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SILVA, Jeanderson. Abordagem de Temas Transversais Nas aulas de educação 
física escolar. 2017. 29 Paginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Educação Física) – Faculdade de Macapá - FAMA, Macapá, 2017. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho visa a importância do uso de temas transversais nas aulas de 
educação física, contribuindo para a formação integral do aluno. Seguindo os 
limiares da LDBN - Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de no 9394/96, e 
dos PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais de educação física, trabalhando de 
forma inclusiva, criativa e didática. Visto que o Brasil é um país rico em diversidades 
cultural, social e étnico, trabalhar as aulas de formas transversais abordando temas, 
como Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 
Trabalho e Consumo são ferramentas pedagógicas de grande relevância, e devem 
ser usadas dentro do processo de ensino-aprendizagem escolar colocando o aluno 
diante de questões sociais que os façam refletir em busca de soluções para 
amenizar tais problemáticas, contribuindo de forma significativa para a construção de 
uma educação libertadora.  
 
 

Palavras-chave: Temas Transversais; Diversidade; Ferramentas Pedagógicas, 

Problemas Sociais, Educação Libertadora. 
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SILVA, Jeanderson. Transversal Themes Approach In school physical education 
classes. 2017. 29 Pages. Course Completion Work (Graduation in Physical 
Education) - Faculty of Macapá - FAMA, Macapá, 2017. 
 

ABSTRACT 

This work aims at the importance of the use of transversal themes in physical 
education classes, contributing to the integral formation of the student. Following the 
thresholds of the LDBN - National Education Guidelines and Basis of No. 9394/96, 
and of the National Curricular Parameters of Physical Education, working in an 
inclusive, creative and didactic way. Since Brazil is a country rich in cultural, social 
and ethnic diversities, working on cross-curricular classes addressing themes such 
as Ethics, Cultural Plurality, Health, Environment, Sexual Orientation, Work and 
Consumption are very important pedagogical tools, and they should be used within 
the school teaching-learning process by placing the student in front of social issues 
that make them reflect in search of solutions to soften such problems, contributing 
significantly to the construction of a liberating education. 
 
 

 

Key-words: Transversal Themes; Diversity; Pedagogical Tools, Social 

Problems, Liberating Education. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação) e dos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), a abordagem de temas transversais tornou-se 

uma ferramenta de trabalho indispensável na prática pedagógica escolar. Visto que 

a partir desse meio facilitador de ensino, o docente tem em mãos a oportunidade de 

contextualizar problemas socioculturais dentro da sala de aula, fazendo do aluno um 

ser pensante e critico sobre a sociedade em que está inserida.  

Sendo o Brasil um país plural, inserir no planejamento das aulas temas, como 

meio ambiente, saúde, ética, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e 

consumo, colocam em cheque questões importantes sobre o processo de formação 

política e histórica da sociedade como um todo. O alunato enquanto futuros 

cidadãos tornar-se-ão assim, mais interessados em encontrar respostas para as 

dificuldades sociais presentes no cenário de sua comunidade, do seu pais e do 

mundo como um todo.  

Mesmo com essa ferramenta pedagógica, muitos professores, em especial os 

professores de educação física, ainda trabalham de forma vertical, conduzindo aulas 

conservadoras e tradicionais. Não atribuindo em seus planejamentos nenhuma visão 

crítica, que faça o aluno se questionar do por que de tanta desigualdade no quadro 

social onde vivem. Mas por que os professores não conseguem, em suas aulas, 

abordar tais temas? É falta de estrutura? É falta de conhecimento sobre os temas 

propostos pelos PCNs e garantidos pela LDB? Ou será puramente falta de interesse 

dos professores em formar em suas aulas, indivíduos críticos e mais inteirados com 

os problemas sociais que o cercam? 

Partindo desse questionamento, o presente trabalho busca responder através 

de analises bibliográficas, leituras e pesquisas, a fim de encontrar respostas e 

saídas que possivelmente alguns professores utilizam para melhor oportunizar a 

vivência de seus alunos, ampliando assim seu repertório crítico o qual será 

fundamental para o amadurecimento e conscientização da importância da 

manutenção de uma vida social igualitária. 

Nesse sentido a pesquisa bibliográfica foi base para o levantamento dos 

dados necessários para a elaboração deste trabalho. Buscando informações 
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relevantes dentro do cenário educacional brasileiro, sobre os temas transversais e 

seu uso dentro do ambiente escolar, como meio facilitador de ensino. 
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1  DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL  

 

Historicamente falando o Brasil foi construído por índios, negros, brancos 

europeus e imigrantes que com sua miscigenação, transformando nosso país em um 

lugar rico em diversidade social, cultural e étnica. Ao se pensar em cidadania e 

formação de um cidadão consciente e ativo é indispensável a abordagem dessa 

pluralidade que faz do brasileiro um lugar multicultural. 

