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RESUMO 
 

Santos, Mádelin Evelyn. Temas Transversais: formação para cidadania nas aulas de 
Educação Física da Educação de Jovens e Adultos. 2015. 53 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2015. 
 
Essa pesquisa teve como anseio, investigar o reconhecimento dos alunos da EJA acerca da 
Educação Física na construção do cidadão. A partir desse pressuposto, foram utilizados os 
Temas Transversais como base de discussão e reflexão para processo de formação para 
cidadania. Através da proposta metodológica qualitativa, caracterizada pela pesquisa-ação, 
foi estruturada em etapas: análise bibliográfica sobre a situação problema, um questionário 
objetivo (inicial), as aulas dentro dos Temas Transversais e o questionário subjetivo (final). 
Dentro das expectativas, foram observadas consideráveis mudanças, quanto aos olhares 
dos alunos sobre a disciplina, passando a dar mais importância, e vendo as possiblidades 
de aprendizagem para serem utilizadas em seus cotidianos. Portanto, o resultado mostrou 
que é possível sim trabalhar a Educação Física de maneira crítica e reflexiva, e diante disso, 
construir uma educação para cidadania. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Física, EJA, Temas Transversais, Cidadania. 
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ABSTRACT 
 

Santos, Mádelin Evelyn. Temas Transversais: formação para cidadania nas aulas de 
Educação Física da Educação de Jovens e Adultos. 2015. 53 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 
2015. 
 
 
This research was longing to investigate the recognition of adult education of students about 
physical education in the construction of the citizen. From this assumption, we used the 
Transversal themes as the basis of discussion and reflection for the process of citizenship for 
citizenship. Through qualitative methodological approach , characterized by action research 
was structured in stages as bibliographic analysis of the problem situation , an objective 
questionnaire (initial) , the classes within the Cross Cutting Themes and subjective 
questionnaire (final) . Within expectation, considerable changes were observed, as students 
of views on the subject, starting to give more importance, and seeing the possibilities of 
learning to use in their daily lives. Therefore, the results sampled that it is possible to work 
Physical Education in a critical and reflective way, besides, build an education for citizenship. 
 
 
 
 
Key words: Physical Education, Adult and young people Education, Transversal Themes, 
and Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação no Brasil, durante muito tempo, seguiu dentro de uma concepção 

tradicional e, embora houvesse tentativas de rompimentos desses métodos dentro 

das propostas escolanovistas, manteve-se assim até a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

Essa transformação é confirmada no fato de que: 

 

a educação , dever  da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o desenvolvimento pleno do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Título 
II,art.2º,p.9). 

 

Essa proposição da educação, como formação plena do cidadão, não tem 

sido fácil de ser integralmente cumprida, já que ainda existem muitas barreiras a 

serem superadas, tais como: professores mal preparados, remunerações 

inadequadas, falta de reconhecimento e investimentos na formação continuada, 

entre outros. Isso pode levar ao baixo rendimento dos alunos, pois cotidianamente 

tem-se observado o quanto a Educação Básica carece de mudanças e 

reestruturações, a partir de melhores investimentos financeiros na educação como 

nos países desenvolvidos, maior ênfase na capacitação dos professores com mais 

foco na prática, nivelado a algumas escolas públicas (e particulares) para que todos 

tenham as mesmas possibilidades, obtendo-se mais eficácia na formação de 

indivíduos conscientes de seus direitos e cumpridores de seus deveres. Além disso, 

nota-se a precariedade em questões imprescindíveis no que tange a investimentos e 

fiscalizações adequadas às infraestruturas, pois estas, atualmente, desfavorecem a 

melhora no desempenho do trabalho e consequentemente das aprendizagens dos 

alunos. Junto a esses fatores críticos, outros casos relevantes devem ser 

considerados, pois frequentemente o respeito, ética, solidariedade e outras 

necessidades para a boa convivência social vêm diminuindo à medida que a 

sociedade vai “evoluindo”. Consequentemente esses fatores vêm dando espaços ao 

alto índice de intolerâncias, gerando mais violência, além de inúmeros tipos de 

preconceitos, usam de drogas e muitas outras mazelas sociais. 

Quanto à Educação de Jovens e Adultos (EJA), surgiu a partir de algumas 
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transformações sociais iniciadas na década de 30, que como consequência 

aumentou a população nos centros urbanos e o Governo viu a necessidade de 

investir nessa modalidade de ensino, para auxiliar na lucratividade, capacitando os 

indivíduos para servir como mão de obra. Em busca dessas mudanças econômicas, 

o objetivo não seria uma educação de boa qualidade e sim para aumento da 

produção. Lima (1999, apud GONZAGA, 2007, p. 140-141) diz que havia uma 

projeção de transformação econômica, para competir com o exterior, fazendo com 

que a economia fosse capaz de suprir tanto a parte interna, quanto externa, através 

do desenvolvimento industrial e tecnológico. Ou seja, a maior preocupação foi com o 

aumento do capital, e embora o Estado tivesse ampliado no atendimento 

educacional, não trabalhou na qualidade do ensino. 

 A EJA assim que criada, passou por momentos críticos e de fracasso, no 

entanto, novos investimentos foram feitos, construindo dessas barreiras novas 

possibilidades para o sucesso. A partir daí, é necessário estabelecer novas 

concepções dentro do processo de ensino, considerando toda dinâmica social e 

suas relações como processo de aprendizagem (GONZAGA, 2007).  

Dentro de todo esse contexto, a disciplina Educação Física, atrelada às 

propostas pedagógicas na escola, tem seu grande valor na formação do cidadão.  

Entretanto até chegar nesse processo histórico de reconhecimento passou por 

momentos conturbados.  

Contudo, depois disso, a partir da década de 80, em que passou por um 

período de valorização através do conhecimento de inúmeros profissionais que 

voltaram especializados de diversas partes do mundo, ressignificaram a Educação 

Física através de suas abordagens e Darido (2001, p.3 apud CASTELLANI FILHO, 

1993 e BRASIL, 1997). 

 [...] afirma que as mudanças ocorridas na Educação Física foram 
resultado de dois motivos distintos, porém não excludentes. O 
primeiro deles diz respeito ao modelo educacional que, no que tange 
à formação de homens com consciência do tempo que vivem, 
deixava muito a desejar, precisando, portanto, ser modificado para 
sincronizar-se aos novos tempos.  
O segundo motivo está relacionado com a questão da produtividade. 
Assistíamos, naqueles anos, ao avançar de um processo de 
automação da mão de obra, até então apoiada na força de trabalho 
humana, que fez por secundarizar a importância da construção do 
modelo de corpo produtivo (BRASIL, 1997a). 
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Dentro dos fatos ocorridos, fica claro que para uma formação mais eficiente 

para a cidadania, de seres autônomos, críticos e reflexivos, existem assuntos 

relevantes do cotidiano, que devem ser tratados numa visão transformadora. A partir 

disso surge nomenclatura específica “temas transversais” que aparece pela primeira 

vez no Brasil nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (BRASIL, 1997a), 

lançado pelo governo federal, inspirado no modelo curricular espanhol. Esses temas 

devem ser abordados por todas as disciplinas escolares, inclusive a Educação 

Física, já que são vistos como problemas da sociedade brasileira em prol de 

soluções e conscientização dos indivíduos envolvidos de acordo com as 

necessidades (DARIDO, 2012). 

Os temas transversais citados pelos PCN’s são: ética, meio ambiente, 

pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, como também trabalho e consumo 

podendo abordar outros temas de interesse, de acordo com o contexto (DARIDO, 

2012). Ou seja, é o momento de se trabalhar toda conscientização, através da luta 

pelos seus interesses, respeitando, compreendendo e refletindo sobre os fatos 

ocorridos na sociedade de forma autônoma. 

 

 
 

1.1 PROBLEMA 

   
Levando em consideração que através do diálogo com os alunos acerca da 
disciplina, foi notado que a Educação Física era vista apenas como “momento de 
descontração”, como fazer com que as aulas, teóricas/ práticas, de Educação Física 
podem ser reflexivas?  
 

[...] conceito de reflexão na ação (ou reflexão na prática) caracteriza-
se como um conhecimento tácito que o professor mobiliza e elabora 
durante a própria ação; o professor ativa os seus recursos 
intelectuais (conceitos, teorias, crenças, técnicas), diagnostica a 
situação, elabora estratégias de intervenção e prevê o curso futuro 

dos acontecimentos (SCHÖN, 2000 apud SILVA; KRUG, 2008, p.1); 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar como os temas transversais, tanto nas aulas teóricas quanto nas 

práticas de Educação Física na EJA, podem favorecer a formação do cidadão pleno, 

consciente de suas funções na sociedade, fazendo das aulas momentos mais 

dinâmicos, prazerosos e atrativos.  

