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A QUESTÃO AMBIENTAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RESUMO
A educação ambiental começou a ser discutida a partir da intensificação da ação
humana, proveniente da revolução industrial. No Brasil a proposta ganhou destaque
com a Política Nacional de Meio Ambiente, a qual indicou que a educação ambiental
fosse desenvolvida em todos os níveis de ensino e, mais tarde, de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais, como tema transversal perpassando pelos conteúdos
oferecidos por todos os componentes curriculares. Diante desse desafio, o presente
relatório de pesquisa teve como objetivo identificar como a questão ambiental está
sendo proposta pelos cursos de licenciatura em educação física no estado do Rio Grande
do Norte. Para tanto, utilizamos o método descritivo a partir de entrevistas realizadas
com os coordenadores de 6 instituições que oferecem o curso de licenciatura em
educação física universidades identificadas no Estado (UFRN, UNI-RN, UNIFACEX,
FANEC e UERN – Campus Mossoró e Pau dos Ferros), da aplicação de um
questionário com 30% dos alunos formandos no segundo semestre de 2015 e de
observações dos projetos pedagógicos e das ementas das disciplinas das instituições que
disponibilizaram esses documentos. Os resultados apontaram, para o reconhecimento,
por parte de alunos e coordenadores, da importância da temática ambiental para a área
da educação física. Entretanto, os discursos entre coordenadores e alunos se
contradizem em todas as escolas de educação física investigadas. Para os
coordenadores, por ser uma exigência do Ministério da Educação, a educação ambiental
está presente em algumas disciplinas do currículo de forma efetiva. Entretanto, na
prática, os formandos, em sua maioria, mostram desconhecer o trabalho de educação
ambiental presentes em seus cursos, afirmam não terem uma formação que atenda a tais
aspectos e, ao serem solicitados para que exemplifiquem como seria sua atuação perante
à discussão ambiental, muitos deles exibem uma formação fragilizada para o
desenvolvimento do tema em seus futuros ambientes de trabalho, demonstrando
atividades acríticas. Apesar da obrigatoriedade no contexto educacional já existir há
décadas e a importância do tema se revelar nos discursos dos profissionais, a educação
ambiental ainda aparece de forma tímida nos currículos e na vivência das formações em
educação física, mostrando a necessidade de reestruturação curricular e de novas
compreensões para o tema, fazendo com que ele esteja mais presente no dia a dia dos
futuros professores que deverão abordá-lo em suas aulas.
Palavras-chave: Educação ambiental; Formação de professores; educação física; ensino
superior.

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN PHYSICAL EDUCATION
UNDERGRADUATE COURSES AT RIO GRANDE DO NORTE
ABSTRACT
Environmental education started to be discussed since the intensification of the human
activity, as a consequence of the industrial revolution. In Brazil, the proposal has gained
attention due to the National Environmental Policy, which suggested inserting
environmental education in all education levels and later as a crosscutting topic
pervading the contents offered in all courses, according to the National Curricula
Parameters. Faced with such a challenge, this work aimed to identify how
environmental concerns is being considered in physical education licentiate courses at
Rio Grande do Norte. For this purpose, we have adopted a descriptive method starting
from interviews with coordinators of six institutions offering a physical education
licentiate degree (UFRN, UNI-RN, UNIFACEX, FANEC, and UERN – Mossoró and
Pau dos Ferros Campi), the application of a questionnaire with 30% of graduating
students in the second half of 2015, and observations from the pedagogical projects and
syllabi of the institutions that have provided such documents. Results have pointed out
the acknowledgement of students and coordinators on the importance of addressing
environmental concerns in physical education. However, coordinators and students
contradict each other in all investigated institutions. According to the coordinators,
environmental education effectively is in some courses of the curriculum as a
mandatory requirement from the Brazilian National Ministry of Education. Nonetheless,
in practice, most graduating students have no knowledge about environmental education
in their courses, stating that they do not have training suited to meet these concerns.
When requested to exemplify how they would deal with environmental education, a
fragile education to address this topic in their future workspaces was revealed, showing
uncritical activities. Despite the obligatoriness in the educational context already exists
for decades and the importance of this topic revealed in the speeches of professionals,
environmental education is still shy in physical education curricula and education
courses, thereby showing the need of a curricular restructuration and a new
understanding on this topic, as well as making it to be more present in the daily
activities of the future teachers who should take it into consideration in their classes.
Keywords: Environmental education; teacher education; physical education; higher
education.
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Iniciamos nosso texto ainda na capa deste trabalho. A imagem ali apresentada,
assim como os recortes exibidos no início de cada capítulo, é uma obra do pintor
austríaco Friedensreich Hundertwasser, cujas pinturas tentam reproduzir uma
compreensão do homem como um ser multiepidérmico, o qual, através de suas
múltiplas peles, é também uma extensão do meio em que está inserido. A obra presente
na capa, chamada de Irinaland Over the Balkans, traduz essas múltiplas peles e nos
arrebatou desde o primeiro contato que tivemos com a obra, não havendo outra imagem
mais próxima da compreensão de meio ambiente que buscamos oferecer com o nosso
trabalho. Assim como o pintor, acreditamos haver uma íntima relação entre o homem e
o espaço em que ele está inserido, não havendo limites entre um e o outro, mas sim uma
relação permeada por aspectos culturais e pela postura que o homem assume diante de
si, do outro e do mundo.
O meio ambiente como tema de discussão e conteúdo de ensino apareceu na
nossa formação ainda no antigo CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica),
hoje IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte). Naquela ocasião, devido à especificidade da escola, obtivemos no curso técnico
de Controle Ambiental, subsequente ao ensino médio, um ensino voltado para a
mitigação dos impactos causados pelo homem ao ambiente físico. Apesar disso,
buscamos, ao final do curso, desenvolver um trabalho de conclusão de curso
direcionado mais para aspectos sociais.
Fomos, então, reunidos a outros dois colegas, investigar como os moradores de
um determinado bairro de Natal/RN reconheciam a importância da reciclagem e como
viam os catadores das cooperativas de materiais recicláveis. Em algumas respostas, os
moradores demonstraram interesse em participar da coleta seletiva como forma de
ajudar os catadores, como se eles fossem pedintes e as pessoas solidárias a isso. Já para
os catadores, a possibilidade de desempenhar um trabalho distante do antigo espaço (o
lixão do bairro de Cidade Nova), organizado em cooperativas, parecia dar-lhes uma
maior dignidade, ou seja, a relação com a questão ambiental acontecia não
necessariamente pela compreensão da importância de minimizar os resíduos sólidos
destinados ao aterro sanitário, mas por relações que foram sendo reconhecidas entre
aqueles atores sociais.
Ao chegarmos à primeira graduação, Ecologia, já na UFRN, nos deparamos com
uma formação baseada na compreensão dos possíveis efeitos causados nos ambientes
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por diferentes agentes. Tais compreensões sempre foram muito balizadas por modelos
matemáticos, os quais tentavam justificar, por exemplo, a migração de animais, a
capacidade de regeneração de uma mata, os impactos causados por trilhas ou abertura
de grandes áreas em regiões até então originais. Enfim, mais uma vez os impactos do
homem no ambiente.
Mesmo diante dessa realidade, fomos para o fim da primeira graduação com a
intenção de pensar sobre a educação ambiental, o que acabou nos colocando mais uma
vez frente ao lado social do curso realizado. No trabalho de conclusão de curso,
elaboramos um plano de ação de redução dos gastos de materiais para o Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFRN. Passado algum tempo,
observamos que tais medidas não surtiram efeito pelo fato de os indivíduos não terem
incorporado as preocupações com ambiente no seu cotidiano. Afinal, a correria do dia a
dia e a permanente disponibilidade de materiais, não os fizeram se perceber enquanto
ambiente e, assim, o uso de materiais voltou a se intensificar sem haver a preocupação
esperada com as ações realizadas.
Partimos, então, para a segunda graduação, Educação Física, deixando
adormecidas as discussões sobre meio ambiente. No entanto, ao participarmos de
algumas bases de pesquisa vimos o exercício físico aliado às práticas na natureza (vista
nesse momento como o espaço distante do homem, exclusivamente físico). Percebemos,
com isso, que era preciso mais, era necessário discutir algo que nos ligassem às
reflexões alcançadas em algumas disciplinas do curso, tais como: Corpo e Cultura de
Movimento; Consciência Corporal; Sociologia do Esporte e das Práticas Corporais; e
Corporeidade, Educação Física, Esporte e Sociedade. Nos deparamos então com a
possibilidade de voltarmos aos trabalhos feitos nos cursos anteriores, de repensá-los e
ver que, no geral, as relações que o homem desempenhava com o seu entorno era o que
nos chamavam a atenção.
Assim, era preciso incorporar aos nossos estudos e compreensões, reflexões
sobre o meio ambiente e a natureza e a dimensão humana como constituinte dessa
relação, e não apenas como um ser distante dela. Com isso, trazemos para o interior
deste trabalho a possibilidade de pensar na educação ambiental a partir da formação em
educação física, tentando aproximar essas duas áreas e acreditando que um estudo sobre
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a temática poderá trazer reflexões para a formação e atuação dos professores de
educação física.
Percebemos, ao longo do percurso acadêmico e pessoal citado anteriormente que
as discussões em torno dos impactos causados no ambiente e a preocupação com as
possíveis consequências geradas, em virtude da ação humana, têm sido algo cada vez
mais recorrente no nosso cotidiano. Sem grandes pretensões, basta observar durante
algum tempo o nosso entorno e estaremos diante de diferentes situações que visam
mitigar as ações humanas ou alertar para a necessidade de mudanças de pensamento e
de atitude frente a ações tão devastadoras, as quais podem ser vistas a partir do uso
desenfreado do solo e dos rios, os quais são assoreados e eutrofizados, da derrubada de
florestas para o uso inconsequente da madeira ou para expansão dos latifúndios, ou
ainda nas pequenas ações do dia a dia, como no uso impensado e inconsequente da
água, na má disposição dos resíduos sólidos, na falta de coleta seletiva, dentre outras
ações. Com isso, ao pegarmos uma simples resma de papel poderemos ver que ela foi
confeccionada a partir de madeira de reflorestamento; ao chegar ao supermercado,
alguns disponibilizarão sacolas permanentes para as compras; na TV, a todo instante,
vemos publicidade de empresas que se dizem ecologicamente corretas e, com isso,
reduzem suas emissões de gases lançados na atmosfera e tratam seus efluentes, ou
programas de TV que mostram a importância do ambiente, da conservação dos espaços
e dos animais. Em casa, ainda somos, por exemplo, incentivados a economizar água, a
comprar eletrodomésticos que utilizem menos energia e a separar nosso lixo, reduzindo
os materiais que são dispostos diretamente nos lixões e aterros sanitários. Em outros
ambientes ainda, como nas escolas, os alunos são instigados a participar de projetos
educativos, a irem a aulas de campo em espaços com trilhas, rios e animais, e são,
também, levados a pensar o ambiente em momentos como a “Semana do Meio
Ambiente”, cujo objetivo é buscar desenvolver nos indivíduos a capacidade de realizar
ações voltadas para a preservação do meio ambiente, tendo em vista as necessidades
pelas quais passarão as gerações que ainda estão por vir. Enfim, estamos rodeados de
um discurso fundamentado pela sustentabilidade do planeta, em que deve haver o
desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, os recursos devem ser preservados para a
posteridade.
Apesar de todo esse investimento financeiro, ideológico, social e educacional
dispensado para que a sociedade adote uma postura de consciência frente à utilização
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dos recursos naturais e, até mesmo, que incorpore um sentimento de co-pertença1 e de
existência enquanto meio ambiente, não é isso que temos observado nas ações e atitudes
da grande maioria dos indivíduos. Se por um lado somos, então, solicitados a mudar
nossas ações diante das más perspectivas para o futuro em espaços como na escola, por
exemplo, por outro, vemos os quase 7 bilhões de habitantes do planeta Terra (ONU,
2011) serem, também, conduzidos pela ciência e pela indústria do consumo a utilizarem
dos ganhos tecnológicos exacerbadamente, sem realizarem uma reflexão sobre os danos
causados por suas ações e sobre as limitações do ambiente com relação aos recursos
naturais necessários para suprir a demanda humana. Com isso, presenciamos a
utilização desses recursos, a degradação dos solos, a poluição dos ambientes aquáticos e
da atmosfera, a extinção de diversas espécies, dentre outras coisas.
A partir desse contexto, vislumbrando a necessidade de mudança de pensamento
e de atitude, alguns grupos começaram a defender o que, atualmente, conhecemos por
Educação Ambiental. Anunciada principalmente a partir da década de 70, com a
realização da Conferência de Estocolmo 2 , a Educação Ambiental passou a ser
introduzida no contexto educacional a partir da Conferência Intergovernamental de
Tbilisi3, no ano de 1977, em que ficaram definidos os seus objetivos, princípios e as
estratégias de ação. A partir destas referências, principalmente da Conferência de
Tbilisi, os países começaram, então, a incluir em suas leis a proposta de se trabalhar as
questões ambientais nos diferentes níveis de ensino, sendo eles de educação formal
(ensino básico ao ensino superior) ou informal.
No Brasil, a preocupação com as questões ambientais, dentro do contexto da
educação, ganhou espaço principalmente a partir da institucionalização da Política
Nacional de Meio Ambiente 4 , da Constituição Federal 5 , da Lei nº 9.795/99 6 e do

1 O sentimento de co-pertença pode ser compreendido a partir da relação de existência mútua do homem
e do meio ambiente no mundo. Assim, a existência no mundo está condicionada à compreensão de que o
homem não pode ser visto como um ser sozinho, mas pertencente à uma teia de relações com o ambiente
no qual está inserido.
2 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais conhecida como a Conferência
de Estocolmo, foi realizada no ano de 1972, na cidade de Estocolmo (Suécia) e teve como marco a
inserção da temática da educação ambiental na agenda internacional (BRASIL, 2007).
3 Realizada na Geórgia (ex-União Soviética), a Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental foi resultado de uma parceria entre a Unesco e o Programa de Meio Ambiente da ONU
(PNUMA). Desse encontro saíram as definições, os objetivos, os princípios e as estratégias para a
Educação Ambiental (BRASIL, 2007).
4 A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída no ano de 1981, pelo então Presidente João
Figueiredo, e estabeleceu, no âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da Educação Ambiental em
todos os níveis de ensino (BRASIL, 2007).
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Decreto nº 4.281/20027, sendo previsto a partir de todos eles que a Educação Ambiental
deveria ser realizada em todos os níveis de ensino.
Ao pensarmos sobre a necessidade imposta por tais marcos legais e o tempo
desde que foram criados, observamos o espaço educacional como um grande aliado,
capaz de oportunizar reflexões que viabilizem uma mudança de postura do homem em
relação aos impactos causados por ele no meio ambiente. Entretanto, apesar disso, o que
observamos é que na realidade os espaços escolares ainda não conseguiram efetivar
ações que, de fato, formem indivíduos capazes de compreender sua responsabilidade
frente às discussões sobre a problemática em questão, o que pode ser visto nas ações
dos alunos, os quais não conseguem refletir uma preocupação com espaço em que estão
inseridos nas suas ações cotidianas. Isso parece acontecer de forma generalizada se
pensarmos desde a educação básica até o ensino superior, sendo nesse último nível de
ensino que concentraremos nossas atenções neste estudo.
O ensino superior, através das formações em licenciatura, é responsável pela
preparação de indivíduos que irão atuar diretamente com a formação de outros sujeitos,
os quais, em sua expressiva maioria, estão em pleno desenvolvimento e cuja formação
deveria ser balizada não apenas pela aquisição de conhecimentos, mas pela construção
de um pensamento crítico e pela realização de ações que priorizem também, através de
uma compreensão da importância do meio ambiente, o seu bem estar e o da sociedade
em que estão inseridos. Apesar disso, parece que o ensino superior, por vezes, não tem
conseguido disseminar este pensamento entre os profissionais que forma, os quais
demonstram sair dos centros universitários cada vez mais especializados em suas áreas
de atuação, sem conseguir relacioná-los a conhecimentos como a educação ambiental,
relevante para a formação de seus futuros alunos.

5

Seguindo como referência a Política adotada pela década de 80, de discussão sobre a Educação
Ambiental, a Constituição Federal, de 1988, no inciso VI do artigo 225, aborda a necessidade de
“promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2007).
6
A Lei nº 9.795/99 dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, reafirmando em seu art. 2, que “a educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999).
7
O Decreto nº 4.281/2002, homologado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, tem o objetivo de
regulamentar a Lei nº 9.795/99, delegando dentre outras coisas, as competências de cada setor em relação
ao cumprimento da Educação Ambiental (BRASIL, 2002).
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Sendo assim, as questões ambientais, suas discussões e a possibilidade de
pensar como cada profissional pode atuar frente às necessidades emergentes do
ambiente, ao contrário de serem abordadas durante toda a formação, dentro de toda a
matriz curricular8, parecem ficar restritas a disciplinas pontuais e principalmente dentro
de cursos como geografia, biologia, ecologia, dentre outros, os quais estão mais
próximos de discussões envolvendo a natureza e refletem o conhecimento oportunizado
nas formações no cotidiano escolar. Ainda assim, ainda relembrando nosso caminho
acadêmico, quando tais disciplinas tendiam a se posicionar, alertando para a
importância das reflexões, suas sugestões de atividades restringiam-se a eventos
pontuais (semana do meio ambiente) e a contextos deslocados da realidade (aulaspasseio a trilhas, visita a bosques, etc), o que pode impossibilitar uma compreensão do
indivíduo enquanto parte indissociável do ambiente e o que acaba por se distanciar do
previsto na Lei nº 9.795/1999, no Decreto nº 4.281/2002 e dos indicativos apontados
desde a Conferência de Tbilisi, em que a educação ambiental deve acontecer de forma
contínua e permanente.
Outra reflexão que fazemos em relação aos problemas ambientais faz menção ao
fato de que, quando abordadas com os alunos nas escolas, as questões ambientais são
discutidas somente a partir do viés da redução dos resíduos, da preservação do ambiente
(verde, límpido e intocável) e do esgotamento dos recursos naturais. Apostar nessa
abordagem é, sem dúvidas, relevante para a continuidade do ambiente como fonte de
recursos para a existência humana, mas compreendemos que ações dessa ordem podem
sensibilizar os indivíduos para questões pontuais e momentâneas, mas não os tornam
realmente conscientes de seu papel e sua existência no mundo.
Com isso, acreditamos que ampliar a forma como discutimos as questões
ambientais é primordial para que esses indivíduos se percebam, de fato, numa relação
de co-pertença com o ambiente em que vivem. Todavia, para tanto, é preciso formar
profissionais, ainda durante o ensino superior, em suas formações iniciais e
independente do componente curricular com o qual irão trabalhar, para que estejam
preparados para articular as questões ambientais com o conteúdo que irão repassar para
os seus alunos.

8

O Decreto nº 4.281/2002 apresenta, em seu art. 5º, inciso I, que a integração da educação ambiental às
disciplinas da matriz curricular, deve acontecer de modo transversal, contínuo e permanente.
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Baseando-nos, então, em todo o contexto descrito acima, partimos para a
realização da pesquisa com o objetivo de identificar como a questão ambiental está
sendo proposta pelos cursos de licenciatura em educação física no estado do Rio Grande
do Norte. Assim, responderemos a seguinte questão de estudo: como a formação inicial
em educação física, no estado do Rio Grande do Norte, aborda a questão ambiental?
Para alcançar o objetivo proposto, acreditamos ser oportuno partir dos seguintes
objetivos específicos: a) analisar a abordagem realizada, em relação à questão
ambiental, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos; b) compreender como os
coordenadores dos cursos de graduação em educação física reconhecem a importância
da educação ambiental e como a identificam dentro dos cursos geridos por eles; c)
identificar como os alunos formandos percebem sua formação e a possibilidade de
tratarem as questões ambientais em suas futuras aulas.
A condução desta investigação poderá trazer a reflexão e a oportunidade do
cumprimento da Lei nº 9.795/1999 e do Decreto 4.281/2002 pelos cursos de licenciatura
em educação física do estado do Rio Grande do Norte, podendo acarretar na mudança
das ementas das disciplinas e nos próprios projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, oferecendo-lhes a oportunidade de formar indivíduos que compreendam a
natureza dentro de um contexto integrado com o corpo e a cultura. Assim sendo,
teremos a oportunidade de refletir não somente como os profissionais em educação
física estão sendo preparados para inserir em suas aulas as questões ambientais, mas, ao
se pensar para além do ambiente físico e distanciado do homem, poderemos observar e
aproximar as discussões, também, de aspectos relacionados ao corpo, à cultura, ao
movimento humano e de todas as relações que dali são provenientes. Sendo assim,
seremos capazes de verificar como os cursos de educação física estão preparando seus
profissionais, uma vez que serão eles os responsáveis pela formação de indivíduos no
contexto escolar. Talvez esteja nesse fim a grande importância e o que nos encanta em
desenvolver este trabalho.
Essa questão da sociedade, da sua postura frente aos impactos causados ao
ambiente, das relações sociais que se desenvolvem a partir das múltiplas interações,
parecem ter nos acompanhado por toda nossa formação e, possivelmente, foi o que nos
conduziu até este trabalho de mestrado e, hoje, é o que nos faz ter a vontade de
investigar e propor mudanças na formação de indivíduos.
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Assim, o presente estudo não poderia ter se caracterizado se não a partir de uma
perspectiva qualitativa, cuja base, segundo Negrine (2004, p. 61), “se centra na
descrição, análise e interpretação das informações recolhidas durante o processo
investigatório, procurando entendê-las de forma contextualizada”, e cuja preocupação
não está apenas em generalização de achados (NEGRINE, 2004).
Justificamos, ainda, a perspectiva adotada partindo das palavras de Oliveira
(1977), trazidas por Oliveira, M. M. (2012), para quem a abordagem qualitativa oferece
“contribuições no processo das mudanças, criação ou formação de opiniões de
determinados grupos”. Diante disso, reiteramos que nossa intenção não foi propor
somente um confronto de opiniões acerca de como as questões ambientais estão
acontecendo no cenário das formações universitárias, mas também de poder gerar, a
partir das respostas encontradas, apontamentos que inserissem o tema no cotidiano dos
currículos e na dinâmica universitária.
Utilizamos no nosso estudo o método descritivo, visando uma descrição
detalhada dos dados com os quais nos deparamos. Para Oliveira, M. M. (2012), o
método descritivo permite uma análise do problema de pesquisa em relação às
percepções de diferentes grupos, sendo também utilizado para a compreensão e
explicação de diferentes fatores que influenciam determinado fenômeno. Apoiando-se
em Rudio (1985), a autora ainda nos traz que “a pesquisa descritiva está interessada em
descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los e interpretá-los”. Para tanto,
Triviños (1987), nos afirma que a pesquisa descritiva pode estar ancorada em diferentes
técnicas de coleta de dados.
Com isso, partimos de três instrumentos de observação: 1) a análise documental
dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em educação física das
universidades do estado do RN; 2) a realização de entrevistas com os coordenadores dos
cursos (o roteiro de entrevista pode ser visto no Apêndice 1); 3) a aplicação de
questionários (Apêndice 2) com 30% dos alunos presentes no último período de
formação.
A análise documental deveria ter sido realizada com os PPC’s das 7 instituições
presentes no estado que têm cursos de licenciatura em educação física, sendo elas:
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN/Campus Mossoró); a Universidade do Estado do Rio
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Grande do Norte (UERN/Campus Pau dos Ferros); a Universidade Potiguar (UNP); o
Centro Universitário Facex (UNIFACEX); o Centro Universitário do Rio Grande do
Norte (UNI-RN); e a Faculdade Natalense de Ensino e Cultura (FANEC). No entanto,
além da UNP, com a qual não conseguimos qualquer tipo de contato durante o período
da coleta de dados, não foi possível obter o PPC na íntegra da UNI-RN, da FANEC e da
UERN (Campi Mossoró e Pau dos Ferros).
Dessa maneira, nosso trabalho, em relação à observação desses documentos,
centrou-se no PPC da UFRN e da FACEX, e nas matrizes curriculares e ementas das
disciplinas da UFRN, da FACEX e da UERN (Campi Mossoró e Pau dos Ferros),
disponibilizadas na página virtual da universidade.
A opção por incluir apenas as universidades que possuem o curso de Educação
Física na modalidade licenciatura deve-se ao fato de que, a licenciatura tem como foco
principal a formação de profissionais que irão atuar junto à formação de outros
indivíduos, mais especificamente na educação básica: educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio (BRASIL, 1996). Dessa maneira, restringir nossa pesquisa
a essa modalidade, respondeu melhor aos nossos objetivos, oportunizando reflexões
acerca do ambiente educacional de ensino superior.
Sabemos que o Projeto Pedagógico de Curso é um documento que direciona as
instituições em suas práticas, apresentando não somente aspectos técnicos e
curriculares, mas estando impregnado de valores subjetivos da equipe que o
desenvolveu. Por tal motivo apresentado é que concluímos que não deveríamos manter
nossa análise somente em torno dos projetos dos cursos.
Assim, além da análise documental, visando colher informações fidedignas que
possam explicar em profundidade o objeto da nossa pesquisa, como sugere Oliveira, M.
M. (2012) ao defender a pesquisa qualitativa, optamos ainda por realizar entrevistas
com os coordenadores dos cursos de licenciatura em educação física.
Por compartilhar das palavras de Negrine (2004) é que optamos pela entrevista
como ferramenta metodológica para a nossa pesquisa. Para o autor, a entrevista “se
constitui em estratégia utilizada para obter informações frente a frente com o
entrevistado o que permite o estabelecimento de um vínculo melhor com o indivíduo e
maior profundidade nas perguntas que previamente elaborou como roteiro” (p.73). Para
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tanto, utilizamos um roteiro semi-estruturado, o qual possibilitou que os entrevistados
expressassem-se mais livremente (PÁDUA, 2012), nos mostrando os seus
posicionamentos frente à formação em educação física, ao projeto pedagógico e à
preparação dos seus alunos para atenderem a essa demanda social. As entrevistas foram
realizadas individualmente, gravadas com auxílio de um equipamento de gravador e,
posteriormente transcritas.
No entanto, acreditávamos que não poderíamos ficar restritos apenas a essas
duas fontes de informação. Era preciso ir além, observar os reais interessados na
formação que está sendo oferecida e perceber se esses indivíduos compreendem a
importância de trabalhar com a educação ambiental em suas aulas, se acreditam que
estão sendo preparados para isso e, o mais importante, talvez, saber como eles
abordariam a temática em suas aulas.
Para

tanto,

realizamos

a

aplicação

de

questionários,

constituído

predominantemente por questões abertas, em que o indivíduo pudesse expressar seu
conhecimento a respeito do tema que estamos trabalhando, mas, sobretudo, para que
ficasse livre para expor seu ponto de vista em relação ao processo de formação e às
questões pertinentes à educação ambiental.
Os questionários foram aplicados com 30% dos alunos formandos de cada curso.
Entretanto, pelo longo de período de greve estabelecido na UERN (campus de
Mossoró), não conseguimos aplicar os questionários com os alunos dessa instituição,
embora, além da ida à cidade de Mossoró, tenhamos tentado também fazer essa coleta
de dados virtualmente.
A seleção dos alunos aconteceria inicialmente a partir de uma lista prévia,
solicitada junto à coordenação do curso, em que seriam sorteados os alunos a partir do
número total de concluintes. Porém, a instituição UNI-RN, por questões institucionais,
se negou a oferecer a listagem dos alunos. Dessa forma, com liberação da coordenação,
aplicamos o questionário com todos os alunos presentes no dia de aplicação.
Posteriormente, demos um número de identificação a cada um dos questionários
recebidos e fizemos o sorteio, tendo o número de presentes como número total de
alunos e retirando da análise os questionários dos demais alunos que não foram
sorteados dentro dos 30% indicados inicialmente. O mesmo aconteceu para os alunos da
UERN (Campus Pau dos Ferros).
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Para as demais instituições, com a lista prévia de formandos, demos um número
a cada nome de formando e fizemos o sorteio de forma virtual, a partir de um programa
de computador, e levamos o questionário direcionado para cada aluno no dia da coleta
de dados. Diante disso, tivemos 68 questionários aplicados entre os alunos das
instituições observadas, os quais, juntamente com os coordenadores entrevistados,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), autorizando a
divulgação dos dados coletados.
A partir desse momento nos referiremos às instituições, aos coordenadores de
curso e aos alunos formandos, a partir de seus números de identificação, uma vez que
não temos como objetivo de pesquisa classificar as instituições e/ou compará-las.
Assim sendo, começamos nosso trabalho com o capítulo intitulado Educação
Ambiental: diferentes caminhos. Nessa seção, buscamos fazer um levantamento sobre a
educação ambiental, apontando para os marcos legais construídos a partir de diferentes
momentos históricos, as discussões que estão imbricadas nesse tema, tendo em vista que
se trata de uma abordagem que visa a preparação dos indivíduos para atuarem frente ao
uso consciente dos recursos naturais e, por isso, envolve questões políticas e de
compreensão do termo. Com isso, encerramos o primeiro capítulo apontando para a
relação da educação física com a temática da educação ambiental, oferecendo um
panorama de como a área tem atuado perante às questões ambientais.
Dessa maneira, acreditando haver a possibilidade de ampliação na atuação dos
profissionais da educação física em relação ao meio ambiente, partimos para o segundo
capítulo, chamado de Formação de Professores: onde estamos e para onde devemos ir.
Nesse momento, acreditamos ser importante explanar sobre a formação de professores,
em especial de educação física, pelo fato de a área ter sofrido inúmeras influências ao
longo da história, o que ocasionou em práticas predominantemente esportivizadas.
Assim, trazemos para o capítulo a reflexão acerca deste novo profissional de educação
física, o qual deve corresponder aos anseios de uma escola e de uma sociedade que
busca professores formadores do próprio conhecimento, preocupados com as questões
sociais e com a perspectiva de transformarem seus alunos em sujeitos críticos e
autônomos.
Por fim, chegamos ao terceiro capítulo, A realidade exposta: um diálogo com
coordenadores e graduandos, em que buscamos apresentar os resultados da nossa
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pesquisa, encontrados nas conversas com os coordenadores, nos questionários aplicados
com os graduandos e nos Projetos Pedagógicos de Curso.
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2.1 Aspectos históricos e marcos legais no Brasil

A educação ambiental começou a ganhar maior notoriedade, principalmente, a
partir da década de 70, mais especificamente no ano de 1972, com a realização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ou Conferência de
Estocolmo, como ficou conhecida, realizada na Suécia e na qual ficou sugerido que se
estabelecesse um programa internacional de educação sobre o meio ambiente, de
enfoque interdisciplinar e com caráter escolar e extra-escolar, que abarcasse todos os
níveis de ensino e o público em geral (ASSIS, 1991, p. 59). Assim, a realização da
Conferência culminou com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA, e o Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA,
criados entre os anos de 1973 e 1975 (TELLES ET AL., 2002).
Apesar disso, a importância para as questões ambientais apresentadas naquele
momento não surgiram apenas desse evento isolado, ou seja, a Conferência de
Estocolmo não aconteceu de forma espontânea e deslocada em um determinado período
histórico. Ao contrário disso, o evento anunciava um contexto histórico-social de
intensa preocupação com os recursos naturais e com o futuro da sociedade.
De acordo com Pressler (2012), a chegada da década de 50 foi marcada pela
reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial e pela intensa
atividade industrial, cuja ação demonstrava pouca (ou nenhuma) consideração pelo
meio ambiente. É nesse contexto de crescimento econômico que, ainda para a autora, os
anos de 1945 a 1962 tornaram-se decisivos para tratar as questões ambientais no âmbito
internacional, uma vez que a sociedade, impulsionada pela imprensa; por meios de
comunicação; por publicações, científicas ou não, que enfocavam a escassez dos
recursos naturais e denunciavam os impactos causados ao ambiente, como é o caso do
livro A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, o qual se transformou em um marco
para o pensamento ambiental; e por eventos como as chuvas ácidas, as experiências
nucleares e a queda da qualidade de vida; começou a manifestar o seu descontentamento
e a fazer emergir iniciativas e discussões para conter e para repensar as práticas
adotadas naquele momento e que anunciavam uma catástrofe global (PRESSLER,
2012).
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É no fervor desse contexto sobre a problemática ambiental que no ano de 1968 é
instaurado o Clube de Roma. Constituído por 30 especialistas de diversas áreas do
conhecimento, os quais se reuniram com o objetivo de refletir acerca de questões
econômicas e ambientais e demonstrar assim a inviabilidade do modelo de crescimento
industrial vigente, o encontro lançou, ao final, o documento intitulado Limites do
Crescimento (TELLES ET AL., 2002; PRESSLER, 2012), que embora tenha
conseguido realizar apontamentos sobre as tendências de crescimento da população
mundial, da produção de alimentos, da industrialização, da poluição e consumo de
recursos naturais, foi visto como “simplificado” por seus autores.
Diante da realidade aqui anunciada, em que houve a intensificação das
atividades industriais e os consequentes problemas ambientais emergiram, da
preocupação social em presenciar uma catástrofe global e os estudos demonstraram, a
cada nova publicação, a inviabilidade do planeta em suprir as demandas de produção, a
Organização das Nações Unidas convocou a comunidade internacional para discutir as
questões ambientais. O encontro, do qual já nos referimos anteriormente (Conferência
de Estocolmo), mostrou-se relevante tendo em vista que “naquele momento é que foram
assinalados os limites da racionalidade econômica e os desafios da degradação
ambiental ao projeto civilizatório da modernidade (LEFF, 2009, p. 16). Como ainda
afirma Leff (2009) e é válido ressaltar, “a escassez converteu-se numa escassez global
que já não se resolve mediante o progresso técnico”. Refletindo sobre a afirmação do
autor, talvez, pela primeira vez, tenha se tomado consciência das relações assumidas (ou
que pelo menos deveriam ser assumidas) perante o meio ambiente.
As reflexões sobre os impactos ambientais e as demonstrações de que a
atividade produtiva operava acima da capacidade de resiliência dos ecossistemas, já
vinham sendo demonstradas em momentos anteriores. Entretanto, a partir das leituras
realizadas, a Conferência de Estocolmo, parece ter sido o marco pontual, em que os
diversos setores da sociedade (civil, econômico, político) foram alertados e puderam
perceber (por mais que saibamos que as atividades exploratórias tenham continuado)
que a escassez de recursos não seria uma questão resolvida e suprida apenas pelos
avanços tecnológicos.
Demonstrada à comunidade internacional a realidade em que a sociedade estava
inserida, firmou-se a necessidade da criação do PNUMA e do PIEA, sendo o último, o
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Programa Internacional de Educação Ambiental, possivelmente, criado a partir da
averiguação da indispensabilidade de se incluir a discussão ambiental na formação dos
indivíduos, ainda no ambiente escolar. Passada a fase de recomendações evidenciadas
com a Conferência de Estocolmo, cabe destacar as atividades promovidas pelo PIEA,
dentre as quais “uma série de reuniões internacionais que culminaram na Conferência
Intergovernamental de Tbilisi” (ASSIS, 1991, p. 59), em que foram definidos os
objetivos, os princípios, as estratégias e recomendações para o desenvolvimento da
Educação Ambiental no mundo.

