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Resumo

O artigo apresenta uma ex-
periência na educação física es-
colar com a prática do velejar 
com alunos da rede pública de 
ensino no estado da Paraíba, 
Brasil. Faz isso considerando 
o saber conviver como compo-
nente para formação do desen-
volvimento humano. O velejar 
compreendeu uma experiência 
reflexiva, cujo objetivo foi am-
pliar a sensibilização para com 
o outro e para com o ambiente, 
numa relação mais integrativa. 
A pesquisa configurou-se como 
descritiva, de abordagem qua-
litativa, do tipo participante. 
Os sujeitos foram doze alunos 
do 7º ao 9º ano, matriculados 
no Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), crité-
rio de inclusão. 
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As intervenções foram orien-
tadas pela Pedagogia da Corpo-
reidade e foram registradas em 
fotos, vídeos e diário de cam-
po. Contou-se ainda com rodas 
de diálogos para discussões e 

textual. Dos resultados desta-
camos: a percepção do equilí-
brio ecológico e a sensibilida-
de pra com o  saber conviver. 
A prática da vela foi compreen-
dida como um jogo ambiental 

do modo de ser e conviver com 
a natureza. 

Palavras chave: Corporeida-
de; Meio Ambiente; Ensino; Jogo

Introdução

Inácio et al. (2005) nos mos-
tram que as práticas corporais em 
ambientes naturais, desenvolvi-
das em mares, no ar, em rios e 
cachoeiras, matas e montanhas, 
podem servir como espaços de 
reintegração entre os seres hu-
manos e a natureza, já que estes 
estão cada vez mais divergidos. 
Segundo estes autores, tais es-
paços ampliam as possibilidades 
do desenvolvimento da consciên-
cia de uma forma mais aprofun-
dada, por meio da percepção e 
compreensão da relação dialética 

“O VELEJAR ERA UM SONHO E SE 
REALIZOU”: educação ambiental 

no ensino da Educação Física
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do eu com o outro; e do eu com o 
mundo. [...] Este tipo de situação 
de movimento conduz o ser por 
caminhos de interações diretas, 
vertiginosas, envolvendo-o por 
meio de provocações orgânicas, 
motoras e psicossociais. Um fa-
tor contribuinte para isso é o sen-
timento de cooperação, que atra-
vés das situações que surgem 
durante as vivências com a natu-
reza, rompe com a lógica da sele-
tividade, onde se prevalece sem-
pre o melhor, o mais apto, o mais 
forte (BARBOSA et al., 2001).

As atividades de práticas cor-
porais com a natureza oportuni-
zam um constante contato com 
os valores naturais que podem 
ser utilizados também como meio 
de sensibilização dos participan-
tes para a conservação e pro-
teção do ambiente (MARINHO, 
2009; BRUHNS, 2009; HERAS, 
1999; BARROS, 2000). Daí a ne-
cessidade de se investir na for-

de lidar com conhecimentos di-
versos, que vão além do domínio 
da técnica de manipular os ins-
trumentos necessários para uma 
determinada atividade. O pro-

deve ser capaz de minimizar os 
impactos ambientais decorrentes 
das atividades, [...] conduzindo 
e provocando nos participantes 

jogo ambiental – vela.
No campo da Educação Físi-

ca, estudos já apontam possibili-
dades pedagógicas experienciais 
junto à natureza. Essas inves-
tigações elucidam a relação ho-
mem-natureza por meio das 

atividades de aventura, como um 

privilegiado para uma transfor-
mação do sujeito, da sociedade e 
das relações (MARINHO; INÁCIO, 
2007, p. 13). Faz-se necessário, 

-
ante neste cenário, esteja aten-
to às possibilidades de interven-
ção, sem deixar de trabalhar o 
que Heras (1999) pontua como a 
necessidade de intervenções mi-
nimizadoras de ações antrópicas 
de grande impacto ambiental.

Por conseguinte, este mesmo 
-

do ao meio, deve aproveitar as 
atividades de interação com a 
natureza como uma oportunida-
de para educar-se. Isso vai des-
de um alerta sobre algum risco 
desproporcional, concreto, até 
uma visão mais subjetiva, con-
siderando o homem integrado à 
natureza. Para tanto, é impor-
tante que tais práticas sejam re-
alizadas de forma sensibilizadora 
e consciente, objetivando des-
pertar nos atores envolvidos, um 
espírito de colaboração mútua.

Alguns autores fundamentam 
que a conscientização é uma das 
principais estratégias para mu-
dança de atitude do ser huma-
no perante a natureza (FREI-
RE, 1999). Por isso faz parte do 
objetivo geral do processo pe-
dagógico da Educação Ambien-
tal, a conscientização de si e do 
meio. Tal postura amplia a con-
cepção de que o homem não está 
na, mas com a natureza. Se-
gundo Betrán e Betrán (2006, p. 
180), as atividades realizadas em 
meio à natureza menos afetada, 
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constituem-se em três campos 
de atuação: turístico-recreativo;
rendimento-competição e educa-
tivo-pedagógico.