 

  

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•. Verificar como os discentes reconhecem a Educação Física como disciplina 

colaboradora da leitura da realidade social; 

•. Organizar os temas transversais de maneira relevante e significativa, sobre 

os problemas atualmente ocorridos em sociedade, através dos conteúdos da 

Educação Física; 

•. Analisar se houve mudança sobre as perspectivas das aulas de Educação 

Física para a plena formação da cidadania. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo justificou-se pela possibilidade de contribuir para elaboração de 

um currículo mais significativo com a inter-relação entre a formação da cidadania 

nas aulas de Educação Física, junto aos Temas Transversais por meio da cultura 

corporal de movimento que segundo os PCN’s,  

 

[...] tem como tema o jogo, a ginástica, o esporte, a dança, a 
capoeira e outras temáticas que apresentam relação com os 
principais problemas dessa cultura corporal de movimento e o 
contexto histórico-social dos alunos (BRASIL, 1998a p.26).   

 

Sendo assim poderá contribuir para a ampliação de reflexões sobre esses 

assuntos relevantes de maneira autônoma, crítica e reflexiva, inspirando novos 
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olhares a respeito da disciplina. 

A expectativa é que, este estudo possa vir a contribuir com conhecimentos 

mais plurais, relativos às aprendizagens, permitindo ver as dimensões da Educação 

Física como área da cultura corporal que poderá colaborar na formação do cidadão, 

trazendo olhares positivos sobre a sua importância para os temas conectados com 

as realidades atuais, nas quais todas as pessoas envolvidas possam refletir, aplicar 

e expandir suas capacidades. 
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2.  EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil surgiu através de diversos 

interesses do Estado e outros setores, baseados no crescimento industrial de uma 

economia capitalista. Foi a partir daí que passou a haver preocupação em qualificar 

a classe popular, para produzir riquezas e saciar suas necessidades. 

 

Os primeiros documentos oficiais de atenção à EJA eram uma 
resposta às necessidades do capital: mão de obra minimamente 
qualificada para atuar na indústria, maior controle social, além de 
diminuir os vergonhosos índices de analfabetismo (CURY, 2000 apud 
SAMPAIO, 2009, p. 18). 

 

No entanto, essa estrutura educacional desapropriada e não sistematizada, 

em prol apenas da produção de mão-de-obra qualificada, secundarizou o principal 

objetivo da educação, e consequentemente esse atendimento educacional 

inadequado trouxe consigo alguns pontos críticos a serem discutidos e refletidos em 

busca de uma solução, pois ainda percebemos as consequências de toda essa 

desestruturação na educação de jovens e adultos atualmente. 

Uma das suas características educacionais históricas a ser citada, é a relação 

entre a classe dominante – objetivo de manter o status quo – e a classe popular que 

tinha como função estar pronta para servir através de seu trabalho, como tem sido 

desde a concepção de educação. Isso pode ter trazido alguns reflexos negativos, 

pois alguns alunos ainda se sentem discriminados por estudar nessa modalidade de 

ensino, por serem considerados incapazes pelo atraso acadêmico, ou até mesmo 

prejudicados pelo tempo mais restrito para aprendizagem de tantos conteúdos, 

influenciando até na autoestima do aluno. Toda essa desmotivação, muitas vezes vai 

criando uma evasão escolar, e cabe ao professor (equipe pedagógica) intervir nesse 

processo, em busca de uma solução, afinal, o principal aspecto a ser considerado 

nessa modalidade seria em suas perspectivas social e de vida (saber ser) e não se 

restringir a aspectos técnicos e teóricos (LIMA, 1999). 

Até chegarmos à atualidade da EJA, muitos obstáculos foram superados, pois 

passamos por momentos em que se exigiam uma rápida alfabetização (mecanizada 
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e descontextualizada), e viam o analfabetismo como efeito econômico, fazendo com 

que eles sofressem muitos preconceitos, até que seus saberes e capacidades 

fossem reconhecidos; mas graças a Paulo Freire e outros membros envolvidos na 

alfabetização, como católicos, estudantes e intelectuais, envolvidos num ato político, 

foram surgindo alguns avanços na educação, e mesmo com a intervenção militar, 

grupos paralelos continuaram esse trabalho contínuo, em prol de uma educação 

dialógica, crítica e criativa, através da resolução de problemas (BRASIL, 2001). 

 A Educação Física escolar tem grande importância na formação do cidadão, 

inclusive na Educação de Jovens e Adultos (EJA), já que essa disciplina, por estar 

atrelada à cultura corporal, proporciona novas informações, vivências e valorizações 

dessa ampla diversidade, auxiliando simultaneamente na construção da cidadania e 

consciência de seu papel social, além de garantir melhor autonomia para 

manutenção e qualidade de vida. Sendo a cultura corporal uma área de 

conhecimento a ser trabalhada na Educação Física escolar podemos dizer que: 

 

[...] derivam daí conhecimentos e representações que se 
transformam ao longo do tempo. Ressignificadas, suas 
intencionalidades, formas de expressão e sistematização, constituem 
o que pode chamar de cultura corporal de movimento (BRASIL, 
1998a, p.28). 
 
 

Apropriar-se desse tipo de conhecimento, através da Educação Física, 

possibilitará a construção de alunos mais autônomos e conscientes da realidade que 

os cerca, além de se sentirem melhor introduzidos na sociedade. Isso poderá 

demonstrar que a Educação Física vai muito além de simples movimentos, já que 

existe uma vasta problematização dentro da expressão corporal. 

Demonstrar para esse público que essa disciplina não se resume apenas aos 

esportes, pois isso acaba tornando uma aula excludente (sem prestígio para grande 

parte dos discentes) e orientar que pode haver, sim, uma perspectiva de 

transformação nas aulas, para momentos mais prazerosos aos participantes, e a 

partir desse pressuposto, novas buscas de experiências dentro da disciplina, 

valorizando-os e trazendo conteúdos novos, de acordo com suas possibilidades.  

Com isso, cada vez mais eles irão percebendo suas capacidades, tendo maior 

autoconhecimento, agregando mais valor às novidades adquiridas e suas 
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mudanças. Dando mais espaços a eles, vão surgindo encorajamentos para novas 

aprendizagens e possibilidades de experiências sem receios dos novos desafios. 

 

3. TEMAS TRANSVERSAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

Sendo a função da escola, através de suas disciplinas, formar para cidadania 

através dos seus conteúdos, “os Temas Transversais têm um papel diferenciado por 

tratar de assuntos diretamente vinculados à realidade e seus problemas” 

(BRASIL,1997a, p.41), ou seja, os problemas nos quais a sociedade está inserida, 

seja nas questões sociais, culturais ou econômicas. 

 

A escola vem tentando mudar seu papel ao longo do desenvolvimento da 

sociedade, e, atualmente, como umas das suas inúmeras funções está a formação 

para cidadania, mas não podemos generalizar, pois muitos professores ainda se 

prendem apenas a “transmitir” conceitos.  Para (SANTOS, 2012, p.1 apud SANTOS, 

2016). 

 

[...] nas escolas percebe-se a preocupação em ensinar todo o 
conteúdo proposto, imaginando assim que quanto mais 
conhecimento transmitir ao aluno, mais ele irá se desenvolver, mas 
sabe-se que isso não é verdade, já que os alunos só assimilam as 
coisas quando fazem sentido para eles. 

 

  Visando uma ressignificação dos saberes, Zabala (1998) afirma que é 

indispensável no processo de ensino e aprendizagem a interação entre conteúdo, 

professor e aluno, estando atento à individualidade de cada um, para que os 

desafios propostos sejam alcançados. 

 Para atingir esse objetivo, é necessário abordar temas que os façam refletir 

sobre a realidade social, através de temas de abrangência nacional; urgência social, 

local e dentro do contexto dos alunos, possibilitando melhor significado e 

aprendizagem. 

Como um dos meios de atingir esse objetivo utilizamos os: 

 

[...] temas transversais, que podem ser definidos como problemas 
que a sociedade brasileira enfrenta e que o governo e a própria 
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sociedade têm dificuldade de encontrar soluções e, por isso, 
encaminham para a escola e para outras instituições educacionais a 
tarefa de tematizá-los (DARIDO, 2012, p.10). 

 

Através dessas discussões, colocam-se prioridades de acordo com a 

realidade local, de forma relevante como meio de auxílio para formação do indivíduo 

para viver em sociedade, ou seja, “ensinar educação física não significa ensinar 

apenas técnicas e táticas. Mais do que isso, significa oferecer uma formação ampla 

voltada para formação do cidadão crítico”. (DARIDO, 2012, p.11). E com isso, os 

alunos irão deixar de ver a disciplina como uma prática com fim em si mesma e terão 

um olhar reflexivo dentro das contextualizações das informações, já que a Educação 

Física: 

 

[...] ao longo de sua história, priorizou os conteúdos numa dimensão 
quase que exclusivamente procedimental: o saber fazer, e o não 
saber sobre a cultura corporal ou como se deve ser – embora essa 
última categoria aparecesse na forma de currículo oculto (DARIDO, 
2012, p.15). 

