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Introdução
• A incorporação dos temas relacionados à saúde humana no
ambiente escolar brasileiro ocorre desde os primeiros anos de
escolarização, presente em diversos espaços, atingindo inúmeros
indivíduos, proporcionando mudanças de comportamentos e
hábitos (MONTEIRO; BIZZO, 2015). Entretanto, a abordagem da
saúde na Educação Física (EF) ainda é vista como um desafio a ser
enfrentado de forma teórico-prática (DIAS et al., 2014).

• A partir dessa problemática, o presente estudo teve como
objetivo analisar a abordagem da saúde no contexto da EF do
Referencial Curricular Municipal para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (RCMAIEF) da cidade de Salvador/BA.

Metodologia
• Este estudo foi caracterizado como uma pesquisa documental, com
uma abordagem exploratória, descritiva e natureza qualitativa.
• O documento que compõe o corpus dessa análise é o RCMAIEF.
• Para análise do documento, foi utilizada a técnica de análise de
conteúdo em suas três fases: pré-análise; exploração do material;
tratamento de resultados obtidos e interpretação (BARDIN, 2009).

• Análise temática a partir da busca pela unidade de registro “saúde”,
de modo a encontrar no decorrer do texto sua forma explícita e/ou
itens de significação, de modo a permitir as devidas interpretações.
Fonte: http://educacao3.salvador.ba.gov.br

Resultados
• A saúde é abordada na EF do RCMAIEF de forma implícita,
como um tema inerente a todas as práticas e abrange três
diferentes perspectivas:
• AUTOCUIDADO;
• APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE;
• SAÚDE COLETIVA.

Considerações Finais
• Não superação do caráter eminentemente biológico atribuído
historicamente a temática;
• A perspectiva da saúde coletiva busca superar problemáticas sociais,
com vistas a uma formação inclusiva, que valoriza a diversidade, a
criança e seus contextos;
• Necessidade de formação continuada para os professores.
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