Diante da instigante temática, 
que prima pelo vivido experiencial 
envolto a natureza, desperta-nos 
pesquisar maneiras pedagógicas de 
sensibilização. Fazemos isso por 
meio de uma pedagogia centra-
da na comunicação do ser que 
busca não só interagir, mas im-
plicar-se e integrar-se ao meio 
que se insere. Assim, questio-
na-se para o estudo proposto, 
como as práticas corporais com 
a natureza podem ser pedagogi-
zadas, pensando nas situações 
de movimento geradas. Objeti-
va-se assim, analisar as expe-
rimentações corporais na prática 

presentes nas zonas de corporei-
dade (GOMES-DA-SILVA, 2011).

Percurso metodológico

A pesquisa caracteriza-se como 
descritiva, por envolver análise de 
observações diretas e intensivas 
em ambiente natural. Possui uma 
abordagem qualitativa, pois bus-

para os participantes da experiên-
cia e de que maneira os compo-
nentes combinam-se para formar 
um todo” (THOMAS; NELSON, 
2002, p. 323). Norteada por uma 
compreensão de realidade socio-
educacional, investiga fenômenos 
emergidos da relação social e in-
terativa a partir das circunstâncias 

-
tadas destas experiências. Tem, 
portanto, uma lógica existencial. 

Os pesquisados foram 12 
alunos da rede pública de en-
sino fundamental de João Pes-
soa - Paraíba - Brasil, com ida-
des entre 12 e 15 anos, de 
ambos os sexos. O critério de 
inclusão adotado foi a regula-
ridade da matrícula e assidui-
dade do aluno na escola, bem 
como o vínculo ao Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti), que articula um conjunto 
de ações para retirar crianças e 
adolescentes com idade inferior 
a 16 anos da prática do traba-
lho precoce, exceto quando na 
condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos. O programa com-
preende transferência de ren-
da, acompanhamento familiar e 
oferta de serviços sócioassisten-
ciais, atuando de forma articula-
da com estados e municípios e 
com a participação da socieda-
de civil, segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS).

Como instrumentos para co-
leta de dados, utilizou-se de um 
questionário semiestruturado, 
aplicado de forma conjunta em 
rodas de conversas, com ques-
tões propositivas. Ademais, por 
meio de um viés fenomenológi-
co, evidenciou-se as análises me-
diante a intuição intelectual da 
essência, buscando, assim, des-
velar a cotidianidade do mundo 
do ser onde a experiência vivida 
torna-se centro da análise. Nes-
te caso, a experiência, a vivência, 
são formas originais pela qual os 
sujeitos concretos interagem, im-
plicam e se integram ao mundo 
(GOMES-DA-SILVA, 2011).
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Pensando assim, atentou-se 
aos elementos informativos pre-
sentes nas zonas de corporeida-
de, entendendo estas como con-

relações entre ser e mundo, indi-
ciadas pelas sensações, sentidos 
e comportamentos tensionais. 

-
gurada nas vivências, cenário de 
ações implicativas, que acabam 
por representar a forma singular 
de ser. Utilizou-se para isso, diá-
rio de campo, para anotações in-
terpretativas do educador/pes-
quisador, e registro audiovisual 
das experiências práticas.

A metodologia de intervenção 
foi realizada conforme a estru-
tura de Cornell (1996; 1997) e 
Inácio et al. (2005), priorizan-
do a transdisciplinaridade por 
meio da sensibilização ambien-
tal. Em cada encontro – seis no 
total, com uma carga horária de 
3 horas/aula –, desenvolveu-se 
os quatro estágios indicados 
por Cornell (1996; 1997): (i) 
“Despertar o entusiasmo; (ii) 
“concentrar a atenção”; (iii) 
“dirigir a experiência”; e (iv) 
“compartilhar a inspiração”. O 
autor desenvolveu a metodo-
logia denominada “aprendiza-
do sequencial”, visando orga-
nizar as atividades, auxiliando 
o educador que busca por mais 
e melhores interações com o 
meio ambiente, trabalhando 
com a percepção dos elemen-
tos naturais. Propõe então cin-
co regras do ensinamento ao 
ar livre dirigidas a guias, mo-
nitores e educadores em geral 
que pretendem acompanhar 

algum grupo: (a) Ensine me-
nos e compartilhe mais; (b) 
seja receptivo; (c) concentre a 
atenção no grupo; (d) observe 
e sinta primeiro, fale depois; 
(e) crie um ambiente leve, ale-
gre e receptivo. Os princípios 
básicos subjacentes a essas 
regras são: interdependência, 
complementaridade, respeito, 
diversidade, cooperação, fle-
xibilidade, sensibilidade, inte-
resse e responsabilidade.