 

Através dessas informações, observa-se que a função da Educação Física 

voltada para a formação da cidadania, deve ser ensinada dentro de sua 

especificidade, ou seja, do seu bloco de conteúdo - jogos, esportes, danças, lutas, 

ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo – nas 

dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais (BRASIL, 1998a), para que o 

aluno aprenda de forma integral os conteúdos propostos e haja sempre a reflexão. 

Existem diferentes modos de compreensão dos temas transversais, já que 

todas as disciplinas podem abordar como eixo e que poderia servir como meio de 

transformação social, através de um novo olhar da realidade que os cerca. Para 

(BUSQUETS 1998, apud DARIDO, 2012, p. 18) “os temas transversais deveriam ser 

o centro das preocupações do currículo em função da sua importância para as 

transformações sociais necessárias”. Ou seja, através dos conceitos 

tradicionalmente estipulados, associado aos temas transversais, o conteúdo faria 

maior sentido, auxiliando o processo de aprendizagem. 

Existem alguns temas transversais específicos a serem trabalhados, porém 

não existe nada que proíba que outros temas possam ser abordados, já que as 
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urgências variam de localidades, como por exemplo, o tema violência que se 

encaixa nessa urgência, assim como preconceitos entre tantos outros. O tema 

dependerá da realidade e do contexto no qual a escola estará inserida, porém 

vamos nos ater aos temas fornecidos pelos PCN’s. 

 

 

3.1 ÉTICA 

 

Quando abordado esse tema, muito se tem a discutir, pois o assunto envolve 

mais que um simples conhecimento prévio e/ou conceitos adquiridos pelo indivíduo 

na formação acadêmica; engloba toda uma formação de valores ligados às próprias 

escolhas como dignidade, solidariedade, respeito, justiça, dentre outros.  

Na vivência da Educação Física escolar – principalmente nas aulas práticas – 

em que existem misturas de sentimentos, alvoroços em grande intensidade, é 

necessária essa reflexão. 

Segundo Darido (2012, p.20),  

 

[...] discutir ética na escola trata-se de discutir o sentido ético da 
convivência humana em suas relações com várias dimensões da 
vida social: o ambiente, a cultura, o trabalho, o lazer, o consumo, a 
sexualidade e a saúde.  

 

Seja de maneira explícita ou não, esse tema deve ser problematizado, pois 

pelo fato da disciplina ter característica tão dinâmica e com maior grau de interação 

entre os indivíduos, pois as intervenções podem transformar a vida de um indivíduo 

através de diálogo e da compreensão das situações cotidianas, além de ser um 

assunto que pode perpassar por todos os outros. 

 

3.2   PLURALIDADE CULTURAL 

 

A sociedade brasileira é composta por diversas etnias, formando uma grande 

diversidade cultural. Junto com toda essa mistura, grandes desafios devem ser 

superados, pois passamos por momentos conturbados de discriminações culturais, 

raciais, religiosa, entre outras situações de desconforto e desrespeito com essa 
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diversidade. Como foi mencionado, 

 

[...] o tema transversal pluralidade cultural tem como objetivo o 
desenvolvimento do respeito e da valorização das diversas culturas 
existentes no Brasil, contribuindo assim para uma convivência mais 
harmônica em sociedade, com repúdio a todas as formas de 

discriminação. (DARIDO, 2012, p.22) 
 

Essa discussão traz conhecimento, e este pode ser um primeiro passo para o 

respeito. Sendo assim, através desses diálogos poderemos beneficiar o processo de 

conhecimento, vivência e convivência tanto da cultura quanto das outras formas de 

discriminação e preconceitos, de maneira reflexiva, respeitando essas diversas 

formas de expressão, podendo amenizar a discriminação decorrente da falta de 

informações. Para os PCN’s: 

 

[...] o acesso a esse conhecimento contribui para a adoção de uma 
postura não preconceituosa e não discriminatória diante das 
manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais 
(religiosos, econômicos e de diferentes origens regionais) e das 

pessoas que deles fazem parte. (BRASIL, 1998a, p.39) 
 

Diante disso, cabe ao professor problematizar essas questões, com propósito 

de abrir espaços para conhecer e refletir sobre a diversidade que os cercam, 

fazendo com que os alunos percebam o quanto a pluralidade cultural influencia na 

sociedade e a sociedade na cultura. 

 

3.3   MEIO AMBIENTE  

 

Muitas vezes quando esse tema é mencionado nas aulas de Educação Física, 

para alguns alunos, acaba não fazendo tanto sentido. Isso acontece porque esse 

tema é associado a outras disciplinas e com isso os discentes não veem motivos 

para ser novamente abordado. Contudo, quando começa a ser discutido, passa a ter 

mais sentido, pois os mesmos começam a refletir sobre além da preservação e do 

equilíbrio ambiental. 

O que se tem observado quando o assunto é abordado, é que muitas coisas 

devem ser feitas para que possa haver um equilíbrio para um desenvolvimento 
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sustentável, já que à medida que a sociedade evolui, o desmatamento vem 

crescendo. Outros temas como exploração de recursos naturais também podem ser 

relevantes, já que atualmente muitos esportes e atividades físicas vêm sendo 

praticados na natureza. Neste sentido,  

 

[...] é preciso refletir sobre como devem ser essas relações 
socioeconômicas e ambientais, para se tomar decisões adequadas a 
cada passo, na direção das metas desejadas por todos: o 
crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental 
(BRASIL, 1997b, p.27).  

 

 

Numa prática reflexiva, abordando esse tipo de tema, poderemos formar 

cidadãos conscientes, além de muitos problemas ambientais poderem ser evitados. 

 

3.4 TRABALHO E CONSUMO 

 

Esse tema tem como objetivo questionar com os educandos a pluralidade de 

serviços presente em cada objeto ou serviços que consumimos.  

 

[...] a maximização do lucro a qualquer custo, o incremento da 
tecnologia, a diminuição dos postos de trabalho, o desemprego, as 
estratégias agressivas de venda, a manipulação de desejos fazendo 
surgir novas necessidades e novos padrões de consumo, o consumo 
de determinadas marcas, a qualidade, durabilidade e adequação ao 
uso de certos produtos, são alguns temas que devem ser discutidos 
(DARIDO, 2012, p. 25-26).  

 

Ou seja, existe toda uma reflexão sobre contexto social de acordo com a 

realidade vivida em cada grupo, indo contra uma desigualdade social e lutando por 

justiça, em busca da construção da cidadania de maneira crítica e, pleiteando pelos 

seus direitos e valorizando ações cotidianas. 

 

3.5 ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

Nas escolas, a orientação sexual deve ser tratada de maneira bem 

esclarecida, sem discriminações, considerando tanto o currículo oculto dos 
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discentes, quanto o respeito à diversidade de ideias. Havendo como parte do bloco 

de conteúdos o conhecimento sobre o corpo um dos eixos norteadores da Educação 

Física, é necessário que esse tema seja explorado em todas as dimensões, já que 

essa abordagem vai muito além de prevenções, sexualidades e gêneros. 

 

A sexualidade humana está permeada de símbolos que direcionam o 
desejo e são por eles direcionados. Não se limita aos órgãos 
sexuais; todo o corpo humano é sexualizado, ainda que se 
privilegiem, no ato sexual, os órgãos genitais (PINTO, 1999, p.18). 

 

Esse tema quando for abordado, deve ser de maneira contextualizada, para 

gerar maior entusiasmo e prontidão na aprendizagem, já que é frequentemente 

exposto nos meios de comunicações e de tão fácil acesso a todos, além de estar 

bastante explícito dentro da nossa cultura. 

 

 

 

3.6 SAÚDE 

 

Quando se fala em Educação Física, automaticamente associa-se à saúde já 

que, através da prática de exercícios físicos adequados, associando à boa 

alimentação, pode-se alcançar melhor qualidade de vida e longevidade. Esse 

assunto quando referido, nos remete a inúmeros tipos de perspectivas, não apenas 

a ausência de doença, uma vez que vários aspectos estão relacionados a esse tema 

como, por exemplo, o biológico, ambiental e sociocultural, dentre outros. Essas 

concepções estão em constantes atualizações, e a Educação Física tem um papel 

primordial de manter os alunos sempre atualizados, através de discussões 

contextualizadas (DARIDO, 2012). 

A partir daí, cabe aos professores, tanto de Educação Física, quanto das 

outras disciplinas, de maneira transdisciplinar, abordar esse tema de maneira 

reflexiva, para que os alunos se tornem mais autônomos em relação a sua saúde 

dentro de todos os aspectos. 
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4. METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica desse trabalho é qualitativa que consiste “na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para 

analisá-las” (MARCONI e LAKATO, 2007, p.188). 

Essa pesquisa ocorrerá em forma de pesquisa ação, ou seja,  

 

[...] com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 
ou participativo (THIOLLENT, 2011, p.20). 