A educação ambiental deve ajudar a criar uma consciência de
interdependência econômica, política e ecológica do mundo moderno, com a
finalidade de acentuar o espírito de responsabilidade e de solidariedade entre
as nações. Trata-se de um requisito básico para resolver os graves problemas
ambientais (ASSIS, 1991, p. 59).

A descrição exposta pela Conferência de Tbilisi acerca do que se propõe a
educação ambiental tentou nos remeter a um entrelaçamento entre o desenvolvimento
econômico e a responsabilidade para com o ambiente, alertando para a necessidade de
um “desenvolvimento racional” como possibilidade de equilíbrio e de resolução dos
problemas ambientais causados. A esse “desenvolvimento racional” poderíamos
também dar-lhe o nome de desenvolvimento sustentável. No entanto, a nomenclatura só
apareceu 10 anos mais tarde, em 1987, através do relatório “Nosso Futuro Comum”,
também denominado de “Relatório Brundtland”. Para Pressler (2012):

O relatório lança pela primeira vez o conceito de desenvolvimento
sustentável, especificando um desenvolvimento que atenda às necessidades
das gerações atuais sem comprometer os recursos necessários às gerações
futuras. Em síntese, o relatório também fazia uma série de recomendações a
serem implementadas pelos países rumo ao desenvolvimento sustentável,
como, a limitação do crescimento populacional; a garantia de recursos
básicos (água, alimentos, energia) em longo prazo; a preservação da
biodiversidade e dos ecossistemas; a diminuição do consumo de energia e do
desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; o
controle da urbanização desordenada; o atendimento das necessidades básicas
(saúde, escola, moradia); o uso de novos materiais na construção; a
reciclagem de materiais; o consumo racional de água e de alimentos, entre
outros direcionamentos (PRESSLER, 2012, p. 122).
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Em síntese, a partir da leitura do que foi conceituado em Pressler (2012) como
sendo desenvolvimento sustentável e algumas possíveis recomendações de como obtê-lo
e refletindo, também, sobre as propostas das Conferências de Estocolmo e Tbilisi, a
educação ambiental parece ter emergido como alternativa de se tentar desenvolver,
dentro do ambiente escolar primordialmente, uma ideologia capaz de fazer com que os
indivíduos pensem e realizem suas ações pautadas em fatores que possam revelar o
desenvolvimento sustentável, ou seja, demonstrem um compromisso com as gerações
futuras. Continuando nossa reflexão sobre tais relações, em níveis micro (indivíduo) não
seria irreal alcançar mudanças no comportamento dos indivíduos. No entanto, a
educação ambiental e, em especial, o desenvolvimento sustentável, como exibe o autor
supracitado, referem-se também às políticas públicas e às atividades industrias, as quais
nem sempre mostram interesse por reduzir ou alterar suas formas de produção. A
discussão a partir dessa perspectiva será retomada mais adiante, ao tratarmos das
críticas à educação ambiental.
No Brasil, as principais ações voltadas para a temática ambiental apontam para a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, evento
mais conhecido como Rio-92, que contou com a participação de 170 países, os quais
foram responsáveis pela criação da Agenda 21 – documento que reúne propostas de
ações e estratégias para a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento sustentado
com vistas ao século 21 (TELLES ET AL., 2002). Dentro desse panorama, explicitado
pelo autor anteriormente citado, achamos oportuno evidenciar a utilização do termo
sustentado. Nos escritos do autor não tivemos a oportunidade de reconhecer se o termo
foi utilizado propositalmente ou não. No entanto, Leff (2009) discorre acerca da
diferença entre sustentável e sustentado, e cuja discussão iremos apresentar mais a
frente.
Dando continuidade aos marcos sobre o meio ambiente e a educação ambiental
em território brasileiro, como já nos posicionamos anteriormente, identificamos quatro
documentos principais referentes à temática. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, discorrendo sobre seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação (BRASIL, 1981). Dessa Política Nacional,
evidenciamos, sobretudo, os seus objetivos, sendo apresentados no Art. 4º e estando
relacionados: à compatibilidade entre o desenvolvimento sócio-econômico e a
preservação da qualidade do meio ambiente; à definição de áreas prioritárias para
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proteção, visando o equilíbrio ecológico e atendendo aos interesses da União, dos
Estados e dos Municípios; ao uso racional dos recursos ambientais; ao estabelecimento
de critérios e padrões de qualidade ambiental; à preservação e imposição, ao poluidor,
da obrigação de recuperar os recursos ambientais degradados (BRASIL, 1981).
Além dos objetivos, a referida Lei apresenta também os seguintes princípios a
serem atendidos, dos quais pontuamos: manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente um patrimônio público; racionalização do uso do solo,
do subsolo, da água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
proteção dos ecossistemas; recuperação e proteção de áreas degradadas.
Nos detivemos sobre tais aspectos, referentes aos objetivos e princípios, com a
finalidade principal de tornar visível o que nos foi destaque na leitura. Imbricados na
discussão que se seguia sobre a intensa atividade industrial e seus possíveis danos ao
ambiente, os marcos legais, datados, principalmente, da década de 80, demonstram total
preocupação com o espaço físico, com os recursos provenientes e a sua consequente
degradação. Uma vez dito isso, se voltarmos para uma análise mais apurada, veremos
que a maioria dos pontos citados referem-se a aspectos destinados à recuperação de
áreas degradadas, à definição de áreas prioritárias para a conservação e à racionalização
dos recursos. A observação aqui realizada é corroborada ainda pelo conceito de meio
ambiente explicitado na Lei. De acordo com o documento, entende-se por meio
ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”
(BRASIL, 1981). Apesar de trazer para o cerne da discussão aspectos referentes às
interações, a Lei aborda intensamente em todo o documento a questão das condições,
leis e influências.
Outro destaque que fazemos e que, de certo modo, retoma a questões já ditas e
que ainda serão discutidas, diz respeito ao desenvolvimento e aos interesses políticos e
econômicos. Em seu primeiro objetivo citado, o documento já nos anuncia: “a
compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação”. Dessa
maneira, fica evidenciado o poder que a atividade econômica (industrial) exercia/exerce
sobre a formulação de documentos e leis que regem as questões ambientais.
No decorrer da Lei nº 6.938/81 fica instituído ainda o Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA, indicando sua estrutura com os órgãos responsáveis pela
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proteção e melhoria da qualidade ambiental e suas respectivas esferas; o Conselho
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, o qual ficou responsável por estabelecer
normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras; e, também, nos são apresentados os instrumentos da Política Nacional de
Meio Ambiente.
Dentro desse contexto, em que a Política Nacional de Meio Ambiente surge a
partir da recomendação de conferências mundiais e o seu escopo se direciona para as
questões da intensa degradação ambiental, seria inevitável não se abordar a educação
ambiental. Trouxemos essa ressalva para esse momento, por acreditar que a
compreensão do que venha a ser educação ambiental seguiu exatamente o que se
pregava nas conferências e já pontuamos ao longo deste trabalho. Assim, no Art. 2º,
inciso X, se afirma que a educação ambiental deve ser oferecida a todos os níveis de
ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação
ativa na defesa do meio ambiente. Com isso, vemos a inserção da questão ambiental no
âmbito educacional, como já esperado, e o objetivo de oferecer capacitação aos
indivíduos para que esses possam atuar frente à degradação do meio ambiente.
Após a inclusão da questão ambiental na legislação brasileira e a definição da
Política Nacional de Meio Ambiente, com seus objetivos e estrutura de atuação
definidos, o meio ambiente voltou a ser lembrado na Constituição Federal de 1988, na
qual, através do seu art. 225, ficou garantido a todos o direito ao ambiente equilibrado,
visto como um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondose, assim, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
futuras gerações (BRASIL, 1988).
Mesmo sem explicitar, fica evidente a compreensão que foi mantida no
documento em relação a conceitos como: meio ambiente, educação ambiental e,
também, desenvolvimento sustentável, sendo esses últimos apresentados a partir da
compreensão de se defender o meio ambiente para as questões futuras.
Ainda sobre a educação ambiental, a referida Constituição aborda, do mesmo
modo que em documentos anteriores, a necessidade de promovê-la em todos os níveis
de ensino, visando à preservação ambiental (Art. 225, § 1º, inciso VI, BRASIL, 1988).
Sendo assim, como já apontamos, a educação física também apresenta-se como
responsável pela formação da consciência ambiental dos alunos, o que pode e deve
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ocorrer através de práticas em que o corpo seja visto como interferência para o ambiente
em que está inserido.
Anunciada tal responsabilidade de se desenvolver a educação ambiental em
todos os níveis de ensino, em abril de 1999 foi promulgada a Lei nº 9.795, a qual dispõe
exatamente sobre a educação ambiental, instituindo também a Política Nacional de
Educação Ambiental.
Como parte de um contexto histórico mais recente, a Lei nº 9.795/99 apresentou
o conceito de educação ambiental como sendo:

Art. 1º - Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).

Com isso, o conceito que anteriormente só abrangia a capacitação dos indivíduos
para a defesa do meio ambiente, agora evoca aspectos referentes à construção de valores
sociais como parte constituinte para a conservação ambiental. Ao refletirmos sobre essa
possibilidade, podemos visualizar também a inserção e o desenvolvimento de valores
culturais neste processo de preservação.
Diante desse novo contexto que também perpassa por mudanças na forma como
se pensa a educação e como ela é desenvolvida, o documento nos apresenta a educação
ambiental como sendo um componente essencial e permanente da educação, devendo
estar presente de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal. Cabe aqui ressaltar duas especificidades: a
primeira delas diz respeito ao caráter articulado que se propõe a educação ambiental.
Talvez o que se queira ratificar com isso é o enfoque interdisciplinar proposto já na
Conferência de Estocolmo, ainda na década de 70. No entanto, outra intenção pode ser
anunciada. A necessidade de se pensar e desenvolver a educação ambiental de forma
transversal no processo educativo, uma vez que isso havia sido previsto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, em 1997. Todavia, tal possibilidade recebe hoje algumas
críticas pela incapacidade de se pensar em uma educação em que os conteúdos são
oferecidos aos educandos de forma integrada. Em relação à segunda especificidade, está
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a possibilidade de se desenvolver a educação ambiental por vias não-formais, ou seja,
através da mídia e meios de comunicação. Elencar esta via de incorporação de uma
educação ambiental pelos indivíduos, como é feito no Art. 3º e chamado de “processo
educativo mais amplo” (BRASIL, 1999) é, sobretudo, acreditar na educação como
sendo um processo contínuo e independente dos espaços escolares. Assim, ainda no Art.
3º, é mostrado que cabe:

I – ao Poder Público, definir políticas que incorporem a dimensão ambiental,
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino; II – às
instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvem; IV – aos meios de
comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na
disseminação de informações e práticas educativas (...) (BRASIL, 1999).

Como estamos expondo, a Lei nº 9.795/99 demonstra ter sido construída mais
próxima da nossa realidade político-histórico-social. Desta feita, em seus princípios, o
referido documento, se apropria de aspectos que direcionam a educação ambiental para
ser compreendida a partir de um viés mais integrador, no sentido de unidade entre o
homem e o espaço em que ele está inserido. Com isso, o processo de educação
ambiental é apresentado para ser desenvolvido através de alguns princípios como os que
se seguem:

Art. 4º - I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a
concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de idéias e concepções
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; IV - a
vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V - a
garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI - a
permanente avaliação crítica do processo educativo; VIII - o reconhecimento
e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural (BRASIL,
1999).

Vista dessa forma, a educação ambiental abandona, pelo menos na teoria, o seu
caráter unicamente de “defesa do solo e do que está contido nele”. Passa a se pensar,
então, em um processo educativo permanente, crítico e, sobretudo, plural.
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Ultrapassado o medo do caos, tão fortemente marcado e já apresentado
anteriormente, os documentos seguiram o percurso das ciências sociais e humanas.
Além do que já expomos, essa nova forma de pensar aparece ainda envolvida nos
objetivos apresentados na Lei e como sendo fundamentais para a educação ambiental.
Sendo assim, o que antes era apenas preocupação no desenvolvimento de ações quase
mecânicas para o uso racional do solo, agora alerta para aspectos relacionados ao
comportamento e à formação de atitudes e valores, como podemos ver nos incisos do
Art. 5º, apresentados a seguir:

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e
éticos; III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social; V - o estímulo à cooperação entre as
diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à
construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade e sustentabilidade; VII - o fortalecimento da cidadania,
autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro
da humanidade (BRASIL, 1999).

Sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, a qual também é apresentada
na Lei nº 9.795/99, acreditamos ser conveniente pontuar questões referentes ao próximo
tópico do nosso capítulo: a formação de professores. Por se tratar de uma exigência
prevista na Lei, iremos discutir mais adiante algumas nuances de tal processo. Para o
momento, é oportuno pontuar que a referida Política Nacional impõe, através do Art. 8º,
que as suas atividades devam ser desenvolvidas na educação em geral e na educação
escolar, dando ênfase à necessidade da capacitação dos recursos humanos para a
efetivação desta educação, a qual deverá acontecer “a partir da incorporação da
dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos
os níveis e modalidades de ensino” (BRASIL, 1999).
Ainda para esse momento, a Política Nacional de Educação Ambiental elenca
todos os níveis de ensino da educação formal em que a educação ambiental deve ser
desenvolvida, sendo eles: a educação básica (da educação infantil ao ensino médio), a
educação superior, a educação especial, a educação profissional e a educação de jovens
e adultos (Art. 9º, BRASIL, 1999). Em todos esses níveis de educação, o
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desenvolvimento das práticas que visem à educação ambiental não pode acontecer por
meio de disciplinas específicas no currículo de ensino (Art. 10, § 1º, BRASIL, 1999).
Ao que podemos verificar, a educação ambiental nesse momento foi concebida
como oportunidade de desenvolver nos indivíduos atitudes e valores que os façam
compreender aspectos culturais e atuarem de forma crítica perante o meio em que
vivem. Para tanto, a educação, a partir dessa nova realidade, deveria estar centrada em
práticas mais entrelaçadas, ou seja, interdisciplinares. Alcançar esse nível de atuação é
algo que requer formação por parte dos educadores e que, de certo modo, também
estava previsto em lei. No entanto, sabemos que a realidade que cerca nosso país e
nossa educação ainda está distante disso e o ambiente escolar ainda carrega
profissionais que não tiveram a oportunidade de, em suas formações, experienciarem
vivências que os aproximassem da temática ambiental e, assim, tais profissionais
seguem reproduzindo apenas conteúdos prontos, engessados, e não possibilitando que
seus alunos “cresçam” de forma crítica e atuante. É a partir dessa reflexão que seguimos
para o próximo capítulo com a pretensão de discutir ainda sobre o conceito de educação
ambiental e a formação dos professores.

2.2 Discutindo alguns aspectos presentes na Educação Ambiental

A intenção deste tópico é esclarecer questões que ainda ficaram por ser
discutidas, como os conceitos de sustentável e sustentado, os quais desembocam em
uma reflexão sobre o desenvolvimento sustentável a partir das políticas públicas e das
atividades industriais. Além disso, para este tópico ainda intencionamos refletir sobre as
críticas que emergiram a partir da formação de professores, cuja responsabilidade para
atuar diante da perspectiva de uma educação ambiental está prevista em lei. Para tanto,
iremos voltar nosso olhar e discussão também para a área da educação física,
apresentando como tem se comportado o trabalho desses professores frente à formação
de indivíduos preocupados com o impacto de suas ações no meio em que vivem.
Iniciamos nossas reflexões para esta parte com as palavras de Assis que, em
1991, já apontava para uma evolução no conceito de educação ambiental. Mais a frente
o autor afirma que o “o marco conceitual é o mesmo, mas podemos considerar que estão
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acontecendo pequenas mudanças” (ASSIS, 1991, p. 60). Consideramos que o termo
pequenas mudanças seja mais oportuno para a situação, uma vez que evolução pode nos
remeter para algo que esteja avançando e não sabemos se é o caso do conceito de
educação ambiental. Enfim, sobre tais mudanças no conceito, o autor referenciado, nos
apresenta que, no ano de 1990, educação ambiental passou ser educação para o meio
ambiente, sendo o conceito alterado outra vez para a Rio-92, passando a se chamar
educação para o meio ambiente e o desenvolvimento (ASSIS, 1991).
A questão de nomenclatura foi acima mencionada, para que possamos refletir
sobre o poder que os interesses privados exercem na formulação de leis e concepções.
Como apresentamos na primeira parte do capítulo, a educação ambiental foi concebida
para, a partir das ações dos indivíduos, se garantir a continuidade dos recursos naturais
e, assim, acontecer o que se caracterizaria como desenvolvimento sustentável.
Entretanto, a concepção de desenvolvimento sustentável parece ter sido balizada pelos
interesses privados de governos de países dominantes e pela classe industrial,
responsáveis pela utilização e degradação em massa dos recursos naturais.

Essa

reflexão é corroborada pela discussão apresentada por Leff (2009).
De acordo com o autor, o princípio da sustentabilidade surgiu em um contexto
marcado pela necessidade de uma reorientação do processo civilizatório da humanidade,
a qual estava imersa em uma falsa ideia de progresso e culminou no impulsionamento e
legitimação de um crescimento econômico que negou a natureza e gerou destruição e
degradação ambiental. Desta feita, a sustentabilidade ecológica emergiu como
oportunidade de questionar as bases de produção.
Partindo da conscientização da necessidade de se pensar nos limites de
produção, Leff (2009) aponta que surgiram as estratégias do ecodesenvolvimento, um
conceito trabalhado por Sachs, em 1982, e que indica a:

Necessidade de fundar novos modos de produção e estilos de vida nas
condições e potencialidades ecológicas de cada região, assim como na
diversidade étnica e na autoconfiança das populações para a gestão
participativa dos recursos (LEFF, 2009, p. 17).
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Como pode ter ficado explicitado, as estratégias do ecodesenvolvimento
pareciam revelar uma preocupação real em aliar os modos de produção com as
especificidades de cada área ou região. Com isso, a concepção de ecodesenvolvimento
trouxe, ao menos para aquele momento, a incorporação da necessidade de se pensar no
ambiente a partir da diversidade étnica, ou seja, abarcando valores sociais e a influência
da ação humana no ambiente e vice-versa, o que fica comprovado com as palavras de
Leff (2009, p. 17), para quem “o ambiente emerge como um saber reintegrador da
diversidade, de novos valores éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos gerados
pela articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais”.
Apesar do caráter integrador e crítico apresentado pela concepção de
ecodesenvolvimento, a proposta foi traçada, segundo Leff (2009), em um momento em
que a acumulação interna de capital e outros mecanismos norteavam os países diante do
modelo econômico mundial vigente. Com isso, começou-se uma busca por um novo
conceito, e consequentemente ideologia, capaz de “ecologizar a economia” (LEFF,
2009, p. 18). Demos enfoque na expressão utilizada pelo autor por vê-la como
possibilidade de expressar o caráter mimético requerido pelo sistema econômico para
continuar gerando desenvolvimento e, consequentemente, degradação ambiental. É,
então, quando inicia-se a defesa do conceito de desenvolvimento sustentável, cujo
significado reflete a expressão utilizada anteriormente e as seguintes palavras de Leff
(2009, p. 18): “as estratégias de poder da ordem econômica dominante foram
transformando o discurso ambiental crítico, submetendo-o aos ditames da globalização
econômica”.
Diante dessa perspectiva apresentada, o conceito de desenvolvimento sustentável
passa a demonstrar, então, o caráter ideológico do grupo que o concebeu, levando a
lutas por um crescimento sustentado, em que não há, por parte do sistema, a
internalização de condições ecológicas e sociais e o que faz com que o termo
sustentabilidade aceite uma dualidade em seu significado (LEFF, 2009).

A ambivalência do termo sustentabilidade surge da polissemia do termo
sustainability, que integra dois significados: um que implica internalização
das condições ecológicas de suporte do processo econômico; outro, que aduz
a durabilidade do próprio processo econômico. Neste sentido, a
sustentabilidade ecológica constitui uma condição de sustentabilidade do
processo econômico (LEFF, 2009, p. 20).
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A constatação de que o desenvolvimento sustentável pode traduzir um modelo
que visa, sobretudo, a sustentabilidade de um modelo de produção, em que a
preocupação com as questões ambientais são relegadas ao segundo plano, reitera algo
que vem sendo pontuado ao longo de toda a discussão. O sistema, impregnado de
interesses econômicos, exerce total influência sobre as leis e concepções adotadas em
torno do meio ambiente. Pensar sobre isso, é pensar que a influência exercida pelo
sistema pode se estender para outros campos de interesse. Com isso, os interesses
privados da minoria que detém o poder podem alcançar também o nosso modelo de
educação, o qual se baseia em uma reprodução de conteúdos previamente escolhidos.
Apesar de a discussão ser relevante, optamos por fazê-la em outro momento e
continuaremos sobre a ambivalência do termo sustentabilidade.
Diante do teor dúbio que incide sobre o significado do conceito de
sustentabilidade, Leff (2009, p. 20) lança em seu texto uma proposta em que tenta
diferenciar as duas noções que cercam o termo em destaque. Dessa maneira, o autor
sugere que, em língua portuguesa, seja utilizado o termo sustentável, para referir-se à
uma nova racionalidade ambiental, e sustentado, para fazer menção ao ambientalismo
neoliberal.
Realizamos todo esse passeio pelo discurso de Leff (2009) para alcançar essa
reflexão em que ele aponta para a necessidade de diferenciar e de estarmos atentos para
os significados reais que cercam nossos debates e ações diante do meio ambiente. A
partir do que o autor esclareceu, compreendemos que os interesses políticos e
econômicos são, por vezes, contraditórios em relação às necessidades da sociedade, a
qual, se não refletir criticamente sobre o que se passa, receberá “verdades” que serão
internalizadas e que não necessariamente condizem com as necessidades de uma nova
razão ambiental.
É dentro dessa lógica que Leff (2009) indica ainda que o discurso do
desenvolvimento sustentável penetrou nas políticas ambientais e distorceu as
percepções das coisas, burlou a razão crítica e lançou à deriva nossa atuação no mundo.
Esse discurso ainda fez com que a complexidade dos processos naturais fosse
simplificada e identidades culturais fossem destruídas.
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Trazemos para a nossa discussão as compreensões do autor supracitado por, ao
lermos Pressler (2012, p. 122), nos depararmos com um discurso em que a autora afirma
que a questão ambiental começou a fazer parte do planejamento estratégico das grandes
empresas e que seria apenas uma questão de tempo que qualquer empresário incluísse a
‘política verde’ em seus negócios. Não afirmamos, com o que foi exposto, que a autora
defende a política desenvolvida pelas grandes empresas, mas apontamos mais uma vez
para a necessidade de realizarmos uma leitura crítica diante das afirmações e refletirmos
sobre quais os verdadeiros interesses envolvidos na prática das grandes empresas e dos
governos dominantes, por quais motivos essas entidades passam a agir em consonância
com um pensamento voltado para a preocupação com meio ambiente, com as relações
sociais e com um desenvolvimento pensado para as futuras gerações.
Como já mostramos a partir dos escritos de Leff e, também, do que expusemos
ao refletir sobre a criação das leis que se dispõem a tratar sobre a temática ambiental em
nosso país, a lógica do desenvolvimento sustentável, imposta por interesses privados,
parece se revelar na formulação das políticas sobre a educação ambiental e,
consequentemente, também, sobre a forma em que a educação, de um modo geral,
acontece.
Edna de Castro de Oliveira, ao escrever o prefácio da obra 9 de Paulo Freire
(2011) e ao compartilhar do pensamento do autor, afirma e nos chama atenção para o
fato de que:

Nesse contexto em que o ideário neoliberal incorpora, entre outras, a
categoria da autonomia, é preciso também atentar para a força de seu
discurso ideológico e para as inversões que pode operar no pensamento e na
prática pedagógica ao estimular o individualismo e a competitividade
(OLIVEIRA, E. C., 2011 apud FREIRE, 2011, p. 13).

É preciso, diante de tais afirmações, estar sempre se posicionando criticamente
para o discurso obscuro que é lançado pelo sistema neoliberal e que acaba por penetrar
na formação dos professores, na atuação das escolas e na educação de indivíduos. Ao
propagar o discurso proposto, acabamos por reduzir nossa educação apenas à
transmissão de conteúdos pré-estabelecidos e engessados, não oportunizando situações
9
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em quem os indivíduos sejam capazes de construir seus próprios conhecimentos a partir
de experiências individuais e coletivas. Sobre essa educação, chamada por Freire (1987)
de educação bancária, há espaço apenas para a narração de conteúdos, os quais são
transmitidos por um sujeito narrador a objetos ouvintes (educandos) e retratam apenas
um retalho da realidade, vista sempre como algo parado, estático, compartimentado e
bem comportado.

A narração os transforma (os educandos) em “vasilhas”, em recipientes a
serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os recipientes
com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem
docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão (...) Eis ai a concepção
“bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos
educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (FREIRE,
1987, p. 37).

É nesse processo de “enchimento de um ser vazio” que demonstra-se o poder
alienante e dominante presente no sistema educacional em que os indivíduos estão
inseridos. Consideramos alienante por ser algo que, apesar das críticas sofridas nas
últimas décadas, a mera transmissão de conteúdos é uma prática incrustada na
sociedade, que a reconhece como legítima no processo de aprendizagem. Dessa
maneira, ao educando, cuja criatividade é ceifada, o saber é determinado e o
comportamento deve acontecer dentro de uma normalidade reconhecida, cabe apenas a
ação de receber conteúdos formados, pré-estabelecidos, lineares, como se a realidade
fosse resultado de um processo também linear e imutável.
Sabendo que o processo de tomada de conhecimento não é algo unidirecional,
em que o ponto de partida seria sempre um sujeito e a chegada um indivíduo-objeto,
Freire (2011, p. 16), então, aponta que “formar é muito mais do que puramente treinar o
educando no desempenho de destrezas”. Portanto, ainda para o autor, ensinar não seria
apenas transferir conhecimentos e conteúdos de um sujeito criador para um corpo
indeciso e acomodado, mas sim um ato que, através da percepção dos seres inacabados
que somos, inexistiria sem o aprender e vice-versa (FREIRE, 2011, p. 25). Assim,

É preciso, sobretudo, que o formando, desde o princípio mesmo de sua
experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do
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saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção (IDEM, p. 24).

Através dessas palavras, compreendemos que o processo formativo passa por
uma via dupla, em que os sujeitos estão sempre em constante ensino-aprendizagem. Por
tal fato, a construção do conhecimento requer a responsabilidade, também, daqueles que
são julgados como sujeitos em formação, uma vez que eles também detêm
conhecimento, proveniente de suas experiências vividas, e estão formando os que por
eles passam. Diante dessa perspectiva é que Freire (2011) afirma que:

O necessário é que, subordinado, embora, à prática “bancária”, o educando
mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o
“imuniza” contra o poder apassivador do “bancarismo”. Neste caso, é a força
criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a
constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que
supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das significativas
vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais além
de seus condicionantes (IDEM, p. 27).

