pela intimidade, cuidado e interesse dele pelos alunos e suas famílias.  

Durante todas as etapas percorridas no trabalho de campo, me chamaram a atenção 

as concepções pedagógicas e o envolvimento do grupo com aquele trabalho. Vínculo, 

acolhimento e afetividade são as melhores palavras para descrever a estrutura pedagógica 

daquela pequena academia de Jiu-Jítsu.  

Acredito que, pelo fato de todos serem da mesma classe social, há maior facilidade 

na compreensão e integração entre alunos e professores. No caso de Mestre Osmar, com 
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seu pouco estudo e muita sensibilidade, consegue aproximar os jovens e transmitir suas 

concepções de mundo e valores de solidariedade por meio dos preceitos do Jiu-Jítsu, 

constituindo uma efetiva rede de apoio social.  

Em uma conversa comigo registrada no diário de campo, se referiu ao seu 

aprendizado cotidiano com os jovens e suas famílias. Disse que ao ser convidado para 

trabalhar como professor pensou que iria somente dar aulas, mas no desenrolar do trabalho 

compreendeu que a dimensão do seu desafio era muito maior. “Aqui é a coisa mais bonita, 

que a gente vai aprendendo com eles. Porque aqui é uma escola. Aqui eu tanto ensino 

como aprendo. Cada dia que se passa eu estou aprendendo mais com eles. Eu mudei muito 

nesses anos.” 

Mencionou como tem que prestar atenção em cada um dos seus alunos, como estes 

chegam à academia, o que está acontecendo na vida pessoal de cada um, e que aprendeu a 

escutar. Quando observa algo diferente, chama o aluno e pergunta o que está acontecendo, 

muitas vezes não tem como ajudar, mas pode escutá-los, algumas vezes vai procurar as 

famílias para conversar, e novamente tem que escutar. No trecho a seguir de sua entrevista, 

esse tópico fica bem claro: 

Hoje em dia o meu coração ficou mais frágil. Porque você passa a ver as coisas 

de outra maneira. Você vê que as pessoas precisam de carinho, precisam de 

amor. Você tem que ser rígido, mas ao mesmo tempo, tem que ser carinhoso, 

procurar escutar, observar muito. Você tem que penetrar dentro do aluno. Como 

eu falei, que vêm mães às vezes aqui conversar, e até as mães mesmo eu fico 

observando assim – como é que pode isso? Para mim, antigamente, as pessoas 

mais velhas seriam as pessoas mais sábias. Então eu fico prestando atenção, 

talvez eu esteja aprendendo isso, que às vezes as pessoas mais velhas também 

precisam de carinho. Elas têm os seus problemas também e às vezes não sabem 

como lidar com eles. E aí chegam aqui para conversar: “Mestre, está 

acontecendo isso e aquilo”.  E eu fico escutando, escutando.  Como vou falar? 

Como falar? Mas também só de você escutar já faz bem e foi isso que eu aprendi 

aqui e isso eu levo para a minha casa. Se você falar, você afasta as pessoas de 

você. Então, às vezes para você manter um certo vínculo com as pessoas, você 

tem que ouvir mais e saber como falar. E tem que aceitar as pessoas como elas 

são e respeitá-las. Se não fizer, elas se afastam (Entrevistado 4). 

 

Em relação ao método de trabalho no Jiu-Jítsu são ensinadas técnicas, diferentes 

quedas, com seus nomes em japonês, as repetições são inúmeras. O aluno é observado com 

o intuito de perceber qual se adapta mais a cada uma delas, e é estimulado a escolher as 

que mais gostam, para poderem se sobressair. Os treinamentos são físicos, condicionam os 

movimentos, mas também uma forma de trabalho emocional. Na luta é necessário manter o 
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controle sobre si mesmo, e dominar os impulsos das emoções. É preciso saber a hora de 

contê-las e de expressá-las, sentimentos de raiva, irritação, frustação são muito frequentes 

nas lutas. No fundamento dos princípios das artes marciais está o controle emocional, o 

controle dos medos, pois ao vencer o medo do adversário, o lutador está vencendo a si 

próprio.  

 

 
Figura 4. Alunos em atividade na “Academia de Jiu-Jítsu” 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

O símbolo escolhido para a academia é uma cobra enrolada em um pitbull, 

sugerindo que no Jiu-Jítsu o mais fraco pode vencer, e que é uma técnica que exige 

raciocínio. No caso a cobra representa a astúcia do lutador e o pitbull, o animal mais forte e 

perigoso.  

As reações emocionais dos alunos são observadas e relacionadas com as 

dificuldades da vida. Três palavras mágicas são usadas em quase todos os treinos: 

humildade, disciplina e respeito. Atenção e foco no que está sendo dito, demonstrado, são 

essenciais para o aprendizado. As regras de comportamento dos alunos também são 

relembradas a todo instante, ao entrar no Dojo os alunos devem cumprimentar o instrutor e 

colegas, e para entrar e sair têm que pedir permissão e são cobradas posturas e roupas 

adequadas.  
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Os treinos na maior parte das vezes são coordenados pelo Mestre Osmar, e têm 

características variadas, por vezes são mais técnicos, com ensinamentos de golpes, quedas 

e rolamentos, outras vezes são mais físicos, ou os alunos lutam mais livremente. Os 

apoiadores do mestre também dão aulas e cada um tem seu estilo, um é mais rígido, outro, 

mais técnico. O que pude observar é que existem compromisso e muita seriedade nos 

treinos, mas há também flexibilidade, de acordo com o estado de espírito dos instrutores e 

dos alunos, que sempre preferem lutar.  

Não existem regras de controle de presença, o acompanhamento se dá no contato 

com os alunos. Quando deixam de comparecer à academia por um período mais longo, são 

visitados pelo Mestre Osmar ou pelo agente comunitário de saúde para saber o que está 

acontecendo em suas vidas. Por vezes deixam de comparecer por um envolvimento maior 

com estudo, pela necessidade de trabalhar, ou por envolvimento com atividades ilícitas, o 

que não é permitido na academia, ou até mesmo por não terem mais interesse. O fato 

marcante na observação de campo é que não há exclusão do projeto, aqueles que se 

afastam são procurados pela equipe, e se, ou quando, desejarem retornar às atividades, são 

sempre bem-vindos. O que se contrapõe com a lógica instituída na maioria dos projetos 

sociais, que são mais burocratizados e excluem aqueles que não cumprem as regras de 

presença. E isso corrobora para que o número de alunos seja grande (já são 247 inscritos) e 

o fluxo de presença na academia seja muito variado, alguns dias a sala está lotada, e em 

outros, mais vazia.  

Na maioria das minhas visitas o que encontrei foi um clima descontraído, muitas 

risadas e brincadeiras, nos erros e nos acertos, uns ensinam aos outros, repetem, 

demonstram para aqueles que estão com dificuldades. Como eles costumam dizer, deixam 

seus problemas no tatame, se levantarem o tatame, este vai estar pesado de tanta 

preocupação, raiva e frustação deixadas ali.  

Os alunos mais assíduos são convidados a dar a aula, já vi meninos e meninas bem 

pequenos comandando uma aula, com concentração e empenho, e respeito pelos outros 

alunos. Os alunos compartilham sua experiência e ensinam-se mutuamente técnicas e 

truques.  

Existe uma enorme preocupação com os acidentes, o Jiu-Jítsu pode ser um esporte 

violento, mas para o grupo é uma luta marcial e todo cuidado deve ser tomado para não 
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machucar os companheiros. Usam-se muito as articulações e torções, então um golpe mal 

dado pode levar a uma fratura. Isso exige muita atenção e preocupação por parte dos 

instrutores. São também chamados à atenção de que é proibido se envolver em brigas e 

confusões fora da academia. E os jovens têm a exata percepção dos riscos que o esporte 

pode trazer tanto dentro como fora da academia, como pode ser observado na fala dos 

alunos durante o grupo focal realizado: 

 A gente não briga, a gente luta (Aluno entrevistado no grupo focal).  

                                                Não é bater, é na luta, você usa sua força, sua raiva na luta (Aluna entrevistada 

no grupo focal).  

E também mesmo assim não pode brigar na rua, é, não pode dar, como é que se 

diz, golpes, golpes na rua, é covardia (Aluno entrevistado no grupo focal).  

É covardia, a gente sabe, vai bater em quem não sabe? É covardia. Também nós 

somos federados, então, por exemplo, se a gente fizer alguma coisa que 

machucar a pessoa a gente pode até ir preso, porque nós somos federados como 

arma branca (Aluna entrevistada no grupo focal).  

E na fala dos instrutores: 

Eu nunca vou demonstrar o que eu sei, até porque esse esporte, o Jiu-Jítsu, é um 

esporte muito bom, ele acalma. Mas, se a pessoa for utilizar ele como arma, ele 

se torna o esporte mais perigoso que tem, porque a gente trabalha com 

articulação, enforcamento. Então eu sempre brinco, eu zoo, e toda vez que eu 

estou lutando, eu estou brincando. Estou treinando aqui, estou brincando, estou 

brincando. É mais uma diversão (Entrevistado 2). 

Como é que você bota uma criança para treinar um esporte aonde que se mal 

ensinado pode quebrar um braço, quebrar uma clavícula, quebrar uma perna? 

Então essa responsabilidade cresce. A sua responsabilidade cresce, é muito 

maior. É esse tipo de coisa que nem aqui, o próprio Viva comunidade ele não vê 

a responsabilidade que eu tenho aqui dentro, e ela é muito grande (Entrevistado 

4). 

 

Como os treinamentos exigem muita atenção e disciplina, é observada uma melhora 

no rendimento escolar dos alunos.  

(...) porque você ensina ao aluno a prestar atenção, a chamar a atenção dele. E 

por isso às vezes muita mãe fala: “Pôxa, mestre, meu filho melhorou na escola.”. 

Por quê? Você começa olhar pra cá, olha o movimento aqui, faz o movimento 

aqui, então você começa a puxar deles a atenção deles para aquilo que está sendo 

feito. Aí esse aluno, ele desenvolve a mente dele, ele desenvolve no sentido dele 

assim, até quando ele está na rua ele está ativo, prestando atenção no que está 

fazendo, no que vai fazer (Entrevistado 4). 
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Os alunos são cobrados de seu rendimento escolar, mas estar fora da escola não 

exclui o aluno das atividades da academia, há um grande estímulo ao retorno à escola e em 

alguns casos os profissionais envolvidos ajudam seus alunos a conseguir vagas nas escolas 

da redondeza.  

Nós cobramos aqui o estudo, principalmente eu. Se chega uma criança aqui que 

não está na escola, eu vou dizer que não? Eu o coloco no projeto sim, porque é 

esse mesmo que tem que vir para o projeto, mas eu vou falar para ele: Vamos 

correr, vamos pra escola (Entrevistado 2).  

Eu já saí daqui e fui no Rubens Gomes, já fui no Telêmaco, para matricular 

criança. É o meu trabalho? Não é o meu trabalho, mas é uma coisa que eu faço e 

que me dá satisfação e eu gosto (Entrevistado 2).  

 

 

3.5. O significado para a vida dos jovens 

As relações estabelecidas na academia vão além dos exercícios físicos, os 

instrutores dentro e fora dos treinos procuram saber sobre a vida dos alunos, dão conselhos, 

e os estimulam a buscar novas perspectivas de vida.  Para os alunos, eles são, ao mesmo 

tempo, treinador, mentor, guardião, conselheiro sentimental e confidente. 

Os estímulos a comandar uma aula, a vencer as inseguranças e medos, fortalecem a 

vontade e a autoestima dessas crianças e jovens. Os treinos representam uma válvula de 

escape dos problemas cotidianos, em suas famílias, escola, relações sociais. Os jovens 

encontram apoio nos colegas e instrutores para suas raivas e frustações. Consideram os 

treinos uma terapia, uma forma de combater o estresse, aumentar as redes de relações e se 

manter ocupado.  

Como podemos observar em trechos da entrevista no grupo focal com os jovens: 

Já aconteceu, briga da minha mãe e do meu tio, rolou até, assim, agressões 

físicas, aí eu vinha pra cá e tipo colocava toda a minha raiva no treino. Isso me 

ajudou a superar esse desentendimento. E me ajudou muito (Aluno entrevistado 

no grupo focal). 

Porque conforme você tem que estar ali se dedicando pra treinar, você tem que 

botar, você tem que se colocar... você tem que se colocar de corpo e alma na luta, 

pra você conseguir vencer seu adversário, pra você conseguir pensar na técnica 

que você vai usar. Então, pensando naquilo que você vai fazer você acaba 

esquecendo dos problemas em casa. Aí é isso (Aluno entrevistado no grupo 

focal). 
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Uns têm problemas com os pais, outros têm problemas na escola, outros se 

envolvem com pessoas erradas, então quando você chega aqui você vê as 

pessoas treinando, se dedicando, então, não é só o meu mundinho, sabe, também 

tem outras pessoas que têm outros problemas maiores que o meu (Aluno 

entrevistado no grupo focal). 

Eu era muito agitada também em casa, aí o esporte também me acalmou 

bastante, eu era muito geniosa (Aluna entrevistada no grupo focal). 

A minha mãe ficou orgulhosa, de vê que eu tô insistindo em alguma coisa assim, 

se esforçando, ela gosta de ver isso. Ela vê que eu tô tentando fazer isso (Aluno 

entrevistado no grupo focal). 

