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A Educação Física escolar conta com uma grande variedade de atividades a serem trabalhadas com os 

alunos. No entanto, é comum encontrarmos escolas onde o professor trabalha apenas com o conteúdo 

esportivo, como: o futebol, vôlei, basquete e handebol. De acordo com os PCNs, a disciplina de 

educação física deve abordar também temas, como: lutas, dança, ginástica, temas transversais dentre 

outros. Os Temas Transversais abordam assuntos de grande importância social, que estão divididos em: 

Ética, pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde e Trabalho e Consumo, levando 

o aluno a refletir sobre sua relação com estes temas e como isso afeta diretamente a sociedade em que 

ele vive. Este trabalho tem como objetivo analisar se os alunos do ensino fundamental II possuem 

vivências relacionadas com os temas transversais nas aulas de educação física e, em caso positivo, de 

que forma o professor abordou estes temas. Para verificar a aplicação dos temas, realizamos uma 

pesquisa com vinte alunos do nono ano do ensino fundamental II, de uma escola estadual de São Paulo. 

Foi utilizado como instrumento metodológico um questionário qualitativo com dez questões que não 

ofereceram nenhum risco ao aluno, e o resultado obtido foi relacionado com a literatura. Ao analisarmos 

os questionários foi possível perceber que a maioria dos alunos pesquisados indicaram não terem 

vivenciado os temas transversais nas aulas de educação física no ensino fundamental, fato que se 

confirma ao verificarmos que quase todos os alunos pesquisados relacionaram a prática de esportes 

coletivos como o conteúdo predominante nas aulas de educação física. O resultado deste estudo indica 

que, embora um grande número de autores da área, e a legislação vigente, relatem em seus textos a 

importância do professor trabalhar com os temas transversais nas aulas de educação física, os alunos do 

ensino fundamental II deixam este ciclo sem a devida vivência com os mesmos, como já alertado nos 

estudos de DARIDO (2006) que a educação física escolar ainda não tem como tradição levar os alunos 

a discutirem tais temas, mesmo reconhecendo sua importância. O estudo também indica que os alunos 

demostraram grande interesse nos assuntos abordados nos Temas Transversais, especialmente no tema 

saúde.  Estes temas podem/devem ser trabalhados na educação física escolar de maneira que, a mesma 

possa contribuir na formação de um cidadão consciente que tenha condições de refletir e transformar 

suas atitudes em sociedade. 
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