Ao sermos apresentados à crítica sobre a educação bancária, acreditamos que
uma das funções da escola deveria ser a de “imunizar” os formandos contra o
autoritarismo e determinismo da prática bancária. Portanto, deveria ser objetivo da
escola dar espaço para o desenvolvimento da curiosidade e da rebeldia crítica e
consciente de seus alunos, capaz de fazê-los ir em busca da construção de seus
conhecimentos, sem aceitar verdades absolutizadas, e de propor mudanças necessárias
para os problemas que cerceiam um verdadeiro desenvolvimento social. No entanto,
como estamos discorrendo, tal função parece perder-se na sociedade. Nos deixamos
persuadir por uma compreensão de que “nada podemos contra a realidade social, que de
histórica e cultural, passa a ser ou a virar quase natural (FREIRE, 2011, p. 21). Ou seja,
somos levados a acreditar que nossa realidade é fruto de uma naturalidade prédeterminada, em que nos cabe aceitar o que nos é posto.
Assim é que se estabelece o desenvolvimento sustentável e é assim, também,
que é desenvolvida a educação ambiental dentro do contexto escolar. Percebemos que a
forma de se pensar a educação ambiental é algo que acompanha as compreensões da
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sociedade em um determinado período da sua existência. Por isso, em 1969, Stapp et al.
(apud DIAS, 1998) definiram-na como um processo que deve objetivar a formação de
cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus problemas
associados possam alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas. Já em Dias
(1998), essa educação ambiental deve suscitar uma consciência social que possa gerar
atitudes capazes de afetar comportamentos.
Os dois momentos distintos refletem preocupações e percepções diferentes da
relação homem-meio ambiente. Se em um primeiro momento havia o interesse pela
formação de um conhecimento a respeito do ambiente biofísico, em outro, mais recente,
inclue-se aspectos referentes às relações sociais.
Dentro desse rol de compreensões sobre a importância da educação ambiental,
ainda há autores como Pacheco e Faria (1992), para quem as pessoas devem incorporar
determinados conceitos a fim de que, no seu dia-a-dia, possam contribuir, de forma
eficaz, ainda que modesta, para a melhoria da qualidade de vida; e também Santos e
Ruffino (2003) que defendem que educação ambiental é um processo no qual deve
haver nos indivíduos mudanças de atitudes em prol da melhoria da qualidade de vida da
sociedade no qual eles estão inseridos.
A discussão apresentada pelos autores acima faz emergir um novo aspecto
envolvido pela educação ambiental defendida por eles, o de qualidade de vida. Ao
afirmarmos isso, queremos apenas apontar mais um enfoque para o qual se abre o leque
da educação ambiental. Apesar disso, outros aspectos citados fazem com que nos
debrucemos um pouco mais a respeito das relações provenientes da educação ambiental.
Dias (1998) nos trouxe uma concepção que aponta para a necessidade de mudanças de
comportamentos. Já Santos e Ruffino (2003), nos mostraram a importância da mudança
de atitudes.
Sobre a diferença sutil existente entre os dois termos, Carvalho, I. C. M. (2006)
nos diz que os comportamentos nada mais seriam do que a repetição de padrões
aprendidos. Já as atitudes ou ações, também compreendida como ação política, seriam a
capacidade de identificar problemas e participar dos destinos e decisões que afetam o
campo de existência individual e coletivo. Dessa maneira, “diferentemente dos
comportamentos, que repetem padrões aprendidos, a ação passa-se no plano da
atribuição de sentidos às experiências humanas, no qual se criam as regras do jogo
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social e da convivência” (CARVALHO, I. C. M., 2006, p. 188). A educação ambiental,
assim como a prática educativa como um todo, deve, então, suscitar uma reflexão crítica
sobre os diversos campos da existência, oferecendo aos indivíduos a capacidade de
refletir e agir, e, não somente, reproduzir comportamentos compreendidos como
corretos.
Diante dessa múltipla compreensão, acerca da educação ambiental, apresentada
ao longo dos anos, compartilhamos do pensamento de Guimarães (2000), que nos diz
que a educação ambiental é voltada para um indivíduo fora de um contexto social e
político, para a preservação de apenas uma (ou algumas) espécie de fauna ou da flora,
não superando o localismo de qualquer um destes elementos do meio ambiente em suas
interações com os eixos sociocultural, político e econômico. Assim, o que ainda
oferecemos, mesmo que alguns autores já apontem para a inclusão de fatores sociais,
culturais, políticos e históricos, é uma educação pontual, fragmentada, pautada na
transmissão de conhecimentos, como já demonstramos através das palavras de Paulo
Freire, e na reprodução de comportamentos.
O caráter político, citado por Carvalho, I. C. M. (2006) é entendido, segundo
palavras do próprio autor, “em seu sentido mais amplo, como o viver e interferir em um
mundo coletivo” (CARVALHO, I. C. M., 2006, p. 187). Isso, talvez, justifique a
preocupação de Guimarães (2000) citada acima. Distante de uma educação política, os
indivíduos não têm conseguido romper as barreiras de uma prática educativa que os
oferecem apenas conteúdos. Dessa forma, continuam a reproduzir comportamentos, sem
o direito de pensar sobre eles, ampliá-los e reconhecê-los na própria realidade. Por isso,
Freire (2011) nos expõe que, enquanto prática, a educação não pode ser neutra e,
enquanto professor, devemos respeito aos educandos e, por tal fato, não podemos negálos o direito de comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular a assunção de
suas reflexões e atos.
É seguindo essa vertente que Carvalho, L. M. (2006) se apoia em Severino
(2001) para explicitar o caráter político da educação, acioná-la como prática
transformadora e, posteriormente, adentrar na politicidade da educação ambiental. De
acordo com palavras de Severino (2001) apud Carvalho, L. M. (2006), uma das tarefas
básicas da educação, como prática política, é a de contribuir para que as relações de
poder sejam explicitadas, identificadas e compreendidas pelos educandos, mas, também,
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é ainda tarefa da educação promover a articulação entre a teoria e a técnica, resultando
na intencionalização da prática, sendo, a partir dessa última, onde a “educação cumpre a
sua perspectiva crítica e emancipadora – e, por isso, transformadora” (CARVALHO, L.
M. 2006, p. 26).
Tendo como ponto de partida o caráter político e transformador da educação,
Carvalho, L. M. (2006) nos afirma que há uma relação de reciprocidade entre diferentes
dimensões da prática educativa. Assim sendo, o autor apresenta um modelo em que
busca oferecer algumas orientações para a construção e o desenvolvimento de projetos
de ação em educação ambiental. Como o próprio autor ainda julga, o modelo ofertado
não é algo fechado, mas apenas uma possibilidade dentre outras (CARVALHO, L. M.,
2006, p. 26).
Segundo o modelo, a formação de seres humanos parece ser sustentada por três
dimensões fundamentais: 1) a dimensão política, que localiza-se, impreterivelmente, no
centro do processo de educação ambiental e que tem como característica a superação
das relações de poder e submissão a partir da participação coletiva e da construção de
um ideal de cidadania; 2) a dimensão relacionada aos valores éticos e estéticos, os quais
visam, a partir da apreciação da beleza e dos mistérios da natureza, a formação de
valores e a aquisição de uma consciência pautada na cooperação, solidariedade, respeito
e diversidade; e 3) a dimensão voltada para a natureza dos conhecimentos, relacionada
com a construção simbólica da realidade e que ultrapassa os conceitos e os
conhecimentos unicamente escolares.
A uma leitura inicial dos escritos do autor nos deparamos com algumas críticas
que poderiam ser tecidas às suas reflexões. Entretanto, no desenvolver do texto fomos
vendo, como o próprio sugeriu, que o modelo não se tratava de algo fechado. Além
disso, que sua compreensão e discussão mostraram-se ampliadas, fazendo com que
leitores não se permitissem a imposição de limitações para alguns conceitos e reflexões.
Expomos que o conhecimento na educação não deve ser balizado apenas pela
racionalidade científica e pela transmissão de conhecimentos. Acreditamos que para a
educação ambiental, embora necessite de uma compreensão sobre aspectos políticos e
históricos para compreensão de todo o processo, seja também imprescindível que o
conhecimento seja construído a partir da perspectiva existencial dos indivíduos, a partir
da construção de símbolos, de relações com sua presença no mundo ou, como sugere
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Carvalho, L. M. (2006, p. 27) sem dar ênfase à sua forma escolarizada, que, como bem
já anunciamos, tende a engessar e homogeneizar num processo linear os conteúdos
apresentados. Assim,

É esse posicionamento diante do conhecimento, do mundo, das crenças
enraizadas em relação à ciência e ao seu potencial que nos coloca adiante da
complexidade do mundo e, em particular, da complexidade ambiental. Enfim,
é a apreensão da complexidade ambiental por meio de nossos esforços de
compreensão dos padrões de interação com a natureza que nos leva ao
necessário diálogo de saberes, que exige de nós a consideração das outras
dimensões constitutivas da prática humana, da subjetividade, dos valores e da
dimensão política (CARVALHO, L. M., 2006, p. 29).

Tal discussão apresentada já nos lança a uma compreensão de educação
ambiental mais ampla, na qual o conhecimento transcende os espaços escolares e seus
currículos prontos e nos situa diante da complexidade do mundo e das relações
existentes nele, não sendo mais aceito, por exemplo, que os problemas ambientais serão
solucionados apenas pela inovação tecnológica, mas vendo o ambiente como algo que
precisa ser entendido a partir da relação entre outras dimensões da vida e também da
adoção de atitudes, individuais e coletivas, que possam garanti-lo como um espaço de
extensão do ser humano.
O conceito citado acima nos remete ao entendimento de natureza que também
acreditamos e que nos inquietou à primeira leitura do modelo proposto por Carvalho, L.
M. (2006). Contudo, o autor posiciona-se, afirmando que:

Quando se analisa a abordagem que tem sido privilegiada em relação às
nossas concepções de natureza, principalmente na educação escolarizada,
depara-se, via de regra, com uma abordagem descritiva e classificatória dos
elementos, fenômenos e processos naturais. De maneira geral, os diferentes
componentes da natureza são apresentados de forma isolada, sem considerar
as complexas interações entre eles e os constantes e dinâmicos processos de
transformação do mundo natural. A ênfase nos processos descritivos e nos
sistemas de classificação dos elementos naturais acaba por predominar,
contribuindo para reforçar particularidades que, muitas vezes, prejudicam a
compreensão da natureza e de sua dinâmica de forma mais integrada
(CARVALHO, L. M., 2006, p. 29).
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A natureza proposta a partir desse distanciamento de uma visão meramente
física é algo requerido por alguns autores que partilham do pensamento de Carvalho, L.
M. (2006). Tê-la como espaço somente de fenômenos e processos naturais pode
prejudicar a compreensão de sua dinâmica de forma mais integrada, como propôs o
autor.
Para Chauí (2012), o conceito de natureza possui vários sentidos no pensamento
ocidental e foi se refazendo ao longo da construção da sociedade, a qual passou por
transformações em suas relações e na forma de se ver e ver o mundo. Assim, a natureza
é hoje considerada como tudo o que existe no Universo sem a intervenção humana e
apresenta-se para os seres humanos como aquilo que existe para fora deles, que
provocam ideias e sentimentos e permitem a contemplação, como por exemplo, o mar, a
paisagem, o céu, os terremotos, dentre outros.
Sobre a reformulação do conceito de natureza, a autora nos afirma que cultura e
natureza, na Antiguidade romana, não se opunham. Os homens eram considerados seres
naturais, embora diferentes dos animais das plantas porque possuíam linguagem e
pensamento (CHAUÍ, 2012, p. 308).

Cultura era o cultivo ou a educação do espírito das crianças para tornarem-se
membros excelentes ou virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e
refinamento das qualidades naturais (caráter, índole, temperamento). Com
esse sentido, cultura correspondia ao que os gregos chamavam de paideia, a
formação ou a educação do corpo e do espírito dos membros da sociedade
(CHAUÍ, 2012, p. 308).

É na compreensão do desenvolvimento de uma natureza a partir da cultura que
se constituiu a relação de imbricamento entre o homem, a sociedade e o meio em que
esses estão inseridos. Apesar disso, Chauí (2012) cita ainda que, a partir do século
XVIII, tal disposição é afetada pela nova significação oferecida ao conceito de cultura,
o qual não é mais vista como a formação dos indivíduos, mas como os resultados ou as
consequências provenientes daquela formação ou educação dos indivíduos. Com isso,

Os pensadores consideram que há entre o homem e a natureza uma diferença
essencial: esta opera por causalidade necessária ou de acordo com leis
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necessárias de causa e efeito, mas o homem é dotado de liberdade e razão,
agindo por escolha de acordo com valores e fins estabelecidos por ele
próprio. Por conseguinte, a natureza é o campo da necessidade causal ou de
séries ordenadas de causa e efeitos que operam por si mesmos, sem depender
da vontade de algum agente; em contrapartida, a cultura é o campo instituído
pela ação dos homens, que agem escolhendo livremente seus atos, dando a
eles sentido, finalidade e valor (CHAUÍ, 2012, p. 308).

É no cerne dessa discussão que vemos os conceitos se distanciarem e o ser
humano assumir uma posição de domínio em relação à natureza, cuja existência deixa
de ser conduzida pelas relações estabelecidas com o homem e passa a estar ligada
unicamente a processos físicos, constituída apenas de fenômenos de causa e efeito,
através de processos que se sucedem sempre da mesma maneira e sem a necessidade da
presença de um agente.
O pensamento de Chauí (2012) vai de encontro às reflexões propostas por Melo
(2006). Para esses dois autores, o homem se afastou da natureza a partir do momento
em que ele começou a desenvolver-se. Para Chauí (2012, p. 309), “a cultura surge
quando os homens produzem as primeiras transformações na natureza pela ação do
trabalho”. Sendo assim, são nessas transformações que emergem as desigualdades e os
recursos naturais passam a ser vistos apenas como posse, e a propriedade privada deles
como demonstração de poder. Já em Melo (2006), o autor demonstra preocupação para
o fato de autores se distanciarem da discussão entre corpo, natureza e cultura e, para
isso, cita o Coletivo de Autores10, afirmando que, em passagens desse livro, fica nítido
que “ao desenvolver-se corporalmente, o homem passou a dominar a natureza e, ao
mesmo tempo, distanciou-se dela” (MELO, 2006, p. 126).
Ao citar sua preocupação, Melo (2006) ainda traz como necessidade para se
pensar nessas relações, entre o homem e a natureza, as reflexões realizadas pela
professora Ana Márcia da Silva, a qual enfatiza a importância de reconciliação do
homem com a natureza, fazendo com que ele “reconheça o seu pertencimento à
natureza, seu desenvolvimento na parceria com ela, mas também a irredutibilidade da
natureza à história” (SILVA, A. M., 2001 APUD MELO, 2006, p. 126).

10

Coletivo de Autores é a denominação dada aos seis autores do livro Metodologia do Ensino de
Educação Física, publicado em 1992, pela editora Cortez. Este livro tem se tornado uma referência
importante no campo da produção do conhecimento em Educação Física (SOUZA JÚNIOR ET AL.,
2011).
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É na perspectiva dessa reconciliação evidenciada por Ana Márcia Silva e vista
também em Carvalho, I. C. M. (2006), que ao citar Michel Serres nos convoca a
estabelecer um novo pacto, em que a natureza e a sociedade sejam pensadas como
dimensões intrinsecamente relacionadas, que a educação ambiental proposta para o
espaço escolar deveria ter firmado suas bases. Embora tenha-se pensado desde o
primeiro momento numa abordagem mais holística, em que o homem se observasse
enquanto parte constituinte da natureza, o que tivemos como realidade foi a instituição
da educação ambiental apenas como uma prática realizada pela obrigatoriedade prevista
em lei. Dessa forma, como nos sugeriu Leff (2009), a complexidade e a profundidade
dos princípios sugeridos pela educação ambiental foram trivializados e simplificados,
impossibilitando-a de formar indivíduos com um pensamento crítico, criativo e
prospectivo, em que se tornam capazes de relacionar a complexidade entre os processos
naturais e sociais, atuando em suas realidades a partir de um visão mais integradora.

2.3 A questão ambiental na educação física

A simplificação pontuada acima é algo visível na prática escolar. A partir da
objetivação dos currículos, da exigência pela comprovação científica para que muitos
conteúdos sejam ensinados e, consequentemente, da delimitação de algumas disciplinas
dentro de suas próprias áreas do conhecimento, as instituições escolares parecem não
conseguir assumir a temática ambiental em suas propostas de ensino e aprendizagem.
As reflexões acerca dessa proposição têm nos seguido desde a formulação do projeto
inicial para entrada no mestrado e foram acompanhadas de indagações a respeito da
educação física e sua participação no processo de formação dos indivíduos.
Naquele momento, acreditávamos que a educação física tem enfatizado seu
trabalho pedagógico, visando, sobretudo, a abordagem da educação ambiental a partir
do ensino e da prática de esportes de aventura, o que, por sua vez, privilegiaria a
concepção de natureza somente enquanto espaço físico e seguiria a lógica de uma
educação ambiental acrítica, formulada e desenvolvida a partir de práticas pontuais no
contexto escolar. Influenciados por esses pensamentos, achamos conveniente consultar
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algumas revistas da área a fim de identificar se é esse o comportamento realmente
revelado em suas publicações.
Utilizamos como critérios para escolha das revistas: 1) As quatro primeiras classes (A1,
A2, B1 e B2) do qualis – classificação das revistas realizada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a qual classifica as revistas dentro de
uma hierarquia composta pelas classes A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C (sendo melhor avaliadas
as revistas presentes na categoria A1); 2) Ser uma revista da área da educação física; 3) estar
publicada em língua portuguesa. A partir dos critérios de inclusão, não foram encontradas
revistas para a categoria A1. Dentre as demais, utilizamos como palavras-cha

ve para nossa

busca os termos: “educação ambiental”; “meio ambiente” e “natureza”. Assim, foram
identificados artigos nas revistas: qualis A2 – Revista Movimento e Revista Motriz; qualis B1 –
Revista Brasileira de Ciências do Esporte e Revista da Educação Física; qualis B2 – Revista de
Ciência e Movimento e Revista Pensar a Prática.

Aproveitamos o ensejo para informar que não pretendemos fazer um
levantamento artigo a artigo, mas revelar, de fato, o panorama que tem constituído os
trabalhos da área da educação física e, também, trazer para centro de nossas reflexões
questões que consideramos pertinentes ao se tratar da temática ambiental dentro da área.
Como melhor forma de apresentar as concepções trazidas pelas revistas,
resolvemos estruturar nosso pensamento tendo como ponto de partida as categorias já
propostas pelo qualis. Sendo assim, nos deparamos com as revistas presentes no qualis
A2, Revista Movimento11 e Revista Motriz12.
Na primeira revista, a partir das palavras-chave já enunciadas, encontramos
apenas 8 artigos, sendo todos publicados na última década, entre os anos de 2008 e
2014. Apesar da diferença de anos entre os artigos, nos chama a atenção o fato de as
publicações em relação ao tema terem ocorrido somente a partir do ano de 2008.
Expomos isso por lembrarmo-nos que os Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais
orientam os trabalhos pedagógicos para a inclusão da educação ambiental como tema
transversal nas escolas, terem sido datados do final dos anos 90, o que, por sua vez,
deveria estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas dentro das escolas e as
consequentes publicações em relação ao tema nas revistas da área. A preocupação aqui
elencada é algo que, provavelmente, irá se desdobrar sobre as demais revistas. No
11
12

Publicação da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Publicação do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de São Paulo.
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entanto, já trouxemos a discussão para esse primeiro momento por vermos a disparidade
entre a origem do documento que deveria orientar os trabalhos dos professores e por
vermos também que a Revista Movimento demonstra interesse para as discussões
pedagógicas, sociais, históricas e políticas, como está descrito em sua página virtual.
Apesar da disposição, em 21 anos de existência (a revista foi fundada em 1994),
apenas 8 artigos, envolvendo a questão ambiental, foram publicados, dentre os quais,
apenas 1 fugiu do padrão esperado por nós. Dessa maneira, todos os outros 7 artigos
trataram da educação ambiental a partir dos esportes de aventura ou da natureza como
sendo somente o espaço físico fora do contexto urbano. Isso pode ser visto a partir das
palavras de Anjos (2009, p. 324), para quem: “chama-se de natureza os espaços que
ainda não foram apropriados, demarcados e não sofreram a ação humana no sentido de
expropriar o que, em curto prazo, poderá ser esgotável”.
Essa compreensão, dentro da Revista Movimento, não esteve presente em
apenas 1 publicação, como já dito. Fugindo à regra, o artigo, escrito por Nóbrega
(2014), busca oferecer um ensaio sobre os cursos ministrados pelo francês Maurice
Merleau-Ponty, entre os anos de 1956 e 1960, em que o filósofo abordou o conceito de
natureza. Distante da compreensão meramente física, a autora defende a compreensão
de Merleau-Ponty, para quem o conceito de natureza recusa uma perspectiva
substancialista e de uma causalidade determinista. Desta feita, é preciso ver o corpo
humano na natureza em que ele mesmo habita e é recortado por ela, ou seja, é preciso
ver a natureza como algo que não é inteiramente objeto, mas como algo que é inerente a
nós e no qual participamos através das nossas relações com o mundo cultural e histórico
(NÓBREGA, 2014).
A perspectiva apresentada pela autora nos parece conferir outro status à natureza
e, particularmente, oferece à educação ambiental uma possibilidade mais próxima da
criticidade que tanto se busca ao desenvolvê-la e que apresenta-se distante das práticas
desenvolvidas comumente até o presente momento.
Na revista Motriz identificamos 15 publicações referentes ao tema, sendo 1 delas
do ano de 1997, e todas as demais concentradas entre os anos de 2006 a 2013. Ao
posicionarmo-nos diante dos títulos dos trabalhos publicados, visualizamos que 10 deles
já explicitam as práticas de aventura (na natureza) como foco de suas pesquisas.
Estender nosso olhar para esse enfoque dado aos trabalhos que buscam desenvolver a
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educação ambiental a partir das aulas de educação física não significa afirmar que nos
posicionamos contrários aos esportes de aventura. Contudo, buscamos nos apresentar
criticamente por concordar com Rodrigues (2012), que sugere, em uma das edições da
própria revista, que:

Seria ingênuo pensar que as atividades na natureza por si só seriam
suficientes para a compreensão das questões ambientais emergentes, uma vez
que, embora possa existir entre os participantes dessas atividades um
envolvimento com a natureza, o que determina o nível reflexivo sobre as
questões ambientais seria a participação crítica e significativa dos praticantes
de cada atividade (RODRIGUES, 2012, p. 565).

A compreensão exposta pelo autor se torna ainda mais interessante quando esse
afirma que as visões trabalhadas, em torno da educação ambiental, das questões
ambientais emergentes e da própria natureza, se distanciam dos principais pilares da
educação ambiental crítica, por se posicionarem muito próximas a uma abordagem
somente preservacionista (RODRIGUES, 2012, p. 565). Diante disso, para o autor, a
educação ambiental estaria associada à noção de “fuga do cotidiano”, em que os
participantes seriam levados à práticas distante das áreas urbanas, em busca do encontro
com a natureza e de sensações que os trouxessem emoções fortes e os fizessem querer
ultrapassar limites.

O grande problema é que essa “fuga” pode fortalecer a visão de uma
realidade fragmentária, agravando o distanciamento simbólico entre o ser
humano e a natureza, reconhecidamente um dos principais pilares da crise
ambiental contemporânea. Além disso, foge também do conceito de
cotidianidade das práticas ambientais, um dos marcos da educação ambiental
crítica (RODRIGUES, 2012, p. 565).

Como Rodrigues (2012) apresentou, a “fuga” apresentada pelas práticas
desenvolvidas, neste contexto de uma natureza distante do homem, promove a
fragmentação da realidade, faz com que os indivíduos, em determinados momentos, até
consigam refletir sobre os seus atos. Entretanto, a reflexão fica limitada aos cenários
assimilados como sendo natureza, ou seja, aqueles afastados de suas realidades. Em
busca do rompimento dessa fragmentação e distanciamento, apostamos mais uma vez
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nas palavras de Nóbrega (2014), para quem, a compreensão proposta pelos cursos de
Merleau-Ponty “liberam a natureza da ontologia da coisa, conferindo-lhe uma
interioridade”. Assim, continua a autora, “a natureza é sutura original do homem e do
mundo, está ao mesmo tempo dentro e fora de nós” (NÓBREGA, 2014, p. 1193).
Voltar nosso olhar para as colocações de Nóbrega (2014) nos permite ampliar o
papel dos professores de educação física, abrindo-lhes caminhos para fora das trilhas
ecológicas, dos esportes de aventura e da contemplação dos espaços distantes do
homem. Ao adotar na prática o que foi dito, pode gerar reflexões mais críticas sobre a
sociedade em que os indivíduos estão inseridos, sobre as questões políticas e sociais que
os permeiam, fazendo-lhes ver enquanto parte intrínseca da sociedade e, por
conseguinte, da própria natureza. Acreditamos no que está sendo exposto por vermos
através do trabalho de Moreira e Schwartz (2010), também presente na revista Motriz,
que nenhum indivíduo fez referência do seu pertencimento à natureza, ao serem
indagados se a trilha, em que desenvolviam uma caminhada, podia ajudá-los a pensarem
na preservação do meio ambiente. Como já nos posicionamos, por ora, os
comportamentos poderiam até refletir em ações pontuais. Todavia, as atitudes não
seriam estendidas para suas realidades cotidianas.
Dando sequência à hierarquia de categorias presentes na avaliação das revistas
proposta pela CAPES, adentramos nas publicações do qualis B1, dentre as quais
encontramos a Revista da Educação Física 13 e a Revista Brasileira de Ciências do
Esporte14. Na primeira revista, a partir dos critérios de busca e seleção, identificamos
apenas 2 artigos, sendo um do ano de 2002 e outro do ano de 2011. A publicação mais
recente acompanha os trabalhos que têm visado a sensibilização dos indivíduos a partir
de práticas em ambientes desconectados de suas realidades. Comprovando o que está
sendo dito, nos escritos já é deixado claro que é entendido por natureza o meio pouco
modificado pelo homem (SILVA; CHAO, 2011, p. 89).
Apesar dessa especificação, os autores acreditam que trabalhar a temática
ambiental a partir de práticas corporais em ambientes pouco modificados pela ação
humana pode despertar a sensibilização dos praticantes e provocar neles uma reflexão
crítica sobre a ética ambiental (SILVA; CHAO, 2011, p. 90). Entretanto, como já
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enfatizamos anteriormente e é visto nas palavras de Ruiz e Schwartz (2002) presentes
no segundo artigo encontrado na revista, o processo de educação ambiental tem sido
baseado em intervenções pouco significativas para os educandos, uma vez que o
discurso promovido não tem conseguido provocar atitudes e valores realmente
transformadores. Ou seja, os indivíduos não estão, de fato, sendo tocados, afetados e
sensibilizados pelas práticas que lhes estão sendo oferecidas. O trabalho das autoras
recém anunciadas nos aparece de forma interessante por introduzirem a possibilidade da
temática ambiental a partir de jogos e da ludicidade. Assim, utilizam-se das palavras de
Schwartz (1999) para defender que:

O jogo e a arte são importantes na construção do ser humano integral,
redefinindo a relação homem-mundo, pois proporcionam experiências de
resolução de problemas, favorecem uma aprendizagem mais efetiva,
promovem interação social, a quebra de padrões do cotidiano, a intuição, o
aumento da receptividade, da sensibilidade e do humor, a capacidade de
recreação mais espontânea e a autoconfiança, que facilitam a apreensão da
cultura e a incorporação de novos significados (SCHWARTZ, 1999 APUD
RUIZ; SCHWARTZ, 2002, p. 130).

A descrição oferecida pelas autoras corrobora com a nossa defesa em relação ao
papel da educação física diante da formação de indivíduos. Os esportes desenvolvidos
em ambientes fora do contexto citadino parecem firmar seus objetivos apenas na oferta
de situações em que seus praticantes são levados à contemplação do ambiente, o que,
por sua vez, deixam escapar aspectos fundamentais em que os indivíduos poderiam
perceber-se enquanto parte do todo e incluídos em relações culturais responsáveis pelas
alterações provocadas no espaço em que estão.
A Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), dentro de nossas
pesquisas, foi a única que lançou uma edição exclusiva sobre a temática ambiental e,
apesar de trazer artigos ligados aos esportes de aventura, em que foi apresentada uma
visão exclusivamente da natureza como sendo o lugar físico, composto por áreas verdes,
e, por vezes, também visto como lugar de mistérios e desafios, em que há algo a ser
revelado e conquistado (LE BRETON, 2007), avançou em determinados momentos ao
nos afirmar, por exemplo, que a natureza, ao ser pensada através dos esportes de
aventura, deve ser vista como o espaço provocador de transformações culturais.
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Corroborando com isso, nos apoiamos no trabalho de Silva (2007), que ao referir-se aos
esportes de aventura, em especial o alpinismo, reflete que:

Esse espaço natural foi sendo constituído por diversas e contrastantes
significações culturais e as diferentes relações que o ser humano foi
estabelecendo com essa montanha reafirmam a importância de atentar para o
caráter histórico de todas as práticas culturais (SILVA, 2007, p. 143).

Observamos, dessa maneira, que a natureza, nesta edição especial, não coube
somente na descrição de um espaço físico, mas entrelaçou-se nos sentimentos, nos
desejos, nas vivências e na própria existência do homem. Com isso, demonstramos que
a crítica não está nos esportes de aventura, mas na visão fragmentada que eles têm
oferecido, na ótica de que pensar a natureza é vê-la somente nos cenários distanciados
da ação humana, na existência dela a partir apenas da causalidade e nos esportes de
aventura com o objetivo unicamente contemplativo de um espaço que não pode ser
tocado.
Dando continuidade ao que nos referimos, defendemos o que Pereti (2007)
expõe em um dos artigos da mesma edição da RBCE. Para ele, “a educação física, da
mesma forma que as outras diversas áreas pedagógicas historicamente constituídas,
problematiza, formula e dialoga com as complexas demandas sociais do respectivo
período histórico no qual habitam” (PERETI, 2007, p. 128). Por tal fato, não podemos
limitar nossa atuação somente aos esportes de aventura se quisermos abordar as
questões ambientais. Como ainda compreende Pereti (2007, p. 128):

Entendo que um dos principais objetivos da educação contemporânea seja
incorporar preocupações ecológicas às formulações epistemológicas que a
sustentam, buscando contribuir na construção de possibilidades para a
superação dessa crise. Incorporar preocupações ecológicas aos fundamentos
de uma práxis, mais do que executar projetos e ações preocupados com o
meio ambiente, é trazer para si os princípios elementares de um outro
paradigma que se fundamenta no dinamismo e na complexidade das relações
de alteridade, ou seja, fundamenta-se na concepção de que entre o “eu” e o
“outro” existe uma fronteira muito mais tênue, porosa e dinâmica do que
aquela a nós oferecida por nossa concepção atual de indivíduo. Acredito que
esse seria, portanto, um fértil contexto para a área de educação física olhar
para si e questionar-se radicalmente sobre as suas possíveis contribuições
para um processo maior de transformação.
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Dentro dessa lógica, é fundamental que a educação que tentamos desenvolver e
que queremos transformadora, seja capaz de envolver os alunos para que reflitam sobre
o contexto social em que estão inseridos. Muito mais do que contemplar, eles devem ser
sujeitos críticos e ativos nas relações com o espaço em que estão inseridos e com os
demais indivíduos. Portanto, é preciso que a educação oferecida tenha o poder de levar
os indivíduos a pensaram sobre suas atitudes e as relações que exercem perante à escola,
à rua em que moram, ao espaço que está a todo tempo sendo transformado e
possibilitando transformações, a si mesmos e aos demais indivíduos.
Assim como nas demais, as revistas incluídas no qualis B2 (Revista Brasileira de
Ciência e Movimento15 e Revista Pensar a Prática16) apresentam os esportes de aventura
como alicerce para as discussões evidenciadas pelos autores dos artigos. No primeiro
periódico, dos 4 artigos encontrados, 2 discutem diretamente a questão das atividades de
aventura e, no segundo periódico, de 10 artigos visualizados, 7 apresentaram o mesmo
tipo de discussão. Como é possível observar, os esportes de aventura têm predominado
nas práticas e publicações que buscam evidenciar as reflexões realizadas dentro da área
da educação ao tentar discutir a questão ambiental. Apesar disso, optamos por enaltecer
outras reflexões apresentadas ainda nessas duas revistas e que consideramos, de fato,
pertinentes para a evolução do tema ambiental na área.
No periódico Pensar a Prática, Souza e Lara (2011, p. 2) compreendem que o
homem é parte intrínseca da natureza. Indo mais além na descrição, no mesmo
periódico Mendes e Nóbrega (2009, p. 4) compartilham do mesmo pensamento e nos
escrevem que cada corpo se relaciona com o espaço em que está inserido e com os
outros animais (seja da mesma espécie ou de espécies diferentes). Assim vai adquirindo
percepções de acordo com o mundo que lhe é específico e fazendo emergir, dessa
relação entre a natureza e o homem, a cultura, a qual nos revela os padrões
comportamentais, os gestos, as posturas morais e valorativas de cada sociedade. É a
partir dessa compreensão que vemos surgir, em ambos os trabalhos, a oportunidade de
atuação da educação física. Resultante da história de cada sociedade, a cultura,
vivenciada através dos esportes, mas também das danças, das lutas, da ginástica e do
15

Publicação do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul e da
Universidade Católica de Brasília.
16
Publicação da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás.

60

jogos, oferece aos sujeitos a oportunidade de expressarem sua vida individual e coletiva,
através da qual podem ser problematizadas questões que os façam refletir sobre os
valores e as práticas sociais que têm realizado (MENDES; NÓBREGA, 2009; SOUZA;
LARA, 2011).
A incapacidade de trabalhar outras propostas, que não seja apenas a dos esportes
de aventura dentro do componente curricular da educação física, é algo já afirmado
inclusive nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Como está descrito no documento, “é
ingênuo pensar que apenas a prática de atividades junto à natureza, por si só, é
suficiente para a compreensão das questões ambientais emergentes” (BRASIL, 1998).
Com isso, é preciso estar atento a um fator primordial, pontuado desde que os primeiros
documentos surgiram: a educação ambiental deve acontecer de forma interdisciplinar,
ou seja, não é aceito que o conteúdo seja mais uma disciplina no currículo dos alunos,
mas sim que ela perpasse de forma transversal pelas demais disciplinas já existentes.
Atuar dessa maneira é, sobretudo, um grande desafio para os professores, os
quais, como já afirmamos, tiveram uma formação que os preparou somente para
transmitir

conteúdos,

para

“depositar”

conceitos

prontos

nos

indivíduos,

impossibilitando-os de pensar criticamente e, por vezes, de expandir os conteúdos
aprendidos para suas realidades. Sendo assim, o que vemos por ora é algo que extrapola
o interesse do professor e alcança sua formação. Pensando nisso, no desenrolar do
próximo capítulo iremos tentar caminhar pela formação dos professores, apontando
possíveis caminhos pelos quais ela deve passar, as limitações que compõem esse
percurso e o que, ao nosso entendimento, deve nortear a formação dos professores de
educação física nos dias atuais.
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As formações, mesmo incorporando novas compreensões, em que o progresso
da sociedade está diretamente ligado à qualidade da educação oferecida aos indivíduos
(RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2003), parecem continuar por investir nos futuros
professores somente como transmissores de conteúdos que serão sempre depositados
em seus alunos, numa via de mão única e sem ofertar a reflexão a respeito do contexto e
da realidade em que aquele conteúdo pode ser aplicado na vida dos indivíduos. Sobre
isso, os autores supracitados nos afirmam que:

No Brasil, desde o início dos anos 90 assistimos à emergência de novos
discursos visando a formação e a profissionalização do ensino desde novas
perspectivas. Anteriormente a formação docente estava centrada
principalmente na aquisição de saberes acadêmicos e disciplinares e numa
racionalidade fechada, exógena aos professores. Na atualidade, a formação
para o ensino toma progressivamente, contudo, uma nova direção, centrada
na aprendizagem de competências profissionais (RAMALHO; NUÑES;
GAUTHIER, 2003, p. 11).