Eu não posso sair, porque é perigoso, então minha mãe não deixa sair, o único 

lugar que eu venho é prá cá, e aqui eu encontrei uma forma de consolo. E eu 

também tenho poucos amigos, e eu também não confio em todos. Aí, aqui no 

Jiu-Jítsu eu encontrei uma forma de consolo, de apoio. [...] foi tudo assim depois 

que a minha avó morreu. Aí eu venho pra cá, pra mim esquecer, pra melhorar, eu 

me sinto melhor aqui dentro (Aluno entrevistado no grupo focal). 

 

 Também cabe destacar o interesse dos adolescentes no esporte como benefícios 

para a saúde, estímulo à boa alimentação, para manter a forma física, adquirir bom 

condicionamento e técnicas de autodefesa. O que pode ser constatado nos relatos dos 

jovens em diferentes momentos do grupo focal: 

Eu cheguei assim, e tal! Mais gordinha... Aí comecei o treinamento. Eu perdi dez 

quilos. 

Porque os exercícios físicos, por exemplo, eles influenciam na nossa saúde, é 

bom fazer exercício, porque muita gente aqui é meio, como é que se diz, 

sedentário, não sai de casa, só quer ficar dentro de casa. Comer e ficar no 

computador... 

Deu um condicionamento físico melhor, também. 

É saúde porque a gente malha, perde peso... 

E também não é só saúde do corpo, é saúde mental. Com certeza ajuda bastante. 

Muito. 

E se ficar doente também o mestre afasta um tempo, que nem eu... 

Ué, porque você tem que cuidar, né, pra tá ali bem, você não vai fazer seu corpo 

fazer o que ele não aguenta. Ele não vai fazer o que ele não aguenta. Você pode 

desmaiar ali dentro, e tipo assim, você vai ter que parar, o mestre vai falar: 

“Você vai parar, você vai ter que parar.”. A gente gosta, não quer parar, tem que 

ter saúde. 

Tem que ter uma alimentação adequada pra treinar. 

Antes eu não comia nada, agora... [risos] 

Também o corpo pede, você gasta energia aqui, e tem que comer, não adianta, 

você tem que gastar energia aqui... 
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Eu e minha irmã não comia, não almoçava, a gente falava que almoçava na 

escola, mas não almoçava. Aí depois, quando a gente veio prá cá, aí a gente 

vinha mas não comia. Aí quando a gente chegava em casa só comia biscoito. Aí 

teve um dia que minha mãe falou que ia nos tirar do Jiu-Jítsu por causa que não 

tava comendo. Aí agora a gente tamo comendo todo dia. 

Tem, tem, você não pode forçar o teu corpo no treinamento se você não pode  

(Alunos entrevistados no grupo focal). 

 

Outro aspecto apontado como um diferencial para os jovens é que o projeto amplia 

suas possibilidades de vida, trazendo novas perspectivas e visões de mundo. Além de 

facilitar o acesso aos profissionais de saúde; quando apresentam algum mal-estar ou 

problema de saúde, os alunos são encaminhados a uma médica antiga da unidade, que por 

solidariedade atende e encaminha as demandas dos jovens.  

Algumas vezes são realizadas atividades de educação em saúde, passam filmes, e 

recebem profissionais da odontologia e nutrição para dar “palestras”. Os agentes 

comunitários conversam sobre sexualidade, drogas e postura perante a vida. A 

preocupação com o mundo do crime é enorme e Mestre Osmar acompanha seus alunos e 

os observa, quando percebe qualquer envolvimento com drogas, conversa com o aluno e 

tenta trazê-lo de volta para os treinamentos do Jiu-Jítsu. Na academia não é permitido o 

uso de drogas, por uma preocupação com uma maior possibilidade de lesões.  

Assim, observa-se que os treinamentos têm uma função social para o grupo para 

além da arte marcial, como também foi observado por Wacquant, em sua etnografia sobre 

boxe em um subúrbio pobre de Chicago: 

Escudo protetor contra as tentações e os riscos da rua, a academia do boxe não 

apenas é o local de um exercício rigoroso do corpo, ela é também o suporte do 

que Georg Simmel chamou de sociabilidade, esses processos puros de associação 

que têm seu fim neles mesmos, essas formas de interação social no limite 

desprovidas de conteúdo ou dotadas de conteúdos socialmente anódinos. 

(Wacquant, 2002, p. 55-56).  

 

Uma das grandes preocupações do grupo é com o futuro de seus alunos, conhecem 

bem a vida de privações e a dificuldade no mercado de trabalho. A maior parte dos pais 

tem vínculos precários de trabalho e exercem atividades desqualificadas, e os jovens têm 

baixa escolaridade, apesar de inseridos na escola, o faz com que as oportunidades 
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profissionais sejam escassas no universo dessas crianças e adolescentes. Mesmo com esta 

percepção não conseguiram estabelecer redes para encaminhar os jovens para cursos de 

profissionalização, nem para projetos como o Jovem Aprendiz, que capacita os jovens e 

facilita a inserção no mercado de trabalho, o que é apontado pelo grupo que essa seria uma 

das prioridades do projeto, ou seja, o encaminhamento dos mais velhos para o mercado de 

trabalho. Assim eles têm grande interesse que os alunos tornem-se instrutores do Jiu-Jítsu, 

têm a intenção de ampliar o projeto dentro de escolas e outras unidades de saúde e colocar 

monitores, que são os alunos mais avançados, sob a supervisão do Mestre Osmar.  

 

3.6. A articulação com as famílias 

A ideia inicial era articular as famílias com as atividades do projeto, mas, na 

prática, são poucas as que conseguem se envolver efetivamente. Com a vida atribulada, 

somente algumas acompanham os treinamentos com regularidade, vão aos campeonatos e 

apoiam o esforço dos filhos. Segundo relatos na observação de campo, algumas famílias 

passaram a conhecer a unidade de saúde depois que seus filhos iniciaram no projeto, e 

agora se tratam lá.  

Durante o trabalho de campo participei de uma reunião do Projeto Saúde Veste 

Kimono com os pais. A reunião foi amplamente divulgada no quadro branco de avisos, 

porém compareceram aproximadamente 15 pessoas, entre mães, pais e uma avó. 

Conversaram sobre os treinamentos, campeonatos, e dificuldades de acompanhar as 

atividades dos jovens. Todas as mães referiram-se a como seus filhos gostam da academia 

e não faltam aos treinos. Mestre Osmar pediu que os alunos respeitassem os horários 

estabelecidos, pois ficavam muitas horas na unidade, o que por vezes era motivo de 

reclamações por parte da equipe de saúde. Ao final, conversaram sobre um aluno que foi 

expulso de casa e estava passando por muitas dificuldades, pois sua mãe queimou seus 

documentos e ele estava fora da escola. As mães se comprometeram a ajudá-lo com os 

documentos e um pai de conseguir vale-transporte para ele, já que na época estava 

morando com o pai em uma comunidade um pouco distante e tinha que ir a pé, caminhado 

por mais de uma hora. Observa-se uma rede de solidariedade para ajudar os que mais 

precisam. As mães reivindicaram lanches para os alunos. 
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Por vezes procuram ajuda da equipe do Jiu-Jítsu, para conversar sobre o 

comportamento dos filhos em casa, ou por seu envolvimento com atividades ilícitas e até 

para pedir ajuda em relação aos problemas familiares. Observa-se que muitas famílias são 

desestruturadas, há violência intrafamiliar, poucos pais são presentes e o uso de álcool e 

drogas nas famílias é corriqueiro.   

Por outro lado, o Jiu-Jítsu é considerado uma família, para os alunos e para os 

instrutores. O termo “família” é utilizado no sentido do respeito, da irmandade e da atenção 

e apoio aos demais.  

No começo aqui, como o pessoal da comunidade todo mundo é valente, é brabo, 

então no começo havia aquela digladiação, eles queriam digladiar. Eles queriam 

pegar um ao outro, engolir o outro. E eu levei muito tempo aqui para fazer com 

que eles se sentissem como família. Eu sempre usei essa palavra, família – nós 

somos uma família, família respeita a outra, tratando um como se fosse irmão 

(Entrevistado 4).  

Uma das prerrogativas nossas é que a equipe, o próprio Osmar, nós somos uma 

família e nós pregamos muito isso. Nós somos uma família e isso entra respeito, 

respeito com o próximo, saber lidar com o próximo (Entrevistado 5). 

Eu diria que nós somos uma família. Aluno entrevistado no grupo focal 

Também (Aluno entrevistado no grupo focal). 

A família Jiu-Jítsu (Aluno entrevistado no grupo focal). 

Verdadeiros amigos. [risos] (Aluno entrevistado no grupo focal). 

  

 Pode-se constatar que os jovens sentem-se muito à vontade na academia. Em uma 

conversa registrada no diário de campo, um aluno durante um treino comentou que aquele 

era o lugar onde se sentia mais feliz em sua vida e o amigo respondeu que é o lugar de 

alegria e bem-estar. Ali eles se sentem em casa, sempre tem alguém para apoiar, em 

contraponto aos dramas familiares, a academia é uma família, e um lugar de tranquilidade 

e segurança para eles.  

Eles entraram com uma fisionomia, cansada, de aborrecido, vamos falar na 

língua, no nosso vocabulário, marrento.  Aí você começa a trabalhar com eles. 

Tem muitos aqui que nem ri. Aí eles começaram a ter uma evolução, brincar 

mais. E aí começamos a rir, rir, rir (Entrevistado 4).  

Podemos afirmar com certeza que uma ideia, um sonho, uma iniciativa 

comprometida pode sim mudar vidas, é preciso ter esperança, que sim: é possível 

mudar realidades (Entrevistado 5)! 
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Figura 5. A equipe Mazinho no Saúde da Família 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

3.7. A visibilidade dentro da invisibilidade  

O grupo já participou de seis campeonatos, na maioria das vezes patrocinados pela 

confederação de Jiu-Jítsu, outras vezes vão a academias em bairros próximos para disputas 

informais. Com inúmeras representações simbólicas, esse é um grande estímulo para os 

jovens; a competição, as medalhas, e a possibilidade de abrir novos horizontes. Na maior 

parte das vezes as competições ocorrem em Niterói, no Canto do Rio Futebol Clube, o que 

os motiva ainda mais, já que alguns desses jovens nunca saíram das redondezas da sua 

comunidade.  

A equipe vem tendo um ótimo desempenho nas competições, em um dos 

campeonatos ficou em terceiro lugar na classificação geral, o que rendeu ao grupo o troféu 

Rio Open de Jiu-Jítsu, e em todos ganhou medalhas de ouro, prata e bronze. Um motivo de 

orgulho e reconhecimento ao trabalho realizado por toda a equipe. As derrotas também 

traduzem ensinamentos, de que o importante é participar, e o que se aprende no tatame e se 

aplica na vida é o que representa a verdadeira vitória. Consideram que não há perdedores e 

vencedores, um dia se ganha, outro se perde, assim não há vergonha em ser perdedor, pois 

se está nessa condição até a próxima luta.  
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Figura 6. Campeonato no Clube Canto do Rio em Niterói em novembro de 2012 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

 
Figura 7. As conquistas: medalhas e troféus expostos na academia 

Fonte: Acervo pessoal do autor 

 

Para os jovens a visibilidade dentro da academia ocorre com as vitórias nos 

campeonatos e com as medalhas que se orgulham de ter conquistado. Já a unidade de saúde 

ganhou notoriedade pelas ações do projeto. Quando se fala na unidade de Portus, Quitanda 

e Tom Jobim, a primeira referência que surge é a do Projeto Saúde Veste Kimono. Em 

parceria com as escolas da região, o grupo já se apresentou no Ciep Glauber Rocha, e na 

Escola Municipal Prefeito Marcos Tamoyo, com a finalidade de transmitir e multiplicar 

valores como disciplina, responsabilidade e humildade para outras crianças e adolescentes 

daquela área. Assim como se apresentam em eventos da prefeitura. O trabalho já foi 

apresentado no congresso de Saúde da Família em Curitiba e no congresso da Rede Unida 
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no Rio de Janeiro, no eixo mobilização e participação social, e nas duas iniciativas as 

inscrições foram realizadas pelos agentes comunitários que participam do projeto.  

Também já foi notícia no jornal O Globo, como uma experiência exitosa para 

jovens e adolescentes de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, e foi destaque na 29ª 

edição de Revista Brasileira Saúde da Família, do Ministério da Saúde. Participou do 

concurso internacional “Cidades Ativas, Cidades Saudáveis”, na categoria “Atividade 

física e recreação”, patrocinado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), pela 

Rede EMBARQ e pelos Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças.  

E foi um dos destaques do Festival Londres 2012, que aconteceu em comemoração 

pelo Dia Internacional da Paz. Realizado pela organização inglesa Peace One Day (POD), 

o festival faz parte da campanha Trégua Global 2012, cuja proposta é celebrar o Dia 

Internacional da Paz com a maior mobilização em nome da paz e da redução da violência. 

Durante o Festival, foi exibida em um telão uma reportagem sobre a escola de Jiu-Jítsu 

Saúde Veste Kimono. O projeto foi selecionado como exemplo de boa prática para a 

promoção da paz. Na reportagem, o diretor da organização social Viva Rio, Rubem César 

Fernandes, fala sobre o significado da palavra “paz” em um lugar em que as pessoas vivem 

sob a ameaça constante do perigo. Segundo ele, Costa Barros é um lugar onde falar sobre 

paz pode ser perigoso, e a necessidade de paz só existe onde há violência. “Se nós estamos 

falando sobre paz, é porque nós não temos paz. Esta é a nossa mensagem, do Rio, para o 

Dia Internacional da Paz”, diz Rubem César. 