Na intervenção realizada, a in-
tenção foi que a presença do pes-
quisador fosse o menos invasiva 
possível. Por isso, as intervenções 
foram realizadas ao longo de dois 
meses. Inicialmente, a proposta 
interventiva foi apresentada à es-
cola e posteriormente aos pais e 
alunos, sendo esclarecidas todas 
as dúvidas referentes à participa-
ção no estudo. Aproveitou-se o 
ensejo para apresentar e assinar 
o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido.

As falas e discussões foram 
gravadas e transcritas, servindo 
de base para análise posterior, a 
partir da técnica metodológica da 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2009). Já os indícios corporais, fo-
ram analisados tendo como base 
a Pedagogia da Corporeidade 
(PC), de Gomes-da-Silva (2011). 
Tal pedagogia propõe um enten-
dimento diferenciado do proces-
so de ensino-aprendizagem. Ele-
gendo o jogo como alça central de 
acesso pedagógico, sugere uma 
ação intermediada pelo lúdico, 
compreendendo que o ser encon-

-
ração de sua corporeidade.



REBESCOLAR 49

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano I, V2 - Nov. 2015

como corpo-existência, manifes-
tada no cotidiano existencial, a 
PC reconhece que são as trocas 
energéticas, simbólicas e os vín-

homem no meio. Mais que isso, 
emerge com a consideração da 
pessoa em seu todo, integrada e 
indivisível nas relações sociais, 
histórico-políticas, culturais e 
naturais. Assim, podemos ava-
liar a corporeidade pela qualida-

estética, organizada a partir dos 
dados sensíveis: o que vê, o que 
cheira, o que escuta, o que faz 
vibrar, a maneira de se deslocar, 

-
tes sentidos se comunicam en-
tre si, evidenciando uma lógica 
própria (cinestésica), que possui 

Quando pensamos numa her-
menêutica da corporeidade pas-
samos a compreender as práticas 
corporais como obras da cultura 
(códigos sociais) e do inconscien-
te (atitudes corporais), a partir 
dos vestígios do movimentar-se 

posicionais e relacionais), privile-
giando nesses, o aspecto estéti-
co e sensível de sua ordenação. 
Nesta lógica, é possível pensar a 
corporeidade em termos peda-
gógicos, no sentido de propor-
cionar ao processo educativo, 
vivências, situações contextuais 

aprendizagem elaborarem no-

(GOMES-DA-SILVA, 2011).
Por conseguinte, para o es-

tudo proposto, utilizamos como 
fonte teórico-metodológica a 

Analítica Existencial do Movi-
mento da Pedagogia da Corpo-
reidade - PC (GOMES-DA-SILVA, 
2012). A partir destes, propo-
mo-nos analisar o saber convi-
ver das crianças (consigo, com o 
outro e com o meio ambiente), 
a partir de duas categorias: -
ciente e primordial, ambas desdo-
bradas em duas outras subcate-
gorias: (i) ,
onde o aprendente é levado a um 
estado de contemplação, perce-
bendo-se no e a partir do meio. 
Há aqui um diálogo interno, ínti-
mo, dele com ele mesmo (soliló-
quio), gerando, por sua vez, uma 
conscientização do vivido; e (ii) 
Convivência Primordial de Ante-
posição, referindo-se ao apren-
der a fazer enfrentamentos, li-
dando com o receio e o medo a 
partir de conhecimentos antes im-
plantados, chegando a estraté-

-
ca-se uma lógica integrativa, onde 
ocorra um agenciamento coleti-
vo para ação produtora de opor-
tunidades em prol de vínculos 
mais afetivos.

As bases de conceitos foram 
decorrentes das pesquisas de 
(HUIZINGA, 1992; CAILLOIS, 
1990; HEIDEGGER, 2007; GO-
MES-DA-SILVA, 2011), além de 
outras fontes mais recentes, 

-
ticas corporais com a nature-
za (MONTEIRO, 2003; INÁCIO, 
2005; BRUNHS, 2009; BETRÁN; 
BETRÁN, 2006).

Subdividimos a análise em 
dois pontos. No primeiro é apre-
sentado a ação pedagógica frente 
aos temas transversais, partindo 
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inicialmente dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCN’s), e 
também do arcabouço teórico re-
corrido. Em seguida, explanamos 
a vivência em si, ascendendo si-
tuações que servirão de referen-

-
xões. Fazemos isso partindo das 
transcrições das falas dos apren-
dentes e das anotações interpre-
tativas em diário de campo. Vale 
frisar que os nomes dos pesqui-
sados foram devidamente subs-
tituídos por códigos alfanuméri-
cos (P1, P2, P3 etc), mantendo 
o caráter sigiloso e ético da pes-
quisa. Tudo fora pensado de for-
ma pedagógica, seguindo um 
planejamento didático-metodo-
lógico que, ao tempo que pro-
porcionava o encantamento da 
prática, possibilitava um apren-
dizado dinâmico e envolvente, 
fazendo valer a situação lúdica 
como pivô da corporeidade.

