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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) consideram a ética como um tema transversal, 

ou seja, um conteúdo de importância emergente e que deve ser discutido e problematizado na escola 

por todas as disciplinas do currículo. Para este documento, é por meio da reflexão ética sobre os 

outros, sobre a vida e sobre a cidadania que se torna possível construir a possibilidade de usufruto de 

uma sociedade mais justa e que respeite as pessoas. Os PCNs (BRASIL, 2000) elencam alguns blocos 

de conteúdo no qual o tema transversal da ética deverá ser dinamizado, seguindo os critérios de 

relevância para o ensino de diversas áreas e possibilidade de serem temas trabalhados na escola. 

Assim, foram sugeridos os seguintes temas: respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade (BRASIL, 

2000). No entanto, mesmo devendo fazer parte da prática pedagógica de todas as disciplinas, isto 

muitas vezes não ocorre. Especificamente no caso da Educação Física, é importante relacionar o tema 

da ética com os conteúdos da cultura corporal por diversos fatores, sendo que este componente 

curricular possui um contexto bastante peculiar, pois permite que sejam experimentados pelos alunos 

estados afetivos com um grau de intensidade elevada, afetando as atitudes e decisões racionais deles 

(BRASIL, 1998), criando situações de intensa mobilidade afetiva. Para que fosse possível relacionar 

sistematicamente o tema transversal ética com a Educação Física escolar elaborou-se um livro didático 

com conteúdos da temática da ética arrolada com dois conteúdos da cultura corporal elencados por 

sorteio: ginástica e atividades físicas de aventura. O material foi aplicado em uma turma de sétimo ano 

de uma escola pública estadual da cidade de Rio Claro – SP, três aulas de Educação Física cedidas 

pela professora responsável. Participaram da aplicação 37 alunos, com idades entre 12 e 14 anos. O 

objetivo do estudo foi analisar as respostas das atividades contidas no livro dos alunos participantes da 

aplicação dos materiais, computando-se a frequência de realização das atividades deste material por 

meio de uma análise descritiva em forma de porcentagem (GIL, 2002). As atividades consistiam em: 

verdadeiro ou falso, observar e comentar as imagens, caça-palavras, leitura e reflexão sobre o texto e 

“complete”. Foi possível constatar que as atividades mais realizadas foram aquelas que exigiam menor 

tempo para a resolução e possuíam um menor grau de complexidade e atenção, como o “complete” e o 
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caça-palavras. Outra importante observação a ser feita é a de que os alunos encontraram dificuldades 

na compreensão de textos e na elaboração de respostas escritas mais complexas. As informações 

constatadas por meio dessa análise servirão de auxílio para que o material seja reelaborado e 

melhorado, para que seja novamente aplicado antes de sua versão final. 
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