Com toda essa visibilidade, a academia de Jiu-Jítsu dentro de uma unidade de saúde 

recebe com frequência visitas ilustres. Durante o trabalho de campo, o grupo recebeu a 

visita de um jovem americano que tem uma academia de Jiu-Jítsu nos Estados Unidos, e 

uma organização não governamental para apoiar projetos de artes marciais em 

comunidades carentes no Brasil. Ficou muito interessado em apoiar esse trabalho, pois 

mantém as raízes tradicionais do Jiu-Jítsu, e considerou um projeto que promove a não 

violência. Os jovens tentaram se comunicar com o rapaz, que só fala inglês, responderam 

as perguntas com a ajuda de um aluno que tinha boa noção da língua estrangeira e depois o 

convidaram para lutar juntos. No final ele ganhou um quimono do projeto e um chaveiro 

com o símbolo do Brasil. Eles com frequência entram na Internet para “conversar” com o 

rapaz e usam o tradutor para possibilitar a compreensão. 
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Como podemos observar, a invisibilidade das condições de vida desses jovens é 

transformada de diversas maneiras através do Projeto Saúde Veste Kimono. Surgem 

possibilidades de conhecer outros mundos e realidades a partir da visibilidade que o 

projeto ganhou, porém no dia a dia ainda encontram problemas de falta de apoio dos quais 

se ressentem muito, como infraestrutura ruim da unidade de saúde e da academia, poucos 

quimonos, dificuldades de conseguir apoio para a participação em campeonatos, como para 

inscrições e transporte. Além da necessidade de uma equipe multidisciplinar de 

profissionais de saúde para apoiar as necessidades dos alunos, como psicólogos, 

nutricionista e assistente social, e de articulação com setores governamentais, para 

melhorar as condições de vida daquelas crianças e adolescentes.  
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CAPÍTULO IV. O PROJETO SAÚDE VESTE KIMONO E SUAS 

POTENCIALIDADES NA CONSTRUÇÃO DE NOVOS OLHARES PARA AS 

PRÁTICAS DE CUIDADO À SAÚDE 

 

4.1. O Projeto Saúde Veste Kimono e suas relações com a unidade de Saúde e com 

as políticas de saúde 

Após a descrição da experiência, do local onde esta ocorre, e da análise dos modos 

de fazer do Projeto Saúde Veste Kimono, neste capítulo pretende-se fazer uma reflexão 

sobre a inserção desse projeto na unidade de saúde, suas potencialidades como uma prática 

de saúde, assim como sua interlocução com as políticas e diretrizes do sistema de saúde.  

Como já abordado no capítulo anterior, esse projeto surgiu de uma inquietação da 

equipe de saúde da unidade de Portus, Quitanda e Tom Jobim, e em sua concepção tinha 

como objetivos aproximar a população em geral, e em particular as crianças e 

adolescentes, da unidade de saúde, e trazer novas perspectivas para suas vidas. A partir da 

prática de uma arte marcial, o Jiu-Jítsu, trabalhar valores, atividade física e formar uma 

rede de apoio social com esse grupo no sentido de criar novas perspectivas em relação à 

violência local.  

Logo ganhou o apoio da comunidade e o interesse das crianças e jovens, com 

grande procura pelas aulas de Jiu-Jítsu, o que trouxe visibilidade para a unidade de saúde 

em relação às instâncias gestoras. E em relação à comunidade, pois a unidade era recém-

inaugurada e ainda não havia adesão da população às atividades ali desenvolvidas. Através 

do projeto foi possível divulgar as ações de saúde existentes na unidade, como pode ser 

observado na fala de um profissional da unidade: 

Muito, facilitou muito, porque, no início, não vinha ninguém para a Unidade. 

Essa Unidade vivia às moscas. Depois da implantação do projeto, começaram a 

vir as crianças, das crianças já vieram os pais e dos pais já vieram os avós, os 

tios. Então hoje a Unidade é assim, bombando desse jeito, vou te dizer mais uma 

vez, graças ao Jiu-Jítsu. A Unidade não foi fechada por causa desse projeto, 

porque a intenção era fechar essa Unidade (Entrevistado 2). 

 

Em seu desenho inicial, segundo a fala dos profissionais de saúde, pretendia-se 

desenvolver uma atividade integrada com outras ações da unidade, visando o cuidado 
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integral à saúde, com acompanhamento dos alunos pela equipe, atividades de educação em 

saúde e com a perspectiva de aproximar os pais dos alunos da unidade, facilitando a 

integração da comunidade com a unidade. 

Porém, atualmente, as atividades do projeto restringem-se basicamente à “academia 

de Jiu-Jítsu”, funcionando de maneira desarticulada com o todo da unidade de saúde. Os 

profissionais envolvidos referem-se com frequência à falta de apoio ao projeto, e observam 

a necessidade de envolver outros profissionais para dar suporte aos alunos, como pode-se 

observar nas falas dos entrevistados:  

Falta apoio, muito apoio, porque um projeto desse, no meu ponto de vista, a 

gente precisaria de uma psicóloga, de uma assistente social mais ativa, 

participação mais do governo – já que eles acham o projeto tão lindo, por que 

não participam mais (Entrevistado 2)?  

Falta de apoio. Porque está muito difícil conseguir as coisas (Entrevistado 4). 

Com certeza. Mas é aquilo, eu acho que tudo gira em torno de uma equipe. 

Então, quando foi criado esse projeto, ali as crianças passariam por um 

acompanhamento, um psicólogo, médico... com tudo. Hoje em dia, na verdade, 

só ficou um Mestre. O Mestre, fazendo o papel dele, ele é um mestre, ele educa. 

Mas... Ele faz de tudo, de amigo, psicólogo...  De tudo, mas cadê o apoio? 

Quando ele vê aquele aluno que precisa de um apoio maior, fica difícil porque a 

gente depende do NASF, a gente depende do dia do profissional.  Então, na 

verdade, foi por isso que eu acho que se quebrou (Entrevistado 6). 

Porque, como em todo lugar que você tem uma atividade, tem que ter apoio 

psicológico junto, porque a cabeça deles é muito confusa. Eles são muito novos 

para passar por tudo o que passam. O esporte é muito bom, mas também tem que 

ver o lado da saúde. No início tinha, a saúde estava presente – você verificava a 

pressão, você fazia um HGT (hemoglucoteste), porque existem várias crianças 

ali que têm problemas de diabetes, porque a família já tem. A gente pesava as 

crianças... Hoje, não (Entrevistado 3).  

Nós não temos o apoio devido dos profissionais da unidade. O Jiu-Jítsu não é 

visto como uma equipe da unidade. Ele é uma equipe à parte (Entrevistado 5). 

 

Há uma desarticulação entre as atividades do Jiu-Jítsu e da unidade de saúde, como 

se as duas coisas não funcionassem no mesmo espaço físico e com a mesma equipe, o que 

pode ser confirmado na reunião de pais dos alunos, que não contou com a presença de 

outros profissionais da unidade, somente do Mestre Osmar. Os assuntos discutidos 

resumiram-se às atividades da academia e não foram abordados problemas da comunidade. 

Fato que pode ser compreendido como uma dificuldade de integração entre os profissionais 

e a comunidade envolvida. 
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Por se tratar de uma unidade de Saúde da Família, pautada nas diretrizes de 

trabalhar com uma população adstrita, a partir do território com suas características sociais, 

culturais, econômicas, políticas e epidemiológicas, e com a participação da população na 

construção de um projeto de saúde local, pode-se supor que espaços de interlocução com a 

comunidade criem condições propícias para a discussão de problemas locais. Isso 

possibilitaria a integração dos usuários do serviço no processo de trabalho, para a cogestão 

do cuidado à saúde e a construção conjunta de um projeto de promoção, prevenção e 

assistência à saúde entre comunidade, lideranças e profissionais, a partir de saberes 

compartilhados sobre o processo saúde/doença no território.  

Como observado no capítulo anterior não existe articulação entre a equipe de saúde, 

pela observação feita no local podem-se levantar algumas hipóteses para essa falta de 

integração. Em primeiro lugar destaca-se a rotatividade dos profissionais. Nas primeiras 

visitas, só havia dois médicos na unidade, um em horário integral e uma médica que 

trabalhava 20 horas na unidade, logo após o médico foi transferido e por um período de 

aproximadamente dois meses a unidade de saúde contava somente com a médica em 

horário parcial de trabalho. Posteriormente dois médicos jovens, recém-formados, 

começaram a trabalhar na unidade de saúde. Em uma conversa informal me relataram que 

trabalhavam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e estavam se preparando para 

fazer residência médica nas especialidades de radiologia e ortopedia. Como já sinalizado 

por outros autores, faltam recursos humanos, em especial médicos, com capacitação 

adequada para trabalhar em unidades de atenção básica.   

Alguns agentes comunitários também saíram, e não tive contato com os 

enfermeiros. Desde o início das atividades, a unidade já teve três gerentes diferentes, o que 

também leva a um processo de descontinuidade das propostas e de processos de trabalho. 

Considera-se a questão dos recursos humanos um fator importante para a formação de 

vínculos entre a equipe, e com a comunidade, assim como para a construção de um projeto 

de saúde local. E, no caso desta pesquisa, a rotatividade dos profissionais prejudicou a 

articulação entre os atores envolvidos com o projeto do Jiu-Jítsu e os outros profissionais 

da unidade de saúde, o que restringe as potencialidades da experiência como uma prática 

de saúde integral e sua aproximação com a comunidade no sentido da articulação de ações 

de promoção da saúde. Como se pode destacar nas falas abaixo: 
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Já se envolveram mais, profissionais até que hoje não estão mais aqui, uma 

dentista que esteve junto com eles desde o início e que ajudou mesmo a 

concretizar (Entrevistado 1). 

Com essa coisa da rotatividade dos profissionais fica um pouco mais 

complicado, porque leva um tempo para eles conseguirem se vincular. Estamos 

num momento de reconfiguração da equipe e eu acho que é uma oportunidade 

que a gente tem agora de aproximar outros profissionais do projeto (Entrevistado 

1). 

Eu particularmente sempre convidei outros agentes para participar. Às vezes as 

pessoas não se identificam (Entrevistado 5). 

São poucos profissionais envolvidos (Entrevistado 2).  

 

Outro aspecto de relevância é o modelo hegemônico instituído na Estratégia Saúde 

da Família, procedimento centrado, onde o financiamento do sistema se dá por 

procedimentos realizados. Na cidade do Rio de Janeiro, foi firmado um contrato de gestão 

com OSs (Organizações Sociais), por meio do Decreto n.º 30780 de 2 de junho de 2009, 

que regulamenta os planos de trabalho, para apoio ao gerenciamento e execução de 

atividades e serviços de saúde, estipula metas a serem atingidas e respectivos prazos de 

execução, bem como faz uma previsão dos critérios objetivos de avaliação de desempenho 

a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade.  Assim, nesse novo 

modelo de gestão o Estado deixa de lado o papel de executor, ou prestador direto de 

serviços, e passa a ter função de promotor e regulador, representa novas formas de 

governança (Gohn, 2004). O que, no caso da cidade do Rio de Janeiro, favoreceu a 

expansão da Estratégia Saúde da Família, mas por outro lado faz com as ações nos serviços 

locais de saúde estejam pautadas por metas, que estão relacionadas à cobertura do serviço 

nos territórios e à assistência a doenças mais frequentes, ou seja, a aspectos 

epidemiológicos, como pode-se observar na tabela abaixo, de uso rotineiro para o envio 

das informações das unidades de saúde para as instâncias gestoras. 
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Figura 8. Tabela de acompanhamento do perfil epidemiológico da Unidade 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAP3.3  

Unidade: CMS Portus e Quitanda Período: Outubro 

INFORMAÇÕES EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3  TOTAL 

  PE  SIAB PE  SIAB PE  SIAB PE  SIAB 

Total de Pessoas Cadastradas   3765   3131   4401   11297 

Famílias Cadastradas   1135   1006   1376   3517 

Famílias Visitadas   683   250   1012   1945 

NEC   146   211   316   673 

Recusas de cadastro   28   23   95   146 

N de casas vazias   122   60   48   230 

Total de necs+c vazia+recusa   296   294   459   1049 

Crianças de 0 a 5 m e 29 dias   24   26   21   71 

Crianças de 6m a 11 meses e 29 dias   35   41   33   109 

Crianças de 12 meses a 23 meses    62   63   45   170 

Crianças de 2 anos a 4 anos 12meses 29 dias   193   159   189   541 

Crianças de 5 anos a 7 anos 12meses 29 dias   242   164   170   576 

Crianças de 8 anos a 9 anos 12 meses e 29 dias   177   141   118   436 

Total de Crianças Masculino   366   277   317   960 

Total de Crianças Feminino   367   317   259   943 

Adolescentes  10 a 19 anos Masculino   405   281   337   1023 

                                             Feminino   386   294   375   1055 

Total de Adolescentes   791   575   712   2078 

Gestantes menores  de 20 anos   7   5   0   12 

Gestantes maiores  de 20 anos   16   16   11   43 

Total de Gestantes   23   21   11   55 

Mulheres                  20a 24 anos   158   150   160   468 

                                  25 a 64 anos   946   793   1305   3044 

Total de Mulheres   1104   943   1465   3512 

Homens                    20 a 24 anos   161   100   145   406 

                                  25 a 59 anos   691   640   1034   2365 

Total de Homens   852   740   1179   2771 

N de idosos> 60 anos   Masculino   105   103   177   385 

                                     Feminino   106   159   262   527 

Total de idosos   211   262   439   912 

Deficientes Físicos   12   8   6   26 

Deficientes Visual Visuais   5   2   6   13 

Deficiente Auditivos   7   2   2   11 

Diabetes   108   69   159   336 

Hipertensão   297   258   597   1152 

Sintomático Respiratório   0   1   3   4 

Tuberculose   4   6   1   11 

Hanseníase   0   0   0   0 

Sofrimento psíquico    11   5   5   21 

Principais Agravos   0   0   0   0 

Portador de HIV   7   2   1   10 

Coleta de Citopatológico     25 a 64 anos   11   34   32   77 

1ª consulta odontológico    60   55   49   164 

Alta odontológica individual   22   22   21   65 

Alta  por abandono   3   1   1   5 

Total de Kits odontológico distribuídos   330   325   325   980 

Gerente : Brena Tostes       
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Sem querer negar a importância da assistência e da vigilância em saúde nas práticas 

da atenção básica, para o construção de um novo modelo de saúde é preciso considerar 

outros enfoques da relação entre as intervenções individuais e coletivas, assim como entre 

os saberes clínicos e epidemiológicos no cotidiano das ações dos profissionais de saúde 

(Favoretto, 2002). Dessa forma, seriam necessárias novas abordagens de avaliação com 

metas e indicadores de desempenho que contemplem e valorizem outras estratégias de 

cuidado à saúde.  

