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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar as possíveis variáveis de saúde que 

possam interferir e/ou prejudicar o aprendizado do aluno nas aulas de Educação Física. 

Utilizamos para a elaboração deste trabalho as planilhas disponibilizadas pelo Programa 

Saúde Escolar-PSE correspondentes aos exames: de sangue, parasitológico de fezes e de 

estado nutricional avaliado por parâmetros antropométricos (peso/altura) adotados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que foram realizados nos anos 2010 e 2011.  

A população para esta pesquisa foi composta por alunos de seis e sete anos da rede 

pública de ensino de algumas escolas localizadas na região de Vitória (Centro, 

Continental, Forte São João, Maruípe, Santo Antônio e São Pedro V). Dentre o total de 

1500 a 2612 crianças selecionadas variando de acordo com os anos e exames realizados. 

Os dados foram analisados de forma descritiva por representação gráfica comparativa 

do percentual da prevalência de anemia, verminose e sobrepeso do total de exames 

realizados por região. 

A análise sobre anemia indicou que em 2010 foram realizados 1997 exames sendo 200 

(10%) confirmados com a doença, em 2011 foram feitos 1485 exames sendo 96 (6,46%) 

confirmados com a doença. Quanto a prevalência de Verminose vimos que em 2010 

foram realizados 1933 exames sendo 270 (13,96%) casos confirmados com a doença e 

em 2011 foram feitos 2612 exames sendo 342 (13%) casos confirmados.  

De acordo com os exames de Índice de Massa Corporal realizados no ano de 2010 em 

1471 alunos, e no ano de 2011 em 1384 alunos, os resultados para ambos os anos, 

mostraram que existem crianças em situação de baixo peso (2,8% em 2010 e 1,8 em 

2011) e outras crianças estão em situação de sobrepeso (9,9 em 2010 e 9% em 2011). 

A pesquisa pretendeu identificar, descrever e analisar possíveis relações entre 

problemas de saúde e a aprendizagem nas aulas de Educação Física, assim é necessário 

que nós professores de Educação Física estejamos atentos a esses fatores em nossa 

prática pedagógica.  

 

 

Palavras-chave: Saúde escolar, Educação Física, Prática Pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a população estimada é de 190.755.799 habitantes, de acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. 

A capital do Estado do Espírito Santo possui uma população de 3.514.952 

habitantes. Desses, 51.313 correspondem à faixa etária de cinco anos, 161.924 estão 

entre sete a nove anos, 302.376 compreendem a faixa etária de 10 a 14 anos, e 301.522 

correspondem a faixa etária de 15 a 19 anos.  

Outro dado importante dessa estimativa é quanto à formação escolar dessa 

população. Desse total temos 92.622 que frequentam creche ou escola, 528.155 que 

frequentam o ensino fundamental e 144.207 frequentam o ensino médio. Com essas 

informações percebe-se que muitas pessoas entram cedo na instituição escolar seguindo 

as diferentes etapas de ensino. Essa fase de escolarização é de suma importância para a 

construção de identidade do sujeito que adquire experiências e conhecimento formais 

aprendidos nesse ambiente, contudo vários são os motivos que podem influenciar no 

aprendizado principalmente nos primeiros anos escolares.  

Nos últimos anos, estudos realizados por todo o Brasil mostraram prevalência de 

anemia em crianças de seis meses a cinco anos. A prevalência da desnutrição na 

população brasileira de crianças menores de cinco anos, aferida pela proporção de 

crianças com déficit de crescimento, foi de 7% em 2006. A distribuição espacial dessa 

prevalência indica frequência máxima do problema na região Norte (15%) e pouca 

variação entre as demais regiões (6% nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste e 

8% na região Sul).  