Esclarecemos que foram res-
peitadas as diretrizes regula-
mentadas pela Resolução nº 
196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde/MS, sendo o projeto 
aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa com seres humanos 
da Universidade Federal da Pa-
raíba, sob número do protocolo 
272/09, folha de rosto 297426.

A ação pedagógica frente 
aos temas transversais

Dados os temas transver-
sais sugeridos pelos PCN’s (éti-
ca, saúde, pluralidade cultu-
ral, meio ambiente, orientação 
sexual, trabalho e consumo), 

referenciando aquilo que con-
cerne ao Meio Ambiente, te-
mos que a sociedade contem-
porânea vive um cultivo de 
atividades corporais praticadas 
em ambientes abertos e próxi-
mos da natureza. Contudo, se 
por um lado é possível perce-
ber nessas práticas uma busca 
de proximidade com o ambien-
te natural, também é necessá-
rio estar atento para as conse-
quências dos impactos que as 
atividades podem causar (po-
luição sonora, visual, degrada-
ção ambiental).

Mesmo reconhecendo as limi-
tações de uma atividade corpo-
ral para gerar uma percepção al-
truísta quanto às necessidades 
ambientais. Nós temos apos-
tado no jogo ambiental, nes-
te caso a prática da vela, como 
capaz de favorecer a percepção 
do equilíbrio dos sistemas e a 
necessidade de uma sociedade 
sustentável. Com a realização 
de atividades no meio natural, 
pode-se desenvolver uma atitu-
de de observador atento às mu-
danças, traçando possíveis rela-
ções que o meio estabelece com 
o organismo durante a prática. 
Há ainda o fomento a uma atitu-
de que busca minimizar as mar-
cas deixadas pelo homem no 
meio ambiente. 

Barros (2000) fundamen-
ta que as atividades ao ar livre 
(esportes de aventura, práti-
cas corporais na natureza, en-
tre outros) serão consideradas 
com “um propósito educacional” 
quando utilizar, como recursos 



REBESCOLAR 51

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano I, V2 - Nov. 2015

-
dos em ambientes naturais. A 
intenção é o desenvolvimen-
to educacional do ser-humano, 
impelindo-o a situações com-
plexas, de modo que ele possa 
confrontar aspectos de si mes-
mo, antes não conhecidos.

Nessa perspectiva de ensi-

à PC reconhecendo no outro o 
seu estado comunicativo corpo-
ral (ANTÉRIO; GOMES-DA-SIL-
VA, 2013). Através dos indícios 
corporais (euforia, medo, receio, 
movimentações mais brandas, 
outras mais enérgicas), sugeriu-
-se uma proposta didático-meto-
dológica voltada à educação am-
biental, a qual busca coordenar 
e integrar técnicas de execução 
de movimentos coerência com o 
ambiente natural, caracterizan-
do-se como “espaço-sujeito”. 

Atuando junto com o aprenden-
te, por meio de regras preestabele-
cidas e devidamente combinadas, 
a intenção foi trazer o educando 
para viver uma relação com a na-
tureza de modo mais integrativa, 
menos fragmentada. Trata-se de 
uma oposição a lógica reducionista 
e ao pensamento cartesiano. Para 
Monteiro (2003, p. 8), a relação 
homem-natureza favorece a “mu-
tações mais amplas na experiência 
existencial dos indivíduos em rela-
ção com o mundo”. Isto é, eu me 

-
za me provoca.

 O processo educativo fren-
te a uma ética ambiental é con-
tínuo e inacabado, tornando-

-
cação contemporânea. A Edu-
cação Física, por sua vez, es-
tabelece um vasto leque de 
atuação ao oferecer diferen-
tes e diversificadas possibi-
lidades pedagógicas. Cabe a 
ela, como aos demais compo-
nentes curriculares, servir de 
mediação educacional no pro-
cesso de interação do homem 
com a natureza. Isso significa 
produzir condições eficazes e 
propositivas para a atuação do 
educador físico que se predis-
ponha trabalhar de formamais 
integrativa com a natureza.

Pela Pedagogia da Corporeida-
de, pensamos uma educação in-
terativa, mediadora das relações 
socioculturais ambientais. Busca-
mos favorecer o outro em suas 
potencialidades, ofertando-lhe 
circunstâncias favoráveis ao 
processo de aprendizagem, por 
meio do jogo. Pensamos num 
movimento de anteposição, aju-
dando e cuidando do outro em 
prol de sua própria autonomia. 
Suspeitamos que assim esta-
remos auxiliando-o na aquisi-
ção do modo de ser brincante. 
Fomentamos uma educação na 
qual o educador crie situações, 

-
voráveis para que o outro seja 
capaz de assumir seus próprios 
caminhos, recorrendo a ludici-
dade para melhor enfrentar os 