A cultura do povo brasileiro, de modo geral, vem sofrendo, ainda nos dias 

atuais, com muitos ataques de cunho preconceituosos, o que causa uma grande 

problemática no senário social brasileiro. 

Segundo Cardoso e Muzzet (2007) em sua publicação sobre as dimensões da 

diversidade cultural brasileira, entender esse pluralismo significa também 

compreender as desigualdades no acesso a bens econômicos e culturais por parte 

dos diferentes grupos, em que determinantes de classe social, raça, gênero e 

diversidade cultural atuam de forma marcante. 

Para melhor compreender a escola enquanto espaço físico onde são 

formados cidadãos deve-se salientar suas dimensões políticas, legais e sociais. Para 

atender a essas dimensões a escola tem que seguir as diretrizes estabelecidas 

primeiramente pela CF - Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, 

abarcando em sua construção pedagógica uma gestão democrática, a fim de 

envolver a sociedade nas discursões escolares. A LDB em seu art. 2 enfatiza que a 

educação é dever da família e do estado.  

 
“O Processo de transição democrático vivido pelo Brasil nos 
anos 80 (oitenta) do século XX teve marco significativo, dentre 
eles a aprovação de uma nova constituição federal (CF), em 
1988, conhecida como ‘constituição cidadã’. Definindo a 
educação como um direito social, (Art. 6o), a carta magna traz 
dispositivos inovadores, distribuídos em vários artigos sobre a 
matéria, (Art. 205 a 2014)” BRASIL (2014) 

 

A dimensão social da escola é a mais falada, e a mais criticada, pois se a 

escola planejar suas ações pedagógicas com ideologias impostas verticalmente a 

fim de atender um sistema burocrático, acaba por reforçar uma desigualdade social, 

sendo assim excludente. E se a própria escola não se transforma, dificilmente 

transformará seus alunos.  
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Segundo Paulo Freire, o ser cidadão é o ser político capaz de questionar, 

criticar, reivindicar, participar, ser militante e engajado, contribuindo para a 

transformação de uma ordem social injusta e excludente.  

Para muitos autores as aulas de educação física tem importância fundamental 

dentro do processo de formação cidadã. Por ser uma das disciplinas mais adoradas 

pelos alunos é também uma porta de entrada para os professores alcançarem o 

universo desse estudante, colocando-os a frente de situações e problemas da 

sociedade, a fim de fazê-los refletir e encontrar as respostas necessárias para 

solucionar tais problemáticas.  

DARIDO (2001) afirma que os Temas transversais, contemplam os problemas 

da sociedade brasileira, buscando encontrar soluções e conscientizar os 

sujeitos/alunos acerca dessa necessidade e por isso devem ser trabalhados na 

escola e em outras instituições educacionais. 

 

Com o advento dos PCNs tivemos a inclusão e a obrigatoriedade da 
abordagem dos temas transversais (ética, meio ambiente, saúde, 
pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo) dentro da matriz 
curricular de Educação Física e devido a sua comprovada efetividade essa 
inserção facilitaria a integração dessas novas áreas dos saberes 
extracurriculares, levando os educandos a atingirem não somente aptidões 
no campo educacional, como também no âmbito social (BRASIL, 1997). 

 

As aulas de educação física, ainda são vistas por muitos alunos como 

momento de diversão, nesse sentido, os professores devem aproveitar essa 

abertura e fazer desse momento, uma oportunidade para ensinar lições pertinentes 

a uma formação humana plural, ou seja, que faça do aluno um ser reflexivo a cerca 

das diversidades existentes em uma sociedade, vários autores, como (SOARES et 

al., 1992) mencionam a necessidade e a importância de tratar os grandes problemas 

sociais nas aulas, tais como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações 

sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, da deficiência, da velhice, 

distribuição de solo urbano, distribuição da renda, dívida externa; e outros, 

relacionados ao jogo, esporte, ginástica e dança. 

 

“De acordo com Darido et. alli (2006), a discussão sobre a inclusão desses 
conteúdos na área de Educação Física, é extremamente recente e há 
grandes dificuldades na seleção e implementação de conteúdos relevantes. 
Além disso, muitas vezes, a comunidade escolar não oferece respaldo para 
os professores trabalharem com essa proposta, e ainda, os alunos são 
bastante resistentes a propostas que incluam uma discussão mais 
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sistematizada sobre a dimensão conceitual ou atitudinal nas aulas, até 
porque há uma tradição muito acentuada na escola de que a Educação 
Física é muito divertida, pois se resume no (procedimental), ou seja, no 
fazer, no brincar e não compreender os seus sentidos e significados”. 