O que pode ser observado é que a lógica que predomina no processo de trabalho 

nas unidades de saúde está fundamentada na concepção da biomedicina, com prioridade 

para o atendimento a doenças, em uma perspectiva médico-centrada, contribuindo para 

acentuar a medicalização das ações de saúde, como podemos observar nas falas descritas 

abaixo: 

(...) porque meu turno de trabalho interno é maior do que meu turno de trabalho 

externo. Eu tenho um turno de “acolhimento”, um turno de “Posso Ajudar” um 

turno de “Vita care”. Então, ultimamente, eu fico mais preso na Unidade do que 

fazendo VD (Visita Domiciliar). Nós temos nossas prioridades, que é 

hipertensos, diabéticos, crianças menores de um ano, gestantes – sim, a esse 

povo sim, nós damos mais atenção. Passamos na casa do cadastrado hoje, a 

criança, falamos com o pai, com a mãe e está tudo bem. De hoje para amanhã um 

deles pode ficar doente. E isso não quer dizer que foi o ACS que não foi na casa 

dele. Porque a gente não vai adivinhar quando a gente vai ficar doente  

(Entrevistado 2). 

É que eu trabalho aqui como ACS e o pessoal aqui cobra muito da gente. “Vocês 

tem que ter uma produção dia tal, tem que fazer isso dia tal...” E a gente fica que 

nem um maluco, correndo pra baixo e pra cima, mas ninguém nunca chega e 

pergunta: “O que você está sentindo? O que você quer que melhore aqui?”. Nós 

somos cobrados diariamente para trabalhar numa Unidade que só tem um 

banheiro, tem 280 crianças treinando, é hipertenso, é diabético, gente com 

tuberculose. Eles não querem saber se o profissional está bem, se está mal. Só 

querem saber de trabalho, trabalho, trabalho, e se tiver um erro, é cobrado e 

assim vai (Entrevistado 2). 

 

Verifica-se, no caso da unidade de Portus, Quitanda e Tom Jobim, que a cobrança 

de produtividade é um fator de fragilização do papel do agente comunitário como elo de 

articulação entre a equipe de saúde, que poderia funcionar como mediador de conflitos no 

cotidiano de trabalho, e das tensões que se produzem nas interfaces entre a dinâmica 

comunitária e a intencionalidade dos serviços (Stotz, 2009).   
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Do ponto de vista de sua atuação na comunidade, as metas quantitativas de 

produção de procedimentos e cobertura de ações básicas, impostas aos ACS, 

contrapõem-se à dinâmica local das comunidades e às formas de enfrentamento 

dos problemas e situações-limite por parte da população. 

(...) Por outro lado, a potencialidade do processo de trabalho do ACS reside em 

uma mediação entre saberes e lógicas distintas, capaz de apontar para a 

superação da dicotomização das relações entre profissionais de saúde e 

população. Trata-se de um processo não consciente devido, em boa medida, às 

características do trabalho em saúde: o trabalho cotidiano dos ACS e de boa 

parte dos profissionais de saúde, dominado por uma cultura normativa e pela 

adoção de procedimentos técnicos supostamente neutros, acaba favorecendo na 

prática esse papel legitimador dos serviços de saúde (Stotz, 2009, p. 488). 

 

Na fala desse agente comunitário de saúde, pode-se perceber que a reorganização 

do modelo assistencial fundada na ESF, que preconiza a atuação com uma equipe 

multiprofissional, por si só não consegue cumprir com o objetivo de modificar as práticas 

de saúde. Concorda-se com Franco, 2007, quando se refere à organização do processo de 

trabalho da equipe nas estratégias do PSF, que aposta em uma mudança centrada na 

estrutura, ou seja, o desenho sob o qual opera o serviço, mas não opera de modo amplo nos 

microprocessos do trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de cada profissional, que 

em última instância é o que define o perfil da assistência (Franco, 2007).  

Ao considerar a violência como um problema que afeta a qualidade de vida no 

território, e a importância de intervir de alguma forma nesse determinante social da saúde, 

pode-se perceber que essa equipe, ao propor uma estratégia de aproximação dos 

adolescentes, inicialmente teve a compreensão da concepção ampliada dos determinantes 

do processo saúde e doença.  

Entretanto a dificuldade de articulação dentro da equipe para a construção de um 

objetivo comum aponta para uma fragilidade na interação entre as pessoas e no 

compartilhar dos saberes, prevalecendo o projeto técnico pautado pela necessidade de 

assistência e pela lógica da biomedicina. O que fez o Projeto Saúde Veste Kimono tornar-

se, com o passar do tempo, uma atividade isolada, que funciona dentro da unidade de 

saúde, “a academia” de Jiu-Jítsu. Para Crevelim (2005),  

O trabalho em equipe pressupõe a interação entre as pessoas envolvidas, que se 

posicionam de acordo para coordenar seus planos de ação, na busca de consenso 

com base na prática comunicativa orientada para o entendimento, o que permite 

a construção de um projeto assistencial comum mais adequado às necessidades 

de saúde dos usuários, ao invés de apenas reiterar o projeto técnico dado a priori 

(Crevelim, 2005, p. 324).  
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Pôde-se verificar neste trabalho uma grande dificuldade de comunicação entre os 

profissionais da equipe de saúde, que se por um lado acolhe a comunidade em um de seus 

maiores problemas, com a proposta de prevenção a violências e ao uso de drogas, por outro 

não acolhe os jovens que participam da academia. A presença de muitos alunos da 

academia por um longo período de tempo na unidade de saúde é motivo de desconforto e 

incômodo para a equipe. Entretanto, chamou a atenção o fato de que essas crianças e 

adolescentes tenham o desejo de passar suas tardes em uma unidade de saúde, reafirmando 

seu vínculo com a equipe do Jiu-Jítsu. Parte-se do pressuposto de que a presença dos 

alunos na unidade poderia ser pensada como uma potência local com possibilidades 

diversas de articulação para melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. Porém as 

equipes da unidade de saúde e do Jiu-jítsu não conseguem articular estratégias para 

aproveitar essa potencialidade.  

Essas dicotomias destacam-se sob o olhar de um observador externo, pois, ao 

perguntar nas entrevistas sobre quais são os maiores problemas de saúde na comunidade, 

verificou-se que os profissionais percebem as drogas, as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs) e a gravidez na adolescência como os mais relevantes, assim como 

a tuberculose (inclusive com casos de tuberculose multirresistente), e problemas de 

verminose e doenças de pele. Entretanto as patologias mais atendidas são as doenças 

crônico-degenerativas, hipertensão e diabetes, como pode ser observado na tabela 

apresentada anteriormente. Perguntados sobre essa diferença entre a percepção dos 

profissionais e os dados epidemiológicos, identificou-se que para eles as doenças crônicas 

não constituem um problema de saúde, pois são acolhidas pela unidade com tratamento e 

acompanhamento médico e estão entre as prioridades do serviço; já as DSTs e as drogas 

não são acolhidas. Voltando ao Projeto Saúde Veste Kimono e à “academia”, que atraem 

os jovens para a unidade, percebe-se que existem enormes possibilidades de intervenção 

nos problemas de saúde destacados pela equipe como mais importantes. Porém a lógica 

instituída, com um processo de trabalho burocratizado e voltado para o cumprimento de 

metas e para a assistência da população, faz com que a maior parte da equipe não perceba 

as potencialidades ali existentes, assim não consegue construir novas formas de fazer, para 

acolher os jovens, suas demandas e necessidades de saúde. 

Os profissionais envolvidos no projeto do Jiu-Jítsu têm a exata noção da 

necessidade de articulação com outras instâncias do setor de saúde para a construção de um 
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projeto de saúde para os jovens. Pode-se supor que o vínculo estabelecido com os alunos 

faz com que os instrutores conheçam e acolham as dificuldades da vida das crianças e 

adolescentes, e tenham o desejo de buscar recursos para auxiliar seus alunos. Assim, é fala 

corrente a necessidade de apoio de outros profissionais de saúde, como nutricionista, 

assistente social, e em especial psicólogo, já que essas crianças e adolescentes convivem 

com uma realidade de vida muito difícil, e por vezes uma desestruturação familiar 

marcante. O setor de odontologia é o mais próximo do grupo e com alguma frequência 

desenvolve atividades de educação em saúde bucal.  

Outras atividades lúdicas e educativas também são percebidas como uma 

necessidade para o desenvolvimento dos alunos, como pode ser destacado no trecho 

abaixo.  

Eu queria botar aqui um contador de histórias porque eu achei que era importante 

para as crianças. Então um contador de história ia desenvolver mais a mente 

deles, porque o cara ia arrumar uma coisa que fosse interessante, o cara ia falar 

uma história da vida, ia contar a história e isso ia entrar na mente deles, tipo o 

que está acontecendo aqui (Entrevistado 4). 

 

Assim como a articulação com outras instâncias, com o objetivo de criar novas 

perspectivas de vida para os alunos, em especial os mais velhos. Como observado na fala a 

seguir. 

Cursos profissionalizantes precisavam os jovens que estão aqui, porque não tem 

como indicar gente, encaminhar. Não precisa indicar vaga, mas mostrar o 

caminho. Por exemplo, o SENAC em Irajá tem vagas. “Ô, Mestre Osmar, 

pessoal do Jiu-Jítsu, tem tantas vagas, vocês têm jovens aí precisando, e vocês 

podem fazer inscrição.” Porque nós temos jovens aqui de 18, 19, 20 anos.  

Muitos vão sobrar do quartel, outros não, e a gente não pode mandar embora, 

porque se a gente tirar e falar não vem mais, eles vão procurar outro caminho.  

Aí vai mudar a nossa visão do projeto. Tem jovens aqui com 21 anos treinando e 

que já está há bastante tempo. Como eu vou chegar para um rapaz desse e falar: 

olha, você tem 21 anos e não pode mais fazer parte do projeto? Olha a decepção 

para ele (Entrevistado 2). 

 

 Na comunidade, como já comentado anteriormente, não existem outros projetos 

nem outras instituições governamentais, o que dificulta a construção de uma rede social 

local. A associação de moradores praticamente inexiste, e não há movimentos políticos de 

melhoria das condições de vida local, fato que tem sido identificado em muitas 

comunidades neste momento político do país em que ocorre um esvaziamento das lutas nas 
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camadas populares. Como pode ser constatado em um estudo na comunidade de 

Manguinhos no Município do Rio de Janeiro, e descrito por Reis, 2010: 

Nos espaços urbanos do país, desde a década de 90 até os dias atuais, se 

caracteriza por uma tendência geral de enfraquecimento sensível desses 

movimentos enquanto representantes de suas bases populares e como 

propositores de políticas públicas. A ascensão e a proliferação de grupos 

criminosos em meio a um cenário de desemprego generalizado e precarização 

das condições de vida formam as condições ideais para que as associações de 

moradores tenham seu caráter efetivamente popular e contestador enfraquecido, 

seja por mecanismos de coerção sofridos ou por estratégias de cooptação das 

quais são alvos (Reis, 2010, p. 30). 

 

Assim, pode-se concluir que não existe uma rede local. No passado já existiu uma 

articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município do Rio de Janeiro, 

por meio do Projeto Projovem. A relação com as escolas ocorre nas ações do programa de 

Saúde Escolar e de apresentações do grupo em escolas da redondeza, mas não se observa 

uma real integração entre as equipes das escolas e da unidade de saúde.  

Não existe rede.  O que existe aqui é o individualismo. Entrevistado 2. 

Aqui tem pouca atividade local. As que tinham eram coisas de politicagem. Na 

época de política aparece. Nunca teve nada consistente aqui, de verdade mesmo. 

Nada, nada (Entrevistado 5).  

 

 Apesar do reconhecimento da equipe de saúde da importância dessa articulação 

para a Promoção da Saúde na comunidade, verifica-se uma fragilidade local no sentido de 

articulação intersetorial, com outras instâncias da gestão pública, com organizações não 

governamentais e com movimentos populares, seja pela inexistência dos mesmos, seja pela 

dificuldade em realizar ações fora do território.  

