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APRESENTAÇÃO 

Esta unidade didática tem como finalidade, partindo dos princípios da prática 

corporal e visando a interdisciplinaridade, trabalhar com a valorização e a 

conscientização da caminhada em ambientes naturais para que haja o respeito e a 

relação harmoniosa do esporte com a ecologia. 

A Educação Física, por ser uma disciplina essencialmente prática, pode 

contribuir positivamente através de atividades junto à natureza, despertando nos 

alunos atitudes de preservação e conservação relacionadas à questão ambiental. 

Os objetivos e os propósitos educacionais da Educação Física foram se 

modificando ao longo do tempo e, as várias tendências pelas quais a Educação 

Física passou nos últimos tempos ainda hoje influenciam a formação do profissional 

e suas práticas pedagógicas. Na Educação Física, assim como em outros 

componentes curriculares, não existe uma única forma de pensar e implementar a 

disciplina na escola. 

No Brasil, a Educação Física recebeu influencias da área médica, com 

ênfase nos discursos pautados na higiene, na saúde e na eugenia dos interesses 

militares e também a partir do final da década de 1960, dos grupos políticos 

dominantes, que viam no esporte um instrumento complementar de ação. A partir da 

década de 1980, em virtude do novo cenário político, esse modelo de esporte de alto 

rendimento para a escola passou a ser fortemente criticado e, como alternativas 

surgiram novas formas de pensar a Educação Física na escola. Dessas 

considerações resultou um período de crise que culminou com o lançamento de 

diversos livros e artigos que buscavam, além de criticar as características reinantes 

na área, elaborar propostas e pressupostos que viessem a tornar a Educação Física 

mais próxima da realidade e da formação escolar (DARIDO, 2007). 



Esta Unidade Didática apresenta uma proposta pedagógica na qual a 

Educação Física é entendida como uma disciplina que introduz e integra o aluno na 

cultura corporal, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir das atividades físicas em benefício do exercício 

crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida (BETTI, 1994). 

Essa nova significação atribuída a Educação Física ultrapassa a ideia de 

estar voltada apenas para o ensino do gesto motor correto, muito mais que isso, 

cabe ao professor de Educação Física problematizar, interpretar, relacionar e 

analisar com seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma 

que estes compreendam os sentidos e significados nas práticas corporais. 

 Após um período formal de aulas, os alunos deveriam ter condições de 

manter uma prática esportiva regular, se assim o desejassem, sem o auxílio de um 

especialista. Esse objetivo torna-se mais possível de ser atingido quando os alunos 

vivenciam as diferentes práticas da cultura corporal e compreendem o seu papel na 

sociedade. Numa dimensão mais acentuadamente sociocultural, devem ser 

esclarecidas aos alunos, as relações entre o esporte e a sociedade em que vive, e 

as adaptações necessárias para a prática do esporte voltado para o lazer. Assim, 

será possível ao aluno demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, 

bem como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias 

manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 

conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal (DARIDO, 2007). 

A caminhada em ambientes naturais visa comtemplar uma perspectiva 

alternativa de estimular o aluno à valorização ambiental, proporcionando novas 

experiências corporais, contribuindo assim, para uma melhor qualidade de vida dos 

praticantes desta modalidade esportiva. É fato que a falta de conscientização da 

sociedade agrava cada vez mais os problemas ambientais ameaçando o futuro da 

existência humana. Diante desses fatos, a Educação Ambiental pode ser trabalhada 

a partir da Educação Física, em uma perspectiva interdisciplinar, conscientizando os 

alunos a preservarem o nosso meio ambiente e, enquanto área pedagógica, educar 

nossos alunos no sentido de tomarem uma contraposição à devastação ambiental. 

 

 



 

INTERAÇÃO COM O AMBIENTE NATURAL 

 Para Gomes (2004), as práticas físicas em ambiente natural são a 

alternativa às práticas esportivas tradicionais, demasiadas reguladas, cada vez mais 

exigentes e seletivas, nas quais o espírito de aventura e confraternização vai 

diminuindo. 

 As experiências advindas do estudo teórico e aplicadas sobre vivências na 

natureza tem permitido a possibilidade de se estudar e avaliar experiências 

ambientais que levam a um processo de crescimento interior e conscientização, 

visando programações lúdicas educativas no contexto da educação ambiental. 

Dentro deste contexto, além das várias atividades que são desenvolvidas 

pela Educação Física, a caminhada por trilhas naturais torna-se mais uma opção 

para as aulas, pelo fato de serem praticadas em diferentes ambientes ofertando ao 

aluno, novas vivências corporais. Atualmente, a caminhada em trilhas naturais é o 

esporte de aventura que mais cresce em todo o mundo, por ser praticado em um 

ambiente natural e de baixo custo, despertando nos praticantes a valorização, 

preservação e mudança de comportamento em relação ao meio ambiente e, 

também faz com que eles adquiram hábitos mais saudáveis melhorando a sua 

qualidade de vida (ASSUNUMA; PEREZ, 2009). 

 

 

OBJETIVOS DA UNIDADE DIDÁTICA 

Apresentar uma metodologia interdisciplinar a partir da Educação Física, que 

estimule o aluno à valorização ambiental, proporcionando novas experiências 

corporais com esta prática e, consequentemente, a aquisição de hábitos saudáveis e 

melhor qualidade de vida. 

Realizar uma descrição histórica sobre os Jogos Mundiais da Natureza 

ocorridos em Foz do Iguaçu no ano de 1997 e, estudar o desenvolvimento dos 

esportes de aventura e, de como essas práticas integram o homem a natureza. 



Conscientizar o educando da importância de mudar de atitude e 

comportamento com relação às questões ambientais e, despertá-lo para a 

importância de se preservar e cuidar do meio ambiente e do meio em que vive. 