 

1.1 DIVERSIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Nas séries iniciais o professor pode usar de componentes lúdicos para abraças o 

universo da criança, trabalhando assim noções de afetividade, amizade, respeito, 

coletividade e motivação que estão dentro do tema transversal Ética, que não 

deixam de ser importantes no planejamento educacional nos outros níveis de 

ensino.  

Zunino (2008) relata que a Educação Física é uma das formas mais eficientes 

pela qual o individuo pode interagir pois, é uma pratica pedagógica não somente de 

promover a atividade física como a aquisição de consciência e compreensão da 

realidade de forma democrática, humanizada e diversificado, pois nessa etapa 

educacional a educação física é vista como meio de informação e formação para as 

gerações”.  

Segundo dados do MEC – Ministério de Educação e Cultura (2014), um 

destaque relevante no processo de educação quando se trata de diversidade 

escolar, foi o crescente aumento de matricula no numero de alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais em escolas regulares e classes comuns no 

período de 2000 – 2013. O aumento foi de 695,2%, enquanto o atendimento de 

escolas e classes especializadas decresceu 35,3% no mesmo período como mostra 

o gráfico a seguir. 
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Quando se fala em diversidade social, cultural e étnica, trata-se diretamente do 

tema transversal pluralidade cultural que deve ser trabalhada em todos os níveis de 

ensino através de danças, lutas, jogos, brinquedos, brincadeira e vários outras 

ferramentas pedagógicas que o professor de educação física encontre para facilitar 

o entendimento e aceitação dos alunos de que a cultura brasileira tem grande 

influencia da miscigenação das raças.  

 Tal fato pode ser observado dentro de sala pelos próprios alunos, quando se 

olham e percebem que a sala de aula é um ambiente plural em termos de cor/raça e 

credo/religião. Em publicação o MEC (2014), nos aponta um forte crescimento na 

frequência de alunos brancos, pretos/pardos e indígenas nas escolas publicas 

regulares.  

 
 
Segundo esse gráfico, no período de 2004 – 2012 ouve um crescimento da taxa 

de frequência da população branca de 97,3% para 98,7% no período, crescimento 

da população preta/parda de 95,2% para 98,0%. Dando destaque para o aumento 

da frequência dos indígenas, que foi de 87,1% para 95,0% no mesmo período. 

Em termos de Paridade e Igualdade de Gênero, onde se pode enquadrar o tema 

transversal orientação sexual como forma de igualdade gênero, a educação escolar 

aponta para uma participação semelhante de meninos e meninas na composição 

das matrículas, considerando a participação da população por gênero na respectiva 

faixa etária (segundo o Censo 2010, o percentual de homens e mulheres na faixa 
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etária de 0 – 4 anos é 3,7% e 3,6%; 5 – 9 anos, 4,0% e 3,9%; 10 – 14 anos, 4,6% e 

4,4% e 15 – 19 anos, 4,5% e 4,4%, respectivamente). 

O gráfico a seguir nos mostra que na educação infantil e no ensino fundamental, 

as diferenças nos percentuais de matrículas por gênero é da ordem de 5% ao longo 

do período, enquanto no ensino médio, essa relação chega à ordem de 18% a mais 

para o gênero feminino. 

 

 No que se refere a saúde, o governo federal através da portaria 

Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, institui o 

programa mais educação. Trata-se de uma iniciativa de apoio à educação integral 

por meio de atividades socioeducativas no contra turno escolar, incluindo 

acompanhamento pedagógico, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, 

comunicação e uso das mídias, direitos humanos, educação ambiental, promoção da 

saúde e investigação no campo das ciências da natureza.  

O gráfico a seguir mostra o numero de escolas participantes do programa mais 

educação no período de 2008 – 2013. O que indica que a maioria das escolas 

regulares tem financiamento federal para a execução de programas que possibilitem 

ao professor de educação física melhores condições de trabalho junto aos alunos, 

proporcionando mais qualidade de vida e bem está social. 
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Temas como meio ambiente, trabalho e consumo também tem sua relevância 

dentro do planejamento de ensino pedagógico. Uma vez que se faz relação com o 

meio onde as comunidades estão inseridas, e as formas de trabalho, em muitos 

casos, desiguais geram disparidade dentro de uma sociedade. Cabendo assim ao 

professor e ao aluno construírem juntos, meios de amenizar essa desigualdade a fim 

de legitimar os termos legais defendidos pela CF/88 onde garante em seu art. 5o que 

todos são iguais perante a lei.   
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2  AMPAROS LEGAIS  

 
 O processo de orientação para a criação de temas que norteiam a inclusão de 

temas pertinentes à sociedade dentro do ambiente escolar tem amparos legais, 

garantidas primeiramente pela CF/88. Documento que fundamentou o surgimento de 

outros parâmetros mais específicos e mais elaborados.  