 

4.2. O Projeto Saúde Veste Kimono como uma prática de cuidado à saúde 

 Considerou-se, desde o início da pesquisa, as atividades do Projeto Saúde Veste 

Kimono como uma prática de cuidado à saúde, e nos instigava a compreender como esta 

afeta a saúde da comunidade. Como coloca Luz,  

(...) a universalidade atual do paradigma ou utopia da saúde faz com que haja 

uma tendência a resignificar atividades sociais vistas na cultura como atividades 

lúdicas de jogo ou lazer, esporte ou recreação, estéticas, ou mesmo eróticas, 

como “atividades de saúde” (Luz, 2001, p. 27).  
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 Na atenção básica, ao se adotar um novo modelo de atenção à saúde a partir da 

concepção ampliada do processo saúde/doença, se faz necessário redefinir as práticas de 

cuidado à saúde nesse campo. Alguns pressupostos são colocados para a ESF, e 

sintetizados por Teixeira (2005): 

(...) a proximidade com o território de atenção, a capilaridade dos serviços, as 

características da demanda, que se encontram na fronteira entre os “problemas da 

vida” e a “patologia” objetivamente definida, o compromisso de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, propiciando 

relações de vínculo, afetividade e confiança. Para tal é importante a ação 

multiprofissional e a articulação intersetorial, já que a atenção primária possui 

inevitavelmente essa vocação de “porta de entrada” não apenas para a rede de 

serviços de saúde, mas para uma multiplicidade de outras demandas sociais, que 

acabam por se traduzir em demandas de saúde ou simplesmente aí se apresentam 

pela ausência de outros espaços sociais de expressão (Teixeira, 2005, p. 592). 

 

Nesse sentido, observa-se que o Projeto Saúde Veste Kimono pode ser considerado 

como um projeto local de saúde, a partir das relações interpessoais entre os jovens, e entre 

a equipe e a comunidade, e constitui-se numa prática de saúde no território. Os instrutores 

desenvolvem as atividades a partir da prática do diálogo e da escuta, ferramentas usadas 

para o cuidado à saúde dos jovens e suas famílias. O Cuidado compreendido aqui segundo 

a definição de Ayres, “como designação de uma atenção à saúde imediatamente 

interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por 

conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde” 

(Ayres, 2004).  

O olhar atento e a escuta cuidadosa fazem com que se constituam vínculos de 

confiança que favorecem a detecção de problemas relacionados com a saúde. Ao 

identificar algum tipo de sofrimento nos alunos, os instrutores do Jiu-Jítsu os encaminham 

aos profissionais de saúde, já que suas mães “não têm condições” de levá-los por 

problemas pessoais ou de trabalho. São inúmeros os exemplos de crianças acolhidas pelo 

grupo, como o de uma criança que iniciou as aulas e não conseguia fazer exercícios físicos; 

após encaminhamento, foi descoberto um problema cardíaco. Outro aluno com repetidas 

ausências e com tosse havia várias semanas, foi diagnosticado de pneumonia. Questões 

emocionais e sociais também são acolhidas. Um aluno que, após uma briga, foi expulso de 

casa por sua mãe, ficou por uns dias na casa do agente comunitário, e com o suporte do 

grupo foi morar com o pai em uma comunidade perto; ele se mantém na academia, onde 
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encontra apoio nos seus momentos de aflição, recebe alimentação e carinho, inclusive de 

mães de outros alunos.  

Verifica-se assim uma relação das práticas da academia com a política de 

humanização do SUS, implantada em 2004, e com as diretrizes do HumanizaSUS na  

atenção básica, como se pode destacar nos trechos abaixo:  

Por humanização compreendemos a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa 

política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade 

entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de saúde. 

Para dar conta de suas responsabilidades, a atenção básica se vale de tecnologias 

relacionais de elevada complexidade, ou seja, lida com problemas altamente 

complexos do cotidiano das pessoas – que dizem respeito aos modos de viver, 

sofrer, adoecer e morrer no mundo contemporâneo – utilizando poucos 

equipamentos. Precisa dos múltiplos saberes e práticas desenvolvidas por toda 

uma equipe de profissionais de saúde na relação com os sujeitos “usuários”. 

Os espaços da atenção básica favorecem encontros que podem ser produtivos 

entre os profissionais de saúde e entre estes e a população usuária do SUS. Para 

isso, é necessário considerar o diálogo, a convivência e a interação do que cada 

um traz, por meio das diversas formas de comunicação, dos costumes, dos 

saberes, dos corpos, das crenças, dos afetos, das expectativas e necessidades. 

Trata-se, portanto, de olhar cada sujeito em sua especificidade, sua história de 

vida, mas também de olhá-lo como sujeito de um coletivo, sujeito da história de 

muitas vidas. 

A Política Nacional de Humanização aposta na grupalidade, na potência de 

afetar e sermos afetados na prática clínica, individual e coletiva. Essas afetações 

produzidas nas conversações entre pessoas facilitam ou dificultam a criação de 

vínculo. (HumanizaSUS na atenção básica, 2009). 

 

E na fala dos entrevistados:  

Os ACS já têm um vínculo grande com esses adolescentes e crianças da 

comunidade e trazem eles para cá. E o Mestre e a relação que ele tem com a 

comunidade, que é fantástica também. É uma dedicação assim incrível. Ele 

participa de tudo mesmo da vida desses adolescentes e dessas crianças. Ele sabe 

dos problemas na escola, dos problemas na família, e ele se envolve. É 

impressionante (Entrevistado 1).  

A proximidade com a Unidade de Saúde que também possibilita o cuidado com a 

saúde mesmo (Entrevistado 1).  

Também é o apoio que o pessoal daqui mais ou menos dá, porque a gente está 

com as crianças do território, isso é bacana. Então, eu conseguia fazer essa ponte 

entre um outro profissional e a população. Isso é um facilitador, um deles. 

(Entrevistado 5).  
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O projeto dentro da unidade de saúde aproxima de um cuidado. Teve aqui uma 

criança que eu tive que levar ao dentista. Aquela mãe não pôde levar. Porque se 

fosse deixar com a mãe, a mãe não iria, porque não tem tempo, ela não tem 

tempo pro filho. Ela tem tempo para a vida dela, mas infelizmente, como falei 

contigo, são coisas que a gente participa aqui, que a gente faz porque a gente 

gosta de fazer. Tem que gostar muito, porque se não gostar não faz. Às vezes um 

pai, às vezes o pai é viciado, aí tem que levar a criança (Entrevistado 4). 

  

Assim, considera-se que os modos de fazer do Projeto Saúde Veste Kimono, estão 

fundamentados no cuidado à saúde, e mais além no cuidado com as pessoas. O encontro 

entre os sujeitos, que estabelecem suas relações nos valores de solidariedade, escuta e 

respeito, constrói uma rede que facilita o acesso dos alunos e suas famílias ao serviço de 

saúde. Proporciona acesso ao atendimento clínico, mas também a ações de promoção à 

saúde. A prática da atividade física através do esporte, do reconhecimento do corpo e de 

seus limites, o estímulo a uma alimentação mais equilibrada e saudável, a distribuição de 

camisinhas, as conversas sobre a vida, sobre o autocuidado, promovem o aumento da 

autoestima e o estímulo a novas perspectivas para a vida futura, o que pode-se considerar 

que produz maior autonomia para essas crianças e adolescentes. Possibilitando, assim, um 

empoderamento desses sujeitos, compreendido aqui como um processo de capacitação por 

meio do qual indivíduos ou grupos comunitários adquirem o controle sobre suas vidas e 

seu ambiente (Minkler, 1997), para a construção de um projeto de vida mais saudável, a 

partir do desenvolvimento de habilidades pessoais e atitudes favoráveis à saúde (Buss, 

2003). No caso deste estudo, as ações educativas não estão direcionadas somente para a 

saúde, é uma educação voltada para a vida dessas crianças e adolescentes.  

Por outro lado, constata-se que o grupo não avançou em propostas que visem à 

participação da comunidade na construção compartilhada de soluções para os problemas de 

saúde. A academia acolheu os jovens, porém a unidade de saúde ainda não encontrou 

estratégias de acolher a comunidade.  

 

4.3. O Projeto Saúde Veste Kimono como uma Rede de Apoio Social 

Pode-se analisar o Projeto Saúde Veste Kimono, sob outro ponto de vista, como 

uma prática de saúde que extrapola a atenção médica e que está centrado na convivência, 

constituindo uma rede de apoio social para as crianças e jovens e de alguma forma para 

suas famílias. O contato direto e frequente entre o grupo faz com se estabeleça uma relação 
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de confiança e de trocas. Luz, em seus estudos sobre novas práticas de saúde no Brasil, 

coloca o papel de ressignificação da saúde, do adoecimento e da cura, e ressalta a 

contribuição que práticas de saúde podem trazer para esse novo olhar: 

Relações de solidariedade, ou ao menos de cooperação e apoio mútuo, ainda que 

localizadas, restritas ao espaço onde se desenvolvem as atividades de saúde, 

tendem a se estabelecer, tornando-se o ponto de partida para a renovação da 

sociabilidade, para a constituição de novos amigos, de trocas (de informações, 

experiências, conselhos e orientações) que vão aos poucos restaurando o tecido 

social comunicativo, com a criação e extensão de atividades para fora do âmbito 

das práticas de saúde. O isolamento é aos poucos vencido pelas atividades, e 

ressurgem nos indivíduos o otimismo e a esperança, com restabelecimento da 

confiança no outro, mesmo que restrito ao grupo onde a atividade é exercida. 

(Luz, 2001, p.34). 

  

Na sociedade contemporânea observa-se um esgarçamento do tecido social, 

migrações dentro do país, a falta de moradias e suas condições precárias que levam a 

frequentes mudanças de endereço, a precarização das relações do trabalho, a nova 

constituição das famílias, com mães criando seus filhos sozinhas, com a ausência dos pais 

e longe de outros parentes, que fazem com que ocorra uma fragilização das redes socais. 

Dessa forma, as relações sociais nas quais predominam o vínculo, a troca e o acolhimento 

dos sujeitos permitem que o apoio social e o cuidado se façam presentes (Lacerda, 2003).  

Para a teoria de apoio social a troca e o envolvimento entre quem dá e quem recebe 

apoio resultam em feitos positivos para ambos, com consequentes benefícios para à saúde 

física e mental. A proposta do apoio social sugere que as consequências da desorganização 

social não atingem necessariamente todas as pessoas da mesma forma. Estudos têm 

demonstrado que os apoios disponíveis de determinadas organizações sociais podem influir 

beneficamente no sentido de proporcionar fatores de proteção contra o aparecimento de 

doenças, oferecendo melhorias de saúde física, mental e emocional (Cassell, 1974 apud 

Valla, 2000).   

As práticas de apoio social propiciam o enfrentamento dos problemas de saúde e 

doença e das adversidades do cotidiano, por meio de relações de solidariedade e 

cooperação. São práticas de cuidado centradas no sujeito e propiciam o fortalecimento da 

autoestima e maior autonomia e controle sobre a própria vida (Lacerda, 2010).  

Nesta pesquisa foi possível constatar que as relações estabelecidas na academia de 

Jiu-Jítsu, a partir dos preceitos das artes marciais, constituem uma rede de apoio social, e 
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podem provocar mudanças radicais na vida dessas crianças e adolescentes, como exemplo 

de jovens que deixaram a vida no tráfico com o apoio do grupo. As conversas e conselhos 

do Mestre Osmar propiciam apoio para as aflições cotidianas, por vezes esses alunos só 

precisam falar para aliviar suas tensões rotineiras. A academia trouxe para as crianças e 

adolescentes uma nova rede de amigos, uma nova modalidade de pertencimento, fazem 

parte da “família do Jiu-Jítsu”, o que lhes confere uma identidade de grupo, os lutadores de 

Jiu-Jítsu, vistos pela comunidade com muito respeito.  

 Para Lacerda,  

As diversas práticas de redes de apoio social acolhem as demandas dos sujeitos e 

os reconfiguram a partir de valores como a solidariedade, o acolhimento e o 

sentimento de pertencimento ao grupo, Nesse sentido, os sujeitos podem 

encontrar resolutividade dos problemas cotidianos que, muitas vezes, não 

encontram nos serviços públicos de saúde (Lacerda, 2010, p. 290). 

 

Dessa forma, concorda-se com Lacerda, 2010, quando afirma que os agravos 

psicossociais, por um lado, e os limites do modelo médico hegemônico em lidar com essas 

queixas de adoecimento e sofrimento difuso, por outro, apontam para a necessidade de 

repensar a organização das práticas de saúde ofertadas nos serviços públicos.  

No caso desta pesquisa um agente de saúde, com conhecimento sobre os problemas 

que afligem a comunidade a que pertence, associado à vontade de querer fazer dos 

instrutores do Jiu-Jítsu, e a liderança comprometida de um Mestre de Jiu-Jítsu fizeram com 

que o grupo constituísse uma prática de saúde diferente das instituídas pelas instâncias 

gestoras, que pode ser entendida como uma atividade de apoio social e cuidado em saúde. 

Assim, pode-se considerar que o agente comunitário, como elo mediador entre a 

comunidade e os profissionais de saúde, interviu no distanciamento dos profissionais que, 

na maioria das vezes, se traduz na medicalização da vida social.  Valla sugere que seria 

interessante pensar na construção de redes de apoio para grupos de agentes comunitários. 

(Valla, 2010). 