Sendo assim, o que podemos argumentar a partir das palavras dos autores é que
as formações, em especial os saberes acadêmicos, os quais serão repassados para os
alunos dentro das instituições escolares, são estratos de uma realidade que também não
faz parte do contexto dos professores em formação, ou seja, são conteúdos prédeterminados, cuja construção e determinação não é pautada a partir da reflexão
daqueles indivíduos que estão sendo formados, sendo esses, os professores ainda em
formação, meros reprodutores de saberes produzidos por especialistas de áreas
científicas (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2003). A esse processo, os autores já
citados puseram a denominação de Modelo Hegemônico de Formação, em que são
encontradas “tendências do racionalismo técnico e da formação academicista e
tradicional” (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2003, p. 21).
Diante de tal perspectiva, a repetição e o “depósito” de conteúdos pode se tornar
algo tão programado que, em alguns casos, os professores não se põem a refletir e a
avançar criticamente sobre o que está sendo posto aos seus alunos. Além disso,
conteúdos como a educação ambiental, abordada no capítulo anterior, não conseguem
ser inseridos na prática desses professores.
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Essa é uma questão pertinente dentro da formação de professores e acontece, em
especial, com a área de educação física, a qual tem limitado sua ação em relação à
educação ambiental (DOMINGUES; KUNZ, 2011). Para esses autores, a educação
física impõe limitações ao trabalho pedagógico relacionado à educação ambiental por
apresentar durante a formação dos futuros professores uma fragmentação do
conhecimento e as disciplinas possuírem um caráter esportivo, assim, “os cursos de
formação de professores em educação física organizados em disciplinas isoladas, com
horas e espaços pré-determinados, fragmentadas e distintas, representam uma
organização curricular fragmentada” (p. 564), o que reflete na dicotomia existente entre
a teoria e a prática.
Ainda para os autores, outro fator limitante é a valorização da diversidade
cultural imposta pela educação ambiental, a qual prioriza a organização dos conteúdos
articulados com a realidade e construídos a partir dos problemas identificados no
cotidiano, aspecto esse que se contradiz à própria lógica acadêmica formal, geralmente
burocrática, conteudista e fragmentada (IDEM).
A descrição acima realizada traz à tona a discussão realizada por Darido (2003),
em um dos capítulos do seu livro intitulado Educação Física na escola: questões e
reflexões, e, também por Borges (1998) ao caminhar pela origem dos currículos dos
cursos de educação física, no seu livro O professor de educação física e a construção
do saber. Ao discutir sobre a formação do profissional na educação física, Darido
(2003) traz uma série de trabalhos sobre a temática e, assim, reconhece, a partir de
estudos próprios, realizados em 1995, e por Betti e Betti (1996), a existência de dois
currículos que permeiam os cursos superiores de formação de professores em educação
física. O primeiro deles, o currículo tradicional-esportivo, seria aquele em que
predominam as disciplinas práticas, o ensinar a partir do saber fazer e a busca pelo
aprimoramento das habilidades esportivas. O segundo seria o currículo científico, em
que:

Valoriza as sub-disciplinas da Educação Física, como Aprendizagem Motora,
Fisiologia do Exercício, Biomecânica, além das disciplinas das áreas de
ciências humanas, tais como História da Educação e da Educação Física,
Filosofia da Educação e da Educação Física, Sociologia da Educação e da
Educação Física e outras. Nesta perspectiva, o importante é aprender a
ensinar, e para tal o conhecimento teórico é fundamental na medida que
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fornece os elementos de compreensão do processo ensino-aprendizagem
(DARIDO, 2003, p. 26).

Para a autora, tal oferta de currículo mostrou-se uma tendência forte dentro das
universidades brasileiras. Em outro trabalho, realizado por Daolio (1994) e ainda
apresentado no livro em destaque, é evidenciado que os currículos presentes nos cursos
de preparação de professores de educação física foram predominantemente compostos
pelas disciplinas técnico-esportivas, o que acarretou em profissionais balizados pelo
esporte e preparados apenas para atuarem frente à seleção de alunos mais habilidosos.
Dessa maneira, nos deparamos, mais uma vez, com uma formação desvinculada da
realidade social concreta, atendendo apenas à transmissão e reprodução do
conhecimento, o que é indicado por Darido (2003) através de trabalhos como o de
Carmo (1982) e Costa (1984), e o que, dentro da educação física, foi refletido através da
prática de esportes e da transmissão de movimentos considerados corretos para cada um
deles.
A formação oferecida aos professores de educação física e presente em suas
práticas foi ainda pesquisada em um trabalho realizado por Albuquerque, Darido e
Guglielmo (1994), os quais concluíram que:

Os professores permanecem desinteressados dos avanços que se fazem na
universidade e desconhecem novas tendências ou abordagens para a
educação física escolar. Os professores mostraram-se presos às atividades
ligadas à sua formação, o que restringe os objetivos da educação física à
visão esportivista, higienista e a divisão por gênero, sem se aterem às
diferenças individuais (ALBUQUERQUE; DARIDO; GUGLIELMO, 1994,
apud DARIDO, 2003, p. 27).

O trecho destacado acima nos fez ainda pensar sobre algo que Borges (1998)
também se indaga: não seria a origem das práticas dos professores de educação física,
muitas vezes, tradicionais, apenas uma reprodução das práticas que eles vivenciaram
durante a formação acadêmica ou, pior ainda, durante sua passagem pelos bancos
escolares? Consideramos que não haja nada de errado na repetição de vivências bemsucedidas. Contudo, como estamos expondo, é fundamental que haja uma aproximação
da realidade concreta dos alunos e da escola, fazendo os indivíduos refletirem sobre
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questões teóricas implícitas na prática e, também, sobre questões pertencentes à
realidade social em que estão inseridos. Sendo assim, Borges (1998) nos escreve que:

É unânime o desejo de rever os currículos dos cursos que formam os
professores e de implementar propostas curriculares que busquem promover
a aproximação entre formação acadêmica e realidade escolar, por meio de
uma sólida formação teórica que permita ao professor compreender o
trabalho pedagógico e intervir no cotidiano da escola (BORGES, 1998, p.
21).

Imersos nas duas obras que estamos citando e passados cinco anos da publicação
de uma para outra, Darido nos informa, em 2003, que algumas instituições de ensino
superior implementaram novas propostas curriculares que propuseram uma formação
mais ampla, talvez buscando o desejo anunciado por Borges (1998). Apesar disso, a
autora completa, dizendo que:

A formação em educação física se dá de maneira acrítica, com ênfase à
formação esportiva ligada ao rendimento máximo e seleção dos mais
habilidosos, e que os profissionais são formados na perspectiva do saber fazer
para ensinar (DARIDO, 2003, p. 31).

É possível pensar que os trabalhos apresentados já estejam defasados e, de certo
modo, não expressem a realidade atual dos cursos de licenciatura em educação física e,
consequentemente, o dia a dia dos professores em sala de aula. Afinal, após a década de
80 muito se pensou para a formação em educação física e, através de documentos como
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e a Base Nacional Comum Curricular
(ainda em discussão), exige-se uma atuação mais ampla por parte do professorado, haja
vista as múltiplas experiências as quais devem ser submetidos os alunos presentes nas
escolas.
Contudo, embora as discussões tenham avançado, pesquisas como a de Rossetto
Junior et al. (2010) nos revelam uma atuação dos professores de educação física ainda
pautada na realização de procedimentos, de movimentos a serem executados e com uma
forte tendência esportivo-mecanicista. Em seu estudo, os autores observaram a atuação
de sete professores, atuantes em escolas públicas e particulares. Ao final, constatou-se
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que alguns aspectos elencados nos trabalhos explicitados anteriormente continuam
presentes na prática dos professores ainda hoje. Assim, nos apontam os autores:

O esporte teve unanimidade entre os professores, demonstrando que a
educação física atual permanece, como ao longo da sua história, no modelo
tradicional de ensino, que tem privilegiado o esporte, como conteúdo
principal e, às vezes, exclusivo das aulas de Educação Física. Logo,
restringindo as possibilidades de aprendizagem dos alunos em relação aos
demais conteúdos como os jogos e brincadeiras, danças, ginásticas, lutas e
capoeira (ROSSETTO JUNIOR ET AL., 2010, p. 76).

Ao nos depararmos com o trecho transcrito acima dos autores, relembramos dos
trabalhos citados anteriormente e verificamos que, apesar de passadas duas décadas de
suas publicações, as licenciaturas parecem continuar produzindo professores aptos a
transmitirem conhecimentos e, no caso específico da educação física, professores
limitados à execução de movimentos pré-estabelecidos, em busca do desenvolvimento
de habilidades motoras, restringindo, em alguns casos, suas atuações à prática de
esportes já dominados por esses profissionais. Dessa maneira, concordamos ainda com
Rossetto Junior e os demais pesquisadores quando esses, baseados em Neira (2007),
afirmam que:

Os objetivos atuais da Educação Física Escolar demonstram que é importante
ter um novo olhar para a educação e especialmente para a educação física. A
Educação Física atual não pode basear-se somente nos procedimentos, pois
ela ultrapassa a prática. É um componente curricular, deve proporcionar algo
aos alunos que lhes permitam superar o saber construído e vivido para além
dos muros da escola, levando-os ao exercício pleno da cidadania
(ROSSETTO JUNIOR ET AL., 2010, p. 76).

O cenário apresentado até aqui pode parecer, inclusive para nós, utópico nas
discussões e, relativamente, cruel na prática. Vivenciamos discussões teóricas que
apontam unanimamente para a necessidade de mudanças nos currículos da formação de
professores, preparando-os para uma prática mais próxima e vinculada à realidade
escolar, mas, de fato, nos deparamos com uma atuação profissional muito imbricada em
ações mecânicas e sem reflexão. Ou seja, há algumas décadas já se visualizou a
necessidade de mudança e, de certo modo, já se identificou também os aspectos a serem
repensados, no entanto, a mudança ainda não alcançou efetivamente o cotidiano escolar,
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o que, a nosso ver e é exposto pelos autores aqui citados, é proveniente da atuação de
professores que não conseguem articular o fazer com a teoria e com as reflexões críticas
que podem emergir de suas vivências, resultado possível de suas formações; além disso,
esses mesmos profissionais realizam atividades com seus alunos de forma aleatória, sem
planejamento e, muitas vezes, reflexos de suas histórias de vida, seja como aluno
também ou como (ex) atletas; e, não menos importante, há todo o contexto escolar que
não valoriza seus professores, oferecendo-lhes condições indignas de trabalho, o que
acaba por sucumbir qualquer possibilidade de querer e ser a mudança.
Assim, corroborando com o que foi dito, Borges (1998) argumenta que há
pontos que não podem ser esquecidos durante as discussões sobre as formações dos
professores de educação física. Dentre esses pontos, a autora cita o seguinte:

Os professores de educação física são fruto de uma formação dicotômica que
coloca o professor entre dois campos: o da educação física e o do desporto.
Essa dicotomia não se dá apenas por conta de uma estrutura curricular de
base esportivizada e biologicista, mas também pela falta de clareza acerca do
perfil desse profissional (BORGES, 1998, p. 43).

Diante disso, é preciso atentarmos que a realidade exposta em relação às
formações e a falta de clareza acerca do perfil pode ser resultado do próprio processo de
existência e criação desses cursos, os quais, desde a sua gênese, foram marcados por
influências militares, que exigiam o fortalecimento do Estado e o aprimoramento da
raça, e, mais tarde, pelo desenvolvimento científico e investimento governamental nos
centros esportivos, marcando, novamente, a educação física como responsável pelo
desenvolvimento da técnica e da competitividade. (BORGES, 1998).
Assim, podemos pensar que a partir disso, também, é que pode ter se legitimado
a dicotomia teoria/prática na formação dos professores e, consequentemente, nas suas
aulas, tendo em vista que, como ainda é sugerido por Borges (1998), houve um
distanciamento da educação física das demais licenciaturas, o que teria sido provocado
pela criação da Divisão de Educação Física (DEF), no Ministério dos Negócios da
Educação e da Saúde Pública, cuja responsabilidade girava em torno apenas da
educação física.
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Sobre esses possíveis fatos da história da formação em educação física, Borges
(1998) ainda nos apresenta, a partir das palavras de Taffarel (1993), que os cursos de
educação física tinham um período de realização diferente das demais licenciaturas.
Enquanto um professor da área da educação física passaria apenas dois anos em sua
formação, cursos como o de Filosofia, Letras e Pedagogia, exigiam a concretização da
formação geral, chamada pela autora de curso ordinário, de três anos, mais um curso
específico de didática, realizável em um ano. Visualizamos com essas informações que
os cursos de educação física podem ter levado, aos profissionais provenientes deles,
formações superficiais, sem um embasamento teórico, como já havia sugerido Darido
(2003) a partir dos escritos de Daolio (1994), e, também, formações mecanizadas, com
conteúdos prontos a serem apenas repassados e que se pautavam apenas em
movimentos e práticas defendidas pelo militarismo.
As discrepâncias envolvendo as formações em educação física e as demais
licenciaturas só começaram a ser minimizadas anos depois, com a alteração do período
de duração dos cursos, o que só ocorreu após pressões por parte dos movimentos
estudantis, e com a aprovação de dois pareceres17, que de certo modo, unificariam os
currículos em relação à fixação de matérias pedagógicas, como: psicologia da educação,
da adolescência, da aprendizagem; elementos de administração escolar; prática de
ensino (que seriam os estágios curriculares); e a matéria de pedagogia (BORGES, 1998,
p. 26). Apesar disso, conforme é trazido pela própria autora, ao se basear em Faria
Júnior (1987), a efetivação dessas disciplinas no currículo da educação física e a
reestruturação curricular das formações começou a se efetivar somente sete anos após os
pareceres já citados, com a reorganização dos movimentos sociais e as discussões nos
anos que se seguiram em relação às formações em educação física.
O histórico aqui resumido refere-se a um período que perdurou por
aproximadamente sessenta anos. Por si só tal fato já justificaria o embate que temos
para alcançar uma mudança efetiva na formação dos professores. Entretanto, como
expõe Borges (1998):

As reformulações curriculares que ocorreram nos cursos de formação de
professores de educação física não constituíram grandes avanços para a área.
Desse período em diante, observou-se um inchaço dos currículos,
17

O parecer 292/92 e o parecer 298/62.
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predominantemente na área esportiva e biomédica, (...) distante da realidade e
compartimentalizado (BORGES, 1998, p. 30).

Ao expressar as palavras acima, a autora refere-se também a Resolução nº
003/87 do Conselho Federal de Educação (CFE), cuja orientação para os currículos dos
cursos de graduação em educação física sugere que eles sejam formados por duas
partes, uma voltada para a Formação Geral, incluindo, assim, nessa etapa, o
conhecimento filosófico, o conhecimento da sociedade e o conhecimento do ser
humano; e outra de Aprofundamentos do Conhecimento, na qual se insere o
conhecimento técnico (BRASIL, 1987). Com isso, se evidencia novamente o
fracionamento envolto à formação em educação física.
A fragmentação por ora reiterada nos faz partilhar ainda do pensamento de
Borges (1998, p. 32), para quem se mostram “contundentes as críticas à formação
acrítica dos professores de educação física, ao despreparo técnico desses profissionais
para atuar no mercado de trabalho e aos currículos das EEFs18”.
Perrenoud et al. (2002) nos oferece um caminho convincente para podermos
refletir sobre as formações de professores. Para ele, “os vários cursos de formação
inicial estão baseados mais em uma visão prescritiva da profissão do que em uma
análise precisa da realidade” (PERRENOUD ET AL., 2002, p. 17), o que, a nosso ver, é
responsável pela fragmentação do conhecimento e da atuação dos professores de
educação física. Sendo assim, seria necessário criar, em cada sistema educacional, um
mecanismo de observação das práticas e das profissões de ensino, visando não somente
a reflexão da formação de professores, mas, sim, ofertando, aos alunos formandos, a
oportunidade de visualizarem os problemas reais que os professores precisam resolver
diariamente (PERRENOUD ET AL., 2002).
Julgamos que a observação seja visível a partir dos estágios obrigatórios,
presentes nas matrizes curriculares dos cursos de educação física e de outras
licenciaturas, e que, de certo modo, em algumas universidades, estejam sendo
alcançados os reais objetivos de tais estágios. Entretanto, concordamos que essa não
seja uma prática efetiva em todas as instituições e, também, que nem todos os alunos
que estão vivenciando os estágios conseguem ou são instigados a realizarem uma

18

Escolas de Educação Física.
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avaliação crítica do que estão vivenciando. Em muitos casos, “os alunos que querem
tornar-se professores conservam a ilusão de que se deve apenas dominar os saberes para
transmiti-los a crianças ávidas por se instruir”, como nos diz Perrenoud et al. (2002, p.
18), e, assim os conhecimentos teóricos:

Não têm como horizonte a realidade escolar. Quando uma aproximação
acontece trabalha-se com conceitos amplos, não se estabelece uma
aproximação entre esses conceitos e a realidade educacional. Questões como
classe social, estrutura de poder, padrões culturais, entre outras, são
discutidas apenas no plano teórico, conceitual (IDEM, p. 20).

Como podemos observar, as formações, ou melhor, a sociedade e as demandas
educacionais, exigem que os professores sejam mais do que meros transmissores de
conhecimentos fragmentados e deslocados da realidade. Como nos afirmam Ramalho,
Nuñes e Gauthier (2003) é preciso que a educação seja adequada aos novos tempos e
contextos. Dessa maneira, deve-se refletir, por exemplo, sobre a globalização das
economias, as atuais políticas públicas e especialmente os impactos das novas
tecnologias e comunicações, o que, inevitavelmente, acarreta em um grande desafio
para a formação dos professores, haja vista que as suas formações foram pautadas, na
sua grande maioria, apenas em acúmulos de conteúdos.
Dessa maneira, os autores acima indicados expõem que é preciso “desenvolver
uma consciência profissional” (RAMALHO; NUÑES; GAUTHIER, 2003, p. 54) nos
professores. Isso implica em uma mudança de paradigmas, abandonando o “paradigma
dominante”, no qual o docente é visto dentro de uma racionalidade técnica, como um
técnico executor de tarefas planejadas por especialistas, e assume uma postura de
construtor da sua própria identidade profissional, sendo capaz de reconhecer o que deve
ser ensinado/aprendido, a partir de uma proximidade com a realidade da escola e de
seus alunos, e vendo, assim, os saberes não como uma regra imutável a ser repassada,
mas como uma referência para ação consciente.
Dentro desse contexto ativo que é proposto para as formações de professores,
percorremos pelos escritos de Kullok (2000), Perrenoud (2002), Alessandrini (2002) e
Thurler (2002), encontrando indicações dos caminhos a serem seguidos por essas
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formações e, também, do que se esperar da atuação dos profissionais que passarão por
essas formações.
Para Kullok (2000, p. 12),

Este professor deverá ser capaz de trabalhar com a criatividade, com o novo,
com as novas tecnologias, com os valores humanos, com a incerteza, com a
reflexão. Portanto, o professor que precisamos é alguém que faça uso da
reflexão como uma forma de ação. Não uma reflexão pura e simples, mas a
reflexão na e sobre a ação numa visão investigativa, de busca de uma
ampliação do saber e do conhecimento, construindo de fato este
conhecimento.

Ou seja, durante sua atuação, o novo professor requerido deve ir além dos
conhecimentos científicos, ou mais ainda, deve repassá-los através de processos que
estejam vinculados à criatividade, ao uso de novas tecnologias, com o respeito à
diversidade de cada um, vendo-os não como meros objetos receptores, mas como
sujeitos vivos, com histórias individuais, abertos a certas formas de aprendizagem ou
não. Acrescenta-se a essa perspectiva, a ideia de que o novo professor deverá ainda ter
uma visão investigativa, de produtor do conhecimento que irá compartilhar com seus
alunos. Apesar disso, a autora argumenta que, apesar de todas essas novas exigências,
não houve uma mudança significativa na formação de professores, tampouco nos
conteúdos a serem trabalhos, cuja definição deveria ser balizada pelos problemas do
cotidiano, o que possibilitaria a “transformação da compreensão sobre o vivido e
oportunizando a construção de conhecimentos significativos, que se reorganizam na
relação entre os conceitos cotidianos e científicos” (IDEM, p. 25).
Como estamos visualizando, é requerido do novo professor um preparo que o
aproxime da realidade escolar e dos seus alunos, que o leve para além dos limites da
sala de aula e de todas as práticas unilaterais de aprendizagem existentes e que, assim, o
processo educativo, como aponta Kullok (2000), seja construído na relação com o outro,
em uma abordagem interdisciplinar e culturalmente situada. Isto é,

Os novos tempos que surgem se caracterizam, enfim, como um tempo em
que as pessoas, suas crenças e seus desejos terão mais expressão do que as
convenções; um período de transformações profundas, onde se deve
reinventar a maneira como as pessoas pensam, se relacionam, trabalham,
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fazem negócios, se organizam, ganham dinheiro, se divertem. É, portanto,
uma época de mudanças radicais onde serão necessários o desenvolvimento
de talentos essenciais, tais como: visão de futuro, capacidade de ouvir,
entender e se comunicar; talento para negociar; atuação coletiva; formação
multicultural; pensar com a cabeça do consumidor; conhecer finanças
(KULLOK, 2000, p. 25).

É possível argumentar, talvez, que tudo isso sempre tenha ocorrido. Entretanto,
defendemos o pensamento que o conhecimento sempre repassado e, portanto, adquirido
de forma fragmentada, o que, tem acarretado em inúmeros entraves para a nossa
sociedade, dentre os quais está o que se refere o nosso trabalho: o impacto ambiental
causado pela ação desregrada do homem. Em partes, o que ocorre é resultado da
educação proporcionada aos indivíduos. Por visualizarem a natureza apenas como
provedora de recursos, o homem acaba por se destruir, tendo em vista que não consegue
relacionar suas ações aos demais processos existentes ao seu redor, por não se ver como
parte constituinte do espaço e do outro. Assim, dentro dessa concepção fragmentada, o
homem compartimentaliza e individualiza os processos existentes no seu entorno.
Dessa maneira, Alessandrini (2002) faz menção aos temas transversais,
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, dizendo que eles representam a
possibilidade de direção educacional efetivamente norteadora, uma vez que nos leva a
refletir sobre a inserção real de valores em nossa práxis, criando respostas coerentes
com o que pressupõe uma ação reflexiva.
Os temas transversais representam, de fato, uma possibilidade para se pensar
nessas novas relações requeridas aos professores em formação. Entretanto, como afirma
Thurler (2002), é preciso que esses indivíduos se engajem ativamente nesse sistema em
que eles estão inseridos e que devem contribuir para poder ser transformado. Sendo
assim, o desafio de ensinar aos futuros professores extrapola o conhecimento das bases
científicas. Para Perrenoud (2002),

O desafio é ensinar, ao mesmo tempo, atitudes, hábitos, savoir-faire, métodos
e posturas reflexivas, além de criar ambientes de análise da prática,
ambientes de partilha das contribuições e de reflexão sobre a forma como se
pensa, decide, comunica e reage em sala de aula. Também é preciso criar
ambientes para o profissional trabalhar sobre si mesmo, trabalhar seus medos
e suas emoções, onde seja incentivado o desenvolvimento da pessoa, de sua
identidade (PERRENOUD, 2002, p. 18).
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Esse processo de ensino não é tarefa fácil. A ele é proposto que o professor em
formação adquira competências e habilidades que ultrapassam o que sempre se esperou
dele, isto é, um detentor de conteúdos científicos, muitas vezes imutáveis e fechados. É
proposto que a esse novo professor sejam oferecidos espaços que os façam refletir sobre
si mesmo e, assim, consigam desenvolver a sua própria identidade, fundamental para a
sua práxis futura, considerando que ela estará relacionada a outros fatores que não
somente a transmissão do conhecimento. Dessa feita, ao ter essa possibilidade de
formação, cabe ao futuro professor o desenvolvimento, em seus alunos, de atitudes,
hábitos e reflexões perante o mundo. Com isso, o que era conhecimento em sala de aula,
passa a ter um significado real no dia a dia dos indivíduos, fazendo-os agir a partir do
que considera certo ainda, mas levando-se em consideração o outro e o meio que o
rodeia.
Dando sequencia ao que está sendo defendido pelos autores supracitados, duas
resoluções do Conselho Nacional de Educação parecem subsidiar uma formação
docente que se queira mais relacionada às questões sociais, ao desenvolvimento de
conteúdos mais próximos da realidade de quem os vivenciam e, por conseguinte, por
defender o preparo dos futuros professores para a atuação frente a educação ambiental,
sendo elas: a Resolução nº 001/02, a qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, através dos
cursos de licenciatura (BRASIL, 2002); e a Resolução nº 007/04, na qual foram
instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em
Educação Física (BRASIL, 2004).
Ao contrário do que previu a Resolução nº 003/87, já apresentada anteriormente
e em que a orientação, para os currículos dos cursos de graduação em educação física,
sugeria que eles fossem formados por duas partes (uma teórica e outra prática), as
resoluções acima citadas defendem a indissociabilidade entre a teoria e prática, o que
aproxima o conteúdo a ser ensinado das vivências cotidianas dos envolvidos.
No art. 6º da resolução nº 001/02 são exibidas as competências a serem
consideradas ao se construir o projeto pedagógico dos cursos de formação de
professores. Dentre as competências citadas, enfatizamos: as competências referentes ao
domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados em diferentes
contextos e sua articulação interdisciplinar e as competências referentes ao
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conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da
prática pedagógica. Além disso, ainda no art. 6º, § 3º, é explicitado que:

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências
deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da
educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo,
envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o conhecimento sobre o
desenvolvimento humano e a própria docência (BRASIL, 2002).

Como podemos visualizar, a resolução, ao contrário daquela apresentada no ano
de 1987, prioriza uma formação docente baseada no desenvolvimento de competências
que consigam relacionar os conteúdos apreendidos com as questões presentes no
cotidiano dos indivíduos.
Dessa forma, o novo profissional da educação física, instituído pela resolução nº
007/04, deverá ter acesso a uma formação generalista, mas também humanista e crítica,
tornando-se qualificado para uma intervenção acadêmico-profissional (BRASIL, 2004).
Para tanto, se faz necessário que a instituição de ensino superior abranja durante a
formação a relação ser-humano sociedade, como é preconizado pelo § 1º, do art. 11
(IDEM).
A resolução que trata da formação de profissionais de educação física ainda
institui no § 1º, do art. 11 (IDEM), que:

As questões pertinentes às peculiaridades regionais, às identidades culturais,
à educação ambiental, ao trabalho, às necessidades das pessoas portadoras de
deficiência e de grupos e comunidades especiais deverão ser abordadas no
trato dos conhecimentos da formação do graduado em Educação Física.

Utilizamos o trecho transcrito acima para justificar o nome do nosso capítulo e
afirmar onde queremos chegar com a formação de professores de educação física. Ao
longo de toda a seção transitamos por determinados momentos históricos que nos
situaram como se constituiu o processo de formação dos cursos de educação física pelo
estado. Ao longo do percurso, as formações em educação física sofreram influências
militares, higienistas e biológicas. Hoje, para além dessas influências e respaldados
pelas reflexões propostas por autores como os que citamos anteriormente, mas,
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sobretudo, pelas resoluções que alicerçam os cursos de formação de educação física,
compreendemos que os futuros profissionais devem ter acesso a uma formação que os
façam mais críticos, mais responsáveis pelos conhecimentos que adquirem e mais
comprometidos com as questões globais que cercam a realidade escolar que fazem
parte. Assim, é ratificada nossa compreensão de onde devemos chegar com as nossas
formações. É fundamental que as vejamos para além da transposição de conteúdos e
metodologias de ensino. Precisamos que os futuros professores saibam quem são e quais
as responsabilidades que a eles serão designadas.
Diante dessa realidade, o capitulo que se segue fará um passeio pelos cursos de
licenciatura em educação física, presentes nas universidades do estado do Rio Grande
do Norte, buscando, no diálogo com coordenadores de cursos e alunos formandos,
verificar o quão esses cursos estão preparados para oferecer uma formação mais crítica
aos seus alunos, no que diz respeito à educação ambiental, cuja responsabilidade de
oferta foi posta a todos os níveis de ensino a partir de documentos como a Política
Nacional de Meio Ambiente, a Constituição Federal, a Lei nº 9.795/99 e o Decreto nº
4.281/2002, todos eles já citados no capítulo anterior.
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O título deste capítulo refere-se a um diálogo realizado com os coordenadores e
alunos dos cursos de licenciatura em educação física pelos quais passamos e, também,
por uma imersão nos projetos pedagógicos dos cursos, tendo atenção especial para as
estruturas curriculares e para as propostas de ementas das disciplinas oferecidas.
Todavia, o diálogo aqui sugerido não aconteceu somente de forma oral. Nossa
percepção e, posteriomente, as lembranças, foram trazendo indícios de dados expostos
nas falas ou na escrita dos indivíduos. Assim, traremos para o texto aspectos observados
durante nossas conversas, pelos corredores das instituições, por experiências que
vivenciamos ao irmos às cidades do interior aplicar a pesquisa. Enfim, traremos
aspectos que vierem à nossa lembrança destas situações que extrapolaram o momento
da pesquisa em si, em que os indivíduos estiveram perante o gravador ou dos
questionários que deveriam ser respondidos, mas que, a nosso ver enriquecem nossas
observações.
Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, conversando com coordenadores,
que se desdobram entre o trabalho de gestão e as salas de aula, e com alunos, muitos dos
quais, em semanas finais de curso, apresentavam seus trabalhos de conclusão de curso e
intercalavam momentos de superação, de desilusão e paixão pelo curso que escolheram
e agora concluem e são lançados ao mercado de trabalho, percebemos que nosso
trabalho foi mais do que uma descrição de entrevistas e aplicação de questionários.
Vivenciamos algumas situações que, nesse contexto de uma ampliação do olhar
sobre a educação ambiental, devem ser compartilhadas, pois retratam a realidade das
nossas agências formadoras e nos oferecem saídas para pensar na relação com o outro e
com o espaço em que estamos inseridos. Devo assumir que as idas ao interior, às
cidades de Mossoró e Pau dos Ferros, me fizeram refletir melhor sobre tais questões.
Desta feita, à medida em que os dados forem sendo apresentados e acreditarmos ter
alguma relação com o que vivenciamos, iremos fazer apontamentos sobre tais situações.
Apesar disso, é preciso expor que nos deparamos, ao longo da coleta de dados,
com questões burocráticas, o que, de certo modo, se mostrou como um entrave à nossa
pesquisa. Como adiantamos no início do trabalho e deste capítulo, a intenção seria fazer
um diálogo entre os projetos pedagógicos de Curso, observando, especialmente o que
está sugerido nas ementas das disciplinas, os coordenadores e os formandos dos cursos
de todas as licenciaturas em educação física do estado do Rio Grande do Norte.
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O primeiro entrave referente às questões burocráticas já se fez presente nesse
momento. Após inúmeras tentativas, não conseguimos, durante o período de coleta dos
dados, contactar a coordenadora do curso de educação física da Universidade Potiguar
(UNP). Devido ao fato de o curso não ter um vice-coordenador, que pudesse responder
na ausência da titular, não conseguimos realizar a pesquisa na referida instituição.
Para este momento também não traremos a entrevista realizada com a
coordenadora do curso da instituição 004. Como a coleta aconteceu em período de
finalização de semestre letivo, o envolvimento da referida professora com as bancas de
defesa dos trabalhos de conclusão de curso, fez com que não houvesse tempo para o
nosso encontro.
O segundo momento em que nos deparamos com questões burocráticas foi
durante a solicitação aos coordenadores dos PPC’s e da lista com o nome dos alunos
que estariam se formando naquele semestre. Em relação às dificuldades com as listas
com os nomes dos formandos, já explicamos em momento anterior ao descrevermos a
metodologia. Sobre os PPC’s, somente duas instituições se mostraram abertas a
compartilharem seus projetos na íntegra e, em especial, as ementas de cada uma das
disciplinas, sendo elas as instituições 003 e 004. Cabe destacar que, além dessas
instituições, que também disponibilizam seus documentos na página da internet,
tivemos acesso, ainda de forma virtual, à estrutura curricular dos cursos oferecidos nas
instituições 005 e 006 (as estruturas curriculares das quatro instituições podem ser vistas
nos anexos 2, 3, 4 e 5).

4.1 A realidade vista a partir dos Projetos Pedagógicos de Curso e das Estruturas
Curriculares

Como dito anteriormente, só tivemos acesso à estrutura curricular de quatro
instituições. De antemão, já numa primeira vista, visualizamos, em todas elas, uma
distinção evidente na forma como as disciplinas devem ser realizadas. Desse modo, nas
quatro estruturas curriculares, são apresentadas as disciplinas e suas respectivas cargas
horárias com a proposição da carga horária que deve ser destinada à teoria e à prática.
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Consideramos necessário superar esta dicotomia existente entre a teoria e a
prática, o que, para a educação física, é um fator ainda mais limitante, haja vista que,
havendo essa distinção e uma predominância nas aulas de educação física pelos
aspectos práticos, os professores atuam, por escolha ou não, somente como executores
de uma prática muitas vezes descontextualizada e sem sentido para quem a vivencia.
No entanto, para que essa unificação entre a teoria e a prática seja revelada na
atuação dos professores é fundamental que suas formações sejam repensadas, uma vez
que, para nós, compartimentalizar uma disciplina entre a teoria e prática, já na sua
proposta, é lançar mão de um conhecimento construído e percebido durante a prática, ou
ainda, é impossibilitar que conceitos e reflexões surgidas ganhem sentido no dia a dia.
Partindo dessa importância do conhecimento ganhar sentido no cotidiano de
quem o vivencia, a fragmentação das disciplinas não possibilita que a educação
ambiental transite de forma transversal pelos conteúdos, como é sugerido, o que acaba
por reduzi-la também a ações pontuais e a um conteúdo como outro qualquer, com
conceitos a serem apreendidos, desfavorecendo, assim, uma percepção do indivíduo
enquanto parte integrante e sujeito ativo no processo de transformações ambientais.
Dessa maneira, Borges (1998) nos traz uma reflexão importante, apresentada
pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação (ANFOPE), em
que aponta para a importância de articular a teoria e prática, tendo o trabalho
pedagógico como elemento central da organização curricular e articulador da teoria e da
prática. Para tanto, a autora, mencionando o documento produzido pela ANFOPE,
evidencia que é preciso atentar para dois aspectos significativos: a pesquisa e a
formação teórica de qualidade.

A pesquisa, entendida como um meio de produção de conhecimento e de
intervenção na prática social, vinculada a uma sólida fundamentação teórica
“que permita revelar-se no real e compreendê-lo teoricamente em busca da
totalidade” (BORGES, 1998, p. 18).