(GOMES-DA-SILVA, 2011).
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Percebendo-se
com a natureza

Após a realização dos jogos 
ambientais, analisamos a pro-
dução textual dos aprendentes, 
provocados pela exposição de 
fotos, vídeos e música. Além do 
material de desenhos, do regis-
tro no diário de campo e da en-
trevista. Este material foi ana-
lisado pela ontologia do ser em 

-
do por Huizinga (1992) e Hei-
degger (2007), concebemos a 
experiência como fonte dizí-
vel do modo de ser do homem 
no mundo, localizada no tem-
po e no espaço. Nesse sentido, 
a fenomenologia nos é ideal por 
proporcionar uma compreensão 
da existência do ser, valorizando 
suas singularidades. 

Inicialmente, observamos que 

sobre a vida cotidiana dos alu-
nos, bem como sobre suas per-
cepções de ambientes ecologi-
camente equilibrados. Todos, 
apesar de já ouvirem falar em 
animais comum aquele ecossis-
tema (polvo, lagosta, tartaruga, 

ao vê-los em meio submerso. A 
surpresa aumentou ao saberem 
que a poluição afeta essa cadeia 
de equilíbrio de maneira direta. 

-
zeram uma analogia ao rio que 
existe próximo a comunidade 

existir muito material impróprio 
e desnecessário no rio: “Vejo lixo 

em todo lugar lá perto de casa, 
plástico e latinhas mais do que 
tudo. Eu acho que jogar lixo na 
rua, no rio é culpa nossa” (P3, 
13 anos). “Se lá onde moro fosse 
assim, todo dia iria sair pra brin-
car” (P4, 13 anos).

Ao conhecer as partes inte-
grantes do barco5 que foi utiliza-
do (retranca, leme, bolina, mor-
dedor, velame), surgiu grande 
interesse do coletivo. Contudo, 
antes da entrada em ambiente 
aquático, estimulou-se a turma 
com músicas e canções da cul-
tura popular que tematizassem a 
natureza. O intuito era, mesmo 
antes de adentrar no meio espe-

-
-

temente agradável, acolhedor, 
convidativo. Winnicott (1975), 
pediatra, psiquiatra infantil e psi-

do desenvolvimento emocional 
do ser humano, enfatizou que 
esta inclui a história total do re-
lacionamento individual da crian-
ça até seu meio ambiente espe-

uma ambiência favorável ao de-
senvolvimento, estimulado-
ra, instigadora. Para Winnicott, 
o ser humano, além de cres-

5 Para a intervenção, utilizou-se a embarcação tipo 
Dingue, que é um pequeno veleiro monotipo muito 
popular no Brasil. Apesar de não ser de uma categoria 
olímpica, tem muitos adeptos, sobretudo por unir as 
características de um barco de competição, que em 
regatas exige a presença de dois velejadores (um 
timoneiro e um proeiro), com ares de um barco de 
passeio. É recomendado para o velejo em águas 
abrigadas, podendo levar de uma a quatro pessoas. 
É considerado um excelente barco escola, por ser 
bastante simples e por não ser muito instável.
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sucessivamente as mais diver-
sas tarefas de integração, entre 
elas a unidade do si mesmo e do 
mundo em que habita. 

-
rando a ambiência a qual fora in-
tencionada, absorvendo os apren-
dentes à situação de brincadeira. 

dinâmica. Havia momentos em 
-

tes mais baixas, dentro da em-
barcação, assegurando-se frente 
ao risco que o simples balanço da 
embarcação causava. Outros op-
tavam em permanecer em partes 
de maior risco como a borda do 
barco, se divertindo com a verti-
gem causada. Entretanto, apesar 
do risco iminente, as situações fo-
ram pensadas de modo a ofere-
cer o mínimo de risco factual. Não 
obstante, o objetivo era estimu-
lar a sensação de risco, do medo, 
da vertigem, entendendo tais ele-
mentos como contribuintes para o 
processo de ensino-aprendizagem 
(CAILLOIS, 1990).

Referenciando os quatro pila-
res da educação, em relação ao 
saber conviver, as situações que 
conjugavam com a alteridade fo-
ram percebidas a partir das re-
lações afetivas que foram sendo 
estabelecidas durante a prática. 
A amizade, por exemplo, pode 
ser percebida no cuidado com o 
outro durante as intervenções da 
prática da vela, como pode ser 
observada na fala do Pesquisa-
do-3 (P3, 15 anos), ao declarar 
que “o velejo é uma das melho-
res atividades para se trabalhar 

em grupo, pois mesmo não que-
rendo, a pessoa trabalha, se-
não vai parar no fundo do mar”
(WINNICOTT, 1975).