Desse modo é importante pensar quais são os impactos que determinadas 

doenças causam no sujeito como um todo. Tendo como exemplo a anemia, vemos que 

presente na infância pode provocar: dificuldades na aprendizagem da linguagem, 

distúrbios psicológicos e comportamentais, além de debilitar a defesa imunológica, 

facultando a ocorrência e/ou agravamento de doenças infecciosas, fazendo essa análise 

vemos que é de total importância o aprendizado sobre a saúde na escola bem como sua 

prevenção, além disso, é importante que os profissionais na escola estejam atentos a 

esses problemas de saúde levando em consideração a singularidade daqueles alunos em 

suas aulas, pois esse tipo de doença (anemia) poderá surgir em uma classe escolar. 
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1.2 Educação Física e Saúde 

  

A Educação Física ao longo da história vem construindo sua identidade e 

afirmando constantemente com estudos sua importância no ambiente escolar. 

Desenvolvendo diferentes práticas corporais pode-se trabalhar de forma lúdica 

conhecendo diferentes culturas, movimentos e o próprio corpo a ponte de saber 

minimamente o que acontece fisiologicamente quando está em determinada atividade 

como, por exemplo, dançando, correndo ou realizando algum passo ginástico. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 2000 comenta que a socialização que 

ocorre em situações de atividades lúdicas contribui para um bem estar coletivo e 

corporal. Assim pode-se dizer que a educação Física se preocupa com a história das 

práticas corporais, a ação dessas práticas que se configura no lazer, no esporte e na 

saúde da sociedade.  

Entendemos que a educação física é muito rica em conteúdos e se faz presente 

em intervenção dentro e fora do ambiente escolar, mas neste momento voltaremos nosso 

olhar para o tema saúde defendido como um tema “transversal” no PCN Saúde (2002), 

pois acreditamos que este assunto deve ser observado pelo professor de educação física 

e devidamente associado a sua disciplina de acordo com as necessidades do contexto 

social em que a escola se encontra, inserido o tema a outros conteúdos e modificando 

suas aulas de acordo com as situações problemas identificadas nas turmas, situações 

estas que podem estar associadas a problemas fisiológicos. 

 Cabe aqui ressaltar que o tema saúde já era tratado na escola muito antes de ser 

formalmente introduzido no currículo escolar pela Lei nº 5.692 no ano de 1971. Este 

projeto de lei se refere aos denominados programas de saúde que tem a função de “levar 

a criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene 

pessoal, alimentação, prática desportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a sua 

utilização imediata no sentido de preservar a saúde pessoal a dos outro” (PCN SAÙDE, 

p.258, 1997 apud PARECER CFE nº 2.264/74). Para isso não é preciso uma disciplina 

específica, pois o processo formativo pode ser fruto “[,,,] de uma correlação dos 

diversos componentes curriculares, especialmente [...] Educação Física” (PCN SAÙDE, 

p.258, 1997 apud PARECER CFE nº 540/77).  
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Hoje convivemos com muitas concepções do que é saúde e como ser saudável, 

segundo o PCN Saúde (2000) esse entendimento é cultural e depende do conceito do 

que é o ser humano e de como é a sua relação com o meio ambiente. Para a Organização 

mundial de Saúde (OMS) o termo saúde não é apenas a ausência de doenças, mas 

também significa que o indivíduo deve ter uma boa relação social estando bem 

fisicamente e mentalmente (PCN apud OMS, 1948).  

 

 

1.2 Programa Saúde Escolar  

 

A partir da década de 80, com o fortalecimento da democracia e da luta pela 

cidadania no país, o trabalho educativo em saúde, vivenciado na escola, tem 

avançado através da incorporação de novas concepções teóricas da educação 

e da saúde, assim como na diversificação de seu campo de atuação (BRASIL, 

2006, p. 7). 

 

O Programa Saúde na Escola (PSE), realizado pela prefeitura de Vitória visa à 

integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria 

da qualidade de vida dos educandos através da orientação dos mesmos e de seus 

familiares. As ações que compõem o programa são desenvolvidas em escolas 

municipais de ensino fundamental (EMEF) e nos centros de Educação Infantil (CMEI) 

Dentre as ações, destaca-se o projeto "De olho no futuro", realização de exame 

de sangue e fezes, triagem fonoaudiológica, avaliação psicológica e de risco social 

extremo, e realização de avaliação nutricional. 