Sendo assim, alia-se, nesse momento, a pesquisa, como ação da construção do
conhecimento, à teoria, cuja existência é evidenciada e confirmada na realidade dos
sujeitos em formação. Essa ação é, para nós, elemento fundamental para pensarmos a
construção de um curso de formação de professores, cujo objetivo seja o de oferecer à
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sociedade não somente professores transmissores de conhecimento, mas, sim,
professores engajados com a realidade social.
Ao aliar o trabalho de pesquisa à teoria, vista no cotidiano, o professor encontra
nas questões de saúde, de educação, de qualidade de vida, nas questões políticas e,
também, nas questões ambientais, o foco do seu trabalho. Assim, tais questões se
revelam a partir do dia a dia, envolvendo a comunidade, a nossa casa, a relação com o
outro e com a escola que frequentamos.
Talvez a nossa insistência em aproximar o conteúdo da prática escolar de quem a
vivencia, seja justificado ainda pela mesma autora. Para ela, “prática pedagógica e
prática social se confundem” (BORGES, 1998, p. 22). Logo, o trabalho realizado pelo
professor influencia a escola, como, também, o ambiente escolar o influencia (o
professor). Por tal fato, é que esses profissionais devem aproveitar de suas ações para
garantir que aspectos sociais, como as questões ambientais, sejam discutidos
rotineiramente no espaço escolar.
As reflexões realizadas cabem, sobretudo, aos profissionais que trabalham com a
educação física nas escolas. Entretanto, no mesmo texto, Borges nos diz que:

Ao enfatizar a prática pedagógica do professor de educação física
desenvolvida no interior da escola, reconheço a organização escolar como
uma instituição historicamente determinada, do mesmo modo que identifico o
professor como um sujeito situado e condicionado às suas circunstâncias
histórico-sociais (BORGES, 1998, p. 22).

O condicionamento histórico-social citado pela autora revela-se, sobremaneira,
nas matrizes curriculares dos cursos visualizados. Os cursos de formação em educação
física tiveram forte influência militar, higienista, biológica e esportivista, o que acaba
por influenciar os currículos dos cursos de licenciatura ainda hoje.
Ao observarmos, por exemplo, a estrutura curricular do curso de licenciatura em
educação física da instituição 005 (anexo 3), veremos uma gama de disciplinas voltadas
para o ensino dos esportes ou para questões biológicas, tais como: Metodologia do
Ensino da Natação Escolar, Metodologia do Ensino do Voleibol Escolar, Metodologia
do Ensino do Basquetebol Escolar, Metodologia do Ensino do Futsal Escolar,
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Metodologia do Ensino dos Esportes de Areia, Bioquímica do Exercício Físico, Higiene
e Socorros Urgentes, Medidas e Avaliação em Educação Física
Juntamente com as disciplinas pedagógicas, previstas para os cursos de
licenciatura e existentes na estrutura curricular do curso de educação física acima
citado, as disciplinas elencadas, ao incluírem o espaço escolar em seus nomes, parecem
buscar responder a uma demanda que visa uma formação menos biológica e
esportivizada, tendo como princípio educativo a participação. Apesar disso, ao
consultarmos a ementa dessas disciplinas, continuamos verificando uma busca pelo
ensino da técnica e pela seleção de indivíduos, como podemos observar nos exemplos
citados no quadro 1.

1) Ementa da disciplina Metodologia do Ensino da Natação Escolar
Primeiros contatos do indivíduo com o meio líquido; técnica da respiração; equilíbrio
estático e equilíbrio dinâmico no meio líquido; técnica dos saltos. Aplicação dos
princípios técnicos básicos na iniciação dos quatro estilos na Natação, que possibilitam
o trabalho com grupos diferenciados, numa perspectiva educacional participativa.

_________________________________________________

2) Ementa da disciplina Medidas e Avaliação em Educação Física
Aplicação dos princípios básicos da medida, da avaliação e da prescrição como
processos para a tomada de decisão no planejamento e orientação em educação física.
Critérios para a seleção, construção e rotinas de avaliação para prescrição de programas
de exercícios físicos, destacando-se a administração de testes e medidas voltadas à
avaliação do exercício físico.
Quadro 1: Ementa das disciplinas de Metodologia do Ensino da Natação Escolar e Medidas e Avaliação
em Educação Física da Instituição 005

Como é possível verificar, a formação dos professores para atuarem com o
componente curricular da educação física, oferecida pela instituição 005, ainda é
permeada por disciplinas relacionadas à prática dos esportes e, assim, a conteúdos que
estão envolvidos com o treinamento e o aprimoramento dos movimentos para
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determinada prática esportiva. Dessa maneira, as disciplinas ofertadas a partir dessa
perspectiva, parecem existir de forma isolada em relação a outros componentes
curriculares ou da realidade dos alunos, o que, possivelmente, inviabiliza a manifestação
de discussões mais amplas, nas quais a realidade social esteja inserida.
Em contrapartida, vemos na disciplina de Antropologia da Corporeidade
Humana a possibilidade dessa discussão, inclusive envolvendo a questão ambiental a
partir de uma perspectiva mais ampla para o curso de educação física. Não queremos
afirmar, com isso, que as demais disciplinas não podem incitar a discussão. Ao
contrário disso, como argumentamos até o momento, é dever de qualquer componente
curricular ter essa prática. O que queremos compartilhar é que, enxergamos na ementa
da disciplina a possibilidade da educação ambiental ser realizada, mesmo que de forma
inconsciente.
Segundo a ementa da disciplina, ela tem como objetivo o “estudo dos aspectos
antropológicos da corporeidade humana, da cultura e da utilização do corpo na escola,
na Educação Física Escolar e na sociedade”. Dessa feita, vemos na sua oferta e nas
discussões provocadas por esse componente curricular, envolvendo a corporeidade
humana, a cultura e a sociedade, a possibilidade de emergir uma reflexão sobre a
natureza, ampliando a compreensão que mostrou-se limitada em alguns dos estudos que
encontramos em nossas pesquisas citadas no capítulo 1.
Ter uma compreensão mais ampla do conceito de natureza, visando desenvolver
a educação ambiental a partir das aulas de educação física, é acreditar no que nos dizem
Mendes e Nóbrega (2009). Para elas, o entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura,
poderá contribuir para que as intervenções estejam mais próximas dos conteúdos
oferecidos e da própria realidade dos alunos. Sendo assim, tal perspectiva poderá
favorecer uma visão crítica do mundo e uma, consequente, postura mais ativa diante das
questões ambientais e da ação humana diante delas.
Respaldando a possibilidade vista por nós na referida disciplina, ainda na página
virtual da instituição, encontramos informações a respeito do grupo de pesquisa Cultura
Corporal, Educação e Desenvolvimento Humano, o qual é formado pela linha de
pesquisa Práticas Corporais, Cultura e Educação, que tem como objetivo realizar
“investigações acerca da cultura corporal, numa interface com a educação, focando-se
nas práticas corporais sob perspectivas pedagógicas, culturais e sociais”.
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Compreendemos que investigar acerca das práticas corporais, sob diferentes
perspectivas, rompe com a tradição de vivenciar as práticas corporais apenas pelo
movimento e pela demonstração de uma técnica. Assim, acreditamos que o grupo de
pesquisa esteja buscando reflexões que os façam compreender melhor as práticas
corporais e o enraizamento delas na sociedade, investigando todas as relações
imbricadas nas conexões entre práticas corporais, homem, cultura e sociedade.
Durante a coleta de dados na referida instituição pudemos, ainda, participar de
uma vivência do grupo de dança da universidade. Não sabemos a relação do grupo de
dança com o de pesquisa já citado. Todavia, as reflexões que apresentamos
anteriormente sobre o grupo de pesquisa nos remeteram ao grupo de dança com o qual
estivemos presentes.
Na ocasião, embora tenhamos experienciado alguns tipos de dança populares do
estado do Rio Grande do Norte e de outros estados da região Nordeste, a vivência foi
conduzida também para uma discussão envolvendo aspectos referentes à continuidade
das danças nos dias atuais, a possibilidade de diferentes pessoas vivenciarem aquela
prática, os sentimentos, desejos e percepções pessoais a respeito da dança, do próprio
corpo e da relação com o outro. Para nós, são essas discussões que aproximam a cultura
de movimento, refletida, nesse caso, nas danças, de uma possibilidade de tomada de
uma nova postura diante do mundo.
Sabemos que a experiência, vivida em oficinas, minicursos e práticas, cuja
participação não é obrigatória, ou seja, o indivíduo está naquele espaço por vontade
própria, pode facilitar esse tipo de abordagem. Contudo, acreditamos que tal formato
pode ser expandido para as salas de aula de formação de professores. Mais do que os
conteúdos a serem assimilados, é no dia a dia que se aprende e é no viver que os
conhecimentos começam a fazer sentido.
Dando continuidade às demais estruturas curriculares, por se tratar de um
campus avançado, acreditávamos que a instituição 006 teria a mesma matriz curricular
do campus ao qual ela está interligada, o que não ocorreu, como podemos visualizar no
anexo 4. A matriz curricular do curso de educação física ofertado não foi tomada por
disciplinas isoladas de esportes, embora demonstre ainda um viés biológico dominante,
como podemos ver através das disciplinas: Bioquímica do Exercício Físico,
Cinesiologia, Estatística Aplicada à Educação Física e Esportes, Fisiologia Humana
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Aplicada à Educação Física, dentre outras. Assim sendo, abre-se espaços para outras
discussões, realizadas através de componentes curriculares como: Educação Física para
Pessoas com Necessidades Educativas Especiais e Metodologia da Recreação e do
Lazer Escolar.
A diferença de currículos é refletida nas produções realizadas pelos alunos da
instituição 006. Durante a aplicação dos questionários com os alunos formandos,
tivemos a chance de presenciar a defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Vimos, então, em trabalhos como “Olhares sobre o corpo nas aulas de Educação
Física”, “A formação social do indivíduo: as marcas sociais de um atleta”, “Um
caminho a ser escrito: o jornal de pequisa em educação física” e “O olhar
multirreferrencial sobre o ser professor partindo do ‘não quero ser professor’”, as
discussões distanciarem-se de práticas esportivas e aproximarem-se de uma percepção
de educação física que engloba aspectos relacionados à individualidade de cada ser e
sua posição no mundo.
Ao solicitarmos uma cópia do TCC à responsável pela autoria do último trabalho
citado acima, ela nos respondeu o seguinte, via email:

É um trabalho de encontro com o outro e espero que assim como eu me
encontrei durante as leituras e o processo de escrita, você a partir da leitura
possa compreender, nas entrelinhas deste, um pouco de como o outro é em
seu legitimo eu (COSTA, 2015).

Compreendemos que o indivíduo é formado a partir de relações provenientes de
diferentes setores de sua vida e, portanto, as palavras escritas pela graduanda poderiam
ser reflexos de outros ambientes pelos quais ela tenha passado. Apesar disso,
visualizamos, com os outros trabalhos apresentados e citados anteriormente, aspectos
que demonstram outra postura perante a educação física, abrindo possibilidades para
discuti-la a partir da perspectiva de outras áreas, que não somente a biológica, como
aconteceu durante décadas e ainda pode ser visto nos cursos de formação de professores
de educação física.
Ao citar um de seus entrevistados, também aluno do mesmo curso e da mesma
instituição que ela, Costa (2015) nos traz uma perspectiva diante do professor de
educação física que ultrapassa a concepção de um profissional meramente executor.
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Assim, aquele aluno que a autora cita nos diz que, “enquanto professores deveram
buscar caminhos que tragam essa autonomia para os alunos, é bom lembra que esse é
um longo caminho já que escrever e pensar é difícil” [sic] (COSTA, 2015, p. 31).
Mostrando-se como um profissional que busca a autonomia de seus alunos, o
entrevistado enfatiza o caminho a ser seguido pelos professores, mostrando-lhes uma
nova posição diante do ensinar, em que “pensar” e “escrever”, ou para nós, “construir
conhecimento” começa a fazer parte da prática do professor de educação física.
A criticidade e a autorreflexão que apontamos como fundamental no processo de
formação dos professores e acreditamos ser um dos fatores principais para a preparação
de profissionais que consigam atuar dialogando com as questões ambientais, é ainda
citada no Trabalho de Conclusão de Curso da aluna:

O professor não precisa ser apenas um reprodutor, que ao chegar ao seu
ambiente de trabalho encontra os conteúdos prontos e acabados para apenas
reproduzir para seus alunos. “A receita do bolo” não está pronta, é um
processo de construção. É preciso todos os dias que o professor reflita sobre
sua ação pedagógica dentro da sala de aula, com isso adquirimos
conhecimentos para transformar a educação com pleno sentido para a
autorreflexão (COSTA, 2015, p. 32).

A partir do que está sendo mostrado, acreditamos que, mesmo que nenhuma das
duas instituições tenham apresentando na estrutura curricular aspectos direcionados para
a educação ambiental, como previsto na legislação já citada, o relato a que tivemos
acesso da aluna pode ser um exemplo de que, dependendo do enfoque que é oferecido à
formação, é possível formar para a reflexão, para uma aproximação da realidade, para a
construção dos conhecimentos, para a preocupação com a autonomia dos futuros alunos
e, por conseguinte, para uma atuação frente a aspectos sociais, inclusive para a educação
ambiental.
Os projetos pedagógicos de curso dessas instituições poderiam nos oferecer um
maior respaldo quanto à intencionalidade delas em relação às questões que observamos
ao longo da nossa pesquisa. Entretanto, o que foi julgado aqui, a partir somente das
matrizes curriculares, já pode expor as relações assumidas por essas instituições de
ensino, uma vez que como afirma Silva, T. T. (2002):
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O currículo é o espaço onde se corporificam formas de conhecimento e de
saber. O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e
poder, representação e domínio, discurso e regulação e é também no
currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o
processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e
processo de formação estão mutuamente implicados (SILVA, T. T., 2002, p.
268).

O cumprimento da exigência promovida pela Lei nº 9.795/99 e pelo Decreto nº
4.281 se mostra apenas no projeto pedagógico do curso de educação física da instituição
003. Em seu texto, o documento evidencia que as Políticas de Educação Ambiental
estão em consonância com os referidos documentos legais, citados anteriormente, e são
cumpridas através das unidades programáticas: Direito, Cidadania e Ética, História da
Educação Física, Metodologia da Ginástica Geral, Metodologia dos Jogos, Educação
Física na Infância, Educação Física no Ensino Fundamental, Metodologia das Danças,
Educação Física no Ensino Médio, Educação Física para Jovens e Adultos, a partir do
primeiro ano de curso e transversalmente.
Ao defender que a educação ambiental acontece de forma transversal no curso
de educação física, a instituição 003 evidencia o que proposto no §1, do art. 10, da Lei
nº 9.795/99, no qual fica sugerido que “a educação ambiental não deve ser implantada
como disciplina específica no currículo de ensino” (BRASIL, 1999).

Assim, a

abordagem da educação ambiental deve acontecer como pressupõem Darido et al. Para
os autores,

Tais temas são chamados de Temas Transversais, pois podem/devem ser
trabalhados por todos os componentes curriculares, logo, sua interpretação
pode se dar entendendo-os como as ruas principais do currículo escolar que
necessitam ser atravessadas/cruzadas por todas as disciplinas (DARIDO ET
AL., 2001, p. 12).

Com isso, compreendemos que a educação ambiental, nessa concepção
apresentada por Darido et al. (2001), deve ser resultado de um processo constante e
contínuo de reflexão e, ao ser aplicada na formação de docentes, deve estar articulada a
todas as disciplinas durante esse processo formativo, subsidiando, assim, uma futura
prática docente. Para tanto, se faz necessário que a instituição paute sua ação na
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tentativa de formar professores que consigam identificar a partir da realidade dos seus
alunos o conhecimento a ser ensinado.
De acordo com o PPC em análise, o curso de educação física oferecido pela
instituição tem “a função de formar um profissional que seja capaz de ter uma
compreensão de homem, de cidadania, de educação, de saúde, além de ações educativas
na perspectiva de transformação social”. Sendo esses os princípios que orientam a
concepção do curso de licenciatura em educação física da instituição, consideramos
relevante, dentro da nossa busca por indícios que comprovem a possibilidade de se
refletir sobre a educação ambiental, trazer a compreensão de homem adotada pelo
centro universitário.

a) Homem: compreendido na sua integralidade biopsicossocial; na sua
dimensão individual e coletiva, como um SER de direitos e deveres que
devem ser respeitados; um SER profundamente afetado pelas condições em
que vive, ou seja, pela alimentação, higiene, habitação, educação,
participação decisória nos vários níveis da vida social, trabalho e lazer, cuja
repercussão se dá no seu crescimento, resistência e duração máxima da vida;
enfim, na sua historicidade como um SER capaz de transformar-se e de
participar na transformação da realidade onde está inserido.

A concepção apresentada incorpora aspectos importantes que podem gerar uma
reflexão sobre a educação ambiental a partir da proposta que buscamos com esta
pesquisa. Compreender o homem enquanto ser afetado pelas condições que o cerca,
detentor de uma historicidade e sujeito ativo no processo de transformação da realidade
em que está imerso, é abrir espaços, por meio da educação física, para discussões
envolvendo as práticas corporais e as relações que elas exercem na relação do homem
consigo mesmo, com o outro e com o espaço.
Assim, ainda nas páginas que se seguem, a instituição admite requerer uma
formação em que os alunos se percebam enquanto construtores de seu próprio
conhecimento e sejam comprometidos com a sociedade moderna, elencando, para isso,
como eixo norteador de sua prática, a interdisciplinaridade, a qual deve proporcionar um
diálogo, entre os diferentes componentes curriculares envolvidos na formação dos
professores, que favoreça a formação de cidadãos críticos e capazes de atuarem em uma
sociedade que se mostra cada vez mais plural. A instituição se compromete, ainda, com
a inclusão de disciplinas que abordem aspectos mais profundos da vida do ser humano.
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O desafio posto requer grandes esforços, tendo em vista que a educação nos
diferentes níveis, inclusive no ensino superior, sempre foi balizada pela transmissão de
conhecimentos. O objetivo aqui requerido pela instituição de ensino 003 refere-se à
formação de um professor que, de certo modo, “descubra” o conhecimento, o forme a
partir das vivências e experiências que terá ao longo de sua jornada e, com isso, induza
os seus alunos ao mesmo processo.
Na educação física o desafio é, talvez, um pouco mais complexo. Trata-se de
construir o conhecimento a partir das experiências vividas no/com o corpo. Por isso,
defendemos durante o capítulo anterior a unificação entre a teoria e prática. Não cabe,
nesse momento da educação física, “aprender” somente a teoria na sala de aula com o
professor ditando o que se deve aprender, ou, ainda, realizar uma prática, muitas vezes,
sem conexão alguma com o conhecimento trabalhado em sala. É preciso aprender a
teoria juntamente com a prática, refletindo em conhecimentos que irão fazer sentido
para os alunos, ou seja, que irão estar em seu cotidiano e eles saberão o que fazer com
aqueles conhecimentos assimilados.
Entretanto, para que tal processo aconteça. Para que os alunos detenham a
iniciativa e o preparo para resolver problemas do seu dia a dia, como é o caso dos
impactos ambientais gerados por toda a sociedade, é preciso que seus professores
também estejam preparados para isso. Sendo assim, é necessário que os PPCs dos
cursos de graduação em educação física tenham em mente o que nos diz Charlot (2005).
Para o autor,

Aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do
termo, dos enunciados. É também apropriar-se de práticas e de formas
relacionais e confrontar-se com a questão do sentido da vida, do mundo, de si
mesmo. A relação com o aprender é mais ampla do que a relação com o saber
(no sentido escolar do termo) e toda a relação com o aprender é também uma
relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo (CHARLOT, 2005, p.
57).

É nessa relação com o saber que acreditamos que se insira a possibilidade de
pensar em uma formação que abarque a educação ambiental da forma como sugerimos
neste trabalho. O tema não deve ser tratado de forma isolada ou com práticas que a
reflitam somente como uma preocupação com o espaço físico e com os recursos
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disponíveis. Mesmo que isso seja importante, trabalhar com a educação ambiental, por
meio da educação física, requer uma compreensão de ambiente enquanto parte
indissociável do homem, algo que está circunscrito no corpo, emerge dele e é também
resultado da cultura em que aquele homem está inserido.
Para isso, a educação física, ao requerer uma formação em que seus professores
consigam refletir a educação ambiental em suas práticas, precisa partir de uma formação
que perceba a relação intrínseca existente entre o homem, a natureza e a cultura. Logo, é
preciso que isso seja refletido no projeto pedagógico do curso, nas ementas das
disciplinas e, consequentemente, na postura dos professores formadores que não deve
mais ser balizada somente pela transmissão de conteúdos e busca da técnica.
As ementas das disciplinas citadas pelo projeto pedagógico do curso de
educação física da instituição 003, nos tornaram inquietos em relação a isso. Muito
embora o tema não apareça em uma disciplina específica, em algumas delas, como é o
caso de Direito, cidadania e ética e História da Educação Física, a temática, ao que nos
parece, não emerge de dentro dos conteúdos, suscitando uma reflexão em que os
problemas ambientais sejam compreendidos a partir das relações ali desenvolvidas. Ao
contrário disso, no caso da disciplina de Direito, cidadania e ética, por exemplo, o
conteúdo parece ser mais um dentre a gama de outros que já existem e devem ser
ofertados aos alunos.
Sendo assim, concordamos com Duarte, Barbosa e Fonseca (2014) ao afirmarem
que:

A formação do discente de Educação Física que vise à condição humana deve
ser compreendida enquanto pressuposto e estratégia de adequação à vivencia
de práticas sensíveis, levando a uma reflexão que ultrapasse uma visão
fragmentada e dicotomizada do homem (DUARTE; BARBOSA; FONSECA,
2014, p. 111).

O projeto pedagógico do curso de licenciatura em educação física da instituição
004 não expor diretamente a abordagem da educação ambiental, assim como ocorreu na
instituição 003. Apesar disso, observamos em suas descrições a abertura para uma
aproximação do curso com uma proposta mais ampla de educação ambiental.
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Segundo é descrito no documento, o curso de licenciatura terá como eixo
norteador a “interdisciplinaridade na apropriação e produção da cultura corporal”,
tomando, para isso, “a linguagem presente no corpo, o qual se apropria, transmite,
constrói e reconstrói a cultura a partir de um acervo de conhecimentos que vai ser
pedagogicamente tratado nas aulas de educação física em diálogo com outros
componentes curriculares”.
A visibilidade dada pelo documento ao corpo para além do objeto mecânico,
vendo-o como construtor e transmissor de cultura, aproxima-o de um conceito de
natureza para além do espaço físico, o que pode ser corroborado pela descrição, também
no documento, a respeito das bases de pesquisa e do que elas se propõem a investigar.

As ações que serão desenvolvidas para dinamizar a formação de professores
terão como base a cultura corporal e suas interfaces, as quais podem ser
visualizadas nos cenários de aprendizagem, da apropriação, construção e
reconstrução do seu acervo, bem como integrando tais categorias aos
conhecimentos teórico/metodológicos produzidos pelas bases de pesquisas
existentes, a saber: a) Base de Pesquisa Corporeidade e Educação; b) Grupo
de Estudos Corpo e Cultura de Movimento; c) Base de Pesquisa Estudo da
Vida: Homem, Natureza e Sociedade. Na primeira, situamos os estudos da
corporeidade, compreendida como “o modo de estar no mundo
(temporalmente...), a qual tem sido pesquisada em relação ao cotidiano, à
vida, ao lazer, ao esporte-lazer, ao desenvolvimento humano, à ludicidade e
ao jogo, buscando perceber o ser humano que se movimenta na sua unidade e
na sua complexidade e que visa sempre transcender. Nesse sentido, os
estudos da corporeidade trazem para o contexto da formação de professores
uma relação com tudo àquilo que remetem à vida, à natureza humana, suas
relações consigo mesmo, com os outros e com o cósmico. Na segunda base
os estudos partem da relação corpo/cultura de movimento, partindo-se de
uma perspectiva não linear de movimento humano, tendo-se na análise do
corpo que produz e recria a cultura corporal (para o grupo Cultura de
Movimento) os maiores investimentos, dos quais emergem categorias com a
complexidade e a educação multirreferencial. Na terceira base de pesquisa,
destacam-se os estudos das representações sociais das atividades físicas, dos
esportes, dos jogos e das diferentes manifestações da cultura de movimento,
trabalhando a relação homem-natureza-sociedade.

Como é descrito, as bases de pesquisa têm como foco de observação o
movimento, visto de maneira não linear, e suas relações com o mundo, com a cultura de
movimento que criam e recriam, buscando perceber, assim, o homem, através das
relações que ele exerce com a natureza e com a sociedade.
Dentro dessa perspectiva, nos deparamos ainda com a afirmação de que as ações
que serão realizadas com o intuito da formação de professores terão como base os
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cenários de aprendizagem e as relações construídas juntamente com esses grupos de
pesquisa. Essa compreensão se aproxima da relação teoria/pesquisa discutida um pouco
atrás e nos esclarece o posicionamento da instituição em relação à formação de
professores, vendo-a como uma ação que acontece no cotidiano, em que a aprendizagem
se pauta na pesquisa construída e na teoria refletida no dia a dia.
Adicionando-se ao que acabamos de expor, o documento ainda expõe o que
compete ao professor de educação física, dizendo que cabe a ele:

Situar seu fazer pedagógico num eixo que visualize o aluno como sujeito da
história e lhes sejam oferecidas práticas pedagógicas que ampliem sua
consciência sobre a realidade social. Para tanto, cabem às agências
formadoras fomentar uma formação profissional que proporcione ao futuro
professor uma compreensão mais ampla da Educação, Educação Física, Ser
Humano e Sociedade, tendo os diferentes componentes curriculares não
como detentores de saberes isolados, mas contextualizados de forma a
integrar um todo para que os graduandos e docentes façam um resgate
permanente dos diferentes conteúdos para compreender e transformar as reais
situações que vão defrontar-se na prática pedagógica.

Ao vermos essa possibilidade em um projeto pedagógico de curso de
licenciatura em educação física vemos a possibilidade da formação de um professor
ativo no que compete à sua formação, ou seja, à construção de seus conhecimentos,
mas, também, um professor que compartilhará tal prática com os seus futuros alunos,
dando-lhes a oportunidade de serem também sujeitos críticos, capazes de transpor o
conhecimento acumulado na escola para as com as questões sociais com as quais ele se
deparar, sobretudo, com as relacionadas ao meio ambiente. Sendo assim, nos
apoderamos das palavras de Freire (2011) para dizer que, após esse processo, o sujeito,
mais do que um ser no mundo, torna-se presença no mundo.

Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que
transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata,
compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão,
da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a
necessidade da ética e se impõe a responsabilidade (FREIRE, 2011, p. 20).

É a partir desse processo de tomada de consciência, de uma formação mais
crítica dos futuros professores, de conteúdos lançados não de forma fragmentada, mas
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contextualizados com a realidade e com a necessidade local, que teremos uma formação
capaz de abarcar a educação ambiental capaz de dar conta da real relação entre o
homem e o meio ambiente.
Durante nossas leituras, não conseguimos identificar referência ao cumprimento
da legislação vigente em relação à educação ambiental. Porém, ainda no PPC da
instituição 004 é afirmado que a formação em licenciatura é estruturada com base nas
diretrizes da formação de professores, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos
Parâmetros Curriculares Nacionais e nas competências específicas da área do
conhecimento.
Diante disso, o curso de educação física dessa instituição deveria ofertar aos
futuros profissionais uma formação que atendesse aos temas transversais propostos
pelos PCNs, abordando, assim, a educação ambiental. Contudo, não observamos na
matriz curricular do curso, presente no anexo 2, tampouco na ementa das disciplinas, o
tema sendo oferecido isoladamente ou perpassando pelos demais conteúdos dos
componentes curriculares.
Tendo em vista a discussão que achamos importante ser inserida nos cursos de
licenciatura em educação física, verificamos na ementa do componente curricular Corpo
e Cultura de Movimento, ofertado de maneira optativa aos alunos, a possibilidade de
oferecermos uma disciplina em que sejam feitas relações entre o corpo e a natureza,
avançando neste último conceito para além do mundo físico. A ementa da disciplina
pode ser vista abaixo, no quadro 2.
1) Ementa da disciplina Corpo e Cultura de Movimento
Estudo do fenômeno do corpo, enfocando a relação natureza e cultura, conhecimento e
vivência de práticas corporais divulgadas no contexto da cultura de movimento,
relações da cultura de movimento com o conhecimento da educação física.
Quadro 2: Ementa da disciplina Corpo e Cultura de Movimento da instituição 004

Ao nos depararmos com a ementa da disciplina vislumbramos duas questões
essenciais e pertinentes em relação ao nosso trabalho: 1) o conceito de natureza, distante
do conceito meramente físico e proveniente da relação entre o homem e a cultura; 2) o
conhecimento e a vivência de práticas divulgadas no contexto da cultura de movimento,
o que recai sobre as discussões envolvendo teoria e prática.
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Para nós, é preciso (re)pensar sobre esses dois fatores ao refletir sobre a
educação ambiental dentro dos cursos de formação de professores de educação física. É
preciso aproximar a teoria da prática. Ou seja, a educação ambiental para estar imersa
nos conteúdos oferecidos aos futuros professores, tem que abandonar o seu caráter
teórico e ser vista a partir dos diferentes aspectos que compõem a realidade dos futuros
professores. Somente essa prática é capaz de fazê-los incorporar a dimensão ambiental
na sua ação docente. Ao longo da próxima seção iremos dialogar com os coordenadores
dos cursos de educação física, procurando verificar como eles reconhecem a educação
ambiental dentro dos projetos pedagógicos dos cursos que eles representam. Entretanto,
consideramos oportuno sintetizar no quadro-síntese abaixo, a partir dos documentos a
que tivemos acesso, nossas impressões e descobertas em torno dos PPCs dos cursos de
graduação em educação física.

Há
Referencia os Apresenta Transversaliza Explicita
possibilidade
Instituição documentos disciplina a temática nos
no eixo
a partir de
legais
específica
currículos
norteador
outras ações
Não
001
Não sabemos
Não
Não sabemos
Não sabemos
sabemos
Não
Não sabemos
Sim
Não sabemos
Não sabemos
002
sabemos
Não
Sim
Não
Sim
Sim
003
consideramos
Não
Não
Não
Não
Sim
004
Não
Não sabemos
Não
Não sabemos
Sim
005
sabemos
Não
Não sabemos
Não
Não sabemos
Sim
006
sabemos
Quadro 3: Síntese das informações encontradas nas matrizes curriculares e PPCs a respeito da
abordagem da educação ambiental pelos cursos de graduação em educação física

O quadro acima nos revela questões já discutidas aqui neste trabalho. O primeiro
aspecto a ser citado é referente ao acesso ao Projeto Pedagógico dos Cursos. O
documento, que deve ser visto como norteador das ações realizadas dentro dos cursos
superiores e, portanto, deveria ser algo de alcance público, é mantido em segredo e de
acesso restrito aos coordenadores dos cursos. O segundo aspecto que destacamos é o
fato de que apenas duas instituições abordam as questões ambientais em seus currículos,
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sendo uma abordagem através de uma disciplina específica e à distância, e outra de
forma transversal, dentro do conteúdo trabalhado em diferentes disciplinas. Por fim, o
terceiro aspecto relevante é que, embora as demais universidades não explicitem a
questão ambiental, seja através do PPC ou da ementa de disciplinas, nós conseguimos
identificar possibilidades de abordagem através da ementa de alguma(s) disciplina(s),
do enfoque oferecido por alguns projetos de pesquisa e de extensão. Apesar dessa nossa
visão, de oportunidade do trato com as questões ambientais através de outras ações
existentes nos cursos, veremos mais adiante que os alunos não conseguem identificar
em suas formações uma preparação para atuarem com a educação ambiental.

4.2 O diálogo com os coordenadores dos cursos de licenciatura em educação física

O diálogo realizado com os professores, coordenadores dos cursos de
licenciatura em educação física, nos confirmou mais do que uma diferenciação nas
matrizes

curriculares,

vista

também

anteriormente,

nos

fez

refletir

que,

verdadeiramente, os currículos representam um espaço político, como já sugeriu Silva,
A. M. (2007), e levam as marcas históricas de sua construção e de quem o concebeu.
Por isso, estivemos diante de currículos diversos, mesmo se tratando de uma mesma
instituição de ensino em algum dos casos. A transcrição das entrevistas podem ser vistas
no apêndice 4.
Dos cinco cursos com os quais pudemos conversar com os seus coordenadores,
quatro foram criados na última década e um na década de 70. Dos quatro criados na
última década, todos após o ano de 2004, três cursos foram em instituições privadas.
Essa informação nos parece relevante por acreditarmos que a fiscalização do Ministério
da Educação seja mais efetiva nas universidades privadas, o que faria com que essas
instituições tivessem a necessidade de cumprir o decreto 4.281/2002, oferecendo a
educação ambiental em seus currículos.
A partir dessa compreensão, a primeira pergunta do nosso roteiro de entrevista
era se as políticas de educação ambiental estavam contempladas no projeto pedagógico
do curso que estava sob a coordenação daqueles professores. Dos cinco entrevistados,
apenas o coordenador da instituição 006 foi categórico ao afirmar que “não”. Todos os

95

demais, como podemos ver nos trechos mostrados abaixo, argumentaram abordar a
educação ambiental a partir de disciplinas e/ou projetos de extensão, uma vez que como
ficou claro na fala da coordenadora 002 em outro momento, não é todas as
universidades que conseguem fazer pesquisa, uma vez que o custo é alto.

