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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física é um componente curricular na escola que precisa de 

um currículo que possa efetivamente dar conta de suas competências e 

habilidades, principalmente no que tange a dois aspectos primordiais deste 

componente: o corpo e o movimento.  

Em confluência com tal abordagem, Neira e Nunes (2009, p. 19) 

afirmam que é necessário “uma democratização curricular da Educação Física, 

dado seu status de componente curricular que trata pedagogicamente do 

patrimônio da cultura corporal da humanidade”.  

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no âmbito curricular e 

apontamentos pedagógicos que tratam a Educação Físicaapresentam para tal, 

competências específicas para os níveis de ensino. O referido documento 

indica que  

 

é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas 

diversas formas de codificação e significação social, entendidas como 
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio 
cultural da humanidade (BNCC, 2017, p. 171). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs trazem uma proposta de 

problematizar os conteúdos de ensino a partir dos Temas Transversais que 

são divididos em Ética, Trabalho e Consumo, Orientação Sexual, Meio 

Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural.  

Nesse horizonte, o desenvolvimento da transversalidade do tema meio 

ambiente nas aulas significa ampliar a consciência moral e ética dos 
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estudantes, e, consequentemente, irá possibilitar a manutenção ou melhora 

da sua qualidade de vida, da sua família e da sociedade em geral.  

Diante do contexto apresentado, tomando por base a Lei nº 9.795/99, 

que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com foco na 

temática “Meio Ambiente e Educação Física” foi desenvolvido o projeto 

intitulado “A Educação Física como instrumento de convergência no contexto 

Família, Comunidade e Meio Ambiente” cujo objetivo geral consistiu em 

discutir a temática do Meio Ambiente nas aulas de Educação Física, abordando 

as vivências das práticas de Atividades Físicas, Esporte e Lazer nos 

espaços/ambientes do município, dando uma contribuição para melhoria da 

qualidade de vida e das práticas ambientais desenvolvidas numa Escola 

Pública no Município de Cabaceiras, PB. 

O espaço de realização foi a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz da 

cidade de Cabaceiras - PB, com as turmas de 6° ano e 7° ano, totalizando o 

número de 35 alunas.Como produto final, foi desenvolvida uma cartilha 

abordando o tema citado, construída a partir de leituras, pensamentos, 

discussões e estudos feitos em sala de aula na visão das próprias alunas, 

assim como pesquisas de campo como cumprimento das atividades propostas 

do referido estudo.  

 

RESULTADOS E/OU DISCUSSÕES 

 

Pensamos que a Educação Física deve estararticulada e preocupada com 

as questões ambientais e sociais dentro de cada realidade existente. 

Pensando nisso, colocamos em questão nas aulas o tema da Educação Física 

como instrumento de debate entre a comunidade escolar, família e meio 

ambiente. “As intervenções nas aulas de Educação Física, bem como nos 

eventos temáticos orientados para as questões relacionadas ao meio 

ambiente, se mostram como um caminho possível para a condução do 

trabalho” (CANCIGLIERI, 2011, p. 13). Partindo desse pressuposto, vale 

salientar a importância de se entender os espaços utilizados para as nossas 
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aulas de Educação Física na escola, assim como, poder perceber quais os 

espaços/ambientes da cidade que podem ser utilizados para as diversas 

práticas de atividades físicas, de esporte e lazer. 

Como ações propostas pela Educação Física, desenvolvemos a Palestra, 

a Caminhada e o Lanche Saudável com a presença e participação da família e 

da comunidade em geral para a vivência da prática da Caminhada como 

forma de Atividade Física. Nessa perspectiva, a Educação Física realiza as 

suas atividades na maioria das vezes ao ar livre, sendo que por meio destes 

momentos ocorre a formação de convicções sobre o meio ambiente e sua 

proteção. Além disto, o contato direto com o meio natural pode amenizar o 

estresse e a sobrecarga intelectual, além da manutenção da qualidade de vida 

(MARIA, 2012). A etapa seguinte foi a realização das entrevistas feitas pelas 

alunas com a comunidade local. 

A entrevista contava com 6 questionamentos. A primeira pergunta foi: 

Você pratica alguma atividade física? Resposta: 29 pessoas responderam SIM 

e 20 pessoas responderam NÃO.Quando questionados sobre qual ou quais 

tipos de atividades físicas eram praticadas, as mais elencadas foram: 1° - 

Caminhada; 2º - Ciclismo/Andar de bicicleta; 3° - Aulas de Educação Física; 

4° - Musculação e Futebol; 5° - Hidroginástica, Aeróbica e Vôlei. 