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 

meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à saúde assim 

como de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

 

 

2 OBJETIVO 

 

1. Avaliar variáveis de saúde que possam interferir e/ou prejudicar o 

aprendizado do aluno nas aulas de Educação Física.  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada pela consulta à base de dados do PSE da Secretaria 

Municipal de Vitória. Utilizamos para a elaboração deste trabalho as planilhas 

disponibilizadas pela Médica Vera Lucia Taqueti Machado (responsável do PSE) 

conforme o interesse de pesquisa deste estudo. Dentre o total de crianças selecionadas, 

foram levantados exames: de sangue, parasitológico de fezes e de estado nutricional 

avaliado por parâmetros antropométricos (peso/altura) adotados pela OMS.  

A população para esta pesquisa foi composta por alunos da rede pública de 

ensino de algumas escolas localizadas na região de Vitória. Para a pesquisa, foram 

selecionadas as planilhas correspondentes aos anos 2010 e 2011 nas turmas de primeira 

série, 2º ano, por se encontrarem na idade correspondente a seis e sete anos.  

Dos exames feitos pelo PSE foram analisadas as seguintes variáveis de saúde: 

Anemia, Verminose e Sobrepeso definido pelo índice de massa corporal (IMC). 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

Analisando os documentos referentes a exames de anemia, no ano de 2010 

verificamos que foram feitos 1997 exames sendo 200 (10%) confirmados com a doença 

e em 2011 foram feitos 1485 (6,46%) exames sendo 96 confirmados com a doença. Isso 

nos revela que o total de consultas efetivadas em 2010 foi maior, obtendo uma diferença 

de 512 alunos consultados. No ano de 2011 há um aumento de (2,04%) no percentual de 

anemia na região de Santo Antônio. Em 2010 as escolas com maior índice de anemia 

foram da região do Centro e de Maruípe ambas com (11,2%). A figura1 apresenta o 

percentual de alunos com prevalência de anemia por região.  
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Figura1: Prevalência de anemia em crianças com idade de seis e sete anos de escolas do 

município de Vitória. 

 

 

Analisando as tabelas do PSE de 2010 e 2011 quanto a prevalência de verminose 

em algumas escolas da região de Vitória, percebemos que no ano de 2010 foram 

realizados 1933 exames sendo 270 (13,96%) casos confirmados com a doença e em 

2011 foram feitos 2612 exames sendo 342 (13%) casos confirmados,  obtendo a 

diferença de 679 exames. Apesar das mudanças apresentadas pelo número de exames, a 

prevalência de verminose em 2011 continuou com maior índice em Maruípe (sendo 

16% de casos). 

Em 2011 nota-se um aumento significativo do numero de crianças identificadas 

com verminose. A figura 2 apresenta o percentual da prevalência de verminose por 

região.  
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Figura2: Prevalência de verminose em crianças com idade de seis ou sete anos de 

escolas do município de Vitória. 

 

 

 Em 42 escolas de Vitória foi avaliado 1471 alunos no ano de 2010, e 1384 

alunos em 2011 nas turmas de 1ª série. Para ambos os anos, os resultados mostram que 

muitas crianças apresentaram peso adequado (sendo 80,6% em 2010 e 85% em 2011) o 

que corresponde ao IMC de 13.9–17.0 para crianças de seis anos e 13.9–17.4 para 

crianças de sete anos, entretanto existem crianças em situação de baixo peso (sendo 

2,8% em 2010 e 1,8% em 2011) que corresponde ao IMC ≤ 13.8 para ambas as idades. 

Outras crianças apresentam sobrepeso (sendo 9,9% em 2010 e 9,0% em 2011) que 

aparece como o segundo maior índice e corresponde ao IMC ≥ 17.1 para crianças de 

seis anos e ≥17.5 para as de sete. Estas informações são identificadas na figura 3. 
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Figura3: Representação gráfica comparativa da porcentagem do IMC de crianças com 

idade de seis ou sete anos de 42 escolas do município de Vitória. 

 

 
  

5 DISCUSSÃO 

 

 Os três resultados revelam situações que estão presentes no cotidiano da escola. 

