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RESUMO 
 
 

PIBID: TEMAS TRANSVERSAIS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ¹Núbia 
Agripina Pimenta Ribeiro ²Maria Aparecida Ribeiro ³Laise Medeiros Roque RESUMO 
Introdução: Entendemos que a Educação Física escolar, como componente curricular 
obrigatório da educação básica, deve contribuir para os processos educativos significativos, no 
que tange a diversidade, dialogando sobre as influências e contribuições de diferentes povos 
na cultura corporal. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) indicam a importância de se 
conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se conta qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais de classe social, crença, sexo, etnia ou características 
individuais e sociais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) agregam essa tendência e a 
incluem no currículo de forma a elaborar um conjunto articulado e aberto a novos temas, 
buscando um uma didático que note sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma 
importância das áreas convencionais. O currículo propriamente dito ganha em elasticidade e 
abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as 
diferentes realidades culturais. Os conjuntos de temas transversais propostos são ética, Meio 
Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Recebeu-se o título geral de 
Temas Transversais, indicando a metodologia proposta para sua inclusão no currículo e seu 
trato didático. Objetivo: Este projeto teve como objetivo oportunizar aos alunos o diálogo e a 
reflexão a respeito das diversas formas de se expressar e movimentar-se, além de oportunizar 
diferentes vivencias da cultura corporal brasileira tendo como ponto de partida o respeito às 
diferenças e as culturas da própria comunidade. Metodologia: Os projetos foram desenvolvidos 
com alunos do 6º ao 9º ano em horários específicos para as vivências de cada projeto. Um 
breve histórico sobre a origem de cada de cada um foi contemplada, seguido de aulas com 
progressões pedagógicas, fundamentos e pratica das atividades. Todas as aulas foram 
seguidas de avaliações dos alunos e conversa com os bolsistas responsáveis para as 
ponderações e possíveis modificações. Para algumas vivências foram convidados profissionais 
que atuam nas áreas afins. O papel dos bolsistas foi mediar estes conhecimentos, propondo 
desafios e estimulando-os a buscarem diferentes respostas, fazendo com que interagissem nas 
descobertas de estratégias e soluções para os objetivos propostos. Resultados: Os resultados 
parecem apontar que muitos dos participantes estavam melhorando em suas habilidades bem 
como em seu convívio social, deixando de lado preconceitos e valorizando tanto a si mesmo 
quanto ao ambiente em que estava envolvido. Foram positivas as oficinas desenvolvidas, pois 
para os alunos, agregaram-se conhecimentos de diversificadas práticas fora do contexto 
escolar tornando-os capazes de produzir e repassar todo conhecimento obtido fora da escola. 
Considerações Finais: Pode-se generalizar que os temas transversais trabalhados em todas 
oficinas realizadas teve efeitos positivos para a comunidade escolar e para a formação docente 
do bolsistas. Palavras-Chave: PIBID, Educação Física Escolar, Temas transversais.  