Sim. Nós temos uma disciplina. (Coordenador 1).
Sim. É..não tem uma disciplina específica, né? (...) Então, eu tenho que
trabalhar essas questões do meio ambiente, essas questões ambientais,
dentro de outras disciplinas, né? (...) A gente faz muito trabalho de extensão
e de responsabilidade social (...) (Coordenador 002).
(...) a gente vai procurando atender a legislação através de disciplinas e
vieses que se dá através de atividades de extensão [sic] (Coordenador 003).

Complementando sua resposta, a coordenadora da universidade 001 afirmou que
a instituição oferece ainda, como componente curricular optativo, a disciplina de
educação ambiental, realizada na modalidade à distância. Tal prática vai de encontro ao
que já mostramos em relação à Lei nº 9.795/99, quando é afirmado que “a educação
ambiental não deve ser implementada como disciplina específica no currículo de
ensino” (BRASIL, 1999).
Diante dessa pergunta foi possível observar que, embora educação ambiental
seja uma prática reconhecidamente obrigatória, nem todos os cursos de educação física
ainda a abordam e, quando isso acontece, observando a fala dos coordenadores
destacada nos trechos que se seguem, parece estar ligada a um componente específico,
destinado à temática, ou a alguns componentes da estrutura curricular, em que há o
interesse demonstrado pelo professor da disciplina ou há uma maior proximidade com
os aspectos referentes ao que se reconhece como meio ambiente.

Tem a professora de atletismo. Ela trabalha muito com a parte dos materiais
reciclados, então, a gente sempre trabalha tentando atender a ideia da
sustentabilidade (Coordenadora 001).
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Então, o professor de socorros urgentes, como ele trabalha ao ar livre, né?
Então, ele trabalha essas questões do meio ambiente. O professor de
recreação. (Coordenador 002).
Em partes, porque assim é...eu tenho visto que parte de professor para
professor. Os programas, se a gente for olhar na íntegra, não têm esse
complemento todo não, essa contemplação toda não. As propostas que a
gente vem analisando, vem estudando, vendo, pensando, parte muito da
disciplina, é...do professor que ministra tal disciplina (Coordenador 005).

O que foi dito no parágrafo anterior, além de ser reflexo nos trabalhos
publicados na área da educação física, como visualizamos no capítulo 1, é visível nas
respostas oferecidas à segunda questão do nosso roteiro de entrevista. Embora os
coordenadores das instituições 001, 002 e 003, tenham dito que a educação ambiental
perpasse por todos os componentes curriculares, eles, juntamente com os dois
coordenadores restantes, acabaram por citar disciplinas em que os professores tentam
desenvolver um trabalho independente ou que estejam ligadas a práticas por vezes
realizadas em ambientes abertos, que incluem a prática de trilhas e de atividades ao ar
livre.
Como estamos defendendo sempre ao longo desse trabalho, não negamos a
importância das práticas desenvolvidas nas disciplinas mais próximas do que se
considera meio ambiente. Entretanto, repetir conceitos ou práticas é dar continuidade à
uma educação sem reflexão. Por que somente essas disciplinas respondem pela tentativa
de uma consciência ambiental na educação física? Por que a prática é restrita a
professores que se sentem mais confortáveis com a temática? A formação de
professores, mais do que a oferta de conteúdos prontos aos futuros professores, deve
buscar o desenvolvimento de uma atuação dos profissionais baseada na reflexão. Assim
sendo, concordamos com Carvalho, I. C. M. (2006, p. 125), que nos diz que “trata-se de
convidar a escola para a aventura de transitar entre saberes e áreas disciplinares,
deslocando-a de seu território já consolidado rumo a novos modos de compreender,
ensinar e aprender”.
O mesmo cabe para as instituições de ensino superior. Para se conseguir formar
professores que consigam desenvolver práticas em que explorem a educação ambiental,
é preciso oferecer-lhes vivências em que identifiquem o meio ambiente em todas as
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relações existentes. Caso contrário, esses profissionais terão suas ações limitadas frente
a um conhecimento que pode ser discutido em qualquer situação.
Essa discussão levantada conecta-se à terceira pergunta da nossa entrevista. Ao
serem questionados se há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de
modo transversal, contínuo e permanente, os coordenadores 001, 002 e 003, afirmaram
haver a integração entre a educação ambiental e as disciplinas da matriz curricular. Os
outros dois coordenadores posicionaram-se negativamente ao questionamento.
Partindo da conceituação oferecida por Darido et al. (2001), já apresentada
anteriormente, os temas transversais seriam as ruas principais do currículo escolar, pelas
quais todas as outras disciplinas devem atravessar. Assim, cada componente curricular
deveria ter a educação ambiental como parte da discussão de todos os seus conteúdos.
Além disso, outro conceito importante, o da interdisciplinaridade, é trazido pelo
coordenador 005, o qual faz uma crítica ao modelo da interdisciplinaridade, levantando
uma discussão relevante ao processo de ensino existente aqui, na educação básica no
estado do Rio Grande do Norte, e que pode ser expandido também para as
universidades:

“Você sabe dizer a onde é que tem uma proposta unificada, de série a série,
aqui no Rio Grande do Norte? Eu vejo o modelo que vem: Positivo,
Pitágoras...não sei o que, não sei o que...que foi criado lá fora e vem pra
nossa realidade” (Coordenador 005).

Para Leff (2009, p. 240):

O ensino interdisciplinar no campo ambiental implica a construção de novos
saberes, técnicas e conhecimentos e sua incorporação como conteúdos
integrados no processo de formação. Isto requer um processo de
autoformação e a formação coletiva da equipe de professores, de delimitação
de diversas temáticas ambientais, de elaboração de estratégias de ensino e
definição de novas estruturas curriculares.

Nos deparamos, assim, com uma realidade existente nos nossos cursos de
formação. Julgamos que tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade sejam
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um grande desafio para os cursos de formação, uma vez que como citamos, em
momentos anteriores, o conteúdo da educação ambiental, em alguns casos, parece ser
pontuado de forma isolada dentro um componente curricular ou ainda, como sugere
Rodrigues (2012), tal conteúdo acaba ocupando uma espécie de não-lugar.

Em outras palavras, a complexidade de um processo de transversal de
construção de conhecimento associado à falta de uma base epistemológica
consolidada e de uma estrutura organizacional adequada (muito em
detrimento da falta de políticas públicas especificamente voltadas a esse fim)
pode transformar um processo que deveria perpassar todas as disciplinas
escolares em um processo que não ocorre em lugar nenhum (RODRIGUES,
2012, p. 560).

Visualizamos esse desafio na formação dos futuros professores a partir de
discursos como o dos coordenadores 002 e 003, que ao responderem a questão nº 5, em
que era perguntado se ela percebia alguma dificuldade em implementar os aspectos da
educação ambiental contidos no PPC, nos apontam para a compreensão de que a
temática seria melhor efetivada caso fosse desenvolvida através de uma disciplina
específica, em que só fosse trabalhado esse conteúdo.
Acreditamos que a proposição de uma disciplina de caráter específico sobre a
educação ambiental pode favorecer uma visão distorcida da real intenção da temática.
Como nos afirma Carvalho, I. C. M. (2006): é importante não esquecer que esse
encontro entre o ambiental e o educativo, no caso da educação ambiental, se dá como
um movimento proveniente do mundo da vida – não da puramente biológica, mas da
vida refletida, ou seja, do mundo social. Acrescentamos ao pensamento de Carvalho, I.
C. M. (2006) a ideia de que este movimento não pode ser pensado a partir do mundo da
teoria, mas sim do mundo da experiência vivida e compreendida.
Finalizamos

as

entrevistas

com

os

coordenadores

pedindo-lhes

para

apresentarem sugestões para melhor implantar os aspectos da educação ambiental na
formação de professores de educação física. A coordenadora 001, ao contrário do que
foi exposto pelos outros dois coordenadores acima, aponta para a necessidade da
transversalidade, expondo que toda disciplina, de uma forma ou de outra, deveria
contemplar os aspectos ambientais. Como ela afirma, “não é aquela ‘receita de bolo’ e
não é ‘vamos tapar o sol com a peneira’, não. Eu acho que o pouco que você conseguir
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colocar já vai chegando um pouco mais próximo, tendo em vista que nós profissionais
somos formadores de opinião”. Ainda ao expor sobre o assunto, a coordenadora
defende as atividades envolvendo os materiais recicláveis, dizendo que a banalização
que envolve tais práticas é o que faz com que elas sejam rejeitadas.
A professora 002 indica para a necessidade de atividades práticas, como os
estágios curriculares e os projetos de extensão, nos quais o estudante tem a
oportunidade vivenciar a realidade social e, assim, propor soluções para as questões
emergentes, envolvendo inclusive outras áreas do conhecimento. Sendo assim, de
acordo com ela, “quando eles detectam, quando eles sofrem, eles ficam mais sensíveis a
isso”.
Uma discussão envolvendo profissionais de outras áreas é a sugestão
apresentada pelo coordenador 003. Para ele:

Tem que ser encucada no jovem, no universitário, uma fundamentação mais
sólida, mais teórica, pra dar uma visão mais ampla do que apenas não sujar
uma calçada, não jogar lixo na praia, não poluir o ar...mas não poluir por
que? O que é que polui? Quais são as imposições da sociedade pra que o ar
seja poluído? Não polui de graça, polui porque precisa pra outra coisa. A
gente tem que fazer essa relação e isso quem faz muito bem é quem é da
área, quem é da área de meio ambiente. Não vai ser um professor de
educação física que vai ter essa visão. Eu sou plenamente de acordo que
haja, pelo menos no início, a intervenção de um profissional que conheça
profundamente o meio ambiente. O bom é esse profissional conseguir fazer
essa relação, conseguir fazer essa ponte entre corpo físico, saúde e meio
ambiente (Coordenador 003)

Achamos pertinentes as considerações realizadas pelo professor. Um primeiro
aspecto faz menção à necessidade de uma fundamentação mais sólida por parte dos
professores em formação. A partir de questões práticas e do dia a dia são levantadas
discussões a respeito do meio ambiente. Além disso, o professor ainda aponta para um
aspecto específico nas suas indagações: “quais são as imposições da sociedade pra que
o ar seja poluído? Não polui de graça, polui porque precisa pra outra coisa”. Essa é
uma das grandes questões da sustentabilidade. É impossível vivermos sem poluir ou
praticar qualquer impacto ao meio em que estamos inseridos. Entretanto, é preciso ter
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consciência das nossas ações. Saber que todas elas serão refletidas na nossa existência.
Só assim é que teremos um posicionamento mais responsável diante do mundo.
O professor 005 sugere, assim como outros professores em outros momentos, a
inclusão de uma disciplina que trate especificamente da educação ambiental. Apesar de
não concordamos com a sugestão oferecida pelo professor, vimos em sua fala algo a ser
destacado. Para ele, a educação física é uma das disciplinas mais próximas do meio
ambiente e, talvez, mesmo sem perceber, o professor mostrou aspectos que, ao
pensarmos nas relações entre o corpo, a cultura e a natureza, encontramos respaldo para
o desenvolvimento de uma educação ambiental mais próxima da realidade das aulas de
educação física. Assim, o professor nos disse:

É uma das disciplinas mais próximas do meio ambiente. Porque você tem
espaço aberto, você tem aula, você tem praia onde você pode fazer aula,
você faz aula no solo, faz aula no mar, faz aula em piscina, você faz aula na
sombra, você brinca, você sobe parque, você desce árvore, você faz tudo
(Coordenador 005).

A diversidade de espaços e possibilidades apresentadas nos aproximam da
compreensão compartilhada com Domingos Júnior (2013, p. 14): “é na experiência no
mundo que sentimos a significação corpo e natureza em nosso aparelho de expressão,
signos que fazem parte da nossa existência corpórea”. Logo, a nosso ver, é através das
múltiplas experiências a que estamos e devemos ser submetidos, pelas aulas de
educação física, que expressamos nossa compreensão de mundo e de nós mesmos.
Para a educação ambiental que desejamos crítica é fundamental que os
professores em formação tenham acesso a essa compreensão e consigam inseri-la em
sua prática profissional, haja vista que a intenção é formar indivíduos, no ambiente
escolar, autônomos e críticos para diferentes aspectos da realidade social, o que não
ocorre quando as práticas que envolvem a educação ambiental não demonstram relação
entre o sujeito e o espaço em que ele está inserido. Isso pode ser visto no trabalho de
Rodrigues (2012), no qual o autor nos afirma que:

O grande problema é que as pesquisas que procuram investigar as motivações
que levam indivíduos a participar das atividades na natureza e a concepção

101
que esses indivíduos têm das atividades das quais participam mostram, no
geral, visões que se distanciam muito dos principais pilares da educação
ambiental crítica, estando em grande parte associadas a conceitos muito mais
próximos de uma abordagem preservacionista de educação ambiental, do
universo dos esportes de rendimento e até mesmo dos paradigmas
dominantes de estética e moda regidos, em grande parte, pelos veículos de
comunicação em massa (RODRIGUES, 2012, p. 565).

A partir disso, nos dirigimos à próxima etapa do nosso trabalho, visando
observar como os alunos têm percebido a formação para a educação ambiental dentro de
suas formações.

4.3 A visão dos graduandos diante de suas formações

Alguns dados nos chamam atenção nesse primeiro momento e retratam, de
imediato, a realidade que compõe o cenário atual das universidades brasileiras. Dentre
as sete universidades que seriam observadas inicialmente, quatro são particulares e
apenas três públicas, entretanto inclue-se nesse número de instituições públicas um
campus avançado.
De acordo com o último Censo da Educação Superior no Brasil, no ano de 2013,
assim como já demonstrado em anos anteriores, houve um predomínio das instituições
privadas, as quais, naquele ano, representaram 87,4% do total das instituições de ensino
superior no Brasil e, além disso, ainda exibiram um crescimento estável e positivo no
número de matrículas, em relação às instituições públicas. Tal perspectiva também é
vista no estado do Rio Grande do Norte, onde, no ano de 2013, existiam 25 instituições
de ensino superior, sendo 20 privadas, 2 estaduais e 3 federais (INEP, 2015).
Ainda de acordo com dados do relatório, além do predomínio de instituições
privadas, há uma maior concentração dos cursos ofertados no período noturno (INEP,
2015), o que pode justificar o maior crescimento no número de matrículas. Esses dados
são todos confirmados a partir dos nossos resultados, em que, das três universidades
privadas em que efetivamos nossa pesquisa, duas delas dispõem de turmas à noite,
sendo uma exclusivamente nesse período, e, também, a partir da tabela 1, na qual é
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possível verificar um maior número de alunos nas turmas provenientes em duas das
instituições privadas observadas (instituição 001 e 003).

Instituição

Nº de alunos

001

81

002

26

003

64

004

31

006

24

Tabela 1: Número de alunos graduandos, no período de 2015.2, em cada instituição de ensino superior

Ao trazermos essas informações, é preciso destacar um ponto interessante nos
dados. A terceira instituição privada só oferece o curso de licenciatura durante o período
matutino. Isso pode ser um dos motivos pelos quais ela apresente um número menor em
relação às instituições públicas.
Outro aspecto a ser revelado com a nossa pesquisa diz respeito à idade média
dos alunos. Ao observarmos a tabela 2, veremos que na instituição 001 a média de idade
dos alunos é de aproximadamente 30 anos, já em outras, como na 004 e na 006, essa
média diminui para a faixa dos 22 anos.

Instituição

Idade média dos alunos

001

30 anos

002

24 anos

003

25 anos

004

22 anos

006

22 anos

Tabela 2: Idade média dos alunos em cada instituição de ensino superior

De acordo com os dados oferecidos pelo MEC (2013), obedecendo-se a
organização dos níveis e etapas propostas para a educação brasileira, espera-se que o
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indivíduo esteja no Ensino Superior entre os 18 e os 24 anos. Dessa maneira, o que
visualizamos, de acordo com os aspectos citados acima, é uma busca, dos indivíduos
com faixa etária maior, por cursos ofertados durante o período noturno e, geralmente,
em instituições privadas. A média de idade encontrada em uma das instituições é ainda
maior do que a média de idade nacional dos concluintes, exibida pelo Censo da
Educação Superior, que é de 28,1 anos (INEP, 2015). Isso nos leva a crer e nos faz
lembrar que tal público é composto predominantemente por indivíduos já inseridos no
mercado de trabalho, seja na área ou não. Com isso, durante o período de coleta de
dados, ouvimos relatos, sobretudo nas universidades que oferecem cursos noturnos, de
alunos que já atuam em escolas e em academias.
Ainda na fase de identificação, presente no questionário aplicado com os alunos
graduandos, observamos que os cursos de educação física, provenientes das instituições
privadas, têm um tempo de duração menor do que os cursos das instituições públicas.
No primeiro caso, os cursos são realizados em três anos e cumprem apenas a exigência
mínima de 2.800 horas, imposta pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2002).
Já nas demais instituições, públicas, a formação acontece em quatro anos, sendo
necessário o cumprimento de 3035 horas e 3380 horas, nas instituições 004 e 006,
respectivamente, para a conclusão do curso.
Ao serem questionados sobre o conhecimento do projeto pedagógico do curso,
vimos um equilíbrio na resposta de 4 universidades, como pode ser visto na tabela 3.
Apesar disso, consideramos duas questões relevantes para esses dados. A primeira de
que, possivelmente, alguns alunos desconheçam o que seja, de fato, um PPC, tendo em
vista que alguns deles responderam que conheciam o projeto pedagógico de seus cursos
através dos PCN’s. Então, os dados apresentados podem não ser totalmente verdadeiros.
E em segundo lugar, a presença de uma disciplina optativa, na instituição 004, intitulada
Educação Física e Projeto Pedagógico, o que, a partir das respostas apresentadas por
esses alunos, pode com nossas observações a respeito do PPC da instituição.
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Instituição

Sim

Não

001

10

14

002

1

7

003

10

9

004

4

5

006

3

5

Tabela 3: Quantitativo de alunos que conhecem ou não o projeto pedagógico do seu referido curso

Dando continuidade ao questionário, entramos na sua segunda parte a qual
refere-se à educação ambiental na formação de professores de educação física. Sendo
assim, perguntamos se os alunos em fim de graduação achavam que as políticas de
educação ambiental estão contempladas no projeto pedagógico de seus cursos. A fim de
possibilitar uma melhor visualização, apresentamos as dados na tabela 4:

Instituição

Sim

Não

001

5

19

002

1

7

003

5

13

1

004

1

7

1

006

Não respondeu

8

Tabela 4: Quantitativo de alunos em relação à percepção da contemplação da educação
ambiental no PPC

Os dados apresentados pelos alunos da instituição 006 corroboram com a
informação apresentada pelo coordenador do curso, o qual também disse não haver
contemplação das políticas de educação ambiental no PPC do referido curso. Em
relação às outras instituições observamos, sobretudo, discursos em que os alunos
afirmam desconhecer qualquer disciplina ou atividade relacionada à questão ambiental
vista a partir do projeto pedagógicos de seus cursos. Dentre as falas dos alunos,
pontuamos a da aluna 4.09, que nos diz o seguinte:
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Não encontro as políticas de educação ambiental contempladas de forma
específica no PPC de educação física, porém vejo vestígios para se pensar
um professor de educação física que exponha em seu fazer pedagógico
caminhos a fim de construir valores sociais, atitudes e competências que se
voltem a diversos aspectos importantes para a formação do ser na sociedade
brasileira, sendo um deles a conservação do meio ambiente (aluna 4.09).

Assim como nós, a referida aluna não visualizou no projeto pedagógico do curso
da instituição 004, indícios que apontassem para uma reflexão sobre a abordagem da
educação ambiental aceita pelo curso em questão. Entretanto, como ela mesma aponta,
há vestígios de como essa prática possa acontecer. Acreditamos que tais indícios
estejam ancorados na descrição oferecida pelos grupos de pesquisa listados no
documento e, também, pelas competências requeridas para o profissional formado na
instituição.
Embora alguns alunos tenham, ainda nessa questão, apontado para a falta de
disciplinas ou qualquer atividade que contemplasse os aspectos da educação ambiental
no currículo, na questão seguinte, algumas disciplinas foram apontadas, como podemos
visualizar na tabela abaixo.
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Disciplina

Instituição
001

002

Recreação

4

1

Políticas públicas

5

1

Biologia Citologia

1

História da EF

1

Corporeidade

1

Meio Ambiente

2

EF na Educ. Infantil

3

EF no Ensino Fundamental
EF no Ensino Médio

2

003

2

1

3

1

4

1

4

1

3

Metodologia dos Jogos

1

Legislação

3

Didática

1
3

Metodologia da Dança

3

Metodologia das Lutas

006
1

EF no Ensino de Jovens e Adultos

Atividades Rítmicas

004

1

1

3

Primeiros socorros

2

Volei de praia

1

Atletismo

1

Ecoturismo

1

Esportes Individuais

1

Nenhuma

3

7

Não respondeu

1

3

4

4
2

Tabela 5: Disciplinas em que os alunos acham que estão sendo abordados aspectos ambientais

Um número alto de disciplinas citadas, acompanhado de um baixo quantitativo
de alunos que as citaram, pode ser reflexo de alguma prática isolada vivenciada por
esses alunos nas referidas disciplinas, como nos aponta ainda a aluna 4.09. Essas
práticas são importantes porque apontam para questões sociais pertinentes, como a
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questão do lixo, do consumo exacerbado, da influência da mídia. Contudo, a nossa
preocupação gira em torno da efetividade de tais disciplinas na formação desses futuros
professores. Será que elas estão dando conta de uma formação para a educação
ambiental?
Como vimos na tabela 4, dos 68 questionários respondidos, 54 alunos afirmam
que as políticas ambientais não estão sendo contempladas no PPC de suas formações.
Desta maneira, somente uma real transversalidade do conteúdo poderá oferecer
subsídios que o vinculem à prática dos profissionais que estão sendo formados. É
importante buscar isso devido, principalmente, ao fato de que os indivíduos reconhecem
a necessidade de ter conhecimento sobre a temática para o trabalho no ambiente escolar
(dos 68 indivíduos, apenas 3 afirmaram não achar importante ter o conhecimento a
respeito das questões ambientais e 2 não responderam).
Diante desse notório reconhecimento, dois aspectos nos chamam atenção, em
especial. O primeiro, o fato de alguns indivíduos que responderam ao questionário
apontarem para a influência que o professor exerce sobre os seus alunos. Nos
deparamos com duas situações neste momento: os indivíduos que compreendem a
necessidade de formar alunos críticos e os que ainda percebem, possivelmente, o
processo de ensino-aprendizagem como uma via de mão única, como podemos ver nos
exemplos citados abaixo.

“Compete ao professor de Educação Física na escola proporcionar aos seus
alunos vivências diversas capazes de ampliar olhares na formação do ser
humano, sem dúvidas trabalhar nas aulas o conceito de educação ambiental
e suas políticas entrelaçadas aos conteúdos e conceitos que a Educação
Física possui, é propor reflexos para uma sociedade diferente, capaz de
compreender a si, ao outro e ao mundo” (aluna 4.09).
“Para mostrar a importância da preservação ambiental para os alunos
principalmente do ambiente escolar onde eles estão, pois muitos não
demonstram nenhum respeito pelo espaço e despejam lixo em em locais
indevidos. É importante também pela possibilidade de usar materiais
recicláveis para auxiliar nas aulas escolares, as vezes pela falta dos
originais” (aluno 4.13).
“O educador não deve ser limitado apenas às especificidades de sua área de
formação, ou seja, deve ter sempre algo a mais para transmitir não só para
os educando, mas para a população de modo geral (aluno 6.10)
“Para passar para os alunos a importância da preservação” (alunos 1.25,
1.48)
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“Pois trabalhar a conscientização para formação dos seus alunos, tornandoos críticos quanto ao assunto educação ambiental” (aluno 3.38).

O segundo aspecto que achamos conveniente ressaltar neste momento foi o
discurso preservacionista presente na fala dos alunos, o que já era de se esperar, uma
vez que como afirma Carvalho, I. C. M. (2006), é muito comum o foco da educação
ambiental, no espaço pedagógico, recair sobre as interações com o espaço meramente
físico. Contudo, como a própria autora pontua:

A consequência de uma visão predominantemente naturalistaconservacionista é a redução do meio ambiente a apenas uma de suas
dimensões, desprezando a riqueza da permanente interação entre a natureza e
a cultura humana. O caráter histórico e sempre dinâmico das relações
humanas e da cultura com o meio ambiente está fora desse horizonte de
compreensão, o que impede, consequentemente, que se vislumbrem outras
soluções para o problema ambiental (CARVALHO, I. C. M., 2006, p. 38).

O que não pode ocorrer na educação física. Ao ser pensada como componente
curricular em que as práticas da cultura de movimento fazem emergir discussões sobre
diferentes questões sociais, a educação física e as formações de professores dessa área
devem proporcionar uma compreensão de meio ambiente construído a partir da
dinamicidade histórica que acompanha a existência humana e das relações naturais, mas
também sociais e culturais (CARVALHO, I. C. M., 2006).
Poucas práticas têm subsidiado a oportunidade de os alunos vivenciarem a
educação ambiental durante a sua formação. Fora as disciplinas já elencadas, apenas 7
alunos indicaram já ter participado de alguma atividade que envolvesse a temática em
questão. Sendo assim, damos atenção especial ao PIBID (Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência), o qual se mostra como possibilidade para a reflexão da
prática docente.
Oferecido pelo Ministério da Educação, sob a coordenação da CAPES, o
programa tem como objetivo principal a “formação de professores para a educação
básica e a elevação da qualidade da escola pública” (UFRN, 2016). Dessa forma,
acreditamos que a vivência citada por 2 alunos de instituições diferentes estejam em
conformidade com uma educação física que se diga mais crítica.
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Na penúltima questão do nosso questionário foi perguntado aos alunos se eles
acreditam que estejam tendo uma formação profissional necessária para abordar a
educação ambiental nas aulas de educação física na escola. Em todas as instituições o
número de respostas negativas foi superior ao número de indivíduos que acreditam ter
uma formação que os prepare para a educação ambiental. Na instituição 004 e 006,
todos alunos disseram não ter uma formação que os prepare para a temática ambiental, o
que já era de se esperar, tendo em vista que o mesmo ocorreu quando os alunos foram
indagados sobre a inserção das políticas ambientais nos projetos pedagógicos de seus
cursos.
Ainda assim, acreditamos que a compreensão da necessidade de uma disciplina
específica para abordar o tema seja um dos fatores que leve a essas respostas, como nos
sugere o aluno 4.19 ao dizer que “falta um direcionamento maior levando em conta as
disciplinas como um todo, e de como deve ser aplicado a consciência ambiental na
prática”. A fala aqui reproduzida evidencia o caráter bancário ao qual nosso sistema
educacional ainda está vinculado.
Finalizando as questões direcionadas aos alunos, solicitamos que eles nos
indicassem como trabalhariam com a educação ambiental nas aulas de educação física.
A transcrição com todas as respostas encontra-se no apêndice 3. Na instituição 001
houve um predomínio de atividades em que seriam confeccionados brinquedos com a
utilização de materiais recicláveis, além de práticas realizadas ao ar livre. A disciplina
de atletismo, indicada pela coordenadora do curso como uma das disciplinas que
discutem a temática ambiental através da confecção de material, pode ser um dos fatores
que influenciaram as respostas dos alunos.
Os alunos da universidade 002 demonstraram uma compreensão da atuação do
profissional de educação física baseada na explanação de conceitos, na mostra aos
alunos dos impactos negativos provocados pela ação humana, na realização de
atividades lúdicas e recreativas em ambientes ao ar livre. Em um primeiro momento,
defendemos que as ações evidenciadas iam de encontro ao que a coordenadora tinha nos
apresentado durante o momento da entrevista, em que foi defendido que as políticas de
educação ambiental eram contempladas no projeto pedagógico de forma transversal,
vinculadas às disciplinas, e, também, por meio de projetos de extensão.
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Porém, ao realizarmos uma nova reflexão, compreendemos que os projetos de
extensão nas universidades têm o propósito visualizado nas atividades sugeridas pelos
alunos. Assim, são levadas à comunidade oficinas, palestras e vivências, muitas vezes,
com caráter instrucional.
As respostas oferecidas pelos alunos da instituição 003 também nos evidenciou
outro aspecto apresentado anteriormente. Ao voltarmos à tabela em que os alunos
elencaram as disciplinas que ofereciam uma relação com a educação ambiental,
veremos um reconhecimento concentrado nas disciplinas voltadas para o ensino da
educação física nos níveis de ensino da educação básica. Tendo em vista que os
Parâmetros Curriculares Nacionais regem, juntamente com outros documentos, a prática
do professor na educação básica, compreendemos as sugestões oferecidas pelos alunos,
envolvendo os temas transversais e o trabalho envolvendo diferentes áreas de
conhecimento.
Além disso, as instituições 003, 004 e 006, possuem o PIBID, o que também
pode gerar uma prática muito carregada de vestígios das disciplinas relacionadas aos
níveis de ensino (educação física no ensino infantil, educação física no ensino
fundamental, educação física no ensino médio e educação física no ensino de jovens e
adultos).
Ao chegarmos ao final da exposição do nosso material de pesquisa verificamos
que os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em educação física, em especial,
suas matrizes curriculares, não oferecem, em sua maioria, uma abordagem efetiva em
relação à educação ambiental. Embora o discurso de alguns professores apontem para a
existência de uma abordagem ambiental, os alunos, sujeitos que estão na vivência do dia
a dia do curso, não reconhecem tais práticas.
Compreendemos ainda que as concepções apresentadas, tanto pelo alunos
quanto pelos professores, estão impregnadas de discursos disseminados na legislação,
na mídia, nos diferentes setores da sociedade e no imaginário das pessoas. Por tal fato,
tenhamos vistos pontos de vista tão diferentes de coordenador para coordenador, de
aluno para aluno.
Se pensarmos, a compreensão que defendemos aqui é apenas mais uma dentre
essa gama existente. Com isso, reconhecemos que não podemos julgá-la como melhor
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ou pior do que as demais. Apenas a vemos como apenas mais uma dentre as já
existentes. No entanto, pontuamos que, diante da perspectiva atual da educação física e
do que se espera para os professores da área, não há como continuarmos vendo o meio
ambiente apenas como um espaço físico e nossa ação pautada em visitações a espaços
públicos, ao ar livre. É preciso adicionar o movimento provocado pelo agir e ser do
homem, através do qual ele (re)escreve, e se (re)escreve na íntima relação com o espaço
em que está inserido.
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Finalizada nossa pesquisa, consideramos ter alcançado nosso objetivo inicial, o
qual buscava identificar como a questão ambiental está sendo proposta pelos cursos de
licenciatura em educação física no estado do Rio Grande do Norte. Observamos com a
descrição dos dados que a abordagem da educação ambiental nesses cursos ainda referese, em sua maioria, a ações isoladas de disciplinas, projetos e/ou professores, cuja
compreensão ou aproximação com o tema os fazem trabalhar a educação ambiental
durante a formação dos futuros profissionais de educação física. Com os PPCs dos
cursos tivemos a oportunidade de refletir que a imposição prevista pela legislação faz
com que alguns cursos absorvam a temática ambiental, mesmo que no discurso dos
coordenadores fique evidente que o cumprimento da norma ocorra somente pelo caráter
obrigatório imposto pelas leis vigentes. O discurso oferecido pelos coordenadores,
embora demonstre, em alguns casos, a tentativa do cumprimento da legislação e a
preocupação com as questões ambientais, reflete o ato político que se constitui a
construção dos projetos pedagógicos, uma vez que mostra as diferentes compreensões
provenientes dos indivíduos participantes da construção desses documentos. Ainda em
relação aos PPCs, por se manterem inalcançáveis por alguns alunos, não conseguem
atingir os indivíduos em formação, os quais não reconhecem, em seus processos
formativos questões relevantes e destacadas nos projetos pedagógicos, como a questão
ambiental, por exemplo.
Ainda ao longo do processo de desenvolvimento e escrita do trabalho aqui
apresentado, tivemos como objeto de estudo as formações em educação física. Todavia,
nos mantivemos muito próximos à prática docente destes profissionais em formação, o
que foi refletido nos questionários aplicados com os alunos e, posteriormente, em
nossas discussões.
Embora tenhamos, inicialmente, apenas a preocupação de identificar o trato com
a questão ambiental, consideramos que a intenção de partir também do olhar do aluno
em formação e, posteriormente, o contato direto com ele, nos aproximou de sua prática
docente e nos fez refletir sobre como se desdobra(rá) essa ação no dia a dia desse futuro
professor ainda em formação.
Ratificamos que o processo de formação em educação física é o nosso foco de
estudo. Entretanto, a aproximação aqui alcançada com a prática docente foi a abertura
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necessária para refletirmos sobre o que falta nas formações de professores em educação
física e como deve acontecer o elo entre a educação ambiental e a educação física.
Durante todo o processo do mestrado nos inquietamos com a reflexão proposta
por inúmeros trabalhos publicados nas revistas de educação física, os quais concebiam
essa relação entre a área e a educação ambiental somente a partir das práticas de
aventura. Assim, a formação parece ser balizada sempre por disciplinas específicas.
Confessamos, então, que nos inquietamos também sobre o que deveria haver nas
formações para que a educação ambiental e a compreensão de meio ambiente e/ou
natureza se afastasse do ambiente físico e se aproximasse ainda mais da íntima relação
com o homem.
Longe de terem cessado nossas inquietações, hoje conseguimos realizar alguns
apontamentos de possibilidades para abordar as questões ambientais dentro dos cursos
de formação em educação física. Primeiramente, consideramos que não deva haver uma
disciplina específica para tratar da educação ambiental dentro dos cursos de formação
em educação física. O conhecimento sempre fragmentado e já visível nessa última área
pode fazer com que o meio ambiente não seja visto a partir de todas as relações que
permeiam a existência.
Assim, julgamos que a formação deva aproximar o futuro profissional da
realidade social, o que poderá torná-lo mais sensível às questões ambientais. Com isso,
projetos realizados com a comunidade e que articulem diferentes áreas de atuação, em
que o profissional de educação física não seja visto apenas como um reprodutor de
movimentos ou recreador, poderá ampliar o olhar de todos os envolvidos.
Por conseguinte, consideramos que o início de tudo deve ser um rompimento
com a concepção de corpo somente como matéria física. Ultrapassado isso, os
professores em formação poderão compreender que, mais do que um objeto que se
movimenta no espaço, o corpo é sim dotado de vontades próprias, contudo o seu
movimentar-se no mundo é resultado das relações que vai estabelecendo ao longo da
vida com os outros seres e com o espaço em que está inserido. Mais ainda, com isso
talvez alcance-se um entendimento de que o movimentar-se e as diversas manifestações
presentes na cultura de movimento do indivíduo e da sociedade em que ele está inserido
implicam em respostas no espaço e, consequentemente, no próprio corpo e na própria
existência.
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Dessa maneira, julgamos que essa compreensão deva permear as disciplinas
oferecidas aos alunos em formação e também deva estar presente nas demais ações
desenvolvidas dentro dos cursos de graduação em educação física, ocasionando em
discussões políticas, fisiológicas, sociológicas e culturais. Ofertar situações pontuais
poderá reduzir a futura prática docente a atividades limitadas em que um indivíduo,
quando preocupado com as questões ambientais, realize apenas medidas mitigadoras no
espaço físico.
Diante do contexto apresentado, como já anunciamos nos início destas
considerações finais, não há como separar a formação da futura prática docente. Sendo
assim, acreditamos que a formação em educação física pode resultar em profissionais
capazes de relacionar sua prática a atividades em que os seus futuros alunos reconheçam
o meio ambiente e a natureza nas relações que estão sendo estabelecidas e, assim, haja
uma ação menos degradante do espaço em que estão se relacionando.
Ao fim do nosso relatório de pesquisa, acreditamos que algumas lacunas ficam
abertas, dentre elas a de como a educação ambiental estará presente na prática docente.
Ao longo do percurso até aqui demos alguns indícios, no entanto, trabalhos futuros
poderão ser desenvolvidos visando acompanhar a prática docente em educação física e
atuação frente às questões ambientais.
Além de trabalhos envolvendo a prática docente, no seu dia a dia, a conclusão
desta pesquisa poderá ampliar as discussões sobre meio ambiente na escola, sobre os
locais para atuação, mas, também, poderá promover reflexões acerca das relações
envolvendo corpo, a cultura e a natureza. Com isso, o corpo vivido nas aulas de
educação física, no famoso “chão da escola”, poderá ser pensado, como já vem sendo
realizado em trabalhos de cunho filosófico, dentro das relações com a cultura, o que nos
poderá fazer compreender melhor não somente a natureza, mas a “natureza humana”,
tão impregnada de valores como o consumo exacerbado, a individualidade, a
necessidade do “ter” em detrimento do “ser”, e, consequentemente, do humano como
ser superior em relação a outras espécies e espaços nos quais ele está inserido.
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADO COM OS
COORDENADORES DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Prezado(a) Professor(a),
O presente roteiro de entrevista faz parte do levantamento de dados da pesquisa intitulada
A questão ambiental nos cursos de graduação em educação física no estado do Rio Grande do
Norte, a qual faz parte do meu plano de trabalho para a elaboração da Dissertação de Mestrado.
A pesquisa visa identificar como a questão ambiental está sendo proposta nos projetos
pedagógicos do curso de educação física ofertados no estado do Rio Grande do Norte.
Agradecemos vossa participação e nos colocamos à disposição para outros
esclarecimentos, caso sejam necessários.
Atenciosamente
Mestrando Carlos Eduardo Lopes da Silva
Prof. José Pereira de Melo – Orientador