De acordo com a figura 1 vemos que o houve uma redução no percentual de anemia no 

ano 2010 para 2011, graças a medidas de saúde pública e programas como o PSE, mas a 

anemia ainda está presente em escolares e isso está relacionado às condições 

socioeconômicas a qual a criança se encontra. “Mesmo conhecendo a origem e 

permanência da anemia, esta continua persistindo como um dos mais graves problemas 

de saúde pública.” (OMS, 2007p. 25) 

 

As anemias são condições nas quais o número de eritrócitos ou a quantidade 

de hemoglobina (a proteína que transporta o oxigênio) presente nessas células 

encontram-se abaixo do normal. Os eritrócitos (hemácias, glóbulos 

vermelhos) contêm hemoglobina, a qual permite que eles transportem  
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oxigênio dos pulmões e o liberem a todas as partes do corpo (ALMEIDA, 

2010, p. 7). 

 

Com a redução do número de hemácias ou da quantidade de Hemoglobinas das 

células, a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue é inferior ao que o corpo 

carece para estar bem integralmente. Segundo a OMS (2007) a baixa concentração de 

hemoglobina no sangue é consequência da carência de um ou mais nutrientes essenciais, 

qualquer que seja a origem dessa carência e afirma também que o Ferro é o nutriente 

que mais faz falta e por isso é o mais importante. “Estima-se que aproximadamente 90% 

de todos os tipos de anemia no mundo ocorram por causa da deficiência de ferro” 

(OMS, 2007p. 23) Segundo Costa e Monteiro (2004) outros fatores que podem levar à 

anemia são as falhas genéticas ou infestações parasitárias.  

Os sintomas causados por estar anêmico são: “fadiga, fraqueza, incapacidade de 

praticar exercícios e tontura. Quando a anemia torna-se mais grave, ela pode inclusive 

acarretar um acidente vascular cerebral ou um infarto do miocárdio.”  

(ALMEIDA, 2010, p.7). Alguns trabalhos demonstram que crianças com deficiência de 

ferro e anemia têm menor desempenho em testes de desenvolvimento mental e 

psicomotor do que crianças não anêmicas. (OMS, 2007, p.26) A revisão dos estudos de 

caso sobre a presença da doença anemia em estados brasileiros feita por Martins (2011) 

aponta que crianças anêmicas sofrem de déficits cognitivos e antropométricos crônicos 

o que conduz a prejuízos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento da criança 

podendo se estender a fase adulta. Outro dado apresentado pela revisão foi que “em 

2003, dois estudos, na costa Rica e no Chile, demonstram que são irreversíveis, a curto 

prazo, os danos psicomotor, psicossocial, cognitivo e de linguagem causados pele 

anemia”. (Martins, 2011, p.21 apud BRAGA, 2008b) 

Martins (2011) comenta que mudanças estruturais do estilo de vida da sociedade 

“favoreceram a inversão do cenário de desnutrição para o de obesidade em curto espaço 

de tempo e, ao mesmo tempo, mantém-se elevada a prevalência de anemia” 

(MARTINS, 2011, p. 31-32).  

Podemos perceber na figura 2 sobre a prevalência de verminose nos anos de 

2010 e 2011, que o percentual de um ano ao outro prevaleceu com índices semelhantes 

na maioria das regiões perfazendo o total de 13% das crianças detectadas com a doença. 

A região do Centro variou 5% e o Forte São João 2%. 
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A verminose é uma doença provocada por agentes específicos denominados 

parasitas, estes parasitas vivem no organismo do hospedeiro. Em geral, eles se alojam 

nos intestinos, mas podem abrigar-se também em outros órgãos, como o fígado, 

pulmões e cérebro. Podendo causar graves danos na saúde do individuo sendo eles:  

 

[...] a desidratação causada pela diarreia e vômito, que ocorrem na fase aguda 

da doença. Outras condições também são descritas em consequência das 

verminoses: obstrução intestinal, retardo do desenvolvimento físico, 

comprometimento do comportamento na infância, e anemia cada vez mais 

grave (WIKIPÉDIA, acesso: 24 dez. 2013). 