 Na constituição, no capitulo III, Seção I, dos Art. 205 ao Art. 214, que regem a 

Educação. Garantem, entre outros fatores, a educação publica gratuita, igualdade de 

condições, liberdade de aprender, pluralismo de ideias, atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência entre outros pontos fundamentais para a 

formação cidadão.  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (CF/1988). 

 

Na seção II, ainda do capitulo III, os art. 215 e 216, regem os parâmetros 

legais da cultura, é garantido dentre outros aspectos, o direito de todos a fontes da 

cultura nacional, bem como o apoio, valorização e difusão das manifestações 

culturais.  

Como consta no § 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional. 

O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi 

lembrado nas aulas de História com o tema da escravidão negra africana. No 

presente texto pretendemos esboçar uma reflexão acerca da Lei 10.639/03, alterada 

pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira 

e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o 

ensino médio. 

 A partir da constituição, surgiram outros documentos norteadores para o 

processo de ensino no Brasil. Em 1996, surge então a LDB através da lei de no 

9.394, a qual discorre as funções do estado, da escola, da família e do docente e 

dentro do processo de ensino. A LDB rege desde a educação básica, perpassando 

por todas as etapas de ensino, educação especial, incluindo o EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), até o ensino superior.  
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 Após a criação da LDB surge os PCN’s, voltados as diversas disciplinas, cada 

uma dando ao professor, um vasto campo de atuação, para melhor trabalhar dentro 

da sala de aula, associando problemas sociais com o contexto escolar, a fim de 

fazer do aluno, um ser completo, reflexivo, pensante e um cidadão em constante 

transformação. É nesse cenário que surgem os Temas Transversais. 

 
Os temas transversais, nesse sentido, correspondem a questões 
importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana. Com 
base nessa ideia, o MEC definiu alguns temas que abordam valores 
referentes à cidadania: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 
Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural (MEC, 2001). 

 
 Após a elaboração desses temas, a construção dos PPP’s (Planos Político 

Pedagógicos) das escolas começam a ser mais inspecionadas. A fim de verificar se 

as escolas estão contemplando e seu planejamento, a formação integral do aluno 

enquanto cidadãos em formação. A construção dos PPP’s devem ser feitos através 

de uma gestão democrática, ou seja, inserindo escola e comunidade (família), dentro 

dessa formação, para que ambos juntos achem as melhores saídas de ensino para 

possíveis problemas sociais de onde a escola se encontra inserida.  

A partir da criação dos PPP’s os professores seguem criando seus planos de 

aula, que devem contemplar tudo que está garantido no planejamento escolar.  

 

 

2.1 TEMAS TRANSVERSAIS E SUA RELEVANCIA NA FORMAÇÃO CIDADÃ 
 

Ética 

A pergunta ética por excelência é: “Como agir perante os outros?”. Tal 

pergunta é ampla, complexa e sua resposta implica tomadas de posição valorativas. 

Ao se falar em ética, estamos nos referindo a atitudes que as pessoas tomam 

perante o contexto social em que se encontram, sendo ética um dos pilares de 

relevância fundamental para a construção de uma sociedade efetivamente 

igualitária. 

Na escola, como consta nos PCN’s, o tema Ética encontrasse, em primeiro 

lugar, nas próprias relações entre os agentes que constituem essa instituição: 

alunos, professores, funcionários e pais. Visto que, é através dele que se dará a 

relação de Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo e Solidariedade, valores referenciados 
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no princípio da dignidade do ser humano, um dos fundamentos da Constituição 

brasileira, fatores de grande importância para uma vida social pacífica.  Em suma, a 

reflexão sobre as diversas faces das condutas humanas deve fazer parte dos 

objetivos maiores da escola comprometida com a formação para a cidadania.  

 

Pluralidade cultural 
 

Como já visto no capitulo anterior, o Brasil é um país plural, o que o torna rico, 

em se tratando de diversidade. O tema, que trata da Pluralidade Cultural, exprime a 

necessidade de haver um entendimento de costumes, crenças, ideologias, estilo de 

vida, e todo o universo das diversas nações que por fatores históricos contribuíram 

para a formação da identidade brasileira.  