1 - IDENTIFICAÇÃO
Número de Identificação do(a) Entrevistado(a): ____________________________________
Sexo: __________________________________________ Idade: ____________________
Nome da Instituição: _________________________________________________________
Ano de criação do Curso: _____________________________________________________
Tempo de Atuação na Coordenação de Curso: ___________
Participação na Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)? ( ) Sim; ( ) Não;
Foi realizado ajuste curricular no PPC? ( ) Sim; ( ) Não;
Se sim, em que ano? ________________________________________________________

2 - A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto Pedagógico do Curso
de Educação Física, sob sua coordenação?
( ) Sim
( ) Não
Especificar a resposta esclarecendo como o PPC contempla os aspectos da Educação
Ambiental: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2 – Quais as disciplinas do Curso de Educação Física contemplam os aspectos da Educação
Ambiental?
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal,
contínuo e permanente?
( ) Sim
( ) Não
Esclareça a resposta: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.4 - Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a formação
necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação física na escola?

121
( ) Sim
( ) Não
Por quê?: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação ambiental contidas
no PPC?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quais?_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação ambiental na
formação de professores de educação física?
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.7 – É possível obter uma cópia do Projeto Pedagógico do Curso?
( ) Sim
( ) Não
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APÊNDICE 2 – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ALUNOS
CONCLUINTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Prezado(a) Graduando(a),
O presente roteiro de entrevista faz parte do levantamento de dados da pesquisa intitulada
A questão ambiental nos cursos de graduação em educação física no estado do Rio Grande do
Norte, a qual faz parte do meu plano de trabalho para a elaboração da Dissertação de Mestrado.
A pesquisa visa identificar como a questão ambiental está sendo proposta nos projetos
pedagógicos do curso de educação física ofertados no estado do Rio Grande do Norte.
Agradecemos vossa participação e nos colocamos à disposição para outros
esclarecimentos, caso sejam necessários.
Atenciosamente
Mestrando Carlos Eduardo Lopes da Silva
Prof. José Pereira de Melo – Orientador

1 - IDENTIFICAÇÃO
Número de Identificação do(a) Entrevistado(a): ____________________________________
Sexo: __________________________________________ Idade: ____________________
Tempo de Realização do Curso: __________________Período do Curso: ______________
Nome da Instituição: _________________________________________________________
Tem conhecimento sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física (PPC)?
( ) Sim; ( ) Não;
Se sim, como teve o conhecimento? ________________________________________
__________________________________________________________________________

2 - A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – Você acha que as políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física?
( ) Sim
( ) Não
Especificar a resposta: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2 – Em quais as disciplinas do Curso de Educação Física você acha que estão sendo
contemplados os aspectos da Educação Ambiental?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.3 – Você acha importante ter conhecimento sobre a educação ambiental na formação para
professor de educação física na escola?
( ) Sim
( ) Não
Por quê?: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2.4 – Já participou de alguma ação curricular (ensino, pesquisa e extensão) envolvendo os
aspectos da educação ambiental?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, especificar?_____________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.5 – Você acha que está tendo uma formação profissional necessária para abordar a educação
ambiental nas aulas de educação física na escola?
( ) Sim
( ) Não
Por quê?: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.6 – Como você trabalharia a educação ambiental nas suas aulas de educação física na escola?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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APÊNDICE 3 – RESPOSTAS DADAS PELOS ALUNOS À QUESTÃO 2.6 DO
QUESTIONÁRIO

INSTITUIÇÃO 001
Nº IDENTIF. RESPOSTA TRANSCRITA DO MESMO MODO QUE OS ALUNOS
ESCREVERAM
1.02
Fazer uma aula de campo na praia é muito bom
1.03
Não pretendo trabalhar este assunto
1.06
Não respondeu
1.12
Aplicando conscientização do meio ambiente e ensinando brinquedos
que podem ser feitos através da reciclagem
1.16
Através de caminhadas, conservação do ambiente fazendo mostras e
pesquisa sobre a importância
1.25
Confeccionando materiais reciclado para as aulas, como bolas, cones,
bambolê, com mangueiras
1.32
Na escola que atuo como professora auxiliar temos inserido este tema
para reflexão dos alunos, trabalhando com atividades de reciclagem,
resgatando os jogos populares, antigos, entre outros projetos
1.35
Através de abordagens coletivas em sala, fazendo primeiramente um
mapeamento pra identificar o nível de conhecimento dos alunos, e por
meio de vídios e contato diretamente com o meio
1.36
Através de reciclagem de materiais, concientização dos alunos
1.41
Passando para os alunos para não jogar lixo nas ruas
1.43
Proporcionando aos alunos conhecimentos sobre higiene, poluição e a
preservação ao meio ambiente
1.48
Através de aulas em locais abertos onde os alunos tenham vivências
com a natureza ou até mesmo em sala de aula, fazendo trabalhos com
materiais reciclaves
1.49
Não respondeu
1.50
Passa o máximo de conhecimento sobre o assunto. Aborda os conceitos
da educação ambiental pra turma
1.53
Não respondeu
1.58
Conscientização ambiental atravéz da realização de gincana
1.60
Mostrando como é importante a reciclagem
1.61
Pode trabalhar a educação ambiental nas aulas sendo como aulas de
campo para realização de atividades físicas
1.62
Através de brincadeiras voltada a educação ambiental com os alunos
1.64
Concientizando os alunos sobre a importância da preservação
ambiental, levando a ambientes que fosse possível demostrar isso
1.70
Através da reciclagem de materiais retornáveis
1.76
Jogos cooperativos e brincadeiras recreativas usando o ambiente (lixo,
sol, reciclagem). Aula de reciclagem. Peças teatrais
1.77
Trabalhava como área do ambiente em falando sobre a cultura do
ambiente. Falando sobre a ambientação da área de praça e cidade
1.78
Trabalhando de forma lúdica, métodos diferentes
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INSTITUIÇÃO 002
Nº IDENTIF. RESPOSTA TRANSCRITA DO MESMO MODO QUE OS ALUNOS
ESCREVERAM
2.05
Monstrando a importância de um ambiente limpo e os malefícios de um
ambiente contaminado, levando em consideração as doenças que
podem ser geradas para a sociedade
2.06
Trabalharia mostrando as consequências negativas que o desrespeito à
natureza nos traz
2.14
Com um tipo de esclarecimento para os alunos que sem um ecocistema
completo o mundo entraria em colapso
2.16
Realizando caminhadas ao ar livre onde os alunos observariam fatores
que degradam o meio ambiente e posteriormente discutiriasse em sala o
que foi visto e o que fazer para melhorar a situação
2.19
Contextualizando com as matérias ou quem sabe destinando um
semestre a ela
2.23
Atividades recreativas com temas sobre árvores, de maneira lúdica, e
sobre todo o ambiente
2.25
Faria projetos que abordasse o assunto educação ambiental
2.26
Atividades que tenham relação com os problemas ambientais que estão
acontecendo recentemente com o objetivo de conscientizar nossos
alunos
INSTITUIÇÃO 003
Nº IDENTIF. RESPOSTA TRANSCRITA DO MESMO MODO QUE OS ALUNOS
ESCREVERAM
3.03
Não estou trabalhando na escola
3.06
Trabalharia nos temas transversais e o relacionaria a questões de saúde
3.07
Com temas transversais
3.11
A melhor forma é através dos jogos pois é uma maneira dinâmica ou
seja o aprender “brincando”
3.13
Produção de materiais junto aos alunos
3.15
Tentaria incluir em aulas que envolvessem temas transversais
3.16
Incentivando e motivando os alunos a plantarem uma árvore, regar as
plantas, e criar um cultivo de legumes ou verduras
3.22
Envolvendo todos com atividades voltada sobre o meio ambiente e
também relatando as mudanças do nosso mundo
3.25
Uma competição onde o objetivo seria a reciclagem dos objetos
3.27
Aulas práticas com passeios e trilhas e necessitaria da ajuda de um
professor de geografia e biologia
3.29
Não respondeu
3.30
Trabalharia na conscientização com os alunos e depois abrangeria para
a comunidade em forma de projetos. Com aulas ao ar livre e etc.
3.38
Usaria as outras disciplinas pedagógicas como história, ciências e faria
várias atividades como passeio, trilhas, etc.
3.39
Aulas ao ar livre, preservar o meio ambiente, e a importância...
3.43
Com incentivos, criações de dinâmicas, algo parecido com artes, mas
que tivesse haver com o ambiental. Aulas teóricas e conscientização.
3.45
Com conteúdos voltados para os desmatamentos, com aulas práticas e
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3.50
3.55
3.60

teóricas em florestas
Concientizando os alunos, e mostrando de diferentes formas as atitudes
corretas
De forma lúdica e partindo das vivências dos alunos criando estratégias
para as aulas
Trabalharia nos aspecto teórico abordando a importância do meio
ambiente para a sociedade

INSTITUIÇÃO 004
Nº IDENTIF. RESPOSTA TRANSCRITA DO MESMO MODO QUE OS ALUNOS
ESCREVERAM
4.03
Por não possui um conhecimento sobre esse conteúdo, não sei como
trabalharia, até mesmo pela ausência desse componente na minha
formação!
4.08
Como citado no item 2.3, trabalhar com materiais recicláveis, mostrar as
inúmeras utilidades dos mesmos e educar os alunos para respeitarem e
conviverem com o meio ambiente em que estudam
4.09
Por não conhecer a fundo a Educação Ambiental e suas políticas, talvez
utilizasse como tema transversal.
4.10
Primeiramente conhecer o que os alunos compreendem sobre educação
ambiental, quais atitudes eles realizam em certos momentos, podendo
trabalhar com situações problemas, em que o professor apresenta uma
situação e os alunos vão responder qual seria a atitude deles para aquela
situação, construir materiais alternativos de acordo com o conteúdo que
está sendo trabalhado, como forma de reutilização do “lixo” durante o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos alunos,
pois é uma maneira que o aluno compreende a importância do meio
ambiente e também, eles passam a se envolver mais, desde o processo
conceitual do conteúdo ao processo de criação (manufatura) do material.
4.16
Visitação a reservas ambientais (parque das dunas), organização da
propria escola relacionadas ao lixo, a ornamentação da escola com
plantas, limpeza.
4.19
Faria assciação de conteúdos da educação física com a educação
ambiental, fazendo relação com a realidade da escola, do aluno e
trazendo exemplos significativos amplos que mostrem a realidade do
mundo.
4.25
Através da consciência ambiental com a separação de lixo e a
reutilização, trabalhando com materiais recicláveis na confecção de
brinquedos e jogos.
4.28
Como dito anteriormente, existe uma relação entre a pessoa e o
ambiente, pode-se trabalhar a temática de forma transversal e
interdisciplinar, falar sobre os esportes de aventura, esportes na
natureza, a relação do meio ambiente e a atividade física, existem
diversas possibilidades.
4.30
No primeiro momento, tentaria fazer um planejamento em conjunto do
dicente de Geografia, cujo olhar é mais apurado com a temática e, a
partir daí, transitar entre os objetivos da prática propriamente dita com
questões levantadas pelo professor da outra área
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INSTITUIÇÃO 006
Nº IDENTIF. RESPOSTA TRANSCRITA DO MESMO MODO QUE OS ALUNOS
ESCREVERAM
6.01
Não respondeu
6.05
Com atividades nos espaços que apresentam a natureza no meio,
contendo tarefas e diálogos para que os alunos se percebam enquanto
sujeitos que tem o direito e o dever de cuidar do espaço que está
inserido
6.12
Já trabalhei com textos e com jogos de conscientização e também existe
várias outras possibilidades como palestras, rodas de conversas
6.15
Atuando com atividades extra-escolas, fazendo com que os alunos seja
inceridos em meios ambientais, pois acredito que a aula de campo torna
o aprendisado mais efetivo e motivante
6.16
Através de aulas, palestras e debates sobre temas importantes e atuais
em relação a educação ambiental
6.19
A partir de estratégias de ensino nas quais a criatividade fosse
estimulada de forma que a partir das vivências e a cultura das mesmas a
construção desse conhecimento e importância fossem desenvolvidos
6.21
Infelizmente não temos tanta vivência com esse tipo de assunto, fica
difícil trabalhar com esse tipo de abordagem em sala de aula
6.23
Trabalharia tentando relacionar o meio ambiente e práticas corporais e
assim com essa integração despertar nos alunos o gosto pela
preservação ambiental
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APÊNDICE 4 – TRANSCRIÇÃO
COORDENADORES DE CURSO

DAS

ENTREVISTAS

COM

OS

COORDENADOR 001
1 – IDENTIFICAÇÃO
Sexo: Feminino
Idade: 33 anos
Ano de criação do curso: 2011
Tempo na coordenação: 2 anos
Participou da elaboração do PPC: Não, apenas do ajuste para o reconhecimento do
curso
Foi realizado ajuste curricular no PPC: Sim, em 2013
2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física, sob sua coordenação?
R. Sim. Nós temos uma disciplina. Eu não sei se você sabe, a gente trabalha com uma
parte não presencial, tipo, uma parte que ela é toda na nossa plataforma e essa disciplina
é na plataforma, embora a gente tenha as outras disciplinas que elas têm esse link. Tem
a professora de atletismo. Ela trabalha muito com a parte dos materiais reciclados,
então, a gente sempre trabalha tentando atender a ideia da sustentabilidade.
Logicamente tá longe de ser o ideal, mas a gente tenta contemplar sim.
E. Certo! Ai essa contemplação, tenta, no caso, envolver todas as disciplinas e tem
uma disciplina é específica para a educação ambiental?
R. Tem uma disciplina específica para a educação ambiental.
E. Ela é obrigatória ou optativa?
R. Ela é optativa.
2.2 – Quais as disciplinas do curso de Educação Física contemplam os aspectos da
Educação Ambiental?
R. Normalmente nós contemplamos em atletismo, porque essa professora ela tem o
projeto paralelo que ela trabalha; recreação nós costumamos trabalhar; educação
infantil; ensino fundamental também e ensino médio. Essas são as que...não excluindo
as outras, mas essas são as que, assim, eu sei de cabeça e são uma prática nossa. Essas 3
disciplinas, 4 ou 5, que eu te elenquei, são as que mais trabalham.
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
R. Sim, sim, sim. Sempre que elas são ofertadas, as professoras e/ou professores eles
costumam manter até na ementa. A gente faz só um ajuste, de acordo com o perfil da
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turma, mas isso é...não é tipo: aconteceu naquele momento isolado. É contínuo!
Contínuo quando a disciplina é ofertada, porque diferente da Federal, nós temos um
sistema seriado, então, é...atletismo teve, tá tendo agora, em 2015.2. Em 2016.1 ela não
é ofertada. Então no semestre que ocorre essa disciplina, ela é ofertada e tem a educação
ambiental, tem essa transversalidade, certo?
2.4 – Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a
formação necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação
física na escola?
R. Espera-se! Espera-se que sim. Eu sei que os que eu tenho proximidade, que são
aqueles mais chegados, aqueles que se dedicaram mais e que, assim, realmente
abraçaram a licenciatura...são os egressos que a gente tem um pouco mais de
proximidade, eu sei que eles dão continuidade. São alunos que eu sei que eles fazem a
construção do brinquedo, da atividade com seus alunos. Eles sempre fazem questão de
apresentar algo do tipo.
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação
ambiental contidas no PPC?
R. Não! Dificuldade não! Não foi assim um divisor de águas ou algo que tenha me
deixado sem dormir, ou o corpo docente. Isso eu confesso é até tranquilo pra gente. Eu
to dizendo: não é o ideal! Até pela questão da disciplina ela ser optativa e tudo mais.
Como de fato ela é optativa e on-line, a gente consegue fazer ela dentro dessas outras
disciplinas, certo? Os professores conseguem trabalhar bem, os alunos gostam. Eu
percebo que há um incentivo da parte...o professor incentiva e há uma boa receptividade
da parte deles.
E. Todas as disciplinas elas são uma parte on-line?
R. Não! Não! Todo as disciplinas...80% do meu curso é presencial. Essas disciplinas,
certo, é que elas são on-line, na plataforma, certo? O aluno tem lá seu tutor, on-line, ele
faz lá, certo? Mas o curso, ele é presencial!
E. Uma curiosidade fora questionário, e como é que é a escolha dessas disciplinas
para serem na plataforma ou serem presenciais?
R. Isso é institucional! Então, assim, tipo, em relação à afro-descendência, à educação
ambiental, elas já chegam pra gente nesse formato da matriz, sabe? Então...assim, isso
não sou eu, enquanto coordenadora, nem o NDE que: “olha, essa disciplina ela será...”
Não, ela já chega pra gente. Então, 80% do curso...todos os meus esportes são
presenciais. São realmente aquelas disciplinas...Libras é presencial. Então, as disciplinas
optativas acho que eu só tenho 3 ou 4, certo? Mas o resto ele é todo presencial. Não é
um curso semi-presencial. Ele é presencial. Não sou eu, nem o NDE que decidimos.
Isso já é institucional, viu? A matriz ela é aprovada junto ao MEC.
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação
ambiental na formação de professores de educação física.
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R. Eu acho, ai não falando só como coordenadora, falando como profissional de
educação física mesmo, eu acho que toda disciplina, de uma forma ou de outra, ela
deveria ser, é...contemplada. Não é aquela “receita de bolo” e não é “vamos tapar o sol
com a peneira”, não. Eu acho que o pouco que você conseguir colocar já vai chegando
um pouco mais próximo, tendo em vista que nós profissionais somos formadores de
opinião. Então, é o que eu falo muito na disciplina de primeiros socorros: é...se você
tiver uma sala com 20 alunos, de 10 a 12 anos, se o fato de 1 já... “ah, professora, eu
mostrei pra minha mãe isso, isso e isso”. Ele já conseguiu, você já conseguiu atingir o
seu objetivo. Ele já está reproduzindo dentro de casa aquilo que aprendeu. Então, se
você mostra que com um cano de PVC você consegue fazer ou bastão ou isso ou aquilo,
e essa criança consegue reproduzir...Ah, ai cabe a cada professor tentar moldar de
acordo com a especificidade da sua disciplina. Por isso que eu digo: não tem “receita de
bolo”. Eu não sei se porque eu gosto muito e vai pra minha vida pessoal. Isso é um
exemplo que eu nem sei, é como você disse: é fora formulário. Foi aniversário do meu
filho e a lancheira foi uma lata de leite. Então, ninguém acreditou que foi uma lata de
leite. Peguei a lata de leite...me desculpe assim, tá puxando um parêntese tão
gigante...mas que eu acho, que ao cabe um pouquinho você usar criatividade, seu tempo
e, assim, como é que eu posso pegar isso aqui e construir. Então, realmente quem olha,
diz: “Ah, isso não foi uma lata de leite”. “– Foi!”. Sem ter aquela cara do “tadinho”,
sabe? do “recicladinho”. Eu não gosto muito quando vem nessa ideia porque as pessoas
muito entendem esse negócio de educação ambiental e sustentabilidade como
reciclado...aquele “negócinho” do iogurte. Então, é isso que eu não...eu acho que é você
banalizar demais e eu acho que dá para você fazer trabalhos maravilhosos sem ter
aquela cara de “ah, é porque é o recicladinho, é tadinho”. Eu acho que é por isso que as
pessoas ainda tem infelizmente é...essa rejeição. Não é uma rejeição! É essa barreira,
sabe? Eu percebo isso pelo que quando a gente vai falar, o pessoal: “Ah, tá. Material
alternativo”. Já vai meio que se chegando, né? Eu não sei se foi colocado dessa forma lá
atrás, as pessoas ainda ficaram com isso, né? Mas...é porque eu gosto. Então, é por isso
que eu vejo já com outros olhos, sabe? O pessoal: “menina, como é que você consegue
olhar aqui isso, isso e isso?”. Então, pra mim um caixote de feira não é só um caixote de
feira. Eu tenho meus caixotes de feira e morro por eles, entendeu? Então, eu acho que
dá. Agora realmente o comprar pronto é mais fácil, né?
E. E mais bonito, às vezes!
R. E mais bonito, mas ai, Carlos, eu acho que depende muito de como você vai
trabalhar o material. É, assim, você pega uma lancheira, uma caixa de leite, você
consegue fazer muita coisa.
E. Mas ai é que tá. Você tem que mostrar as pessoas que consegue.
R. Isso. E eu gosto que essa professora, a Silvana, que é uma...é sempre um dos
referenciais porque é quem mais trabalha. Ela adora levantar essa bandeira, sabe? Você
pode pegar tantos materiais... “perai, mas eu vou utilizar isso. Eu vou pegar na sucata o
‘vidrinho’ de leite. Ah, esse vidro de leite, ah, então...” Às vezes eu vejo que algumas
faculdades contemplam a educação ambiental só porque, tipo, é obrigado pelo MEC.
Oi? Mas não é isso. Não é essa a ideia, entendeu? É você fazer a extensão para sua vida
profissional e sua vida diária.
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COORDENADOR 002
1 – IDENTIFICAÇÃO
Sexo: Feminino
Idade: 50 anos
Ano de criação do curso: 2009
Tempo na coordenação: 2 anos
Participou da elaboração do PPC: Não
Foi realizado ajuste curricular no PPC: Sim, em 2014
2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física, sob sua coordenação?
R. Sim. É..não tem uma disciplina específica, né? Porque...quando foi criado o curso de
educação física, a primeira coordenadora, eles fizeram um curso curto, que eu considero
um curso curto...3 anos. Então, eu vejo que daria para trabalhar em 3 anos e meio.
Então, eu tenho que trabalhar essas questões do meio ambiente, essas questões
ambientais, dentro de outras disciplinas, né? Então, o professor de socorros urgentes,
como ele trabalha ao ar livre, né? Então, ele trabalha essas questões do meio ambiente.
O professor de recreação. A gente faz muito trabalho de extensão e de responsabilidade
social. A gente atende Mãe Luiza, o Padre Miguelinho, essas escolas assim. Então,
quando se faz essas atividades se trabalha muito a consciência, a questão do lixo, a
questão de preservação e dos próprios alunos aqui também. Você deve conhecer a
professora Diane, né? Então ela trabalha com uma disciplina também, no bacharelado,
de esportes de aventura, e a licenciatura também quer, sabe? Corridas de
orientação...quer atividades na natureza, né? Então, Ela ainda não tá. Porque eu mudei a
matriz agora. Algumas disciplinas só vão ser atendidas agora pra essa turma que tá no
4º. Essa que tá no 6º ainda tá com matriz antiga. Mas essa do 6º período os professores
foram orientados pra trabalhar essas questões do meio ambiente, dos direitos humanos,
de gênero.
2.2 – Quais as disciplinas do curso de Educação Física contemplam os aspectos da
Educação Ambiental?
R. Todas, mas o ponto forte seria a de recreação, esportes de aventura e socorros
urgentes, primeiros socorros, né?
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
R. Sempre. Uma coisa que eu vejo principalmente é a questão do lixo, que é uma
questão que incomoda muito, né? Eu até falei um dia desses pra diretora, porque a gente
trabalha junto com o colégio aqui, né? Então, eu vejo que os meninos usam o pátio aqui
embaixo pra o lanche e quando eles saem, eles não se preocupam com o lixo que eles
produzem. Então, é uma política que não tá sendo bem efetivada, sabe?