Entretanto pode-se verificar que ainda é muito difícil para os profissionais de saúde 

compreender sua potência na dimensão de transformar o cotidiano da população adstrita 

em um território. Com formação voltada para a doença, a maior parte dos profissionais de 

saúde se vê imobilizada frente ao desafio da demanda crescente de atenção médica 
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decorrente do sofrimento difuso, dos problemas relacionados às condições de vida da 

população, e a violência. Se, por um lado, na rotina do serviço de saúde existe uma grande 

demanda por assistência, por outro os profissionais não percebem esses problemas como 

relativos ao setor de saúde, e não existe a prática de articulação intersetorial, nem de 

articulação comunitária. Acredita-se que estes ainda sejam grandes desafios para a 

mudança do modelo assistencial preconizado nas recentes políticas de saúde no Brasil, nas 

diretrizes do SUS, da Estratégia Saúde da Família e como princípios fundantes da Política 

de Promoção da Saúde.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa procurou conhecer uma experiência de prática de saúde em uma 

unidade de saúde da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro. Ganhou visibilidade das instâncias gestoras, e o apoio da OSs Viva 

Comunidade, responsável pelo gerenciamento e execução de atividades e serviços de 

saúde, na área programática 3.3, onde está localizada a unidade. Pode-se considerar que a 

gestão de uma instituição sensível às questões sociais e às violências facilitou a 

consolidação do projeto, com a contratação de um profissional qualificado, um mestre de 

Jiu-Jítsu, com a compra de tatames de melhor qualidade do que os iniciais, e na divulgação 

das ações em diversas instâncias, inclusive internacionais. Entretanto, a cobrança de metas 

e o trabalho burocratizado, avaliado por indicadores de produção, instituído no contrato de 

gestão, dificultou a articulação da equipe do Projeto Saúde Veste Kimono com a equipe da 

unidade de saúde, como assinalado no capítulo anterior.  

A opção por um método de pesquisa inspirado na antropologia, a observação 

participante, foi um grande desafio. Porém, foi muito valioso, em primeiro lugar por ter 

sido extremamente prazeroso conviver com o Mestre, os instrutores e alunos, o 

aprendizado de vida foi enorme, o que faz com que a pesquisadora mantenha contato e o 

compromisso de continuar colaborando com o grupo na busca de soluções para as 

dificuldades encontradas, inclusive com o compromisso de voltar à unidade e apresentar os 

resultados encontrados com a finalidade de colaborar de alguma forma na articulação da 

equipe de saúde com o projeto e a comunidade. Por outro lado, essa técnica de pesquisa 

proporcionou conhecer a experiência em profundidade, o que não seria possível somente 

com as entrevistas, pois possibilitou uma vivência com o dia a dia do grupo e com a 

realidade cultural daquela comunidade. Para Pinheiro, 2004, “produzir conhecimento a 

partir de experiências requer aplicar olhar reflexivo sobre um objeto qualquer do vivido, 

para apreender suas significações”.p.26. 

Considera-se, aqui, uma experiência como algo de saber prático que surge a partir 

das vivências locais, para a transformação no cotidiano das pessoas que buscam e oferecem 

cuidados de saúde. Pinheiro, 2004, em sua pesquisa sobre práticas de saúde no cotidiano, 

ressalta que:  
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[...] com a descentralização, novos atores incorporaram-se ao cenário nacional, e 

isso, juntamente com a universalidade do acesso aos serviços de saúde, 

possibilitou o aparecimento de ricas experiências locais centradas na 

integralidade da atenção (Pinheiro, 2004, p. 25).  

Conhecer os modos de fazer de uma prática de saúde não tradicional concebida por 

um agente comunitário instigou a pesquisadora desde o desenho inicial da pesquisa, visto 

que a lógica dos serviços de saúde ainda são verticalizadas e centradas em procedimentos. 

Possibilitou conhecer as táticas (que, segundo Certaud (2011), são as práticas capazes de 

alterar os processos dominantes) da equipe do Jiu-Jítsu para a construção de um projeto 

que, segundo a visão dos seus protagonistas, tem como proposta a prevenção das 

violências e do uso de drogas. 

A imersão no mundo da academia de Jiu-Jítsu e na comunidade de Quitanda, em 

Costa Barros, trouxe novos olhares para a pesquisa e foi necessário fazer ajustes. Na 

observação da realidade local, novas concepções teóricas e novas temáticas foram 

incluídas na discussão: as desigualdades e as violências. O contexto de exclusão social e a 

(des)articulação existente no território não poderiam ser ignorados; assim tornou-se 

necessário discutir práticas sociais de saúde que contribuem na emancipação da população. 

Ficou claro para a pesquisadora que o Projeto Saúde Veste Kimono se tratava de uma 

prática de atenção e cuidado à saúde, que se constituía numa rede de apoio social para as 

crianças e adolescentes da comunidade, articulada com as recentes políticas de saúde no 

Brasil, no sentido de que propõe uma nova forma de fazer na saúde. Considera-se que o 

método utilizado nessa pesquisa contribuiu para esses ajustes.  

Por se tratar de uma comunidade onde predomina a pobreza e a exclusão social, e 

conta com poucos equipamentos sociais para dar suporte à população, constatou-se que, 

como descrito por Raynaut (2002), “nas situações mais adversas os atores sociais da 

comunidade estão sempre procurando soluções” – no caso deste estudo, um agente 

comunitário e a equipe de saúde, que vislumbram uma nova perspectiva para as crianças e 

jovens da comunidade frente à situação de violência e à falta de oportunidades naquela 

localidade.  

Com a reorganização do modelo de assistência à saúde com prioridade para a 

atenção básica, estruturada no modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), um maior 

número de unidades está localizado em territórios onde predominam a pobreza, as 
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condições de vida precárias, e as violências. Assim, é relevante conhecer estratégias locais 

que pretendam interferir nessa realidade.  

O Projeto Saúde Veste Kimono, a partir dos valores da arte marcial, de humildade, 

disciplina e respeito, acolheu as crianças e adolescentes na unidade de saúde, ajuda-os a 

vencer inseguranças e medos, fortalece a vontade, a autoestima e o autocuidado. Traz 

novas perspectivas de vida e possibilita a construção de uma rede de apoio social. Observa-

se que o convívio na academia tem uma função social para o grupo para além da arte 

marcial, traz o sentido de sociabilidade e grupalidade. Os treinos representam uma válvula 

de escape dos problemas cotidianos, em suas famílias, escola, relações sociais. Os jovens 

encontram apoio nos colegas e instrutores para suas raivas e frustações. 

Os alunos são inscritos na academia que tem suas regras de convivência, mas o 

grupo é aberto, no sentido que não são cobradas presenças, os alunos não são afastados do 

projeto pelo número de faltas ou atrasos, e não são instituídos horários rígidos para as 

aulas. As dificuldades de cada um são compreendidas e acolhidas, assim como é facultado 

o direito ao aluno de se afastar por um período de tempo e voltar às atividades, o que leva a 

crer que favorece o vínculo e o compromisso do aluno com o seu querer, em contraponto 

com a lógica instituída historicamente nos serviços de saúde e nas escolas. Por meio da 

autonomia dos profissionais envolvidos se estabelecem as redes de relações e a partir delas 

são definidos os critérios e regras de frequência na academia.  

Dessa forma, foi observado que o projeto conseguiu aproximar as crianças e 

adolescentes da comunidade de Portus e Quitanda da unidade de saúde, favorecendo a 

emancipação e a autonomia dos alunos da academia. Os modos de fazer do projeto, com 

muita escuta e dedicação, resultam em confiança e num forte vínculo das crianças e 

adolescentes com a equipe do Jiu-Jítsu, não restringindo-se, assim, somente a aulas em 

uma academia  de arte marcial. O cuidado com tudo o que se refere à vida dos alunos, seus 

problemas pessoais, estudos e envolvimentos fora daquele ambiente, constitui para esses 

jovens um referencial diferente daquele encontrado na comunidade, de violência e 

desrespeitos, seja em relação aos vizinhos envolvidos na criminalidade que fazem dali um 

ambiente hostil, seja da violência familiar, ou da violência estrutural do Estado, que se 

traduz em uma vida difícil de pobreza e falta de perspectivas.   
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A preocupação com a violência local e com o envolvimento com drogas ilícitas 

também salta aos olhos, na rotina da academia. Durante os treinos conversa-se sobre a 

vida, sobre “o caminho errado” e suas consequências. Não é permitido ao aluno do Jiu-

Jítsu o uso de drogas, e quando é percebido algum envolvimento, esse jovem é suspenso da 

academia, mas ao mesmo tempo o grupo “não desiste” do aluno, convidando-o sempre a 

voltar às atividades, procurando-o em sua casa, ou mesmo na rua, o que já fez com que 

alguns jovens optassem por permanecer no grupo. O projeto funciona, assim, como um 

fator de proteção frente às vulnerabilidades e violências locais. Os lutadores de Jiu-Jítsu da 

academia devem respeitar as regras sociais constituídas no grupo, o que garante seu 

pertencimento à “família do Jiu-Jítsu”. Como foi dito pelo agente comunitário, podem ser 

poucos, mas para a vida deles é muito significativo, pode significar se manter vivo.  

Por acontecer em uma unidade de saúde, o projeto favorece o cuidado à saúde, com 

a prática de atividade física, o estímulo ao auto cuidado e a alimentação saudável, e pelo 

acesso a informações sobre saúde e às atividades de prevenção e promoção da saúde 

desenvolvidas na unidade. Assim como, os alunos tem acesso à assistência nos momentos 

de doenças, pois contam com a rede de solidariedade estabelecida por pertencerem ao Jiu-

jítsu.    

Conclui-se que os modos de fazer é que trazem a diferença ao Projeto Saúde Veste 

Kimono, que não se trata de uma atividade física em uma unidade de saúde, mas de um 

projeto pautado em uma rede de solidariedades, que trabalha valores, é acolhedor, 

humanizado, onde o outro é uma peça importante. Há escuta e muitas trocas, o que 

proporciona saúde e maior qualidade de vida. E em contraponto com a realidade da 

sociedade contemporânea, onde ocorre uma deterioração de valores sociais e comunitários 

de solidariedade, ética, generosidade. Desta forma volta-se a afirmar que o projeto 

acontece em uma unidade de saúde, mas pelas características descritas acima se constitui 

em uma prática de saúde que traz um diferencial para as crianças e jovens dessa 

comunidade. 

Entretanto, não são desenvolvidas atividades reflexivas sobre questões de saúde, 

sexualidade, relações de gênero, violências, preconceitos, cidadania, direitos, e outras 

questões de interesse neste período da vida, a adolescência. Nem sobre as condições de 

vida e os determinantes de saúde e doença na localidade. Isso poderia se traduzir numa 

ressignificação das crenças e valores e numa maior participação para transformar a 



93 
 

realidade social no território, constituindo-se assim numa atividade mais efetiva. Para que 

tais ações ocorressem seria necessário um maior envolvimento de outros profissionais, de 

diferentes formações, com olhar e capacitação em técnicas problematizadoras. Necessidade 

identificada pelo grupo do Jiu-Jítsu, mesmo que, na minha percepção, esses profissionais 

não tenham a dimensão da potência que existe ali em relação à intervenção na realidade 

local, pois nesse grupo ainda permanece a visão assistencialista, de atendimento e 

educação em saúde. 

Como descrito no capítulo anterior, a equipe da unidade de saúde tem pouco 

envolvimento com as atividades do Jiu-Jítsu, funcionam no mesmo espaço, mas 

desarticuladas. A política de atenção básica e as diretrizes da ESF preconizam que as 

unidades de saúde sejam estruturadas em equipes multiprofissionais, que, a partir do 

trabalho integrado entre os sujeitos e do diálogo dentro dessa equipe, integrem técnicas e 

valorizem os diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e 

resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e 

respeito, para, em conjunto, desenvolver ações de assistência, prevenção e promoção da 

saúde voltadas para as necessidades do usuário, e para os problemas de saúde no território, 

com a participação da comunidade (Brasil, 2006).   

Entretanto no caso do CMS Portus, Quitanda e Tom Jobim, verificou-se que o 

processo de trabalho está direcionado prioritariamente para as práticas instituídas no 

modelo biomédico, na identificação de situações de risco, captação de doentes e assistência 

à população. A rotatividade dos profissionais, e em alguns casos a falta destes, o processo 

de trabalho centrado em metas e procedimentos, e a visão biomédica do processo saúde e 

doença faz com que esses profissionais desenvolvam prioritariamente atividades de 

assistência, o que dificulta a construção de um projeto de saúde voltado para o usuário.  A 

dificuldade de integração entre essa equipe faz com que não haja a percepção de que o 

grupo de Jiu-Jítsu pode ser um caminho para a construção de soluções compartilhas em 

saúde naquela comunidade, por meio da aproximação dos adolescentes, dos jovens e das 

suas famílias da unidade de saúde.   
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Para Franco, 2007: 

Os trabalhadores de saúde, incluindo o médico, podem ser potentes dispositivos 

de mudanças dos serviços assistenciais. Para que isto ocorra, entendemos que 

será necessário constituir uma nova ética entre estes mesmos profissionais, 

baseada no reconhecimento que os serviços de saúde são, pela sua natureza, um 

espaço público, e que o trabalho neste lugar deve ser presidido pôr valores 

humanitários, de solidariedade e reconhecimento de direitos de cidadania em 

torno da assistência à saúde. Estes valores deverão guiar a formação de um novo 

paradigma para a organização de serviços. Portanto, para se constituir um novo 

modelo assistencial, isso pressupõe a formação de uma nova subjetividade entre 

os trabalhadores, que perpassa seu arsenal técnico utilizado na produção da 

saúde. O novo modelo é pôr nós entendido a partir das diretrizes do 

Acolhimento, Vínculo/Responsabilização e Autonomização (Franco, 2007, p. 

83). 