 
É preciso respeitar as diferenças culturais dos diversificados grupos sociais 
para viver democraticamente em uma sociedade plural. A sociedade 
brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de 
diferentes países. (BRASIL, 1997) 

 

Segundo os parâmetros Curriculares, o grande desafio da escola é investir na 

superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela 

diversidade etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, 

valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse 

sentido, a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a 

própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. 

 
Meio ambiente 

 

Compreender o meio ambiente enquanto cenário onde as sociedades 

humanas estão inseridas é o primeiro passo para a obtenção de um conhecimento 

certo e preciso sobre esse tema que engloba tudo que nos cerca. O meio ambiente 

nada mais é do que o local onde tudo acontece e todos vivem, sem esse 

conhecimento e a sua consequente visão de que precisamos preservar tudo a nossa 

volta não conseguiremos preservar o planeta, para as futuras gerações. O cuidado 

com o meio ambiente, é fundamental para que possamos pensar, em perspectivas 

presentes e futuras, tentando melhorar cada dia mais a qualidade de vida do 
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ambiente em que vivemos. Todos os cuidados tomados, têm dentro de sua 

relevância resultados que vão de curto, médio ao longo prazo. 

Na escola os professores devem ultrapassar barreiras e chegar a assuntos, 

pertinentes a esse tema, de forma criativa a ponto de fomentar os aspectos lúdicos 

nas crianças a ponto de fazê-las levar toda essa vivencia possível para sua vida 

cotidiana, sentindo-se parte desse todo.   

 
Mas 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, 1997). 

 
 
Saúde 
 

Ao se tratar de Saúde, dentro da visão inserida nos Pcn’s, refere-se a 

qualidade de vida dos indivíduos que abitam uma determinada sociedade, região ou 

pais. Não se pode compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de 

uma comunidade sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio 

físico, social e cultural. É impossível falar de saúde, sem tratar de assuntos 

pertinentes, por exemplo, ao meio ambiente, desigualdades social e cultural.  

A pratica de atividades físicas em crianças pode resultar em diversos efeitos, não 

somente estruturais, mais também no desenvolvimento psicológico, auxiliando na 

melhora da imagem corporal e consequente melhoria da auto estima, motivação e 

aceitação social. Segundo Boris et. al. (2005),  em relação às crianças, a atividade 

física desempenha papel fundamental sobre a condição física, psicológica e mental. 

A prática da atividade física pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a 

sensação de bem-estar. 

A escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para uma vida 

saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem associação 

comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos populacionais. Mas a 

explicitação da educação para a Saúde como tema do currículo eleva a escola ao 

papel de formadora de protagonistas — e não pacientes — capazes de valorizar a 

saúde, discernir e participar de decisões relativas à saúde individual e coletiva.  

Portanto, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a 

motivação e a capacitação para o autocuidado, assim como a compreensão da 

saúde como direito e responsabilidade pessoal e social. 
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Segundo Giugliano e Carneiro (2004) nas últimas décadas, as crianças 

tornaram-se menos ativas incentivadas pelos avanços tecnológicos. Uma relação 

positiva entre a inatividade, como o tempo gasto assistindo televisão, e o aumento 

da adiposidade em escolares foi observada. O aumento da atividade física, por outro 

lado, diminui o risco de obesidade, atuando na regulação do balanço energético e 

preservando ou mantendo a massa magra (ossos, músculo e água), em detrimento 

da massa gorda (gordura). 

 
 
Orientação sexual 
 
 Segundo publicação feita em 1997, através dos Pcn’s, Orientação Sexual na 

escola deve ser entendida como um processo de intervenção pedagógica que tem 

como objetivo transmitir informações e problematizar questões relacionadas à 

sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associados. 

Apesar de ser um tema ainda muito delicado de se tratar dentro da escola, os 

professores não podem deixar passar em branco, e devem trabalhar sempre em 

consonância com os planos de ação da escola, em companhia da família para que 

juntos possam orientar da melhor forma os escolares que ali estão em plena 

formação moral. Assim eles poderão se auto identificar dentro de uma sociedade, 

conhecer e entender a diversidade que pode existir dentro dessa perspectiva, 

evitando que tornem-se adultos intolerantes e promotores de discriminação a atos de 

violência. 