 

A instituição em que ocorreu a pesquisa foi numa escola municipal no centro 

do bairro de Engenheiro Pedreira, Escola Municipal Bernardino de Melo, no 

município de Japeri.  Essa escola funciona em três turnos, sendo do sexto ao nono 

ano no primeiro e segundo turnos e de quinta a oitava fase, à noite, a EJA. A 

unidade escolar tem o total de mil oitocentos e trinta e oito alunos matriculados, 

sendo mil setecentos e setenta e oito frequentando. A infraestrutura da escola é 

muito boa, embora tenha que haver algumas melhoras nas infraestruturas. A 

dependência é formada de quinze salas de aulas, uma secretaria, auditório, 

despensa, cozinha, direção, biblioteca, pátio, almoxarifado, sala de professores, 

refeitório, sala de recurso, sala de leitura, quadra poliesportiva, laboratório de 

ciências e informática, sala de vídeo, sala de orientador pedagógico (OP) e 

orientador educacional (OE), dez banheiros. 

Sobre o quantitativo de funcionários, existem cento e cinquenta e seis 

estatutários, vinte e dois contratados e dois comissionados, totalizando cento e 

oitenta. Como está localizada próxima à estação ferroviária, essa unidade escolar é, 

também, muito procurada pelos moradores dos bairros ao redor, pela facilidade de 

acesso. 
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Figura 1: Local da pesquisa 

 

            Fonte: própria autora. 

 

Como critério para realizar a pesquisa, optou-se por turma recém-chegada na 

unidade escolar, pois acreditei que o resultado seria mais relevante, já que nunca 

tinha ministrado aulas anteriormente a eles. A diagnose dos alunos a respeito dos 

temas transversais foi feita em uma turma bastante mista da V fase, com 37 alunos 

matriculados (frequentes, por volta de 26 a 30), sendo o mais novo com 16 e o mais 

velho com 52 anos. Boa parte deles voltou a estudar depois de terem parado por 

alguns anos, por motivos pessoais; alguns desses trabalham diariamente e uma 

minoria é de adolescentes que estão nessa série por algumas repetências ou 

abandono de estudos, com isso se atrasando na vida acadêmica. 

Para reconhecer a percepção da turma a respeito da disciplina, foi elaborado 

um questionário (APÊNDICE A), que pode ser definido: 

 

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais 
ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 
(GIL, 1999, p.128) 

 

 Esse instrumento foi composto de sete questões objetivas e estratégicas, 

para identificar o conhecimento prévio, mesmo de forma implícita, sobre os temas 

transversais e suas possibilidades na formação para cidadania, através da Educação 

Física. Essas perguntas foram baseadas na obra de Darido (2012). 

O questionário foi respondido em grupos de cinco a seis alunos, com intuito 

de promover a interação, reflexão coletiva, respeito às opiniões divergentes dentre 

outros. A partir dessa troca de informações, novas aprendizagens puderam surgir de 

forma prazerosa e significativa. Ao término do questionário de maneira dinâmica e 
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descontraída, em uma “mesa redonda”, cada grupo expôs sua opinião sobre os 

temas propostos, e deram exemplos de maneira contextualizada acerca de seus 

currículos ocultos e da realidade que os cerca, essas informações foram registradas, 

e auxiliaram nos planejamentos de aulas. 

Após a aplicação do questionário inicial, foram criados cinco planos de aulas, 

que abordaram alguns temas transversais como trabalho e consumo, orientação 

sexual, pluralidade cultural, saúde e ética. A partir daí ocorreram nove encontros, 

sendo um por semana, com os discentes entre aulas teóricas e práticas (sendo cada 

dia dois tempos de cinquenta minutos), em que se discutiu, praticou e refletiu sobre 

diversas questões dentro da relevância social, respeitando a característica da área e 

dos alunos, tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas. Sendo assim, o objetivo 

seria proporcionar, através da cultura corporal de movimento, um olhar crítico com a 

intenção de averiguar se poderiam haver mudanças em seus conceitos, atitudes e 

procedimentos. Ao término das aulas, problematizaram-se questões de seus 

cotidianos, importantes de serem discutidas na formação para cidadania. 

Na etapa final da avaliação, com a intenção de perceber se o propósito havia 

sido atingido, foi colocada uma pergunta subjetiva (APÊNDICE B), sobre os temas 

transversais, para averiguar se ocorreu ou não alguma mudança a respeito das 

perspectivas das aulas de Educação Física. A partir das falas, durante os discursos, 

fui anotando as ideias mais interessantes para dar maior consistência à pesquisa.  

 

 

Figura 2: Avaliação e discussão sobre o questionário inicial. 

 

Fonte: própria autora. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

 

No segundo semestre de 2015, foram aplicadas as aulas estrategicamente 

baseadas nos temas transversais para todas as turmas. No entanto para avaliação 

através dos questionários, apenas uma, em que o intuito seria verificar a concepção 

do grupo a respeito da Educação Física em relação à formação da cidadania dentro 

de sua especificidade. Dentro das observações durante as aulas, tanto teóricas 

quanto práticas, ao analisar as respostas das entrevistas, discussões em classe e 

algumas variações comportamentais nas aulas práticas, foram notadas algumas 

reflexões a respeito da disciplina, das suas características e função social. 

Após uma conversa prévia (de maneira informal) com a turma a respeito de 

que seria na concepção deles a Educação Física e qual importância na escola, foi 

aplicado um questionário inicial (respondido em grupo) para diagnosticar quais 

questões eles poderiam associar a essa disciplina. Essa dinâmica foi muito 

interessante, pois os alunos refletiram a respeito da disciplina e dos conteúdos, 

importantes para sua formação acadêmica, influenciando assim no seu aspecto 

social.      

Gráfico 1: Visão da Educação Física 

 

 

 

 

 

                                                           
 
  Fonte: própria da autora 

 

Em relação à minoria que respondeu NUNCA, foi alegado de modo geral que 

a Educação Física serve de descontração, relaxamento em relações as aulas mais 

“tensas” na escola, e que importante mesmo é Português e Matemática. 

 

 “Não vejo tanta importância, pois essas atividades das aulas podem 
ser feitas fora da escola”. (Grupo 1) 
  
“É importante para o corpo, mas outras matérias são mais 
importantes para utilizar no cotidiano. ” (Grupo 1) 

A Educação Física é uma disciplina tão 
importante quanto as outras, para formação 
de cidadão conscientes de seus direitos e 

deveres. Nunca 15%

Quase nunca 9%

As vezes 36%

Quase sempre 30%

Sempre 10%
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“Aprender conteúdos na quadra, para usar no cotidiano, pode ser 
difícil. ” (Grupo 3) 
  

 Parte que respondeu QUASE NUNCA, acha que se fosse mesmo importante, 

teria mais vezes na semana, como outras disciplinas. 

 

“Talvez possa ter, mas se teve, não percebemos. ” (Grupo 2) 
 
“Acho que não muito, pois temos pouco tempo de aula em sala. ” 
(Grupo 1) 
 
“Acho que nas aulas práticas, não aprendemos coisas tão 
importantes, pois praticamos na rua, diferente de outras disciplinas. ” 

(Grupo 3) 
 

 Aos comentários de ÀS VEZES, grande maioria, disseram que talvez tenha 

partes importantes para conhecer, mas não sabem explicar o quê. 

 
“Acho que tem momentos que podem ser necessários, pois exercício 
faz bem pra saúde. ” (Grupo 2) 
 
“Tem maior interação entre a turma. ” (Grupo 4) 
 
“Podemos aprender práticas diferentes. ” (Grupo 5) 
 

 Aos que achavam QUASE SEMPRE, acreditam que se não fosse importante, 

não teria no currículo. 

“Todas as disciplinas têm sua importância. ” (Grupo 5) 
 
“Educação Física é importante, para cuidarmos melhor da saúde. ” 
(Grupo 3) 
 
“Os que acham SEMPRE alegaram que quanto mais informações 
tiverem, mais estarão capacitados. ” (Grupo 1) 
 

Achamos que é muito importante SEMPRE ter aula dessa 
disciplina. 
  
“Podia ter mais tempos dessa disciplina. ” (Grupo 2) 
 
“Cada disciplina tem sua importância, Educação Física é a melhor. ” 
(Grupo 3) 
“Nas aulas de Educação Física, trabalhamos o corpo e a mente. ” 
(Grupo 2) 
 
 

Os comentários dos alunos mostraram a percepção de Educação Física da 
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turma, que de modo geral, vê a disciplina sem muita importância, por acreditarem 

que não possa haver processos reflexivos, que trarão benefícios na sua vida 

acadêmica e social, vendo outras disciplinas como mais importantes para a sua 

formação. A partir daí, observei que ainda existem ranços do processo histórico da 

formação da disciplina – que era pautada apenas no saber fazer, sem 

contextualização – a serem superados, para alcançar uma prática pedagógica 

reflexiva. A partir desse primeiro momento, para integral formação do indivíduo, nota-

se que novas estratégias devem ser criadas, para que esse olhar sobre a Educação 

Física seja alterado.  