Além do surgimento do com-
panheirismo, esse relato indica 
a necessidade técnica de aqui-
sição de habilidades coletivas. 
Esse resultado foi comprova-
do com o estudo de Monteiro 
(2003), que observou em suas 
pesquisas, que as práticas cor-
porais na natureza, favorecem 
a socialização entre os parcei-
ros envolvidos, e ainda, segun-
do Inácio (2005), possibilita o 
trabalho em equipe.

Quanto ao relacionamento in-
terpessoal, podemos observar, 
por exemplo, na função de reti-
rar a água da embarcação, que 

-
va na parte mais baixa do con-
vés, que mesmo sendo de extre-
ma importância era considerada 
de baixo valor representativo 
para os alunos, que atribuíam 
menor status a quem exercia. 
No entanto, não faziam distin-
ção entre funções de meninos e 
de meninas. Todos assumiram as 

como podemos perceber na fala 
de uma das aprendentes:

Na próxima vez eu quero ensinar 
o que eu aprendi e poder coman-
dar. Eu aprendi porque prestava 
atenção toda vez que o profes-
sor falava. Eu fazia do jeito que 
era pra fazer, então eu aprendi 
porque eu tenho capacidade de 
aprender, só isso (P7, 14 anos).
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Nesse caso, a aprendente 
destaca no seu relato a vonta-
de de voltar a realizar a ativida-
de da vela, mas no papel de li-
derança, uma vez que acredita 
ser capaz de aprender pela ob-
servação e se mostrar capaz de 
conduzir as pessoas com segu-
rança. É importante ressaltar os 
estudos de Oliveira (2000), que 
nos apresenta as práticas cor-
porais na natureza como forma 
de melhorar os aspectos de de-
senvolvimento pessoal, tornan-

-
tes em si mesmo.

Relacionando estes fatores de 
desenvolvimento pessoal às re-
lações de amizade por Montei-
ro (2003), foi possível observar 
que o desenvolvimento pessoal é 
crescente a partir de um bom re-
lacionamento com o próximo. Em 
contrapartida, notou-se também 

ser atribuída a partir de uma au-

desenvolvidas. E isso cabe aque-
le que media e assegura o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. 
No caso, o professor.

Foi observado que um dos 
aprendentes, mesmo referindo-
-se a uma colega muitas vezes 
sem respeito, atribuindo-lhe 
apelidos ofensivos, se mostrou 
em êxtase, ao compartilhar e 
atuar lado a lado com ela, crian-
do laços interativos por dividi-
rem momentos juntos. As prá-
ticas corporais na natureza, por 
serem realizadas também em 
grupo, apresentam característi-
cas fortes de ação coletiva. So-
bre isso, Bruhns (2009) declara 

que o cenário favorece também 
estes aspectos, além da assun-
ção de risco, como aponta.

Os trechos das falas a seguir 
retratam situações de preocupa-
ção consigo e com o outro: “Vai, 
vai! Você tem que colocar o con-
trapeso!” (P9, 13 anos). Esta fra-
se foi bastante utilizada, quando 
realizavam o movimento de es-
cora em dupla, para equilibrar o 
barco. Tal movimento caracteri-
za-se como uma compensação 
de peso, onde a vela do barco 
inclina para um lado em certos 
momentos, exigindo do veleja-
dor o contrapeso por meio do 
próprio corpo em movimento.

Em certo momento da prá-
tica da vela foi observado e 
sugerido por um dos alunos: 
“Professor, por que ela não fica 
no contrapeso, vai ser melhor, 
ela pesa mais. Deixa eu levan-
tar a madeira” (referindo-se a 
bolina), disse o P5, de 14 anos. 
Nesse sentido, compreendendo 
a aprendizagem à luz dos con-
ceitos de Brito (1997), como um 
processo que envolve as esfe-
ras cognitivas, afetivas e moto-
ras, foi proporcionado por meio 
do jogo ambiental uma educa-
ção solidária ou colaborativa.

Analisando essa dimensão do 
Saber Conviver, a preocupação 
com a preservação ambiental 
foi outra característica bastan-
te observada entre os sujeitos 
participantes da pesquisa. O 
cuidado de não poluir a natu-

experiência, destacados nas fa-
las do P6: 
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Como o professor me perguntou 
o que eu tinha feito pra o cane-
co não cair, respondi que era só 
pegar uma cordinha e amarrar 
sobre ela e o canequinho estava 
seguro. [...] aí a gente teve que 
voltar para pegar o canequinho. 
A primeira vez não deu, a força 
do mar não deixou e ele acabou 
afundando. Que triste não é, po-
bre da tartaruguinha que pegá-lo 
(P6, 14 anos).

A conscientização acerca da 
ação indevida do homem na natu-
reza foi sendo gradativamente tra-
balhada nas ações. Buscou-se, a 
partir da zona instaurada na brin-
cadeira, levantar questões provo-
cativas, que pudessem eclodir em 
discussões coletivas. P7, de 14 
anos, instigado por uma tentati-
va de não deixar uma garrafa de 
plástico na água, disse: 

Pouco depois que eu deixei cair 
uma garrafa acidentalmente, eu 
pensava que iríamos voltar pra 
casa normalmente, mas você me 
fez abrir os olhos e disse que ia 

-

uma imensa vontade de pegar a 
garrafa. Foi aí que reconheci al-
guns erros pequenos, mais que 

-
zerem por vontade própria e não 
por acidente.