 

A doença pode afetar indivíduos de qualquer idade, e está presente tanto na zona 

urbana quanto na zona rural, sua prevenção constitui-se principalmente pelos cuidados 

com o saneamento básico e hábitos saudáveis como, por exemplo, lavar bem as mãos 

sempre que usar o banheiro e antes das refeições, beber somente água filtrada, 

saneamento básico a toda população, condições de vida compatíveis para uma vida 

saudável e a educação para a saúde.  

A verminose também pode causar a dificuldade de concentração e de 

aprendizado, sonolência e cansaço (WIKIPÉDIA, acesso em 2013). 

Na figura 3 são apresentadas as IMC dos alunos que frequentavam a 1ª série (2° 

ano) de 42 escolas da cidade de Vitória nos anos de 2010 e 2011. Observa-se índices 

percentuais preocupantes de grupos de crianças que estão em situação de baixo peso e 

sobrepeso. Os três grupos merecem atenção, pois podem ser considerados resultados de 

hábitos não saudáveis de alimentação, de atividade física e outros fatores sociais e de 

saúde. É notável que o grupo de crianças com sobrepeso apresenta o índice percentual 

de risco à saúde mais elevado. Segundo Dumit e Júnior (2010) o índice de sobrepeso e 

obesidade tem aumentado em diversas regiões do mundo.  

Antunes (2011) comenta o fato de crianças e adolescentes, com excesso de 

gordura corporal, estarem mais vulneráveis ao sobrepeso e a obesidade quando adultos. 

“Cerca de um terço dos pré-escolares e metade dos escolares obesos tornam-se adultos 

obesos.” (SILVA, BALABAN, MOTTA, 2005, p. 54). Silva em seu texto “Fisiologia 

do Exercício na Educação Física Escolar” aponta mudanças de comportamento na rotina 

das crianças e dos adolescentes das décadas de 70 e 80 para os dias atuais de forma  
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histórica a fim de constatar o desenvolvimento da obesidade e suas consequências, 

assim descreve que: 

 

As crianças e os adolescentes, até as décadas de 1970 e 80, dispunham de 

uma gama de experiências corporais vividas nas brincadeiras de rua, nos 

campinhos de futebol distribuídos pelas cidades, nos parques naturais 

existentes nos arredores de suas casas. 

Com o crescimento populacional e principalmente com o aumento da 

violência urbana, essas crianças e adolescentes sucumbiram, em considerável 

medida, à clausura de suas residências. Além disso, a necessidade da 

agregação de diversos conhecimentos que vão proporcionar maior 

competitividade na vida adulta, diminuiu drasticamente o tempo livre destas 

faixas etárias, resultando no empobrecimento de seu repertório motor. 

Em decorrência deste fenômeno, o comportamento infanto-juvenil mudou no 

âmbito da saúde pública, elevando as percentagens de obesidade e 

consequentemente o aparecimento precoce de doenças degenerativas. 

(SILVA, 2012, p. 112) 

 

 De acordo com referenciais Carneiro (2007) descreve que “a obesidade é uma 

doença multifatorial, ou seja, é uma combinação da tríade: ingestão calórica alta, baixo 

valor nutricional dos alimentos e sedentarismo.” (p. 10).  Além dessa tríade de fatores 

ambientais Silva, Balaban e Motta (2005) também apontam, com base em referenciais, 

que a obesidade pode estar relacionada a fatores genéticos. 

A prevalência da obesidade na infância é preocupante devido ao risco a curto e 

longo prazo a saúde do sujeito, pois este pode desenvolver outras doenças.  

 

As conseqüências da obesidade na infância podem ser notadas a curto e a 

longo prazo. No primeiro grupo estão as desordens ortopédicas, os distúrbios 

respiratórios, o diabetes, a hipertensão arterial e as dislipidemias, além dos 

distúrbios psicossociais. A longo prazo, tem sido relatada mortalidade 

aumentada por causas diversas, em especial por doença coronariana nos 

adultos que foram obesos durante a infância e a adolescência. (SILVA, 

BALABAN E MOTTA, 2005, p.54). 