Como vemos, a atividade física de maior incidência é a caminhada, que 

“é o exercício mais popular, não implica custos, não requer local específico de 

prática, e a maioria da população pode praticar, sendo a forma de atividade 

física aeróbia de mais fácil acesso” (SAMPAIO, 2007, p. 21). Em termos 

ambientais a caminhada fomenta a proteção do ambiente e o contato com a 

natureza. 

A seguinte questão perguntava: Você apresenta algum tipo de doença? 

Resposta: 17 pessoas responderam SIM e 32 pessoas responderam NÃO. 

A questão: Você tem conhecimento dos benefícios da prática da 

atividade física? Resposta: 35 pessoas responderam SIM e 14 pessoas 

responderam NÃO. 

Outro questionamento: Quais os locais ou espaços aqui na cidade você 
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utiliza para a prática de atividade física? Os mais respondidos foram:1° - 

Outros; 2º - Pista; 3° - Ruas; 4° - Área de Lazer e Ginásio; 5° - Academia da 

saúde; 6° - Praças, Academia e Campo de futebol; 7° - Escola. 

Vale salientar que as opções dadas para resposta foram: Área de lazer, 

Ginásio, Academia da saúde, Praças, Campo de futebol, Escola, Ruas da 

cidade, Pista, Academia e Outros. 

A última questão perguntava: Você concorda que a nossa cidade têm 

espaços adequados à prática de atividade física? Respostas: 46 pessoas 

responderam SIM e apenas 3 pessoas responderam NÃO. 

Na referida cartilha estão presentes questões que tratam da ATIVIDADE 

FÍSICA, são elas: conceitos; considerações sobre atividades físicas para 

crianças, adolescentes, adultos e idosos; benefícios da atividade física e dicas 

de orientação para a prática da mesma.  Todo o texto foi produzido pelas 

alunas das turmas do 6° ano da Escola Abdias Aires de Queiroz durante as 

aulas teóricas, a partir de estudos, leituras, exibição de vídeos e pesquisas 

sobre a temática, com a orientação da professora. 

A Parte II da Cartilha apresenta os resultados obtidos a partir das aulas 

de campo com as entrevistas realizadas com a família e comunidade em 

geral. A Parte III da Cartilha apresenta os registros fotográficos da 

comunidade praticando atividades físicas nos locais e espaços físicos da 

cidade e da Caminhada Saudável. É importante destacar que os registros 

foram feitos pelas alunas do 6° e 7° ano. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Diante do que foi proposto inicialmente, percebemos a importância da 

disciplina Educação Física presente cada vez mais na escola aliada a um 

Projeto Político-Pedagógico para realizarmos trabalhos como este que foi 

realizado. Por conseguinte, é notório que temos alunos cada vez mais 

envolvidos e participativos nas vivências e práticas de Atividades Físicas, 

Esportes e de Lazer, sejam proporcionadas pela Escola ou por outras 
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Entidades, e, além disso, estão repassando as informações adquiridas na 

escola para outras pessoas sobre a importância da prática regular das 

atividades físicas. 

Por fim, consideramos que a Atividade Física é essencial para uma 

melhor qualidade de vida e saúde das pessoas e entendemos que sua 

práticaregular estimula uma vida ativa e saudável. Percebemos também que 

muitas pessoas estão cada vez mais buscando praticar uma atividade física, e 

que a mais praticada no município de Cabaceiras é a caminhada. Finalmente, 

vimos que as pessoas entrevistadas concordam que a cidade de Cabaceiras 

oferece locais e espaços/ambientes que são adequados à prática de Atividade 

Física, Esporte e Lazer e que oferecem condições de se manterem fisicamente 

ativos. 

Consideramos,do ponto de vista acadêmico, social e ambiental que este 

trabalho apresenta resultados bastante significativos não somente para a 

Escola e a disciplina Educação Física, mas também para a Gestão Municipal, 

que, serve de referência para analisar os locais/ambientes destinados às 

práticas de Atividades Físicas, Esportes e Lazer proporcionando aos munícipes 

uma melhor qualidade de vida. 
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