Zabala (1998) a partir do momento que o indivíduo experimentar os conteúdos 

em todas as dimensões, ele valorizará o conhecimento. Nesse sentido, o tratamento 

dado à Educação Física enquanto componente curricular não deveria desprezar ou 

relegar o segundo plano as dimensões conceituais e atitudinais dos conteúdos, 

supervalorizando apenas o saber-fazer.  Ou seja, a educação tem que ser integral, 

para a formação da cidadania. 

                                  Gráfico 2: Valores trabalhados na Educação Física 

 

                                                                                             Fonte: própria da autora 

 

          Os grupos que defenderam a opinião NUNCA alegaram que na hora do jogo, 

vence o melhor.  Além de afirmarem que se não for para ganhar, não precisa nem 

jogar. 

 
“A melhor parte da Educação Física, é a parte da competição. ” 
(Grupo 2) 
 
“É muito bom quando tem torneio entre as turmas, claro que o 
importante vai ser sempre ganhar. ” (Grupo 3) 
“Jogar com intuito só de participar, não tem graça. ” (Grupo 4) 
 
“O jogo quando está “valendo” é muito melhor de se jogar. Vencer é 
bom demais. ” (Grupo1). 
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 Aos que afirmaram QUASE NUNCA, disseram que aparecia, mas não 

sabendo definir os momentos e na verdade achavam indiferente no jogo. 

 

“Há momentos para tudo, então mesmo quando for difícil, temos que 
colocar em prática esses valores. ” (Grupo 3) 
 
“Nas aulas práticas, perdemos a cabeça com facilidade, e é difícil 
agir certo sempre. ” (Grupo 4) 
 

Os que definiram como ÀS VEZES, acham que são importantes esses 

aspectos positivos, mas se deixar de cumprir uma vez ou outra, não terá problema. 

 
“Nas aulas práticas, na hora da tensão, às vezes perdemos a 
cabeça, mas depois nos acertamos, sem problemas. ” (Grupo 5) 

 
“Nos momentos dos jogos, às vezes ficamos mais tensos e 
acabamos desrespeitando o próximo. ” (Grupo 5) 

 
 

Aos que acreditam que QUASE SEMPRE é importante assumir esses valores, 

pois acreditam que a partir do momento que deixarem de cumprir esses valores, seja 

dentro ou fora da escola, não os farão “piores” que ninguém, afinal, ninguém é 

perfeito. 

“Esse valor tem que ser respeitado, a não ser que deixem de cumprir 
com a gente. ” (Grupo 6) 

 
“Só deixo de respeitar e tudo mais, se fizerem o mesmo comigo. ” 
(Grupo 4) 

 

Para o grupo que defendeu a opção SEMPRE, acha que esses valores são 

importantes para conviver bem na escola, tanto nos jogos dentro das aulas de 

Educação Física, quanto fora, pois, para conviver em sociedade, bem como as 

pessoas ao redor, é necessário pôr esses valores em prática. 

 
“O mais importante e estar bem com o próximo, pois o respeito é a 
base de tudo. ” (Grupo 4) 

 
“Na Educação Física, mesmo nos momentos dos jogos competitivos, 
o importante é participar, pois ninguém é profissional. ”(Grupo 1) 

 
“Tem que saber respeitar as diferenças e dificuldade de todo mundo 
e buscar conviver melhor. ”(Grupo 6) 

 
“Ajudar ao próximo é muito importante, pois ninguém chega a lugar 
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nenhum sozinho. ” (Grupo 2) 

 

O gráfico dois e as opiniões dos grupos, fizeram perceber que valores como 

solidariedade, respeito, ética e cooperação, dentre outros são trabalhados nas aulas 

de Educação Física de maneira geral. Porém muitas outras atitudes precisam ser 

trabalhadas, pois considerável parte dos alunos não refletiu sobre esses valores 

dentro das aulas praticadas, e isso concomitantemente pode fazer diferença no seu 

cotidiano.  

Vale ressaltar que no início da Educação Física nas escolas, ocorria uma 

competição exacerbada através de uma prática excludente, em que só tinha espaço 

para os habilidosos, já que naquela época as aulas eram ministradas por instrutores 

físicos do exército e os métodos eram muitos rígidos com objetivo de construir 

homens fortes e saudáveis para servir a pátria, para garantir uma mão de obra 

melhor preparada. Como citado no Coletivo de Autores (1992, p.36), “nesse sentido 

um projeto de homem obediente, submisso, profundo respeitador da hierarquia 

social”. Ou seja, longe de formar para a cidadania através de valores positivos. 

Figura 3: Valores nas aulas de Educação Física. 

 

Fonte: própria autora. 

 

 

Gráfico 3: Aprendizagem da diversidade através dos blocos de conteúdos 

 

Fonte: própria da autora 
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 Os que responderam NUNCA acreditam que essa parte de cultura tem que 

ser aprendido em Artes, História ou outras disciplinas, pois Educação Física mesmo 

é praticar esportes e jogos, e aprender a praticar modalidades diferentes. 

 
“Acho que não, acredito que isso pode ser em outra disciplina 
mesmo. ” (Grupo 3) 

 
“Acho que podemos praticar outras modalidades diferentes e 
conhecimentos culturais podem ser adquiridos em outras disciplinas”. 
(Grupo 5) 

 

Quem marcou a opção QUASE NUNCA acha que pode se falar raramente 

sobre isso, pois se for dar aula teórica, o mais importante é ensinar as regras, para 

que se jogue da forma correta. 

 

“Acho que nessa disciplina, temos que aprender como se jogar da 
maneira certa. ” (Grupo 1) 

 
“O mais importante é praticar os jogos e aprender outras 
modalidades novas. ” (Grupo 1) 

   

 Os que disseram ÀS VEZES, acham interessantes, mas não tão importante, 

pois Educação Física é a única disciplina prática e se for para ficar na sala como as 

outras, é melhor não abordar esses temas. 

 
“Acho que tem que dar prioridade a aula prática, pois é a única 
disciplina que podemos sair de sala. ” (Grupo 3) 

 
“Podemos aprender outras modalidades, mas não precisa ser 
através das aulas na sala. ” (Grupo 4) 

 
 

 Em relação aos que escolheram QUASE SEMPRE, acreditam na grande 

importância da história de tudo que se pratica, mas interessante mesmo é a aula 

prática, sempre com novidades. 

 
“A história das modalidades é importante, mas praticar é mais ainda, 
pois trará mais benefícios ao corpo. ” (Grupo 5) 

 
“As aulas com atividades novas, são mais interessantes, mesmo 
quando não se sabe a história do que se pratica. ” (Grupo 3) 
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Boa parte que escolheu SEMPRE alegou que talvez possa ajudar a entender 

melhor outras disciplinas, podendo ter partes em comum ou se complementarem. 

 
“O conhecimento sempre trará benefícios para o cotidiano. ” (Grupo 
6) 

 
“Talvez essas novas informações possam trazer benefícios para 
entender outras disciplinas, ao se falar de cultura. ” (Grupo 5) 

 
“É interessante, pois além de aumentar o conhecimento, entendemos 
melhor sobre a nossa cultura, pois somos influenciados muitas 
vezes, sem saber. ” (Grupo 6) 

 
 

O resultado três vem sendo representado através do bloco de conteúdos: 

esporte, danças, lutas, ginástica, jogos e outros conteúdos, com intuito de averiguar 

se existem possibilidades de aprendizagens sobre diversidades étnicas e culturais. 

A consequência que isso pode ocorrer às vezes/quase sempre, por motivos 

que a própria história da disciplina explica (antes da década de 80). Isso ainda 

reflete, já que essa era uma prática pautada apenas no movimento, como meio e fim 

de sua própria prática, sem perspectivas de reflexões e a partir dele. Baseado nesse 

fato cabe ao professor buscar estratégias, dentro do contexto para que os alunos 

ampliem seus olhares a respeito da disciplina. É necessário que haja um resgate da 

cultura brasileira, com base nas próprias origens, para despertar sua identidade 

cultural, importante para formação da cidadania (COLETIVO de AUTORES, 1992). 

   

A partir daí, percebe-se o quanto é necessário trabalhar a disciplina sempre 

de modo contextualizado, para que os alunos percebam o quanto é rica a cultura 

que os mesmos estão inseridos. 

 

                    Figura 4: Diversidade nos blocos de conteúdos. 

 
                                                                                             Fonte: própria autora. 
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Gráfico 4: Meio ambiente em discussão 

 

    Fonte: própria da autora 

 

 Os que responderam NUNCA, simplesmente alegaram que esse conteúdo faz 

parte de Ciências, Biologia e até mesmo nas aulas de Geografia chega a ser 

abordado. Mas nas aulas de Educação Física, não faz nenhum sentido, falar sobre 

esse tema, pois ficará repetitivo. 