 

Assim, retoma-se a concepção de que o diálogo é fundamental, diálogo entre a 

equipe de saúde, entre a equipe e os usuários, e numa concepção mais ampla entre a equipe 

e a comunidade, assim como outros setores da sociedade que direta ou indiretamente atuam 

naquela comunidade e têm a possibilidade de formar uma rede para a promoção da saúde 

no território. No caso da unidade de Portus, Quitanda e Tom Jobim a compreensão do 

conceito de práticas de Promoção da Saúde restringe-se a grupos eventuais de práticas 

educativas prescritivas e à realização de atividades na comunidade para a divulgação de 

informações e mobilização para temáticas da saúde, como campanhas de prevenção de 

dengue, vacinação, etc. Todas centradas na visão biomédica, na transmissão de informação 

para a adoção de hábitos saudáveis de vida e normas higiênicas, no conceito de risco e 

prevenção de doenças. A doença está na centralidade das ações e a promoção da saúde 

significa ajudar os indivíduos a fazer mudanças em seu próprio estilo de vida, com uma 

abordagem nos comportamentos individuais. Utiliza-se a orientação epidemiológica, dos 

fatores de risco como meio de identificar grupos, comportamentos e situações, tomando-os 

como base para as ações de promoção, prevenção e controle. Mas na prática opera-se 

somente em comportamentos de risco capazes de serem alterados individualmente. Pode-se 

considerar que faltam recursos técnicos para trabalhar o cuidado integral em saúde e 

desenvolver ações que realmente promovam a saúde da comunidade.  

O grupo não tem a percepção de que para a concretização de ações em direção à 

promoção da saúde no território é necessária a articulação com a comunidade, a efetiva 

participação da população para a melhoria das condições de vida e de saúde. Com a forte 

presença da violência, a fragilidade do movimento social na comunidade, e com a ausência 
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de outros equipamentos sociais não existem redes sociais locais, nem articulação 

intersetorial, pode-se então afirmar que não há construção de um projeto de saúde local.  

No contexto desta pesquisa, foi observado que as demandas sociais, relacionadas 

com o desemprego, a baixa escolaridade, as condições de vida, as drogas, as violências, a 

desestruturação familiar, constituem-se em grandes desafios para os profissionais. Para 

Vasconcelos, 2010 p.116, os profissionais de saúde se veem imobilizados frente às 

situações de pobreza e condições de vida precárias, por vezes reconhecem a importância do 

contexto social, mas sua consideração não se articula com o raciocínio para o 

desvendamento de problemas médicos concretos, denunciando a ausência ou fragilidade de 

um conhecimento integrador entre esses dois campos do saber. Novas habilidades precisam 

ser desenvolvidas para se buscar outras formas de fazer no setor de saúde. Estratégias de 

aproximação da população, com formação de vínculos e corresponsabilidades são 

caminhos apontados para a produção do cuidado, e para a construção de uma vida mais 

digna. 

Assim, verifica-se, como já citado por diversos autores (Favoreto, 2002; Franco, 

2007; Vasconcelos, 2010), que para a mudança do modelo tecnoassistencial e para a 

concretização de políticas de saúde inclusivas, que reduzam as iniquidades em saúde e 

favoreçam o cuidado integral à saúde da população, é necessário investir numa mudança 

do modelo de gestão e nos processos de trabalho médico-centrados, ou centrados na visão 

biomédica. Precisa-se investir nos aspectos relacionais, nos encontros, no diálogo, em 

relações transversais, na troca de saberes e crenças, na formação profissional voltada para 

as dimensões física, psicológica, social, ambiental e cultural, gerando profissionais com 

habilidades capazes de contextualizar as situações de sofrimento, seja do indivíduo ou de 

seu grupo social.  

Fundamentada em ações no território, a ESF pressupõe ações locais com a 

participação da comunidade, entretanto uma das maiores dificuldades encontradas na 

unidade de Saúde Portus, Quitanda e Tom Jobim é a capacidade de articulação do serviço 

de saúde com a população da área. Para uma mudança efetiva das condições de saúde em 

uma localidade é preciso investir nessa relação, no plano micro é onde ocorrem 

experiências capazes de transformar a realidade, e a partir da confiança constituem-se 

redes de solidariedade potentes e criativas. A articulação local confere poder à população 

para superar as dificuldades e, para tal, são precisos organização, muita conversa, 
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paciência, respeito às diferenças e principalmente acreditar que é possível mudar. É preciso 

que a população e os profissionais de saúde se vejam como agentes de mudança, e no caso 

deste estudo o agente comunitário que iniciou o projeto Saúde Veste Kimono e toda a 

equipe do Jiu-Jítsu acreditou que podia ajudar a melhorar a realidade da comunidade de 

Quitanda. Dessa forma, esse agente funcionou como um elo entre as necessidades da 

população, para acolher as crianças e adolescentes, e a equipe de saúde, rompendo com a 

lógica instituída, do trabalho assistencial e das metas e indicadores traçados a priori pela 

gestão da ESF. 

Para finalizar, foi possível reconhecer no projeto do Jiu-Jítsu a potência de uma 

rede de apoio social para os jovens e crianças que participam das atividades. Como em 

outras experiências que ocorrem em unidades de ESF, atividades lúdicas, de esporte, lazer, 

de arte e cultura alargam os horizontes do sofrimento cotidiano, trazem alegria, fortalecem 

a esperança, transformam as relações existentes no cotidiano dos serviços de saúde e se 

traduzem em novas formas de agir. No Projeto Saúde Veste Kimono, não se tratou de uma 

rede de apoio social a doentes, mas a crianças e adolescentes saudáveis, que através do 

projeto vão transformando suas concepções de mundo, encontram um espaço de troca e 

solidariedades, enfim são mais felizes. Considera-se este um dos caminhos para novas 

práticas de cuidado integral à saúde.  

Conclui-se com singelas recomendações para o grupo do Jiu-Jítsu, para a equipe da 

unidade de saúde e para os gestores da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro: 

buscar mais espaços de interlocução entre eles, visando um projeto comum, tendo em vista 

as potencialidades já referidas dessa experiência; investir em capacitação da equipe de 

saúde para o trabalho educativo e para o trabalho com a faixa etária dos alunos, propondo 

novas atividades na unidade de saúde; promover a articulação com outros setores no 

sentido de criar novas perspectivas para as crianças e adolescentes e melhorar a qualidade 

de vida na comunidade, repensar o processo de trabalho, dando voz ao usuário; aproveitar 

a aproximação das pessoas da comunidade, pais, avós, parentes, que se sentem acolhidos 

pela unidade de saúde, para encontros reflexivos sobre os problemas e soluções 

relacionados com a saúde e as condições de vida no território; incluir no contrato de gestão 

e no plano de metas, atividades que promovam o apoio social presentes nas comunidades, 

fortalecendo ações mais efetivas de promoção da saúde e da paz.  
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E considera-se que estudos com base antropológica e dialógica devem ser 

realizados nas pesquisas em saúde, uma vez que proporcionam outro olhar para as práticas 

avaliativas, podendo ser utilizados na triangulação de métodos, e possibilitam aprofundar 

tais avaliações.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1  

Roteiro para a Observação Participante 

 

Protocolo de Pesquisa 

1. Condições de realização das atividades do projeto 

2. Características do local reservado para as atividades.  

3. Existem problemas com área física que influenciam as atividades 

4. Como se organizam as atividades, têm planejamento? 

5. Como ocorrem as atividades? Abordam aspectos da saúde dos indivíduos 

participantes e da comunidade? E de educação em saúde?  

6. Como é a coordenação 

7. Relação entre liderança e usuários do projeto 

8. Relações entre as pessoas que participam 

9. Linguagem e metodologias utilizadas 

10. Periodicidade das atividades 
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APÊNDICE 2 

Roteiro para entrevista semi-estruturada a ser realizada com o coordenador do 

projeto 

 

Protocolo de Pesquisa 

Coordenador do projeto – Mestre do Jui-Jítsu 

Dados de identificação: 
Nome: ____________________________________ 

Idade: _________ 

Escolaridade: _______________________  Profissão: _________________________ 

Há quanto tempo trabalha nesse projeto: _________________________________ 

Participa de organizações da comunidade? _______  

Há quanto tempo? __________________________ 

 

Entrevistador: ______________________________________ Data: ____/____/_____ 

 

 
1. Há quanto tempo se iniciou a academia de Jiu-Jítsu nessa unidade de saúde? 

2. Quais são os objetivos desse projeto? 

3. Como são / foram definidos os objetivos e atividades desse projeto? 

4. Como acontecem as atividades na academia? 

5. Que fatores você identifica como facilitadores das ações desse projeto? E as 

maiores dificuldades enfrentadas?  

6. Em sua opinião, o projeto Saúde Veste Kimono trouxe algo de novo para a unidade 

de saúde? 

7. Os profissionais da unidade de saúde Portos, Quitanda e Tom Jobim se envolvem 

nas atividades? De que forma? 

8. As famílias das crianças e jovens se envolvem com o projeto?  De que forma? 

9. Você acha que no projeto Saúde Veste Kimono existe uma liderança? 

10. Em sua opinião, nesse projeto tem atividades de educação em saúde? Se sim, como 

essas acontecem? 

11. Você sabe me dizer se as atividades do projeto facilitaram a relação entre a 

comunidade e a unidade de saúde? 

12. Esse projeto fortalece a relação entre seus integrantes? Estes costumam ajudar uns 

aos outros nas situações do dia a dia e de dificuldades? Como essa ajuda ocorre?  

13. Você acha que o projeto ajudou na formação de rede de apoio local? 

14. Na sua opinião, o projeto ajudou na integração com outras iniciativas existentes na 

comunidade?  

15. E em relação às crianças e adolescentes que participam do projeto, qual o 

diferencial que traz as suas vidas?  

16. Na sua experiência, quais são os principais problemas de saúde da comunidade de 

Portus, Quitanda e Tom Jobim? 

17. Você acredita que as atividades desse projeto são de Promoção da Saúde? Por quê? 

18. Como projetos desse tipo podem ajudar a saúde das comunidades?  
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APÊNDICE 3 

Roteiro para entrevista semi-estruturada a ser realizada com o Gerente da Unidade 

de Saúde 

 

 

Protocolo de Pesquisa 

 

Gerente da Unidade  

 

Dados de identificação: 
Nome: ________________________________________ 

Idade: _________ 

Escolaridade: ___________________________Profissão: _________________________ 

Principais atividades realizadas: ___________________________ 

Cargo e tempo de Ocupação: ____________________________________ 

Há quanto tempo trabalha nesse local: __________________________ 

Entrevistador: _______________________________________ Data: ____/____/_____ 

 

1. Há quanto tempo se iniciou a academia do Jui-Jítsu nessa unidade de saúde? 

2. Os profissionais da unidade de saúde Portus, Quitanda e Tom Jobim se envolvem nas 

atividades do projeto? De que forma? 

3. Em sua opinião, o projeto Saúde Veste Kimono trouxe algo de novo para a unidade? 

4. Que fatores você identifica como facilitadores das ações desse projeto? E as maiores 

dificuldades enfrentadas? 

5. Na sua percepção, como se dá a liderança específica dentro do projeto Saúde Veste 

Kimono? De que forma isso acontece?  

6. Em sua opinião, esse projeto tem atividades de educação em saúde? Como essas 

acontecem? 

7. Você sabe me dizer se as atividades do projeto facilitam a relação entre a comunidade e 

a unidade de saúde? 

8. Ajudou na integração com outras iniciativas existentes na comunidade?  

9. Você acha que as atividades do projeto ajudaram na formação de uma rede de apoio 

local? 

10. E em relação as crianças e adolescentes que participam do projeto, qual o diferencial 

que traz as suas vidas?  

11. Na sua experiência, quais são os principais problemas de saúde da comunidade de 

Portus e Quitanda? 

12. Você acredita que as atividades desse projeto são de Promoção da Saúde? Por quê? 

13. Como projetos desse tipo podem ajudar a saúde das comunidades?   
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APÊNDICE 4 

Roteiro para entrevista semi-estruturada a ser realizada com a equipe de saúde 

 

Protocolo de Pesquisa 

Profissionais da unidade de saúde 

Dados de identificação: 

Nome: _______________________________________ 

Idade: _________ 

Escolaridade: _________________________Profissão: _________________________ 

Local de Trabalho/ Principais atividades realizadas: ___________________________ 

Há quanto tempo trabalha na equipe de saúde: ______________________________ 

Participa de organizações da comunidade?   

Há quanto tempo? _________________________ 

Entrevistador: _______________________________________ Data: ____/____/_____ 

 

 

 

1. Há quanto tempo se iniciou a academia do Jui Jitsu nessa unidade de saúde? 

2. Como acontecem as atividades desse projeto? 

3. Você sabe, quais são os objetivos desse projeto? 

4. Que fatores você identifica como facilitadores das ações desse projeto? E as 

maiores dificuldades encontradas?  

5. Em sua opinião, o projeto Saúde Veste Kimono trouxe algo de novo para a 

unidade? 

6. Os profissionais da unidade de saúde Portus, Quitanda e Tom Jobim se envolveram 

nas atividades? De que forma? 

7. Na sua percepção, existe alguma liderança específica dentro do projeto Saúde Veste 

Kimono? De que forma isso acontece?  

8. Na sua opinião, esse projeto tem atividades de educação em saúde? Como essas 

acontecem? 

9. O projeto facilitou a relação entre a comunidade e a unidade de saúde? 

10. Você acha que as atividades do projeto ajudaram na formação de uma rede de apoio 

local? 

11. Você sabe me dizer se as atividades do projeto facilitaram a relação entre a 

comunidade e a unidade de saúde? 

12. Ajudou na integração com outras iniciativas existentes na comunidade?  

13. E em relação às crianças e adolescentes que participam do projeto, qual o 

diferencial que traz as suas vidas?  

14. Na sua experiência, quais são os principais problemas de saúde da comunidade de 

Portus, Quitanda e Tom Jobim? 