Nesses trechos da produ-
ção textual dos alunos, pode-se 
notar que já aparece uma so-
lução para um dos problemas 
que surgiu durante a prática da 
vela, demonstrando claramente 

-
ção de valores e atitudes dian-
te das experiências vivenciadas. 

Como aponta Brunhs (2009), 
referindo-se as práticas corpo-
rais na natureza como um mo-
mento em que desencadeia uma 
consciência ecológica em seus 
praticantes, é possível sensibili-
zá-los para os cuidados com o 
meio ambiente e o respeito às 
suas condições de preservação. 
Outra fala interessante que sus-
tenta este concernimento gera-
do, foi quando uma das apren-

As consequências que tive nes-
ta viagem foram todas boas, são 
tantas que nem sei por onde co-
meçar. O que mais me chamou 
a atenção foi a palavra poluição. 
Essa palavra não tinha nem uma 
importância para mim, após este 
passeio, passou a ter um valor 
imenso (P4, 13 anos).

Nota-se nos registros escri-
tos dos alunos, ao se referirem 
ao amadurecimento das ques-
tões ambientais assumidas du-
rante a atividade, que certos 
valores foram absorvidos, so-
bretudo por conta do respei-
to para com si mesmo, com o 
outro e com a natureza. Condi-
cionamos isso ao processo sen-
sibilizador provocado pela pró-
pria vivência, que interagecom 
o ser, mostrando-lhe que é pre-
ciso equilíbrio na relação ho-
mem-natureza.

Os aspectos emocionais vi-
vidos nos jogos ambientais po-
dem ser encontrados a partir 
de duas polarizações, tal como 
aponta Marinho (2009). Temos 
as positivas, como prazer, ale-
gria e satisfação. Por outro lado, 
há as negativas, como dor e 
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medo. Estes aspectos durante a 
prática podem se propagar para 
outras situações, além do mo-

de circunstâncias passadas, sen-
do levadas para vida cotidiana. 

Desejava muito mal as pessoas 
por ser sozinho na classe. Agora 
não desejo tanto como antes, só 
o necessário (risadas). Aprendi 
também que não se deve brigar 
por tudo. Cumpri minha missão 

-
param da limpeza da natureza 
(P4, 13 anos).

Foi observado também a per-
manência da alegria e sorriso fácil 
mesmo nos momentos que havia 
necessidade de maior concentra-

corporeidade nas circunstâncias da 
prática de vela, alguns indícios le-
vam a crer que a experiência pro-
porcionou uma abrangente inte-
ração homem-natureza: abrir os 
braços, fechar os olhos, respirar 
profundo, esforçar-se para che-
gar na linha do horizonte, tocar na 
água e perceber novas tempera-
turas, dúvidas sobre a direção do 
vento, diferenças de ondas, de co-
loração da água, estar próximo ao 
alto mar, observar uma parede de 
corais, foram algumas das experi-
ências vividas.

As sensações de prazer tam-
bém se fizeram valer, tal como 
aponta a fala de P2, de 14 anos, 
ao declarar que: “Velejar era 
um sonho e se realizou”. Neste 
mesmo sentido, outra apren-
dente confidenciou: “A gente 
teve que voltar, mas graças a 
Deus não demos viagem per-
dida. Eu não poderia deixar de 

falar isso. Fui na curiosidade, 
mas amei tudo que vivi”. (P5, 
13 anos).

Outra observação que desta-
camos foi nas práticas corporais 
na natureza, que chamamos de 

, uma sensação de prazer e 
relaxamento, onde nem mesmo a 
tarefa e o desgaste físico são su-

de prazer advindas pelo ambien-
te. Quanto aos aspectos do sa-
ber conviver com os equipamen-
tos, a prática da vela foi dividida 
em funções, pois de acordo com 
a localização dos praticantes na 
embarcação, poderia ser distri-
buídas como: função de tirar a 
água do barco; segurar o cabo 
da retranca; levantar ou baixar 
a bolina; e observar o ambiente 
ao redor à procura de elementos 
peculiares ao mar (BOND, 1979; 
FERNANDES, 1989). As funções 
foram exercidas conforme soli-
citações por parte do professor, 
não havendo problemas na reali-
zação. Em alguns momentos fo-
ram sugeridas trocas de funções 
para melhor adaptação e conhe-
cimento amplo entre os sujeitos 
praticantes da atividade.