 O trabalho de Orientação Sexual visa propiciar aos jovens a possibilidade do 

exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu 

desenvolvimento deve oferecer critérios para o discernimento de comportamentos 

ligados à sexualidade que demandam privacidade e intimidade, assim como 

reconhecimento das manifestações de sexualidade passíveis de serem expressas 

na escola. Propõem-se três eixos fundamentais para nortear a intervenção do 

professor: Corpo Humano, Relações de Gênero e Prevenção às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/AIDS. 
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Trabalho e Consumo 
 

Com objetivo de problematizar, questionar e levar os escolares a se 

perguntarem sobre as formas de produção dos mais diversos produtos que 

consumimos no dia a dia. De que forma eles são produzidos? De onde vem a 

matéria prima? Como esses produtos chegam ate a nossa mesa?  

A globalização, o trabalho escravo e o infantil, a maximização do lucro a qualquer 

custo, o incremento da tecnologia, a diminuição dos postos de trabalho, o 

desemprego, as estratégias de vendas agressivas, a manipulação de desejos, 

criando necessidades e novos padrões de consumo precisam ser debatidos. 

Também, faz-se necessário refletir com os alunos sobre o consumo de marcas e a 

qualidade destas, bem como a durabilidade dos produtos, sua adequação ao uso e 

ao preço, além dos direitos do consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3. PROBLEMAS SOCIAIS E SUA ABORDAGEM NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 

Muitos problemas surgem quando se fala em uma sociedade diversificada, 

não é difícil encontrar dentro de uma sala de aula alunos de diferentes raças, 

credos, ideologias, gêneros, classes sociais e outros aspectos que podem e devem 

ser trabalhados nas aulas de educação física a fim de provar aos educandos que 

mesmo diferentes como consta no Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à 

segurança. 

Alguns dos problemas sociais mais comuns encontrados em sala de aula referem-se 

a preconceitos de cunho, racista, machista/feminista, xenofóbico, religioso ou social. 

Quando é abordado a discriminação racial, percebemos que ainda hoje existem 

pensamentos retrógrados quanto ao posicionamento, ou empoderamento de raças 

vistas anteriormente como inferiores.  

A categoria social da includência/incluso, neutralizada pelo valor negativo 

atribuído pela condição da diferença (de cor, raça, sexo, classe, etc.), marcou a 

sociedade brasileira durante séculos, o que resultou, segundo Roberto Kant de 

Lima, numa sociedade hierarquizada, em que diferentes segmentos não têm acesso 

a deveres e direitos e, também, regem suas relações por diferentes ‘códigos de 

honra’. No entanto, como somos uma Republica, tais diferenças se tornam objeto de 

estigma, não sendo capazes de despertar sentimento de universal reconhecimento 

como legítimos códigos de conduta. 

Ao abordar essa diferenciação social existente dentro do senário brasileiro, 

deve-se colocar, acima de tudo os princípios Éticos de Igualdade, pois somente 

assim, poderá amenizar os níveis de Exclusão Social que tanto assolam a 

sociedade. Tentando com isso diminuir os níveis de violência causada pela 

intolerância de pessoas que tem ideologias diferentes daquelas ditas ‘corretas’.  

 

Portanto, pensar o preconceito nos parece indispensável, uma vez que este 
pode se constituir em uma fonte de violência. Embora seja uma categoria 
suficientemente ainda obscura para ser submetida ela própria a uma 
interrogação crítica, isso não nos impede de nos lançarmos em reflexão 
(TAGUIEFF, 1987) 
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Um assunto muito recente que ainda é tabu em muitos locais, inclusive nas 

escolas, diz respeito a orientação sexual e sexualidade. Atualmente, existem planos 

de combate a homofobia, politicas publicas para promoção dos direitos de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais. Atualmente, com a criação do estatuto da 

diversidade sexual, muitos diretos foram atribuídos a classe, inclusive o direito do 

uso do nome social em documentos oficiais aceitos em todo território nacional. 

A prevenção de doenças sexualmente transmissíveis também é um 

assunto/problema que muito assola a sociedade atualmente. Mesmo existindo vários 

métodos de prevenção, como preservativos, ainda é grande o numero de jovens que 

adquirem a doença ao iniciar a vida sexual.  

No ambiente escolar, trabalhar esses aspectos de profilaxia é de grande relevância 

para a diminuição desses números alarmantes que a aumenta a cada dia. Segundo 

pesquisas publicadas em 2014, nos últimos 6 anos no Brasil, o incide de jovens 

infectados com o vírus da aids, aumentou 50%.  

Ainda sobre o eixo saúde, ao se falar de índices alarmantes, observa-se no últimos 

anos pesquisas voltadas a desnutrição, obesidade e distúrbios relacionados a 

alimentação, falta/excesso de atividades físicas entre os jovens, tais como: bulimia, 

anorexia e vigorexia.  