 

 “Os exercícios físicos regulares passam a ser de suma importância no cotidiano 

das pessoas, principalmente das crianças, visto que o sedentarismo associado à má 

alimentação tem proporcionado o aumento do peso corporal, comprometendo a saúde 

desta população.” (SILVA, 2012, p.126) 

Analisando os gráficos, percebemos que é preocupante o índice apresentado na 

base de dados do PSE em relação ao percentual de anemia, verminose e sobrepeso nas  
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regiões de Vitória, isso significa que na sala de aula possivelmente encontraremos 

alunos com esses problemas de saúde. 

As dificuldades de aprendizagem que as crianças encontram, irão refletir na sala 

de aula, muitas crianças apresentam um baixo rendimento na escola, por que são 

expostas a exigências que ainda não estão preparadas, muitas vezes os professores não 

respeitam o ritmo de aprendizagem de cada aluno ou até mesmo desconhecem a 

presença de determinados problemas de saúde que atingem aqueles alunos. Segundo 

Jesus (2008, p. 17-18) [...] ”Cada indivíduo tem seu ritmo próprio de aprendizagem 

(ritmo biológico) que, aliado ao seu esquema próprio de ação, irá constituir sua 

individualidade”. Para que a aprendizagem se efetue são necessários alguns fatores de 

saúde física, motivação, atenção e concentração, Bruner citado por Jesus (2008) 

chamará esses elementos de prontidão para a aprendizagem.  

Com base em Jose e Coelho (2001, p. 65-76), as causas das dificuldades de 

aprendizagem estão presentes em todo nosso meio. Podendo ser determinadas por 

causas físicas que:  

 

[...] são aquelas representadas pelas perturbações somática, transitórias ou 

permanentes. São provenientes de qualquer perturbação do estado físico geral 

da criança, como por exemplo: febre, dor de cabeça; dor de ouvido, cólicas 

intestinais, anemia, asma, verminose e todos os males que atinjam o físico de 

uma pessoa, levando-a a um estado anormal de saúde. 

 

É necessário que o professor esteja atento a esses fatores, pois como pudemos 

perceber através dos estudos sobre a prevalência de doenças realizados pela triagem de 

alunos do Programa Saúde Escolar (PSE), nota-se a presença desses problemas na 

escola, ao educador cabe apenas detectar as dificuldades de aprendizagem que aparecem 

em sua sala de aula e fora dela, e investigar de forma ampla. 

Outra dificuldade citada por Jose e Coelho (2001, p. 65-76) e também 

encontrada na escola é a desnutrição que “[...] causa de sérios distúrbios de 

aprendizagem, chamada de fome de proteínas, é um problema muito comum dos países 

subdesenvolvidos e dos grupos sociais de renda muito baixa.”.  

Nas aulas de educação física esses problemas também podem ser percebidos, 

devido os sintomas que essas doenças apresentam, ao exigir o esforço físico podemos 

perceber as dificuldades que os alunos apresentam nas aulas, cabe ao professor saber  
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dialogar com seus alunos procurando saber o que esta ocorrendo, essa conversa nas 

aulas de Educação física pode ocorrer de forma descontraída, mostrando que o educador 

compreende o aluno e para que este perceba que não há preconceitos ou discriminação 

em relação a ele e assim proporcionar uma maior interação com os demais alunos. 

  Jesus afirma (2008, p. 20) “Qualquer problema de aprendizagem implica amplo 

trabalho do professor junto à família da criança, para analisar situações e levantar 

características, visando descobrir a que está representando dificuldade ou empecilho 

para que a aluno aprenda”. 