Algumas técnicas básicas, 
como movimento de escora, fo-
ram apresentadas aos aprenden-
tes, e o entusiasmo em apren-
der um pouco da prática da vela 
foi bastante evidente, tal como 
declara P11, de 14 anos: “O que 
achei do maravilhoso passeio no 
mar foi que eu aprendi um pouco 
a velejar. Tem o bordo e também 
a vela [...]”. Observando-se a pre-
ocupação do gerenciamento dos 
riscos, aqui se percebe que além 
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do areio de contrapeso, o morde-
dor também está sob vigilância do 
praticante. Algumas execuções in-
corretas durante a prática foram 
destacadas durante o velejo para 
serem evitadas e minimizar os ris-
cos durante a prática.

Pôde ser observado um des-

na realização da função de asse-
gurar a aceleração do barco (com 
os pés), e na segunda, o contra-
peso exagerado, executado em 
estado de euforia. Isso nos leva 
a crer no aprendizado da convi-
vência durante a prática da vela 
devido aos riscos e a necessida-
de de companheirismo para re-
alizarem a tarefa. Logo, cada 
um assume seu papel da me-
lhor forma possível, entenden-
do que sua função é colaborati-

disso é uma maior aproximação 
com a natureza. Por exemplo, ao 
se afastarem um pouco do âm-
bito terrestre, e perceberem um 
ambiente mais preservado no 
espaço aquático, houve mani-
festações e curiosidade por en-
contrarem uma água tão limpa. 
O compartilhamento dessa des-
coberta foi imediato, quando uns 
mostravam aos outros a água do 
“alto mar” mais cristalizada que 
a das margens.

Em relação a curiosidade e o 
reconhecimento do ato de ve-
lejar, percebeu-se a surpre-
sa dos aprendentes ao sabe-
rem que era de fato o vento 
que estava fazendo força sobre 
a vela. “Tio, o barco tá rápido 
assim só com o vento é?”, dis-
se P3 (15 anos). A força motriz 

do barco vinha da própria na-
tureza. Saberes como estes, 
adquiridos coletivamente, sus-
tentam a premissa de que a 
prática corporal com a natu-
reza proporciona descobertas 
constantes e imediatas. Para 
aprender com a natureza basta 
estar com ela, fazer-se parte 
dela, respeitando-a e cuidan-
do-a. É uma espécie de retroa-
limentação, onde o ser se cui-
da cuidando do outro e do meio 
no qual está usufruindo.

A relação ser-humano e natu-
reza, estabelecida por meio dos 
jogos ambientais, traz consigo 

em várias áreas da formação 
humana. Neste caso, a educa-
ção é entendida como um pro-
cesso direto, em que o educa-
dor assume o papel de cuidador 
de seus educandos e do meio. É 
preciso atentar-se para a res-
ponsabilidade de não deixar 
rastro, de preservar o máximo 
possível a condição natural. Os 
conhecimentos produzidos per-
mitem o desenvolvimento de 
uma compreensão de si em re-
lação ao outro e ao meio.

A PC sistematiza os jogos am-
bientais como possibilidade de 

-
gógica, ou seja, é preciso que se 
pense natureza e educação por 
meio de uma diagramação com-
plexa considerando o individual, 
o social e o ambiental de maneira 
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integrada. Trata-se das Ecologias 
do Ensino da PC, conforme Go-
mes-da-Silva (2014): ensinando 
na natureza e deixando-se ensi-
nar por ela. Dessa forma, distin-

ao processo de ensino-aprendi-
zagem, como caminho de uma 
conduta ética frente à natureza 
e aos outros seres humanos.

A inserção da prática da vela, 
como um jogo ambiental, para 
um grupo de escolares que nun-
ca havia velejado, trouxe à tona a 
necessidade de inclusão na edu-
cação física escolar jogos que te-
nham como cenário ambientes 
naturais mais preservados, menos 

-
cia de estudos nessa área de atu-
ação. É preciso pensar uma Edu-
cação Física, por exemplo, mais 
próxima à natureza, desvinculan-
do-se um pouco do esporte com-
petitivo ou dos índices de melho-
ria da aptidão física.

A formação do professor de 
educação física deve abranger 
uma sensibilização para com os 
jogos ambientais, visto que este 
conteúdo é pouco valorizado. As-
sim, pensar no papel do educador 
atuante em meio natural, pouco 

de que este deve ir além do ins-
truir, treinar, supervisionar. É preci-
so que dê direção, conduza estan-
do junto. Nesse caminho, o seu ato 
de conduzir permite ao educando 
a possibilidade de descobrir, criar 
e construir. Assim, ensinar pas-
sa de transmissão de informação 
para condução e cuidado para com 
o grupo e para com o meio.

O intuito deste estudo foi pos-
sibilitar uma compreensão provi-
sória de alguns elementos funda-
mentais para a sensibilização do 
homem em meio a natureza. Bus-
cou-se compreender, de maneira 
existencial, melhores formas de 
atuar e explorar ambientes pouco 

-
sibilidades pedagógicas alterna-

e estar com a natureza.
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