 

“Acho que cada disciplina tem que tratar de seu tema específico. ” 
(Grupo 1) 

 
“Educação Física tem que ser prática, pois outra matéria não dará 
esse tipo de conteúdo. ” (Grupo 6) 
 
“Acho que outras matérias já falam desse tipo de tema, então não 
precisa a Educação Física mencionar também. ” (Grupo 3) 
 

 

 QUASE NUNCA, foi respondido sem muito embasamento, pelo fato de dizer 

que nada é impossível nas disciplinas, porém se não for abordado esse tipo de 

tema, não fará falta alguma, já que tem disciplina para isso. 

 
“Pode até se falar sobre esse tipo de assunto, mas se não for, não 
fará diferença, pois outras matérias ensinarão. ” (Grupo 2) 

 
“Esse tipo de tema não irá fazer falta se não for ensinado na 
Educação Física, pois o principal da disciplina sempre será os 
esportes. ” (Grupo 6) 

 

 Em relação ao grupo que respondeu ÀS VEZES, como foi o mais escolhido, 

os alunos alegaram que é importante discutir sobre o meio ambiente, pois é 

necessário para vivermos num ambiente saudável, além de ajudar na preservação 

de forma consciente, beneficiando a todos, porém não fez ligação à disciplina 

Educação Física. 
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“Sempre bom conversar sobre os temas atuais. ” (Grupo 4) 

 
“As vezes seria bom, como forma de conscientização e isso pode 

trazer muitos benefícios. ” (Grupo 5) 
 

 QUASE SEMPRE levou o grupo à abordagem de que quanto mais for 

discutido esse tipo de tema, melhor para os alunos, para ficarem mais informados a 

respeito dos principais temas sociais. 

 

“Isso pode ajudar a ter mais entendimento das coisas que acontecem 
ao nosso redor. ” (Grupo 6) 

 
“É importante saber, para buscar solucionar problemas. Afinal, isso 
influenciará em tudo, inclusive na saúde. ” (Grupo 5) 

 

 

 Quanto à opinião do SEMPRE, acreditam que todos os temas podem ser 

relevantes de serem tratados, independentes da disciplina, em prol de uma melhor 

educação. 

 

“Para se ter melhor aprendizado, é importante que alguns assuntos 
sejam relembrados em outras disciplinas. ” (Grupo 4) 

 
“É interessante pelo fato de ligar temas atuais, com outras disciplinas 
e com a Educação Física, pois fica mais fácil de aprender. ” (Grupo 
2) 

 

O gráfico relatou como a classe via a importância de discutir sobre o meio 

ambiente no âmbito escolar. De acordo com o que foi demonstrado, metade da 

turma deu breve importância e o restante ficou com a opinião bem dividida a respeito 

do assunto. Isso se dá pelo fato de não ser tão comum abordar esse tipo de tema 

nas aulas de Educação Física, e com isso, os alunos não conseguiram fazer ligação 

desse tema às aulas.  No entanto é necessário “desenvolver o hábito de silenciar em 

meio à natureza, ampliando capacidade de percebê-la, de sentir-se parte, de 

responsabilizar-se pela sua manutenção” (BRASIL, 1998a, p. 40). A partir desse 

diálogo, poderá haver futuras intervenções dos alunos, acerca de vários aspectos 

ambientais. 
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                         Figura 5: Meio ambiente em discussão. 

 

                                                                     Fonte: própria autoria. 

 
Gráfico 5: Gêneros e papeis sociais na Educação Física 

 

Fonte: própria da autora 

 

Na observação do quadro cinco, pode-se considerar o mais polêmico, num 

aspecto positivo, em relação aos outros temas abordados. Isso acontece, pois vários 

valores, culturas, vivências e experiências estão por trás de cada tipo de opinião.  

 

 A minoria que respondeu NUNCA afirmou que alguns tipos de                 

assuntos são para ser discutidos em família, pois considera perda de tempo, já que 

vão falar e não chegará a lugar algum. 

 

“Eu acho que não tem muito nada a ver com a Educação Física 
fugindo do seu assunto principal. ” (Grupo 2) 

 
“Acredito que esse tipo de tema esteja relacionado a outras 
disciplinas. ” (Grupo 5) 

 

Os poucos que responderam QUASE NUNCA alegaram que esse não seria o 

objetivo da disciplina, então poderia conversar sobre coisas dentro do contexto da 

Educação Física. 
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“Mais interessante mesmo seria conversar sobre regras, novas 
modalidades e o que fosse dentro da Educação Física. ” (Grupo 3) 

 
“As outras matérias não falam sobre o conteúdo da Educação Física, 
então a disciplina tem que focar nos seus principais conteúdos. ” 
(Grupo 1) 

 

 A grande parte que respondeu ÀS VEZES, achou interessante a ideia de 

quando tiver um tema relevante dentro da Educação Física que possa abordar 

dentro das aulas, será muito válido. 

 

“Às vezes é importante mencionar, pois existem muitos casos de 
preconceitos tanto na escola, quanto fora dela. ” (Grupo 4) 

 
“Isso é uma boa forma de conscientização para os alunos. ” (Grupo 
6) 

  

Aos que responderam QUASE SEMPRE, acreditam que quando surgir o 

tema, seria interessante ser discutido, mas sem fugir do tema principal da Educação 

Física. 

 

“É bom falar do tema, dando prioridade à matéria principal. ”(Grupo 
2) 

 
“Nas aulas de Educação Física, podem falar sobre esses assuntos, 
pois no mundo dos esportes aparecem muitas pessoas como 
referência desses assuntos. ” (Grupo 1) 
 

 

O grupo que respondeu SEMPRE, em diversas opiniões a respeito, alegou 

que é importante discutir sobre isso, pois além de ter melhores informações, poderá 

compartilhar com os outros, acreditando haver menos tipos de discriminações, 

baseada nas informações adquiridas.  

 

“Esse tipo de assunto é muito atual, logo tem que ser muito discutido. 
” (Grupo 3) 

 
“A escola é local de esclarecer diversos tipos de assuntos 
importantes, para orientar os alunos para viver em sociedade, para 
não reproduzir qualquer tipo de violência e discriminação. ” (Grupo1). 

 

Considerando amplamente a opinião dos discentes, verificou-se que esse 
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tema tem grande importância para tirar várias dúvidas, refletir a respeito e através 

dessas informações terem uma visão crítica acerca do tema. Diante disso, todas 

essas diversidades em relação às colocações serão bem aproveitadas, para 

melhores estruturações nas aulas, considerando as concepções abertas de ensino, 

como bom método de aprendizagem, “desvendando valores que as orientam, não só 

configurando o tema, como possibilitando os estreitos limites dos preconceitos e das 

palavras de ordem” (BRASIL, 1998b, p.308). 

 

Figura 6: Abordagem através do filme, sobre orientação sexual. 

 

        Fonte: própria autora. 

 
Gráfico 6: Educação Física, saúde e hábitos saudáveis 

 

Fonte: própria da autora 

 

 Os que responderam NUNCA, afirmaram que esse tema pode ser abordado 

em outra disciplina e não precisaria ser repetido na Educação Física. 

 

“Isso também podemos aprender em outra disciplina” (Grupo 3) 
 
“Não tem problema se não falar sobre isso, pois teremos outras 
oportunidades de aprender” (Grupo 1) 
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Aos que responderam QUASE NUNCA, lembram que esse tema já foi 

abordado na disciplina, mas as aulas práticas fazem mais sentido, já que essa é a 

maior característica da Educação Física. 

 

“Temos que aproveitar mais as aulas práticas, pois trará mais 
benefício ao corpo” (Grupo 6) 

 
“Se outra disciplina já fala a respeito de saúde, melhor focar em 
outros conceitos” (Grupo 1) 
 
 

A opinião dos que responderam ÀS VEZES foi por lembrarem que esse 

assunto é importante ser conversado, pois pode auxiliá-los futuramente em outras 

disciplinas e fora da escola. 

“As vezes é importante essa orientação, para prevenção de doenças” 
(Grupo 4)  
 
“Tem que aproveitar essas oportunidades e falar sobre assuntos 
importantes, que também poderá auxiliar e outra disciplina” (Grupo 1) 
 

Os que responderam QUASE SEMPRE acreditam que se for mencionado 

mais vezes esse tipo de assunto, as pessoas se tornarão mais conscientes e 

experientes, tendo maior autonomia. 

“A Educação Física por se tratar de saúde, deve direcionar melhor 
seus alunos, para terem melhor qualidade de vida” (Grupo 6) 

 
“Tem como entender melhor essa disciplina e esse conteúdo, pois 
quem pratica atividade física, tem melhor saúde e qualidade de vida” 
(Grupo 2) 

 

Os que disseram SEMPRE observaram que acreditam se esse tema fosse 

tratado desde a iniciação nas escolas, as crianças quando chegassem à vida adulta, 

estariam com maior conhecimento sobre esse tipo de tema, e poderiam evitar 

inúmeros prejuízos à saúde. 