132

E. Pensando no que a senhora está falando e no que eu estou pensando para o meu
trabalho, eu vejo que falta muito a consciência de que nós somos meio ambiente
também, né?
R. Tudo é cultural. Eu venho de um estado...Santa Catarina. Então lá você não vê lixo.
É uma consciência de cuidar mesmo do entorno, de cuidar de dentro de casa, cuidar de
fora, plantar uma flor fora, deixar o muro bonito, sabe? Então é uma consciência de
preservação do meio ambiente. Então eu vejo...eu vejo no cinema, na praça de
alimentação do shopping, eu vejo na sala dos professores aqui...uma sala de 40 lugares,
uma sala linda, e quando você vê o professor sai e produziu o lixo. Ele não se
incomodou com o lixo, deixou lá, sabe? Então eu não sei se é uma questão de tá
acostumado que alguém venha servi-lo, né? Aquela coisa “eu sou rico, então eu tenho
um serviçal”, ou se realmente ele não se preocupa com essa questão.
2.4 – Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a
formação necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação
física na escola?
R. Sim... É...acho que como eu disse, eu vejo assim...acho que eles estão preparados
porque através das disciplinas e dos projetos de extensão que eles participam, eles
podem se aproximar mais da realidade das pessoas e assim identificarem os problemas
que aquelas pessoas estão passando.
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação
ambiental contidas no PPC?
R. Eu vejo, eu vejo assim...é...que às vezes é...já me chamou atenção que eu devo
abordar...que tá sendo meio...meio...assim, se tivesse uma disciplina que contemplasse
seria mais efetivo. Porque às vezes o professor com o conteúdo dele, misturada com
uma questão tão rica que precisa ser trabalhada, talvez, o aluno não dê muita atenção,
né? É você falar com o aluno: “não jogue papel no chão!”, mas você tinha que dizer
porque que não pode, quais os prejuízos do lixo, o que que afeta. Então, tinha que ser de
uma forma mais efetiva...que nós temos disciplinas que nós trabalhamos com
optativas...para coordenação na verdade ela não é uma disciplina engessada. Então,
quando a coordenação vê que precisa ser...então eu tô pensando já pra essa turma, nessa
nova matriz, que tá no 4º período, que eu vou colocar uma disciplina em tópicos
especiais para trabalhar mais efetivamente a questão do meio ambiente e dos direitos
humanos, porque a de gênero, étnico-racial, a gente trabalha muito com dança,
atividades rítmicas e expressivas, com cultura popular, então você trabalha muito com a
questão do negro, não só da cultura, mas a questão do respeito, da aceitação, tá
entendendo? Então, a gente trabalha muito. Então, eu já tenho certeza que dentro dessa
optativa, eu tenho que trabalhar com tópicos especiais, sabe? E não só dizer: “não joga
papel!”, mas conscientizar realmente. Cara, assim...eu recebo muita visita lá em casa.
Eu não quero que as pessoas lavem louça porque tem gente que abre a torneira e deixa a
água correr assim, oh. Não porque eu to preocupada com o meu bolso, mas eu to
preocupada com o consumo, porque aqui do lado tem gente que não tem o que beber, tá
entendendo? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que por
ai...se a gente começar com essas políticas, de saber se colocar no lugar do outro, de
saber que daqui a pouco essa água falta, ai...ali perto do Nordestão não vão criar um
chafariz?! Isso é horrível, isso! Tá faltando água! O agricultor tá sem água! Isso é um
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afronte, você tá entendendo? Então, o que falta mesmo é a gente conscientizar a
população e as pessoas, os gananciosos. Os gananciosos a gente não vai nunca, nunca
chegar, agora a gente tem que formar o cidadão pra ele ficar indignado com essas
questões...o desmatamento, com tudo, com essas coisas que fazem.
E. E ai pensando nas disciplinas, a senhora estava dizendo que outras questões
você consegue tratar mais facilmente, por exemplo, em dança, em atividades
rítmicas e expressivas. Pensando no meu trabalho, a senhora não acha realmente
que falte na formação dos graduandos esse maior aporte para a questão
ambiental? Porque a Lei diz que tem que trabalhar de forma transversal, em todas
as disciplinas, e ai, talvez, falta na formação de professores, já que eles vão ser
professores depois, essa formação deles, pra que eles realmente consigam tratar
isso nas suas aulas, no seu dia a dia de forma mais tranquila...mais palpável, mais
visível.
R. É, a gente tem que subsidiar realmente, né? Eu acho...eu concordo com você. E é
uma coisa que a gente tem que tá chamando atenção porque, às vezes, o próprio
professor que tá ali na licenciatura, como você falou agora e eu... “meu Deus, eu tenho
que ver realmente porque...não só porque o MEC cobra, porque eu tenho que ver
realmente se...eu to formando professores”. Então, a gente quando eu falo que trabalha
de forma contínua, é porque, assim...eu falo com os professores: “tem que tá
conscientizando em todas as aulas, todas, todas, todas”. E...mas também eu tenho que
me preocupar com esse professor que ai está, que ele também não teve essa formação,
que talvez é o professor que deixe lixo na sala dos professores, que não tá nem ai pro
meio ambiente, que acha que não é importante, que a gente só dá valor quando perde,
não é verdade? Então, é isso mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que tá falando
o tempo todo, tipo assim, conscientizando, mas de forma...de forma, bombardeando, de
forma mais efetiva.
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação
ambiental na formação de professores de educação física.
R. É, sugestões mesmo que eu acho...assim...os meninos quando eles vão para os
estágios, então, que eles detectam que tem problemas com água nas escolas...então, eles
me relatam: “professora, fui numa escola que não tinha água”...ai eles me falavam
assim: “a gente podia fazer uma oficina de conscientização, de como, já que eles têm
falta de água, de como preservar essa água”. Então, eu acho que quando você vai num
lugar que as pessoas estão sofrendo por conta do ambiente, né? Queimadas, quando
acontecem essas queimadas que eles vem pra cá...teve uma queimada ali perto da
Carrefour, sei lá...então a gente teve umas meninas com alergia, passaram mal, não sei o
que...então isso já chamou atenção: “professora, então a gente tinha que fazer um
movimento aqui na universidade, a universidade tinha que ter uma campanha pra não
jogar cigarro aceso que agora a mata tá seca. Então, eu acho que quando eles detectam,
quando eles sofrem, eles ficam mais sensíveis a isso. É igual ao estudioso. Aquele cara
que fala da educação física escolar, que fica no meio de quatro paredes, ele escreve
coisas lindas, quando ele vai por na prática, aquele cara nunca pisou na escola, ele não
consegue as crianças agressivas, as crianças que passam fome, tá entendendo? Então,
quando você tá no meio do furacão é ótimo. Você vai entender essas coisas. Então esses
projetos de extensão que a gente faz muito com os alunos e a gente vai nesses
lugares...é, nas escolas, nos lugares carentes aqui, é que eles começam a perceber a
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questão do lixo. Então, eles trazem sugestões: “professora a gente podia fazer uma
oficina, a gente podia ir lá, pra ensinar. Podia fazer um trabalho junto com a
enfermagem, junto com nutrição...”. Então, eles se preocupam. Já querem levar soluções
pra os problemas. Mas primeiro a gente um tenho que dar um choque, tem que
impactar, porque às vezes falar, falar, falar e aqui...ai ele tropeça no esgoto.
COORDENADOR 003
1 – IDENTIFICAÇÃO
Sexo: Masculino
Idade: 70 anos
Ano de criação do curso: 2013
Tempo na coordenação: 2 anos
Participou da elaboração do PPC: Não
Foi realizado ajuste curricular no PPC: Não
2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física, sob sua coordenação?
R. Sim, é uma lei, né? A gente é obrigado a cumprir. Agora, se a gente faz a efetividade
que deveria ser feito, eu tenho minhas dúvidas. Mas a gente vai procurando atender a
legislação através de disciplinas e vieses que se dá através de atividades de extensão.
2.2 – Quais as disciplinas do curso de Educação Física contemplam os aspectos da
Educação Ambiental?
R. Por exemplo: Direito, cidadania e ética, eu tenho certeza. Ai era bom a gente olhar,
Carlos, os nossos planos de ensino. Todos os planos de ensino consta um conteúdo
relacionado a esse tema. Não só esse como também a cultura indígena, afrobrasileiro...E cada professor aborda esse tema dentro da especificidade da sua disciplina.
Então, por exemplo, Direito, Cidadania e Ética, essa aborda com maior ênfase,
é...História, Sociedade e Cultura, também dá maior ênfase, e...nas outras disciplinas
através de abordagens, mais ou menos, superficiais e as atividades de extensão. Como
nós não temos pesquisa ainda, agora que estamos começar a trabalhar a parte de
pesquisa, então a gente não tem nada específico de meio ambiente.
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
R. Sim, sim. Não só pela necessidade, como pelo cumprimento da legislação. É
obrigação nossa e isso vai ser avaliado pela comissão avaliadora que tá vindo ai no
próximo semestre.
2.4 – Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a
formação necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação
física na escola?
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R. Nós não temos egressos ainda. Mas tendo em vista as disciplinas acredito que eles
estejam preparados pra essas questões. Eu nem me lembro, que eu não vi ainda, eu não
recebi todos ainda, mas eu nem me recordo, não tenho certeza, se nos TCCs...que o
nosso TCC é um relato de experiência na escola, ai eu não tenho certeza, mas acredito,
tenho quase certeza, que um trabalho, pelo menos, foi específico dessa área. Alguém
optou por trabalhar meio ambiente na escola. Chamou atenção dele. Nosso TCC é um
relato de experiência baseado no estágio supervisionado, onde ele verifica ali a...ele tem
algum interesse no aspecto do estágio e resolve, então, fazer um relato de experiência,
muitas vezes, na maioria das vezes, com intervenção. E eu acho que tem um
trabalho...eu não vi todos ainda, mas eu já andei dando uma olhada nos temas e acho
que tem.
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação
ambiental contidas no PPC?
R. Percebo, percebo, percebo. É uma coisa nova, né? Apesar de importante e
permanente, mas na iniciação nos currículos de licenciatura, não sei nos outros, mas na
licenciatura, é algo relativamente novo e o Ministério Público determina isso...canetada
ele dá, mas ele não diz...não dá a estratégia, não dá as condições, a carga horária dos
cursos é muito pequena, agora que ela vai ser aumentada, né? Vai de 2800 pra
3200...quer dizer, é uma quantidade de conteúdos muito grande, específicos da área, e a
gente ainda tem que fazer essa parte que é uma parte que vem complementando, não é
específica. Então a gente tem que dar ênfase, mas a dificuldade é exatamente isso.
Agora talvez até melhore, quando a gente tiver um aumento de 400 horas na carga
horária, a gente pode até colocar uma disciplina específica pra isso, não apenas
conteúdos.
E. E ai pensando na questão da formação, você acha que a questão da formação,
pelas pessoas não terem essa formação, e ai trazer uma pessoa de fora, da área da
educação ambiental, por exemplo, pra dentro da área da educação física, pra ter
que dar esse conteúdo, isso pode atrapalhar também? Já que essa pessoa não vai
ter o conhecimento da educação física. Ela pode ter o conhecimento da educação
ambiental, mas da educação física não. E ai, será que pode se chocar essas duas
áreas?
R. Não, não vejo dessa forma não. Necessariamente, no meu entendimento pessoal,
necessariamente quem trabalhar esse conteúdo, esses aspectos ambientais,
necessariamente não precisa de conhecer de educação física não. Seria o ideal que ele
tivesse. Agora, muitas vezes, a gente pode até vir a ter, não sei se já tem, mas pode vir a
ter um profissional de educação física que se dedique a área de meio ambiente, ou
ambiental de uma maneira geral...Muitas vezes quando as pessoas falam de meio
ambiente, eles só imaginam a natureza, né? Se esquecem que meio ambiente é
habitação, é...uma série de outros fatores que influenciam, que têm que ser levados em
consideração. Mas quando você diz educação ambiental, o cara pensa que tá cheio de
planta, que tem que tá rodeado de árvore, é...inclusive aqui isso ocorre, ocorre
porque...o PPC não foi feito por mim, eu não participei na elaboração dele e na visão de
quem fez era mais ou menos por ai. Então, quando eu cheguei aqui... “vai ter tracking,
é, é...vai ter trilha”... “Mas por que isso?” “Não, porque educação física é atividade
física, mas também é meio ambiente...” “É, não resta dúvida, mas e o restante da
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abordagem de meio ambiente, quem faz?” “Não, não faz.” E por ai vai, não atinge o
objetivo geral, vai com dificuldade, mas vai. Um dia vai ter que tá implementado de
forma correta. Por enquanto, ainda tá tendo essas dificuldades. Hoje, os trabalhos que
você tá fazendo e outros é que vão, à medida que o tempo vai passando, aperfeiçoando
essa relação. Você não pode pensar em corpo, se você não pensar em meio
ambiente...isolado do meio ambiente. Tanto que quando eu tava lá na universidade, nós
criamos uma base que nós colocamos “Estudos da vida: homem, natureza e sociedade”.
Eu não dissocio o homem enquanto ser individual, o homem enquanto ser coletivo e ele
enquanto meio ambiente. Ai eu trouxe pra cá, aproveitando já que a ideia do termo, do
título, foi minha, né? E eu acho que é muito abrangente e a gente deve fazer bases com
esses termos bem abrangentes, pra caber tudo num “guarda-chuva” bem grande, então
eu trouxe pra cá, só que aqui eu mudei, ao invés de “estudos da vida”, eu coloquei
“Educação: homem, natureza e sociedade”. Essa é a nossa linha de extensão atual.
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação
ambiental na formação de professores de educação física.
R. Em primeiro lugar, eu acho, que essa sua abordagem que fez ainda pouco ela é
válida. Você tem que trazer profissionais de outras, com outra formação, para dentro da
educação física, porque não adianta você fazer de forma empírica porque você vai
perder muito tempo, quando você pode trazer pra cá, pra dentro da educação física, a
visão, as informações, o conhecimento desse profissional. Você primeiro tem que
conscientizar, educar. Não adianta você ficar fazendo esse tipo de...Porque eu acho que
tem pessoas que fazem, pensam que você num curso, por exemplo, como o nosso:
“Vamos fazer um dia aqui, pra beira da praia, lá em Ponta Negra, limpar a praia”. Isso,
não vou dizer que não ajuda. Mas não é essa a consciência que a gente quer. Tem que
ser encucada no jovem, no universitário, uma fundamentação mais sólida, mais teórica,
pra dar uma visão mais ampla do que apenas não sujar uma calçada, não jogar lixo na
praia, não poluir o ar...mas não poluir por que? O que é que polui? Quais são as
imposições da sociedade pra que o ar seja poluído? Não polui de graça, polui porque
precisa pra outra coisa. A gente tem que fazer essa relação e isso quem faz muito bem é
quem é da área, quem é da área de meio ambiente. Não vai ser um professor de
educação física que vai ter essa visão. Eu sou plenamente de acordo que haja, pelo
menos no início, a intervenção de um profissional que conheça profundamente o meio
ambiente. O bom é esse profissional conseguir fazer essa relação, conseguir fazer essa
ponte entre corpo físico, saúde e meio ambiente.
COORDENADOR 005
1 – IDENTIFICAÇÃO
Sexo: Masculino
Idade: 46 anos
Ano de criação do curso: 1972
Tempo na coordenação: 8 meses
Participou da elaboração do PPC: Não
Foi realizado ajuste curricular no PPC: Alguns e está em processo de discussão para
mais um.
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2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física, sob sua coordenação?
R. Em partes, porque assim é...eu tenho visto que parte de professor para professor. Os
programas, se a gente for olhar na íntegra, não têm esse complemento todo não, essa
contemplação toda não. As propostas que a gente vem analisando, vem estudando,
vendo, pensando, parte muito da disciplina, é...do professor que ministra tal disciplina.
O fato de tratar meio ambiente, tem determinadas disciplinas que eu não vejo discurso.
Às vezes, o professor em determinada situação acrescenta. No caso, eu trabalho com
esporte coletivo que é tratada no campo de futebol, onde as condições climáticas da
nossa região era pra ser totalmente levado em conta. Isso ai a gente comenta, eu mesmo
coloco esse fato. Até porque meu trabalho doutoral envolveu essa questão de meio
ambiente e atividade física, mas, assim, é...eu não vou dizer com precisão até porque eu
não sei de todas as ementas, mas parte de professor pra professor. Não vou dizer que
todos levam a lei como tá.
E. Mesmo que isso seja previsto em lei, vai depender de professor pra professor?
R. Isso. O que não é pra ser. Era pra ser uma matriz comum que trate disso.
2.2 – Quais as disciplinas do curso de Educação Física contemplam os aspectos da
Educação Ambiental?
R. Sim. A própria natação, esportes de aventura...como optativa. Tem outra optativa
também como esportes de raquete. A questão da recreação...o professor contempla, ele
levam até o pessoal lá pra Natal e usa aquele espaço lá do Bosque dos Namorados, ele
faz trilha, com certeza ele trata da questão da conservação...é, se eu falo que exercício é
bom, eu falo que exercício é bom em que horário? O mesmo exercício que eu faço na
mesma intensidade, se eu fizer aqui em Mossoró, de 16horas, é uma coisa, em Natal é
outra, né? Se eu trago pra parte da manhã, tem regiões na cidade aqui, se eu faço
próximo ao Thermas, por ser arborizado, faz bem. O mesmo exercício, no mesmo
horário, se eu fizer aqui no Alto de São Manoel, já não faz, porque o sol a temperatura é
inadequada, não faz bem. Não sei se você conhece, no seu trabalho, é que tem a questão
de um índice que dá o horário que o nosso corpo está adequado ou não pra a questão
climática. Então, por exemplo, o índice normal gira em torno de 25º. Então, totalmente,
o dia todo, Mossoró está fora do índice normal. A gente taria em zona de risco, né? Isso
em relação ao clima, à temperatura. Quando eu trago pra questão da umidade, o negócio
piora, né? Porque se for ver no meio, no centro de Mossoró, a gente tem um clima
parecido de um deserto, só que a gente tá rodeado de construções e não vê, mas é em
torno disso ai. Sem levar em conta que é o clima temperatura e o clima que vem da
temperatura de solo, que é a conversão. Então, pelos trabalhos que a gente fez dá mais
ou menos assim, se eu to a 36º agora, eu tenho 4 a 5% de baixo pra cima, então é 36
com 41, tá com 70º ali, oh, torrando você o dia todo. E ai, a gente vê pessoas
caminhando, roupa inadequada...uma série de coisas. E outra coisa também, que o
pessoal não leva em conta, mesmo que não seja uma matéria prática, dentro de 4
paredes, com uma população de 40, 30 alunos, isso também faz mal. E ai, a gente entra
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no lance do cognitivo. Será se tem rendimento? Por que esse menino não tem um nível
de concentração? Por que conversa muito? Por que andou muito? Por que sai pra tomar
uma água? Então, tem esse aspecto se você levar da prática pra sala de aula, o que é que
acontece? Então, a gente vive sempre assim no período de desconforto...muita disciplina
não leva em conta realmente, porque que a gente segue um programa, às vezes, de
modalidades de disciplinas que se preocupam muito mais com o mercado de trabalho de
que o que vai acontecer no mercado de trabalho. Quer um bom aluno, pra ser bom, pra
dar uma boa aula. Agora, como vai ser essa aula? Só ele dar um exercício bem é, mais
ou menos assim?
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
R. Não, não acredito que ele seja contínuo e permanente, por justamente isso, essa falta.
A gente tá com essas mudanças, o curso de educação física tá desde 1972, mas, queira
ou não queira, tá sendo uma transformação recente, da valorização da sociedade, da
valorização das instituições, né? E muitas vezes eles estão preocupados com um
interesse ainda interdisciplinar, quando vai pra multidisciplinar ainda tem uma certa
carência. Então, é...se eu trato os blocos e levo realmente pra dentro da escola
realmente, os blocos dos PCN’s, a questão do meio ambiente e tal, tal e tal...eu creio
que não esteja acontecendo isso, sabe por quê? Porque é um retrato da nossa educação
física atual. Você sabe dizer a onde é que tem uma proposta unificada, de série a série,
aqui no Rio Grande do Norte? Eu vejo o modelo que vem: Positivo, Pitágoras...não sei o
que, não sei o que...que foi criado lá fora e vem pra nossa realidade. Pra ter ideia que
agora a gente tem teoria e prática. Foi feito algum projeto político pra essa teoria e
prática? Houve um planejamento pra gente se adequar, o professor que vivia sendo
tecnicista e dando aula, querendo ser campeão de certos jogos, né? E ele ta preparado
pelo menos pra um projeto pra uma aula em sala de aula, que é onde ele tem que
abordar meio ambiente, saúde, uma série de coisas...eu ainda sinto uma dificuldade em
ver isso porque eu vejo tanta reclamação dos professores das redes, municipal e
estadual, ai chega um que é mais prático ai diz assim: “acabou o esporte, não tem mais
prática, antes era 3, agora é 2, agora é 1...” Então isso é certo? Quem inventou isso?
Baseado em que? Se eu entrar em qualquer 8ª série, pegar o assunto do 4º bimestre, tá
lá: trigonometria. Se for pra um estadual, no Brasil, tá lá. Mas e a educação física, o que
é? Eu não sei! Faz tempo que eu tenho procurado isso e não tem não. E até mesmo os
próprios profissionais, da mesma escola, da mesma série: “ah, eu dei uma pelada”.
Ontem eu vi um plano de aula, de um trabalho que os meninos fizeram aqui, que eu
nunca tinha visto esse termo, o termo de dá a bola como “migueísmo”. Meu amigo, eu
acho isso um termo “chula”. Eu to vendo um plano de aula, que foi copiado de outros
estados, como um projeto, tipo assim, uma abordagem, tipo...não é que seja uma
abordagem, não é isso que to dizendo. Botaram essa denominação como se fosse uma
prática científica. Eu digo: “meu amigo, o negócio tá complicado!” Imagine os termos
que poderiam já ser utilizados, que os PCN’s são desde 1997, e a gente ainda tem
dificuldade. Tenha noção! Eu vejo muitas qualificações que vem ai pra... “junta ai o
pessoal do estado, traz fulano, vamo falar aqui” e o pessoal não dá nem ouvido. Pra o
pessoal criar uma coisa básica. Pronto! Agora vão criar a Base Nacional Comum. Ai eu
pergunto: quem das universidades contemplaram grupos de estudo nessa base a nível
estadual? Qual foi o convite que veio pra nossa universidade, pra sua universidade, pras
outras universidades, pra os professores que trabalham nessa área, pelo menos pra fazer
a linha teoria e prática? Porque uma coisa é eu tá dentro de uma CODESP, que é um
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órgão de educação física, outra coisa é eu tá pesquisando, tá estudando, vendo uma
realidade teórica e são coisas muito distantes ainda eu vejo. Então essa base é igual ao
sistema que vai sair ai de esporte...sistema nacional de esporte...um negócio parecido
com o SUS. Então pra quem valeu aquela conferência?...Por exemplo, eu além de
trabalhar na universidade, eu trabalho numa escola municipal. E a gente não se
encontra, não conversa...ai só porque eu sou da universidade eu quem vou ter que fazer
isso? E ai, cadê coordenação? Cadê direção? Cadê planejamento? Cadê o órgão que
fiscaliza? Órgão que eu digo é a Secretaria de Educação.
2.4 – Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a
formação necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação
física na escola?
R. Creio que não, a não ser que ele busque o aprofundamento da formação continuada.
Você pensava nisso antes de seu orientador decifrar pra que você fosse pesquisar isso no
mestrado? Você tinha essa preocupação em nível acadêmico?
E. Sim, porque eu já vinha de outra graduação também.
R. Pronto! Então ta ai a diferença. Quando você fala assim é porque você já tem uma
cultura. Então, quando eu digo que não tem, os egressos, é porque tá faltando essa
cultura nossa, de outras disciplinas se voltar pra isso. Acho que meu pensamento é esse.
E eu me adequo de acordo com a necessidade, por exemplo, eu quero estudar a questão
da influência climática na região. Ai muito aluno vai dizer: “ah, eu vou estudar com o
senhor agora, eu vou gostar”. Por que? Porque é o seu mestrado, o seu doutorado. E ai
começa a criar cultura, vai buscar a cultura.
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação
ambiental contidas no PPC?
R. Não, eu não vejo dificuldade não, até porque o pessoal gosta muito do novo, né? O
pessoal gosta da moda. Então, quando a mídia começa a jogar isso, quando a gente tem
que colocar isso porque foi um pedido lá do Conselho Nacional, que valoriza nossa
profissão, que vamos ser uma pessoa de upgrade, não sei o que...então isso ai, a gente
vai, começa a despertar. Mas eu não vejo que tenha que ser por um impulso do sistema
e sim pela consciência de cada um.
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação
ambiental na formação de professores de educação física.
R. Uma sugestão? Ter disciplina mais direcionada, assim...a gente tem muita disciplina
que é educação física e...esporte, educação física e nutrição. Então no caso de meio
ambiente, poderia ter essa disciplina que nós não temos no programa, né? A gente até
bota pra projeto de pesquisa, mas não tem essa disciplina: meio ambiente e atividade
física, não tem essa disciplina. E dentro dos conteúdos da escola, digamos que...use
mesmo os blocos, que faça valer essa interação, porque muitos botam... bom, mas e na
prática, como é que eles fazem isso? Tem projetos ai, ONG’s que fazem, tem! Mas não
é uma maioria. É...transformar a minoria em maioria pra que possa pelo menos o
negócio andar ai, nesse aspecto. Até porque é uma das disciplinas mais próximas do
meio ambiente. Porque você tem espaço aberto, você tem aula, você tem praia onde
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você pode fazer aula, você faz aula no solo, faz aula no mar, faz aula em piscina, você
faz aula na sombra, você brinca, você sobe parque, você desce árvore, você faz tudo.
Então, acho que é a disciplina mais próxima pra trazer, o professor, esse conteúdo.
COORDENADOR 006
1 – IDENTIFICAÇÃO
Sexo: Masculino
Idade: 49 anos
Ano de criação do curso: 2004
Tempo na coordenação: 5 anos
Participou da elaboração do PPC: Sim
Foi realizado ajuste curricular no PPC: Sim, em 2015.
2 – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
2.1 – As políticas de educação ambiental estão contempladas no Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física, sob sua coordenação?
R. Não.
2.2 – Quais as disciplinas do curso de Educação Física contemplam os aspectos da
Educação Ambiental?
R. Medidas e avaliação, corridas de rua. É uma escolha pessoal do professor e da
disciplina. Não há na ementa. É apenas acordos entre o coordenador e o professor da
disciplina.
2.3 – Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo
transversal, contínuo e permanente?
R. Não.
2.4 – Os egressos do curso de educação física, sob sua coordenação, tiveram a
formação necessária para abordar a educação ambiental nas aulas de educação
física na escola?
R. Não.
2.5 – Percebe alguma dificuldade para implementar os aspectos da educação
ambiental contidas no PPC?
R. Não.
2.6 – Apresente sugestões para melhor implementar os aspectos da educação
ambiental na formação de professores de educação física.
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R. Deve ser dado estímulo e status semelhantes às questões de gênero, associado à ideia
de corpo. Deve ser um exercício de fora para dentro das instituições, ou seja, é preciso
sentir a necessidade por parte da sociedade para que a instituição insira a questão nas
suas discussões, e alimente a pesquisa e a extensão.
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa A QUESTÃO AMBIENTAL
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, de autoria do mestrando Carlos Eduardo Lopes da Silva, a qual
integra o plano para a elaboração da Dissertação de Mestrado, tendo como orientador o
Prof. Dr. José Pereira de Melo.
Esta pesquisa pretende identificar como a formação inicial em educação física,
no estado do Rio Grande do Norte, aborda a questão ambiental. Assim, para alcançar o
objetivo proposto, acreditamos ser oportuno partir dos seguintes objetivos específicos:
a) analisar a abordagem realizada, em relação à questão ambiental, nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos; b) compreender como os coordenadores dos cursos de
graduação em educação física reconhecem a importância da educação ambiental e como
a identificam dentro dos cursos geridos por eles; c) identificar como os alunos
formandos percebem sua formação e a possibilidade de tratarem as questões ambientais
em suas futuras aulas.
A condução desta investigação poderá trazer a reflexão e a oportunidade do
cumprimento da Lei nº 9.795/1999 e do Decreto 4.281/2002 pelos cursos de licenciatura
em educação física do estado do Rio Grande do Norte, podendo acarretar na mudança
das ementas das disciplinas e nos próprios projetos pedagógicos dos cursos de
graduação, oferecendo-lhes a oportunidade de formar indivíduos que compreendam a
natureza dentro de um contexto integrado com o corpo e a cultura. Assim sendo,
teremos a oportunidade de refletir não somente como os profissionais em educação
física estão sendo preparados para inserir em suas aulas as questões ambientais, mas, ao
se pensar para além do ambiente físico e distanciado do homem, poderemos observar e
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aproximar as discussões, também, de aspectos relacionados ao corpo, à cultura, ao
movimento humano e de todas as relações que dali são provenientes. Sendo assim,
seremos capazes de verificar como os cursos de educação física estão preparando seus
profissionais, uma vez que serão eles os responsáveis pela formação de indivíduos no
contexto escolar.
Caso você decida participar, você deverá responder, tão somente um
questionário, a ser aplicado de forma direta. A aplicação será feita na sua instituição de
formação, sendo os dados das pesquisas socializados para você, antes da apresentação
do relatório final da pesquisa. Outrossim, não divulgaremos nomes e/ou imagem de
vossa pessoa.
Informo, ainda, que durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas
dúvidas ligando para Carlos Eduardo Lopes da Silva, telefone 98807-5710 ou para José
Pereira de Melo, fone 99963-1226.
Saliento, no entanto, que você tem o direito de se recusar a participar ou retirar
seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum
dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador
responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele não será
reembolsado pelo pesquisador ou pelo orientador da dissertação de mestrado, bem como
caso você sofra algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o pesquisador
e orientador não se responsabilizar pela indenização dos danos causados.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 32153135.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com
o pesquisador responsável, Acadêmico Thiago da Natividade.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo
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em participar da pesquisa A QUESTÃO AMBIENTAL NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos
e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal, ___ de ______________ de 2015.

Participante da Pesquisa
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ANEXO 2 – ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 003
ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 003

SEMESTRE

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA
PRÁTICAS
COMO
TEÓRICA PRÁTICA COMPONENTE
CURRICULAR
(PCC)

Biologia Celular e Molecular
45
Introdução à Filosofia
60
História, Sociedade e Cultura
60
1º SEMESTRE História da Educação Física
60
Direito, Cidadania e Ética
60
Metodologia do Trabalho Científico
60
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1º SEMESTRE
Anatomia Humana Aplicada à Educação Física
40
Bioquímica Aplicada à Educação Física
20
Desenvolvimento Motor
60
2º SEMESTRE Metodologia da Ginástica Geral
40
Didática Geral
60
Metodologia dos Jogos
40
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2º SEMESTRE
Fisiologia Básica
40
3º SEMESTRE Aprendizagem Motora
40
Organização da Educação Básica
60

15
-

-

20
10
20
20

30
30

20
20
-

30
-

TOTAL

60
60
60
60
60
60
360
60
30
60
90
60
90
390
60
90
60
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Fundamentos da Psicologia Educacional
60
Educação Física na Infância
40
20
Didática da Educação Física
40
20
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3º SEMESTRE
Fisiologia do Exercício
20
10
Estágio Supervisionado I
120
Metodologia da Natação
40
20
Metodologia das Danças
20
10
4º SEMESTRE
Educação Física no Ensino Fundamental
40
20
Bases Psicológicas da Educação Física e dos Esportes
30
Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
20
10
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4º SEMESTRE
Cinesiologia
20
10
Estágio Supervisionado II
120
Medidas e Avaliações em Educação Física e Esportes
40
20
5º SEMESTRE Educação Física no Ensino Médio
20
10
Metodologia dos Esportes Coletivos
80
40
Primeiros Socorros Aplicados a Educação Física
20
10
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5º SEMESTRE
Estágio Supervisionado III
160
Trabalho de Conclusão de Curso
60
Metodologia do Atletismo
40
20
6º SEMESTRE Educação Física para Jovens e Adultos
20
10
Metodologia das Lutas
40
20
Educação Física para pessoas com deficiência
40
20
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 6º SEMESTRE

30
15
30
15
30
15
15
15
45
10
30
15
15
30

60
90
60
420
45
120
90
45
90
30
30
450
45
120
75
45
165
40
490
160
60
90
45
75
90
550
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CARGA HORÁRIA TOTAL DOS SEMESTRES
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

2.660
200
2.860
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ANEXO 3 – ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 004
ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 004
SEMESTRE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

DISCIPLINA
Bioquímica aplicada à educação física
Desenvolvimento motor
Historia da educação física
Anatomia XIII
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1º SEMESTRE
Aprendizagem motora
Metodologia da pesquisa
Fisiologia básica
Fundamentos sócio-filosóficos da educação
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2º SEMESTRE
Pedagogia dos esportes
Metodologia do jogo
Fundamentos da psicologia educacional
Organização da educação brasileira
Didática
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3º SEMESTRE
Metodologia da dança
Metodologia da ginástica
Atividades rítmicas e expressivas
Didática da educação física
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4º SEMESTRE

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA PRÁTICA TOTAL
60
30
90
45
15
60
60
60
45
45
90
300
30
30
60
60
60
75
15
90
60
60
270
30
30
60
30
30
60
60
60
60
60
60
60
300
45
15
60
30
30
60
45
15
60
30
30
60
240
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5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

Primeiros socorros aplicados à educação física
Estagio supervisionado I
Educação física no ensino infantil
Língua brasileira de sinais - libras
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5º SEMESTRE
Metodologia das lutas
Estágio supervisionado II
Educação física no ensino fundamental
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 6º SEMESTRE
Estágio supervisionado III
Educação física inclusiva
Educação física no ensino médio
Introdução ao trabalho de conclusão de curso
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 7º SEMESTRE
Estágio supervisionado IV
Trabalho de conclusão de curso II
Conhecimentos advindos de experiências acadêmico-científico-culturais
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 8º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA TOTAL DOS SEMESTRES
CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS A SER CUMPRIDA
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

45
30
45

15
30
15

30
30

30
30

30
30
30

30
30
30

-

-

60
90
60
60
270
60
90
60
210
90
60
60
60
270
135
60
200
395
2.255
780
3.035
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ANEXO 4 – ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 005
ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 005
DISCIPLINA
Antropologia da Corporeidade Humana
Biologia Aplicada à Educação Física e Esporte
Desenvolvimento e Crescimento Humano
Fundamentos Filosóficos Aplicados à Educação Física
1º SEMESTRE História da Educação Física
Língua Brasileira de Sinais
Manifestações da Cultura Popular
Metodologia da Recreação
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1º SEMESTRE
Anatomia Humana
Aprendizagem Motora
Atividade Rítmica e Expressiva na Escola Básica
2º SEMESTRE Bioquímica do Exercício Físico
Didática da Educação Física
Organização da Educação Brasileira
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2º SEMESTRE
Fisiologia Humana Aplicada à Educação Física
Metodologia da Ginástica Escolar
Metodologia do Ensino do Atletismo Escolar
3º SEMESTRE
Metodologia do Ensino/Aprendizagem em Educação Física Escolar
Pedagogia do Esporte Escolar
Psicologia da Aprendizagem
SEMESTRE

APLICAÇÃO
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica

TOTAL
30
45
60
30
45
60
75
75
420
60
60
75
45
60
60
360
60
90
60
90
60
60
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CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

Cinesiologia
Informática Aplicada à Educação Física
Metodologia da Dança Escolar
Metodologia do Ensino da Natação Escolar
Metodologia do Ensino do Voleibol Escolar
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4º SEMESTRE
Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais
Higiene e Socorros Urgentes
Metodologia do Ensino do Basquetebol Escolar
Metodologia do Ensino do Futebol Escolar
Metodologia do Trabalho Acadêmico
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5º SEMESTRE
Estágio Curricular Supervisionado I
Estatística Aplicada à Educação Física e Esportes
Metodologia do Ensino do Futsal Escolar
Metodologia do Ensino do Handebol Escolar
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 6º SEMESTRE
Estágio Curricular Supervisionado II
Medidas e Avaliação em Educação Física
Metodologia das Lutas
Trabalho de Conclusão de Curso I
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 7º SEMESTRE
Estágio Curricular Supervisionado III
Metodologia do Ensino dos Esportes de Areia
Trabalho de Conclusão de Curso II

Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática

420
45
60
60
60
60
285
75
45
60
60
60
300
135
45
60
60
300
135
45
60
60
300
135
60
60
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CARGA HORÁRIA TOTAL DO 8º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA TOTAL DOS SEMESTRES
CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS A SER CUMPRIDA
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

255
2.640
300
200
3.140
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ANEXO 5 – ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 006

SEMESTRE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

ESTRUTURA CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 006
DISCIPLINA
Atividades Lúdicas Pré-Desportivas
Biologia Aplicada à Educação Física e Esporte
Fundamentos Filosóficos e Antropológicos Aplicados à Educação Física
História da Educação Física
Metodologia do Trabalho Acadêmico
Organização da Educação Brasileira
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 1º SEMESTRE
Anatomia Humana
Bioquímica do Exercício Físico
Didática da Educação Física
Informática Aplicada à Educação Física
Psicologia da Aprendizagem
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 2º SEMESTRE
Aprendizagem Motora
Estatística Aplicada à Educação Física e Esportes
Fisiologia Humana Aplicada à Educação Física
Metodologia da Iniciação ao Desporto Escolar
Metodologia do Ensino/Aprendizagem em Educação Física Escolar
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 3º SEMESTRE
Cinesiologia
Desenvolvimento e Crescimento Humano
Medidas e Avaliação em Educação Física

APLICAÇÃO
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática

TOTAL
90
60
60
60
90
60
420
90
60
90
75
60
375
75
90
90
90
90
435
60
75
90
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5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

Metodologia dos Esportes Individuais
Metodologia dos Jogos
Prevenção e Socorros Urgentes
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 4º SEMESTRE
Estágio Supervisionado I
Língua Brasileira de Sinais
Metodologia da Dança
Metodologia da Ginástica Escolar
Metodologia dos Esportes Coletivos
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 5º SEMESTRE
Estágio Supervisionado II
Metodologia da Recreação e do Lazer Escolar
Metodologia das Lutas
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 6º SEMESTRE
Educação Física para Pessoas com Necessidades Educativas Especiais
Estágio Supervisionado III
Trabalho de Conclusão de Curso I
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 7º SEMESTRE
Estágio Supervisionado IV
Trabalho de Conclusão de Curso II
CARGA HORÁRIA TOTAL DO 8º SEMESTRE
CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA TOTAL DOS SEMESTRES
CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS A SER CUMPRIDA
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica/Prática
Teórica
Teórica/Prática
Teórica

60
90
90
465
90
60
90
60
60
360
105
90
60
255
90
105
60
255
105
30
135
2.700
240
200
3.140

