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A saúde é comumente relacionada à Educação Física escolar, embora esta concepção seja muitas vezes 

assegurada apenas com relação ao enfoque mais biológico sobre este conceito. Opondo-se à visão esta 

estreita de saúde, Palma (2000) aponta para a necessidade de mudar o enfoque para uma visão que 

ultrapasse o indivíduo e recaia sobre o coletivo, não considerando apenas as causas biológicas da 

saúde, mas também as relações entre os indivíduos, grupos sociais, economia, cultura, entre outros. 

Visando ampliar e expandir os significados desta palavra, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) a consideram 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. 

Enquanto temática transversal, a saúde é retratada pelos PCNs (BRASIL, 2000) por uma concepção 

mais dinâmica, sendo compreendida de forma abrangente, priorizando seu entendimento como um 

valor coletivo. O objetivo deste trabalho foi analisar a implementação de um livro didático sobre o 

tema transversal da saúde e a Educação Física, contemplada a partir da seleção de alguns conteúdos 

que compõem a esfera da cultura corporal: danças e exercícios físicos. Os livros foram aplicados em 

uma turma de 33 alunos do sétimo ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual em três 

diferentes aulas, cada uma abordando uma temática do material: aula introdutória sobre saúde, aula 

sobre dança e aula sobre exercícios físicos. Como resultados, encontrou-se que os alunos interagiram 

satisfatoriamente com o material, sendo que as atividades mais realizadas por eles foram as 

interpretações das imagens, feitas por 84,84% dos alunos e o caça-palavras contido no material, feito 

por todos os alunos. O livro elaborado sobre o tema transversal da saúde e alguns conteúdos da cultura 

corporal foi uma ferramenta que auxiliou o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

propostos, uma vez que permitiu ao professor/pesquisador que aplicou os materiais ter um referencial 

teórico-prático com textos, atividades e dinâmicas. Ao mesmo tempo o material auxiliou os alunos no 

acompanhamento das atividades propostas, sendo um atrativo para eles, com imagens, charges, textos 

e curiosidades que despertaram o interesse da maior parte deles, contribuindo para com a prática 

pedagógica, pautada na relação entre a saúde e danças e exercícios físicos. É preciso destacar, no 

entanto, que o livro didático é uma ferramenta que pode auxiliar a prática pedagógica da Educação 

Física, que é muito complexa e abarca uma série de fatores, como a formação inicial e continuada dos 

professores, interesses e afinidades dos alunos, apoio político/ institucional, políticas públicas de 
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educação, entre outros. Há também a necessidade de reformulação do material ora proposto, uma vez 

que sua implementação evidenciou alguns problemas com relação à linguagem utilizada, nível de 

dificuldade para esta faixa etária, o tamanho do material que poderia abordar mais conteúdos e 

diminuir a ênfase em outros, entre outros, o que sugere a realização de adequações neste material, para 

que os livros didáticos possam auxiliar de maneira mais significativa e consolidada a prática 

pedagógica da Educação Física, abordando mais enfaticamente os temas transversais durante todo o 

processo educativo.  
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