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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a percepção dos profissionais de Educação Física sobre seu processo de trabalho nos serviços de atenção 

psicossocial de Recife. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, de campo. Doze profissionais de Educação Física participaram de um grupo 

focal, o qual foi utilizado como instrumento de coleta de dados. Para tratamento dos dados, foi utilizada a Análise Temática. Limitações 

organizacionais e políticas foram identificadas como a ausência de espaços físicos adequados para as práticas e dificuldades de articulação com a rede 

social. Contudo, observou-se que existem potencialidades na relação profissional-usuário, constituindo uma Composição Técnica centrada no 

Trabalho Vivo, o que favorece a integralidade e a resolução das necessidades dos usuários. 

Palavras-chave: Processo de trabalho; Educação física; Saúde mental. 

 

Abstract 
 

This study aimed at analyzing the perception by physical education professionals of their working process in the psychosocial care centers in the city 

of Recife. It is a qualitative descriptive field research. Twelve Physical Education professionals participated in a focus group, which was used as an 

instrument of data collection. For the treatment of the data, the Thematic Analysis was used. Organizational and political constraints were identified, 

such as the absence of proper physical spaces for the practices and the difficulties in the articulation with the social network. However, it was 

observed that there are potentialities in the professional-user relationship, constituting a Technical Composition gathered at Live Work, which favors 

the completeness and the resolution of the users’ needs. 

Keywords: Working Process; Physical Education; Mental Health.  

 

Resumen 
 

Este estúdio presentado como objetivo analizar la percepción de los profesionales de la educación física sobre su proceso de trabajo de los servicios 

de atención psicosocial en Recife. Este es un campo descriptivo cualitativo. Doce profesionales de la Educación Física participaron en un grupo de 

enfoque, que se utilizó como instrumento de recolección de datos. Los datos recogidos se utilizó el análisis temático. Limitaciones organizativas y 

políticas se han identificado, como la falta de espacios físicos adecuados para la práctica y la articulación dificultades con las redes sociales. Sin 
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embargo, se señaló que existe la posibilidad de que el profesional-usuario, proporcionando una técnica de composición centrada en el trabajo en vivo, 

lo que favorece la integridad y la resolución de las necesidades del usuario. 

 

Palabras clave: proceso de trabajo; educación física; salud mental. 

 

 
 

 

 


