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RESUMO: 

Os temas transversais não se configuram como uma área de conhecimento especifica, mas sim por 

conteúdos de caráter social vinculado ao cotidiano que traduz questões importantes e urgentes e que 

devem ser inseridas nas escolas. Os Temas Transversais incluem questões sociais no currículo escolar 

e por sua flexibilidade podem ser contextualizados e abordados nas diferentes áreas do conhecimento. 

A Educação Física dentro da sua especificidade deverá abordar os temas transversais apontados como 

temas de urgência para o país como um todo, além de poder tratar outros relacionados às necessidades 

específicas de cada região. O objetivo dessa pesquisa é levantar quais os conhecimentos necessários a 

serem ensinados nas aulas de Educação Física em relação a cada um dos Temas Transversais. Em 

relação ao tema: Ética foram elencados os seguintes tópicos: solidariedade, respeito, justiça e dialogo; 

Saúde: atividade física e os limites do corpo (saúde, lesão ou reabilitação dos movimentos,velhice e 

processo de amadurecimento), estética não é sinônimo de saúde, mercado consumidor, anabolizantes e 

riscos de vida, obesidade,  nutrição e qualidade de vida. No  tema Pluralidade Cultural foram arrolados 

os conhecimentos ligados a nacionalidade e regionalismo nas danças e jogos, preconceito, 

discriminação, etnias e grupos sociais nas práticas corporais. O Meio Ambiente tem como 

conhecimentos a reciclagem e jogos e brincadeiras, aquecimento global e atividade física (efeito 

estufa), esportes radicais (atividades físicas de aventura). A Orientação sexual tem como eixo as DSTs 

o Corpo Humano e as questões de Gênero. E por fim o tema Trabalho e Consumo que têm como seus 

principais conhecimentos o consumismo, mídia  e os meios de produção, trabalho infantil e trabalho 

escravo nas práticas corporais. Conclui-se que a Educação Física na escola possui inúmeras interfaces 

com os temas transversais. 
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