 

“Esse tema é o mais importante de todos, pois sem saúde não 
conseguiremos avançar em nada” (Grupo 3) 
 

 
“Falar de Educação Física é o mesmo que falar de saúde” (Grupo 4) 
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“Através dessa disciplina, alcançaremos melhores conhecimentos 
sobre nosso corpo, evitando muitos males. ” (Grupo 6) 
 
 

Acerca do gráfico seis, junto as opiniões da turma, sem sombra de dúvidas, 

esse tema é o que mais identifica a Educação Física. Por ser característica da área, 

foi bem dialogado por grande parte dos alunos, pois os mesmos tinham domínio de 

certo tipo de assunto relacionado ao tema, como: qualidade de vida, hábitos 

saudáveis e outros benefícios trazidos pela prática de atividades. Essa característica 

também pode ser explicada desde a gênese dessa disciplina, pois sempre teve 

como objetivo, independente da época, buscar saúde, melhor desempenho, livrando 

de maus hábitos ou qualquer coisa que deteriorasse a saúde, numa perspectiva 

higienista. A partir desses fatos, para formação da cidadania, é necessário que haja 

autonomia – motivação e autocuidado - compreendendo a saúde como 

responsabilidade também como aspecto social (BRASIL, 1998b).  Portanto, 

observamos que o tempo passou, mas a essência da Educação Física continua 

sendo a mesma, saúde. 

Figura 7: Tema saúde abordado dentro da Educação Física. 

 

Fonte: própria autora. 

 

Gráfico 7: Influência midiática 

 

            Fonte: própria da autora 
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Os que responderam NUNCA não viram necessidade de abordar esse tipo de 

tema, pois baseado no fato de que todos têm o livre arbítrio, o fato de consumir 

muito ou pouco, acaba não interessando à escola. 

 

“Acho que esse assunto não tem muito haver com Educação Física” 
(Grupo 2) 
 
“Nunca ouvi falar, mas acho que se for o caso, outras disciplinas 
devem abordar não Educação Física” (Grupo 4) 
 
 

Aqueles que mencionaram QUASE NUNCA como resposta ideal, acreditam 

que raramente ou quando surgir um assunto relacionado à Educação Física talvez 

possa ser abordado, mas o ideal mesmo são as aulas práticas.  

 

“Esse tipo de assunto deve fazer mais sentido em outras disciplinas” 
(Grupo 3) 
 
“Deve falar sobre isso, só se tiver algo relacionado ao esporte, ou 
algo do tipo” (Grupo 1) 

 

Os que acreditam que ÀS VEZES seja necessário enxergam essas propostas 

como beneficentes nas escolas, pois trarão informações diferenciadas. 

“Se for tratado as vezes, poderá nos deixar mais informados a 
respeito da atualidade” (Grupo 6) 
 
 
“Talvez seja importante abordar esses assuntos, pois futuramente 
pode nos auxiliar em algumas decisões”. (Grupo 2) 

 

 

As pessoas que importante QUASE SEMPRE concordam que se esse tipo de 

assunto for tornando algo comum, as pessoas terão mais informações e se tornarão 

mais conscientes. 

 

“Esse tipo de assunto se for abordado em outras disciplinas, os 
alunos terão mais consciência dos fatos” (Grupo 5) 

 
“Isso deve ser melhor esclarecido, para que os alunos entendam sua 
importância” (Grupo 1) 
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A parte da turma que acredita que SEMPRE será necessário abordar esse 

tipo de tema, alegou que essas informações trabalhadas constantemente farão com 

que aumentem as informações acerca da realidade, com objetivo de torná-los mais 

conscientes e críticos, não sendo enganados por falta de informações. 

“É muito importante esse tipo de conscientização, pois isso pode ser 
o diferencial para nossa formação. ” (Grupo 4) 

 
“Através desse tipo de assunto, além de maior conhecimento 
adquirido, irá auxiliar nas decisões do cotidiano. ” (Grupo 2) 
 

 

O gráfico sete vem representando o tema transversal trabalho e consumo. 

Esse tema, de suma importância, foi abordado com intuito de problematizar a 

questão do capitalismo dentro de uma sociedade que tem como característica um 

consumo exacerbado de bens materiais, sendo útil ou não naquele momento, e que 

até um simples momento de lazer nos momentos ociosos, podem se tornar 

momentos de consumo, mesmo que de maneira alienante, ou seja, muitos valores 

vêm perdendo sentido na sociedade, fazendo valer o tão famoso ditado popular que 

“você é o que você tem“. 

[...] principalmente aos grupos de jovens e adolescentes, de que 

modo esses produtos são vinculados pela mídia à prática de 
atividades e em que medida se tornam objeto de desejo, pois sua 
aquisição (tênis, skate, roupas) implica a inclusão ou não a um 
determinado grupo de referência (BRASIL, 1998a, p. 43).  
 
 

Portanto, a construção da cidadania, numa sociedade democrática, precisa 

ser mais discutida, para que o consumo alienante seja repensado. 

 

Figura 8: Influencia da mídia na sociedade (esporte e alteração nas regras). 
 

 
                                             Fonte: própria autora 
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6. EXPERIÊNCIAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS ABORDADOS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Levando em consideração a proposta dos PCN’s (BRASIL,1997a), que tem 

como objetivo principal, formar para cidadania; estando a Educação Física atrelada a 

uma aprendizagem significativa e contextualizada, foram trabalhados diversos temas 

transversais através dos blocos de conteúdos da disciplina, em busca da autonomia 

e criticidade, exemplificando o quanto é possível haver momentos reflexivos, nessas 

aulas que na visão dos alunos, resumiam-se apenas “numa prática”.  

O primeiro tema transversal a ser abordado, foi a “Orientação Sexual”. Esse 

tema não foi escolhido à toa, pois na escola e comunidade, existe um alto índice de 

gravidez na adolescência, além de outros temas considerados relevantes dentro 

dessa abordagem, que são tidos como polêmicos pelos próprios alunos, pois 

alegaram muitas vezes não terem possibilidades de conversar com seus 

responsáveis. Através de um vídeo que foi passado (Era uma vez uma outra Maria), 

temas relativos a preconceitos, biotipos, imagem corporal, comportamentos, 

intolerâncias, machismo e feminismo, sexualidade, gêneros entre outros, foram 

discutidos e esclarecidos na medida do possível, para que todos saíssem com novas 

concepções a respeito dos assuntos abordados e percebessem a importância 

dessas informações para seus cotidianos. A escola, por ser um grande meio de 

interação social, deve cumprir como uma de suas funções abordando esses temas 

tão relevantes, por “ isso deve contribuir para o desenvolvimento de uma educação 

sexual que promova no adolescente senso de auto responsabilidade e compromisso 

para com a sua própria sexualidade” Feltrin (1996, apud JARDIM; BRÊTAS 2006, 

p.158).  

  A experiência adquirida através do tema transversal Saúde também foi bem 

relevante, por esse tema ser intrínseco à disciplina. Ele foi muito bem aceito e 

abordado nas discussões das aulas. Conceitos foram debatidos e esclarecidos para 

que os alunos repensassem sobre o assunto. Os conteúdos mais mencionados 

foram obesidade (incluindo genética, influências socioeconômicas, culturais), 

benefícios dos exercícios na qualidade de vida, tendo um envelhecimento mais 
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saudável, manutenção /prevenção de doenças cardíacas e respiratórias, elevação 

da autoestima, uso de anabolizantes dentre outros.   

Além disso, é importante buscar outras estratégias para estimular hábitos 

saudáveis, combatendo costumes prejudiciais que futuramente trarão prejuízo ao 

indivíduo. Esses temas foram mencionados de forma consciente, alegando ser mais 

facilmente entendido, quando abordado por outras disciplinas, passando a ter mais 

sentido. 

Outra vivência a ser relatada, foi através do tema Pluralidade Cultural, que 

pelo nome, não teve tantas dificuldades para chegar ao eixo principal do tema. 

Através dos blocos de conteúdos (jogos, esportes, lutas, danças, ginástica e outros) 

sistematizados, foram percebendo toda diversidade cultural envolvida no cotidiano, 

num olhar de maior valorização e tolerância a outros costumes, tradições e 

diferenciações da cultura brasileira, percebendo que a diversidade deve ser 

respeitada. Qualquer abordagem da Educação Física que negue esta dinâmica 

cultural inerente à condição humana, correrá o risco de distanciar do seu último 

objetivo: o homem como fruto e agente da cultura. Correrá o risco de se 

desumanizar. (DAÓLIO, 2001, p. 38).  

Outra experiência em aula a ser relatada, foi através do tema Trabalho e 

Consumo. Esse tema quando foi abordado, por conta do seu nome, a nada foi 

assimilado dentro da Educação Física. A priori houve um bloqueio pelo fato de o 

assunto, segundo eles, nunca ter sido mencionado.  