Segundo Motta et. al (2001) no Brasil, estudo recente detectou 5,7% de peso 

baixo para a idade, 2,3% de peso baixo para a estatura e 10,5% de retardo de 

crescimento linear, sendo que na região Nordeste as prevalências para esses 

indicadores foram 8,3%, 2,8% e 17,9%. Porém, esse não é um problema restrito aos 

países em desenvolvimento, pois há relatos mostrando cerca de 8 a 10% de retardo 

de crescimento linear em crianças de países do primeiro mundo. 

Por outro lado, sobrepeso e obesidade estão se tornando um problema de 

saúde pública, pois nota-se que a prevalência é crescente. No Brasil, o sobrepeso 

foi detectado em 14,7% e a obesidade, em 4,1% das crianças6, além de ter sido 

demonstrado aumento dos dois indicadores no período de dez anos em um estudo 

regional. 

Anorexia nervosa e bulimia nervosa são transtornos alimentares 

frequentemente crônicos e associados com um alto índice de morbidade, sendo a 

bulimia mais frequente que a anorexia. Sua prevalência é alta, com 90 a 95% dos 

casos ocorrendo no sexo feminino. Apesar de a prevalência desses transtornos na 
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população geral ser muito menor, um aumento do número de casos tem sido 

observado em homens e mulheres de todas as idades. De acordo com um grande 

número de autores, a prevalência desses transtornos, que fica entre 1% e 4%, vem 

aumentando significativamente nos últimos anos. 

Partindo desses aspectos importantes de saúde, o professor deve em suas aulas 

trabalhar assuntos relacionados a esses problemas de forma a conscientizar dos 

riscos que podem causar a saúde. Trabalhar exercícios físicos como forma de 

obtenção de uma melhor qualidade de vida. Aplicar testes sobre imagem corporal e 

corporeidade ajudam os alunos a se entender, se aceitar perante si e perante a 

sociedade, sem degradar o próprio corpo em busca de uma imagem perfeita e 

aceitável.  

Infelizmente o avanço tecnológico hoje em dia não tem ajudado muito quanto 

a melhoria da saúde e qualidade de vida da população. As novas ondas 

tecnológicas estão usurpando o tempo das pessoas e as escravizando, contribuindo 

significativamente para o auto índice de sedentarismo o que acaba gerando doenças 

crônicas, como diabetes e hipertensão.  

Quanto a abordagem do tema meio ambiente, o professor deve usar de 

artifícios que o entrelacem também o tema saúde, visto que se vivermos em um 

lugar poluído, sem condições de habitação, será praticamente impossível haver bons 

índices de saúde e qualidade de vida.  

Seguindo a linha de pensamento construída por André Dalanhol (2002 p. 22):  

 

“Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química, biológica, artificial, cultural e natural, com processos 
de produção ambientalmente corretos, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas, ecologicamente equilibrado, para o uso comum do 
povo, essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público em 
todos os seus níveis e à coletividade, o dever de defendê-lo, conservá- lo e 
preservá-lo, tendo como princípio basilar e fundamental, a sustentabilidade”. 

 
Atualmente com a globalização, as grandes indústrias visando primeiramente 

o lucro, estão explorando cada vez mais a natureza em busca de recursos minerais, 

naturais e fontes de matéria prima. Vimos no Brasil, nos últimos anos, muitas 

mudanças em ternos ecológicos, ocasionadas por motivos antrópicos, ou seja, pelo 

homem. Um exemplo dessa ação foi a transposição do rio São Francisco, embora 

muitos moradores da região tenham sido beneficiados pela transposição, ouve um 

grande impacto ambiental no local.  
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Outro fato recente que ainda trazem resquícios ainda nos dias de hoje, foi o 

rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 

35 km do centro do município brasileiro de Mariana, resultando em muitos mortos, 

muitas famílias ficaram sem moradia gerando uma grande comoção nacional. A 

lama chegou ao rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos 

estados de Minas Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais abastecem sua 

população com a água do rio, sem contar na morte e extinção da fauna aquática 

pertencente a esse local.  

Ao se pensar meio ambiente deve-se criticar todos esses acontecimentos, e 

buscar junto do aluno saídas que possam viabilizar maiores cuidados com o local 

onde vivemos. A escola pode promover programas de reciclagem, energia limpa, 

preservação de recursos hídricos, florestas, reservas ambientais e outros. 