 Detectada as situações/problemas que estão interferindo na saúde de um aluno, o 

professor de Educação Física tem a oportunidade de associar ao seu conteúdo planejado 

o tema saúde, que também pode ser desenvolvido em conjunto com professores de 

outras disciplinas de forma interdisciplinar, abordando, de forma genérica, o caso 

presente na classe. Desta forma o professor (a) de Educação Física poderá explicar os 

benefícios da prática corporal proposta em aula (esportes, danças, lutas, brincadeiras de 

piques, acrobacias, etc) apontando situações em que se deve ponderar visando o bem 

estar. Assim o aluno aprende praticas corporais e as realiza, respeitando os seus limites 

corporais, se mantendo em movimento com as atividades que se identifica.  

O ideal é o planejamento de aulas que possam garantir a interação e participação 

dos alunos de forma crítica e reflexiva.  

Quando se discute a educação Física na escola, fica evidente seu papel de 

contribuir para formação do sujeito como um todo, trabalhando com o aluno de forma 

integral. Citando como exemplo o esporte, Castardelli (2012) afirma que 

 

Com a utilização dos esportes nas aulas de Educação Física Escolar, temos a 

oportunidade de trabalhar com vários fatores de formação do educando, 

inclusive os fatores intrínsecos e extrínsecos da personalidade humana e, 

dessa forma, participar efetivamente da educação/formação global das 

crianças e adolescentes, conferindo, assim, subsídios essenciais para seu 

pleno exercício de cidadania. 

 

Como professores de Educação Física Escolar, devemos trabalhar em nossas 

aulas os aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais, ou seja, o sujeito de forma 

global. Por meio das aulas, devemos fazer com que nossos alunos desenvolvam seu 

censo crítico, adquiram comportamentos atitudinais de respeito, solidariedade, justiça e  
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diálogo na construção do exercício de sua cidadania. Um exemplo interessante de 

ensino com foco no tema saúde nas aulas de Educação Física, nós encontramos no 

artigo intitulado: “Experiência com o tema saúde na educação física escolar com alunos 

do 2º ano do ensino fundamental” 
1
 produzido por Antunes que tem como objetivo a 

mudança no comportamento de um grupo específico de estudantes com idade de seis e 

sete anos na busca da autonomia frente ao tema saúde e proporcionar, por meio de 

vivências e situações, uma aprendizagem que torne os alunos ativos conduzindo-os a 

preferir um estilo de vida mais saudável. 

É de suma importância que estejamos atentos às singularidades de cada aluno de 

forma a contribuir para a constituição desse sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Texto apresentado no Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Presidente 

Prudente em outubro de 2011 e está disponível em: 

<http://www.unoeste.br/site/pos/enapi/2011/suplementos/documentos/Humanarum-

PDF/CDEduca%C3%A7%C3%A3o.pdf#page=137> 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa pretendeu identificar, descrever e analisar possíveis relações 

entre problemas de saúde física e a aprendizagem de alunos cursando a 1ª séries (2º ano) 

do ensino fundamental nas aulas de Educação Física. Partimos do pressuposto de que os 

problemas de saúde prejudicam o aprendizado como percebemos no presente estudo, no 

entanto é necessário que nós professores de Educação Física estejamos atentos a esses 

fatores para que possamos intervir em nossa pratica pedagógica fazendo as 

modificações necessárias. 

 Os alunos que apresentam determinadas doenças terão desempenho diferente 

daqueles alunos que estão com a saúde dita “normal”, devido aos sintomas de cada 

doença, mas poderão participar das aulas dentro de suas possibilidades e limites levando 

em consideração suas similaridades e potencialidade. O professor tem o papel de 

conscientizar o aluno e este trabalho deve ser estendido à família.  

Os professores devem estar atentos ao desempenho dos alunos e ter 

conhecimento sobre esses problemas de distúrbios fisiológicos que interferem na 

aprendizagem e podem estar presentes na sala de aula. Para que o professor saiba lidar 

com as variadas situações que por ventura ocorra modificando seu planejamento em 

função de um problema, acreditamos que os currículos dos cursos de formação de 

professores de Educação Física deveriam implantar mais disciplinas que trabalhem a 

temática saúde. Mas essa temática não deve ser explorada apenas na graduação, pois 

cabe ao professor investir em uma formação continuada buscando informações para 

estar atualizado e melhor qualificado para desempenhar seu trabalho. 
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