A partir do momento em que exemplos foram dados dentro da realidade vivida 

pela comunidade, os discentes foram se sentindo mais à vontade para que 

pudéssemos discutir. Nas aulas práticas, através de vídeos, textos e 

exemplificações, os alunos refletiram sobre suas ações e perceberam que em 

alguns momentos vividos passaram por algumas manipulações sociais (midiáticas), 

como consumir de bens desnecessários e/ou supérfluos – às vezes excessivamente 

- compreendendo que, até nos momentos de ócio, estavam sendo influenciados de 

maneira despercebida, gerando um consumismo, como maneira de saciar o ego. 

 Diante disso o que se nota, é que o fato de Ter constantemente vem sendo 

cada vez mais priorizado que o Ser, fazendo com que muitos valores sejam 

distorcidos pelos jovens, principalmente por estarem em processo de formação. 
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Esses exemplos vividos e as problematizações foram desenvolvendo reflexões de 

acordo com as experiências dos alunos nas aulas, e a partir disso, foram passando a 

ter novas visões acerca de suas experiências e vivências. 

O último conteúdo a ser abordado foi a Ética. Esse tema foi trabalhado num 

contexto bem significante para os alunos, através de atividades criadas por eles, 

com regras estipuladas pelos mesmos. O objetivo era fazer com que todos 

interagissem entre si, respeitando a capacidade do próximo, tendo paciência, sendo 

ético e utilizando do bom senso, para que um relacionamento agradável tanto nas 

aulas práticas/teóricas, quanto na vivência social (fora da escola) se tornasse algo 

comum.  

Os alunos mencionaram que a escola é um local ideal para se trabalhar esses 

valores e que as aulas de Educação Física acabam sendo um ambiente mais 

propício, “como principal objetivo facilitar a tomada de consciência dos valores, 

crenças e opções vitais de cada pessoa. ” Puig (1998, p.35 apud BOTELHO; SOUZA 

2007, p. 68). Sendo assim, aos poucos se vai trabalhando a formação para a 

cidadania. 

Após as aulas serem aplicadas, foi colocada uma questão para que o grupo 

pudesse refletir a respeito dos conteúdos trabalhados na aula de Educação Física, 

fazendo uma alusão ao primeiro questionário relacionado aos Temas Transversais. 

 

Gráfico 8: Avaliação após as aulas práticas. 

 

Fonte: própria autora. 

 

“A Educação Física é muito importante, pois além das aulas práticas, 
que trazem benefícios à saúde, muitos assuntos podem ser 
trabalhados através dela”. (503 – Aluno A) 

 
“Eu achei interessante ver como vários assuntos que foram 
comentados têm em comum com outras disciplinas; isso pode ajudar 
na aprendizagem.”(503 – Aluno B) 
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“As aulas ajudaram a discutir assuntos importantes, que acontecem 
no cotidiano e a gente não se dava conta. Além de proporcionar 
melhores relações na turma”. (503 – Aluno C) 

 
“Esse jeito da aula, ajudou a ter melhor aprendizagem, e esse 
conhecimento é importante ser compartilhado com a família”. (503 – 
Aluno D) 

 
“Esses conteúdos conversados, ajudam a aumentar o conhecimento 
e isso é importante para se tornar um cidadão. ” (503 – Aluno E)  

 
“As aulas, aplicadas dessa maneira, aumentaram a socialização e 
todo o grupo aprende em conjunto; é muito mais interessante. ” (503 
– Aluno F) 

 
“Com as aulas dessa forma, aprendemos de forma mais prazerosa, 
assunto muito importante, que nos ajudará dentro da escola e a 
conviver em sociedade. ” (503 – Aluno G) 

 
“Através dos T T, aprendemos muitas coisas que servirão para a vida 
pessoal e profissional (depois que terminar os estudos) e ainda 
praticamos esportes, pois fora da escola não dá tempo por conta da 
correria do lar e trabalho. ” (503 – Aluno H) 

 
“Eu acho que a Educação Física tem que ser aulas na quadra, pois 
outras matérias já falam sobre esses assuntos. ” (503 – Aluno I) 

 
“Acho que seria melhor falar sobre a história dos esportes e colocar 
as regras em prática e deixar esses assuntos por conta de outras 
disciplinas. ” (503 – Aluno J) 

 
“A Educação Física, para ser uma disciplina melhor, precisa ser na 
quadra sempre, para diferenciar das outras disciplinas, ensinando a 
fazer os movimentos corretos dos jogos. ” (503 – Aluno K) 

 
“Esses assuntos que foram falados foram muito importantes, mas a 
Educação Física tem que praticar mais modalidades esportivas, pois 
fará bem para a saúde. ” (503 – Aluno L) 

 

Após a constatação dos dados através das respostas dos alunos (separados 

por grupos, como no primeiro questionário), observou-se o quanto foi produtivo esse 

processo, havendo mudanças significativas a respeito da concepção de Educação 

Física, pois essa disciplina era enxergada sem prestígio, por tratar apenas dos 

movimentos, sem causar aprendizagem para o cotidiano, como nas disciplinas 

chamadas tradicionais, ou seja, vista com mais importância. Diante disso, sabemos 

que não basta apenas problematizar e contextualizar esses fatos sociais através dos 

Temas Transversais, pois sozinho, isso não resolverá todos os problemas. É 
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necessário que haja um senso crítico e reflexivo, em conjunto, para a construção da 

cidadania em busca da justiça social. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse produto acadêmico teve como proposta responder se a Educação 

Física, através dos Temas Transversais, poderia ser uma disciplina reflexiva e 

importante para formação da cidadania. Em resposta a esse questionamento, pôde-

se inferir que os alunos participantes dessa pesquisa, no início, não tinham 

conhecimento dessa forma de abordagem da disciplina e isso causou algumas 

dificuldades para fazer ligações dos Temas Transversais à Educação Física.  

Com o decorrer das aulas, através das problematizações, dentro do contexto 

social dos discentes, em que os conteúdos tinham sentidos e significados, dentro de 

uma realidade complexa e contraditória vivida pelos alunos, passaram a ter mais  

consciência dos fatos ocorridos socialmente, constatando  que a disciplina contribuiu 

de maneira concreta na aprendizagem, além de ter trazido outros benefícios 

reconhecidos pelos próprios alunos como respeito, companheirismo, bom senso, 

construção de consciência crítica, reflexiva e autônoma, em busca da cidadania. 

Vale considerar que formar para cidadania é um dos papéis do professor, e que 

esses estímulos são necessários e devem ser constantes, servindo sempre como 

motivação para os alunos, garantirem uma melhor aprendizagem. 

Considero como limitação dessa pesquisa, o fato de não ter conseguido 

trabalhar com a interdisciplinaridade, pois percebi que os outros professores se 

restringiam apenas em “transmitir” seus conteúdos e não faziam ligações com outras 

disciplinas. 

Esses dados apurados sobre a pesquisa, poderão servir como parâmetro para 

professores de Educação Física e de outras disciplinas desenvolverem os Temas 

Transversais em suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e contextualizadas, para a 

aprendizagem ser mais significativa. Ou seja, um currículo mais articulado, poderá 

aperfeiçoar muito mais esse processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, nessa perspectiva, pôde refletir sobre a valorização da Educação 

Física, através das suas dimensões (conceitual, atitudinal e procedimental) e diante 

disso, aos olhos dos alunos, através dessas aulas puderam perceber o quanto essa 

disciplina auxilia na leitura da realidade, de maneira crítica e reflexiva, colaborando 

na construção da cidadania. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NO INÍCIO DAS AULAS 
 
Questões sobre os temas transversais: 
 
1). A Educação Física é uma disciplina tão importante quanto as outras, para 
formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
2). Nas aulas de Educação Física identifica que é necessário haver relações de 
solidariedade, respeito, ética, cooperação, e outros gestos importantes na relação 
social.  
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
3). Através de esportes, danças, lutas, ginástica, jogos e outros conteúdos, pode-se 
aprender sobre diversidades étnicas e culturais. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
4). Abordar o tema meio ambiente como problemas sociais a serem discutidos é 
necessário. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
5). Existe a possibilidade de abordar temas como gênero, papéis sociais de homens 
e mulheres, estereótipos e outros temas similares nas aulas de Educação Física. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
6). Nas aulas de Educação Física percebe-se o quanto é importante associar a 
prática de atividade física e alimentação saudável, para melhor saúde. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
 
7). Pode-se discutir sobre a função da mídia em relação ao consumo de 
suplementos e acessórios utilizados na prática de atividades físicas. 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Quase sempre     (  ) Sempre 
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APÊNDICE B – QUESTÃO ABERTA  AO FINAL DAS AULAS 
 
As aulas de Educação Física podem ser reflexivas, auxiliando na formação da 
cidadania, através dos Temas Transversais? Por quê?  