15. Você acredita que as atividades desse projeto são de Promoção da Saúde? Por quê? 

16. Como projetos desse tipo podem ajudar a saúde das comunidades?   
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APÊNDICE 5 

Roteiro para Grupo Focal a ser realizado com jovens e crianças participantes do 

projeto 

 

Protocolo de Pesquisa 

Participantes do projeto Saúde Veste Kimono 

Dados de identificação a serem preenchidos antes do grupo focal: 

Nome: ______________________________________ 
Idade: _________ 

Escolaridade: ___________________________ 

Há quanto tempo participa das atividades do projeto: __________________________ 

Entrevistador: _________________________________ Data: ____/____/_____ 

 

 

1. Como vocês chegaram ao projeto Saúde Veste Kimono? Ou como vocês chegaram a 

academia de Jiu-Jítsu? Contem suas histórias.  

2. O que vocês acham que tem de bom na academia de Jiu-Jítsu? E de ruim? 

3. Vocês acham que tem coisas que podem melhorar? O que?  

4. O que o projeto trouxe de novo para a sua vida? Contem um pouco sobre isso? 

5. Sua família tem algum envolvimento com as atividades da academia? De que forma? 

6. Vocês acham que o Jiu-Jítsu é saúde? Como e por quê? 

7. O que você acha desse projeto ser em uma unidade de saúde?  

8. Isso fez você mudar sua forma de cuidar de sua saúde?  

9. Já ouviram falar de Promoção da Saúde? 

10. O que imaginam que poderia ser?  
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APÊNDICE 6 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Profissionais de Saúde 

 

Pesquisa: Práticas Sociais Locais e Promoção da Saúde: estudo de caso a partir do projeto Saúde 

Veste Kimono na comunidade de Costa Barros no município do Rio de Janeiro.  

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF 

 

Caro participante, 

 

Você está convidado a participar voluntariamente da pesquisa realizada por Maria Teresa 

Castro Lima Pereira, mestranda do Curso de Pós Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal Fluminense.  

Peço que leia (ouça) com atenção essas informações antes de dar seu consentimento.  

Esse projeto tem como objetivo de estudo analisar o projeto Saúde Veste Kimono, como 

uma prática de atenção e cuidado a saúde, na unidade de saúde de Portos, Quitanda e Tom Jobim. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas de uma entrevista 

as quais são relacionadas à história do projeto, aos benefícios que este pode trazer para os 

participantes e para a comunidade, e à compreensão que tem os profissionais da unidade em relação 

a essa experiência. Também será observado o cotidiano das atividades por meio de Observação 

Participante, que consiste em acompanhar o dia a dia do projeto. Os dados provenientes da 

observação participante serão registrados em um diário de campo e a entrevista será gravada 

em arquivos do tipo mp3, que ficarão sob a guarda e responsabilidade da aluna pesquisadora até 

março de 2018, quando serão destruídos.  

A descrição destes elementos pode contribuir para subsidiar a discussão sobre novas 

práticas de saúde na rede de atenção básica, a partir da divulgação dos resultados após a finalização 

do estudo. Os benefícios deste estudo estão em conhecer uma prática de arte marcial dentro de uma 

unidade de saúde, suas potencialidades e limitações e sua relação com a promoção da saúde e com 

a formação de redes sociais e comunitárias.  

A participação na entrevista não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica 

para você. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
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Será assegurada a privacidade das informações fornecidas por você. O seu nome não será 

divulgado e você não será identificado (a) em nenhum momento, mesmo quando os resultados 

desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  

Sua participação é voluntária. Antes de concordar em participar da pesquisa e a qualquer 

momento da mesma, você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessário, à 

pesquisadora. A qualquer momento, você tem plena liberdade de interromper a entrevista, assim 

como ouvir as gravações, se for de seu desejo e apagar trechos que não quiser expor. 

Os resultados do estudo serão publicados através de dissertação de mestrado e divulgados 

em congressos, eventos e publicações científicas sem jamais serem reveladas as identidades dos 

participantes. 

Ao final do estudo agendaremos uma reunião, com todos os envolvidos, na unidade de 

saúde para apresentar os resultados e discuti-los.  

  

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li (ouvi) e entendi todas as informações 

referentes a este estudo e que todas as perguntas foram respondidas adequadamente pela 

pesquisadora.  

 

Nome do entrevistado: _______________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistado: ____________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 

 

Local: _________________________________   Data: ____/____/____ 

 

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

End: Afonso Cavalcante, 455/ 8 andar. Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.  

Tel: (55 21) 2273-7398  (55 21) 8892-6142 

mariateresaclp@uol.com.br 

 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Tel: (55 21) 9316-2553 dimasmribeiro@gmail.com 

 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF 

Endereço: Rua Marques de Paraná, 303 – 4º andar do Prédio anexo ao HUAP. – cep: 24210-340, 

Niterói, RJ. Tel: (55 21) 2629-9377 

saudecoletivauff@gmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 710 – Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ. 

Telefone: 3971-1463 

cepsms@rio.rj.gov.br/ cepsmsrj@yahoo.com.br  

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br/
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APÊNDICE 7 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NO GRUPO FOCAL 

 

Pesquisa: Práticas Sociais Locais e Promoção da Saúde: estudo de caso a partir do projeto Saúde 

Veste Kimono na comunidade de Costa Barros no município do Rio de Janeiro.  

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF 

 

Caro participante, 

Você está convidado a participar voluntariamente da pesquisa realizada por Maria Teresa 

Castro Lima Pereira, mestranda do Curso de Pós Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal Fluminense.  

Peço que leia (ouça) com atenção essas informações antes de dar seu consentimento.  

Esse estudo tem como objetivo analisar o projeto Saúde Veste Kimono, como uma prática 

de atenção e cuidado a saúde, na unidade de saúde de Portus, Quitanda e Tom Jobim. 

A participação dos jovens será em um grupo focal que consiste em uma técnica de pesquisa 

que reunirá 6 a 8 alunos do Projeto Saúde Veste Kimono; onde serão feitas algumas perguntas 

sobre sua experiência nesse projeto, com objetivo de conhecer as diferentes opiniões do grupo e 

obter mais informações sobre a realidade do ponto de vista dos alunos sobre o projeto. Essa 

atividade deverá ter duração de uma hora e meia.  

Os dados provenientes do grupo focal serão gravados em arquivos do tipo mp3, que ficarão 

sob a guarda e responsabilidade da aluna pesquisadora até março de 2018, quando serão destruídos.  

O resultado desse grupo focal pode contribuir para subsidiar a discussão sobre novas 

práticas de saúde na rede de atenção básica, a partir da divulgação dos resultados após a finalização 

do estudo. Os benefícios deste estudo estão em conhecer uma prática de arte marcial dentro de uma 

unidade de saúde, suas potencialidades e limitações e sua relação com a promoção da saúde e com 

a formação de redes sociais e comunitárias.  

A participação no grupo focal não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica para seu filho. Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

Será assegurada a privacidade das informações fornecidas por você. O nome de seu filho 

não será divulgado e ele não será identificado (a) em nenhum momento, mesmo quando os 

resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  
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A participação é voluntária. Antes de concordar em participar da pesquisa e a qualquer 

momento da mesma, você e seu filho podem e devem fazer todas as perguntas que julgar 

necessário, à pesquisadora. A qualquer momento, você tem plena liberdade de interromper sua 

participação na pesquisa, assim como ouvir as gravações, se for de seu desejo e apagar trechos que 

não quiser expor. 

Os resultados do estudo serão publicados através de dissertação de mestrado e divulgados 

em congressos, eventos e publicações científicas sem jamais serem reveladas as identidades dos 

participantes. 

Ao final do estudo agendaremos uma reunião, com todos os envolvidos, na unidade de 

saúde para apresentar os resultados e discuti-los.  

  

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li (ouvi) e entendi todas as informações 

referentes a este estudo e que todas as perguntas foram respondidas adequadamente pela 

pesquisadora.  

 

Nome do Jovem Participante: ______________________________________________ 

Assinatura do Jovem Participante: __________________________________________ 

Nome do Responsável:____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável:________________________________________________  

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 

 

Local: _________________________________   Data: ____/____/____ 

 

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

End: Afonso Cavalcante, 455/ 8 andar. Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ.  

Tel: (55 21) 2273-7398  (55 21) 8892-6142 

mariateresaclp@uol.com.br 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Tel: (55 21) 9316-2553 dimasmribeiro@gmail.com 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF 

Endereço: Rua Marques de Paraná, 303 – 4º andar do Prédio anexo ao HUAP. – cep: 24210-340, 

Niterói, RJ. Tel: (55 21) 2629-9377 

saudecoletivauff@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

Rua Afonso Cavalcante, 455 sala 710 – Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ. 

Telefone: 3971-1463 

cepsms@rio.rj.gov.br/ cepsmsrj@yahoo.com.br 

  

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br/
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APÊNDICE 8  

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO 

PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NO GRUPO FOCAL 

 

Pesquisa: Práticas Sociais Locais e Promoção da Saúde: estudo de caso a partir do 

projeto Saúde Veste Kimono na comunidade de Costa Barros no município do Rio 

de Janeiro. 

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós – 

Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF. 

 

Caro(a) participante, 

Você está convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa realizada por Maria 

Teresa Castro Lima Pereira, mestranda do Curso de Pós Graduação em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense. 

Peço que leia (ouça) com atenção essas informações antes de dar seu consentimento. 

Esse estudo tem como objetivo analisar o projeto Saúde Veste Kimono, como uma prática 

de atenção e cuidado a saúde, na unidade de saúde de Portus, Quitanda e Tom Jobim. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa, junto com outros 6 a 8 alunos (as), que 

estejam inscritos (as) no projeto Saúde veste Kimono. Sua participação será em um grupo focal, 

que é uma técnica de pesquisa, onde faremos uma reunião com alguns alunos(as) deste projeto; 

serão feitas perguntas sobre sua experiência nas aulas de Jiu Jítsu. Queremos conhecer sua opinião 

e ouvir o ponto de vista dos(as) alunos(as) sobre o projeto. Essa atividade deverá ter duração de 

uma hora e meia. 

O grupo focal deverá ser gravado, com o consentimento dos participantes, em arquivos do 

tipo mp3, que ficarão sob a guarda e responsabilidade da aluna pesquisadora até março de 2018, 

quando serão destruídos. 

Essa pesquisa pretende contribuir para subsidiar a discussão sobre novas práticas de saúde 

na rede de atenção básica. Os benefícios estão em conhecer o que a prática de arte marcial dentro 

de uma unidade de saúde, pode trazer de benefícios e quais são suas limitações e dificuldades. 

A participação no grupo focal não representará qualquer risco de ordem física ou 

psicológica para você. 

A participação é voluntária. Antes de concordar em participar da pesquisa e a qualquer 

momento da mesma, você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessário, à 
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pesquisadora. A qualquer momento, você tem plena liberdade de interromper sua participação, 

assim como ouvir as gravações, se for de seu desejo e apagar trechos que não quiser expor. 

Você pode escolher se quer participar ou não. É você quem decide. O seu pai ou mãe ou 

responsável legal precisam saber de sua participação e devem estar de acordo. 

Se decidir não participar da pesquisa, é seu direito e nada mudará no seu tratamento no 

projeto Saúde Veste Kimono ou no seu atendimento na unidade de saúde. 

Você pode decidir se quer participar ou não depois de ter conversado sobre a pesquisa e 

não é preciso decidir imediatamente. 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Será assegurada a privacidade das informações fornecidas por você. O seu nome não será 

divulgado e você não será identificado(a) em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 

pesquisa forem divulgados. 

Os resultados do estudo serão publicados através de dissertação de mestrado e divulgados 

em congressos, eventos e publicações científicas sem jamais serem reveladas as identidades dos 

participantes. 

Ao final do estudo agendaremos uma reunião, com todos os envolvidos, na unidade de 

saúde para apresentar os resultados e discuti-los. 

 

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar voluntariamente desta pesquisa. Declaro que li (ouvi) e entendi todas as informações 

referentes a este estudo e que todas as perguntas foram respondidas adequadamente pela 

pesquisadora. 

 

Assinatura do Jovem Participante: _________________________________________ 

Nome do responsável:___________________________________________________ 

Assinatura do Responsável:_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _______________________________________________ 

Local: _________________________________ Data: ____/____/____ 

 

Pesquisador responsável: Maria Teresa Castro Lima Pereira 

End: Afonso Cavalcante, 455/ 8 andar. Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ. 

Tel: (55 21) 2273-7398 (55 21) 8892-6142 

mariateresaclp@uol.com.br 

Orientador: Carlos Dimas Martins Ribeiro 

Tel: (55 21) 9316-2553 dimasmribeiro@gmail.com 

Instituição responsável pela pesquisa: Universidade Federal Fluminense, Programa 

de Pós – Graduação em Saúde Coletiva/PPGSC/CMS/UFF 

Endereço: Rua Marques de Paraná, 303 – 4º andar do Prédio anexo ao HUAP. – 

cep: 24210-340, Niterói, RJ. Tel: (55 21) 2629-9377 

saudecoletivauff@gmail.com 

  



117 
 

 

ANEXOS 

Mapas da região 

 

Figura 9: Áreas Programáticas e Regiões Administrativas do Município do Rio de Janeiro 
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Figura 10: Área Programática 3 e suas Regiões Administrativas 
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Figura 11: As Regiões Administrativas de Anchieta, Pavuna, Irajá e Madureira 
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Figura 12: Índice de Desenvolvimento Urbano/Geral do Município do Rio de Janeiro, por Regiões Administrativas - 2000 