Ainda falando de globalização, um assunto que pouco é discutido dentro da 

sala de aula é a exploração infantil. No brasil, crianças de 0 a 13 anos são proibidas 

de trabalhar, mas vemos que a realidade é bem diferente, No Brasil, em pesquisa 

publicada em 2012, aproximadamente 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 

a 17 anos estavam trabalhando no país. Se considerada a faixa etária entre cinco e 

13 anos, a pesquisa aponta cerca de 554 mil meninos e meninas em atividades 

laborais. 

Segundo a Constituição Federal de 1988: 

 
Artigo 7° XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998). 
 

Desde 2013, o país vem registrando aumento dos casos de trabalho 

infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, 

quase 80 mil crianças nessa faixa etária estavam trabalhando e, nas próximas 

pesquisas, quando elas estiverem mais velhas, podem promover o aumento do 

número de adolescentes que trabalham. Cerca de 60% delas vivem na área rural 

das regiões Norte e Nordeste. 

A proibição para o trabalho infantil tem vários motivos assegurados em lei, 

crianças e adolescentes devem ter garantidos os direitos de acesso à educação, 

lazer e esporte, e também a cuidados por parte de um responsável. O trabalho pode 

ser um impeditivo para que esses direitos se concretizem. Além disso, o trabalho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo_(estado)
https://www.cartacapital.com.br/educacao/aldeias-infantis-3229.html
https://www.cartacapital.com.br/educacao/aldeias-infantis-3229.html
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/eca-e-legislacao/
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pode causar prejuízos à formação e ao desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes. 

A criança e o adolescente também estão amparados na Constituição Federal 

em seu artigo 227, que trata dos deveres da família, sociedade e do Estado: 

 

 Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
De forma bastante clara, educação sem papel fundamental dentro do 

processo de formação do caráter cidadão dos alunos que ali se encontram. Dentro 

do quando histórico do Brasil, vemos muitos pesquisadores que lutaram por uma 

educação que faça do aluno um ser pensante, que os façam refletir, e aprender a ir 

em busca de respostas sobre os problemas que os assolam enquanto membros de 

uma sociedade plural.  

Para Freire, em seu livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 

prática educativa (2015), a educação pode fazer das pessoas donas de sua própria 

história ou acomodá-las ao mundo. Para ele, não cabe na educação libertadora, um 

ensino monológico, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção” (2015, p. 24). 

Para André, (2016), formar sujeitos autônomos é formar: 

 

 [...] pessoas que tenham ideias próprias, pensem por si mesmas, sejam 
capazes de escolher entre alternativas, decidam o caminho a ser seguido, 
implementem ações e tenham argumentos para defender suas escolhas e 
ações. Ao exercer sua autonomia, essas pessoas vão se sentir cada vez 
mais livres das amarras do poder político e econômico (ANDRÉ, 2016, p. 
20). 

 
Ao escrever Pedagogia do oprimido (2005), Freire afirma que a escola tem 

uma função conservadora, refletora e reprodutora das desigualdades e injustiças 

sociais. Mas, que pode ser também um instrumento de resgate da cidadania. Sendo 

assim, o educador tem um forte papel político-pedagógico, já que não existe 

educação neutra. A educação pode ajudar a converter os excluídos em sujeitos da 

sua história e para que essa conversão ocorra, não serve qualquer tipo de 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/impactos-e-consequencias/
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educação, mas uma educação libertadora, reflexiva, crítica e dirigida à 

responsabilidade social e política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao se falar em Brasil é impossível não citar a diversidade sócio cultural 

pertencente ricamente em nossa sociedade. Dessa forma, sendo a sociedade e por 

consequência a sala de aula um ambiente heterogêneo, compreender a importância 

de trabalhar de forma didática e inclusiva é fundamental para se obter um bom 

resultado no processo de ensino-aprendizagem. 

Legalmente falando a constituição federal, trata todos os cidadãos de igual 

forma, afirmando que a educação, a inclusão, o lazer e a qualidade de vida são 

direitos de todos, indistintamente. Voltando-nos para a educação, temos importantes 

documentos que nos aparam e norteiam o ensino dentro do ambiente escolar, a lei 

de diretrizes e bases da educação nacional, tem feito seu papel de forma 

significativa, dando embasamento a todo o processo de educação. 

Efetivamente, concluímos com todos esses dados apresentados, a relevância 

do uso dos temas transversais nas aulas de educação física, enquanto ferramentas 

pedagógicas educacionais, que possibilitam trabalhar de forma abrangente 

passando pelos aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais do ensino. Com 

intuito de conscientizar os alunos e fazê-los usar a educação libertadora como porta 

para olhar a sociedade de forma crítica, problematizá-la, questioná-la, refletir e ir em 

busca de respostas pertinentes ao processo de formação de uma sociedade mais 

justa e igualitária.  
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