Trabalhar com os alunos as questões técnicas e os procedimentos 

adequados para a realização de uma trilha em ambientes naturais, para que a 

mesma seja realizada com o máximo de segurança possível. E a realização efetiva 

da prática de uma trilha em ambientes naturais. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA – ETAPAS E ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Esta Unidade Didática apresenta quatro etapas que se relacionam entre si e 

possibilita situar os alunos no universo das caminhadas em trilhas naturais, visando 

ampliar seus conhecimentos sobre novas vivências corporais e, numa dimensão 

mais acentuadamente sociocultural, esclarecer aos alunos as relações entre 

esporte, sociedade e preservação ambiental.  

A primeira etapa propõe a interdisciplinaridade aos colegas professores das 

outras áreas do conhecimento, convidando-os a participar do projeto e, 

posteriormente usar a experiência da aplicação teórica e prática do mesmo em suas 

disciplinas. 

A segunda etapa propõe aos alunos que se faça uma descrição histórica 

sobre os Jogos Mundiais da Natureza, realizados em Foz do Iguaçu em 1997 e, na 

contribuição que este evento teve para a melhoria das relações existentes entre os 

esportes, o homem e a natureza. 

A terceira etapa trabalha com a conscientização ambiental para que o 

educando desperte para a importância de se preservar, respeitar e cuidar do meio 

ambiente e do meio em que vive, mudando de atitude e comportamento com relação 

às questões ambientais. 

A quarta etapa propõe estudar os benefícios para o condicionamento físico 

que a caminhada, enquanto atividade física proporciona ao corpo, bem como 

trabalhar com os alunos, as questões técnicas e os procedimentos adequados para 

a realização de uma trilha em ambientes naturais, para que a mesma seja realizada 



com o máximo de segurança possível. E finalmente, a prática efetiva da realização 

de uma trilha em ambientes naturais com os alunos e professores que estiverem 

participando deste projeto. 

O tempo necessário para a realização das etapas propostas nesta Unidade 

Didática poderá variar de acordo com as especificidades de cada localidade. 

Portanto o professor tem a liberdade para adequá-las ao contexto da realidade de 

cada escola. 

 

 

 PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

A avaliação dos alunos acontecerá de forma contínua, processual, durante o 

desenvolvimento das atividades propostas, observando-se os seguintes aspectos, 

por meio de registro escrito (diário de bordo a ser elaborado pelo professor ao longo 

da realização das atividades e, também com base nos registros efetuados pelos 

alunos): participação ativa, demonstração de atitudes colaborativas, interesse 

demonstrado nas discussões, desenvoltura na realização das práticas, respeito às 

normas estabelecidas para a realização das atividades e organização adequada ao 

contexto. 

Essa proposta visa realizar o registro do progresso da experiência de ensino 

aprendizagem dos alunos, seus avanços e dificuldades apresentadas. É importante 

que os resultados obtidos sejam analisados com uma indicação do alcance ou não 

dos objetivos de aprendizagem propostos e, que sirvam de feedback para que o 

professor possa verificar a viabilidade dessa proposta metodológica – Caminhadas 

em Trilhas Naturais: Uma Perspectiva Interdisciplinar a Partir da Educação Física. 

 

 

 

 



ETAPA 1 - INTERDISCIPLINARIDADE 

 JUSTIFICATIVA 

 Propor aos professores da escola que a educação ambiental, através de 

caminhada em trilhas naturais, seja trabalhada a partir da educação física, em uma 

perspectiva interdisciplinar, convidando os professores das diversas áreas do 

conhecimento a participarem do projeto e, posteriormente usar a experiência da 

aplicação teórica e prática do mesmo em suas disciplinas. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar uma metodologia interdisciplinar a partir da educação física que 

estimule os professores a participar do projeto. 

Propor a participação dos professores das outras disciplinas para que se 

integrem ao projeto. 

 

   ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Primeiramente apresentar a proposta pedagógica à equipe docente, direção, 

equipe pedagógica e professores e em seguida convidar todos a participarem da 

aplicação da proposta pedagógica, propondo assim, uma interação com os demais 

professores e criando pontos de convergência entre a educação física e as demais 

disciplinas. 

  

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Gonzáles & Fensterseifer ( 2005), a interdisciplinaridade se 

faz necessária hoje, pois num passado recente do desenvolvimento da ciência a 

compartimentalização do saber foi incentivada e com ela a valorização da 

disciplinaridade, da fragmentação do conhecimento. Sob a ótica do paradigma 



analítico (cartesiano) se consolidou a crença de que a divisão dos problemas 

maiores resultaria na compreensão e solução mais fácil destas, o que, 

consequentemente, levaria ao entendimento e solução do todo. O conhecer bem 

cada parte gerava mais confiança quanto à capacidade de dar conta dos problemas.              

Há apenas algumas décadas a interdisciplinaridade está em pauta no Brasil, 

ao menos no campo teórico, com autores como Japiassu (1976) e Fazenda (1979), 

compreender hoje a questão da interdisciplinaridade é, acima de tudo, conhecer o 

ser humano em seu dimensionamento histórico-social. 

 Enfim, a interdisciplinaridade deve ser entendida no âmbito do processo de 

ensino-aprendizagem, principalmente quanto a dois aspectos, embora imbricados 

(Auth, 2002) por um lado, a indispensável aproximação, troca e cumplicidade dos 

colegas professores para dar conta do entendimento de uma situação-problema na 

qual fica constatada a importância e a necessidade dos saberes das varias áreas e, 

por outro, apoiado em autores como Freire (1997, p. 133-134), a não ficar restrito à 

“quase exclusividade dos conteúdos” para não privilegiar uma compreensão muito 

estreita do que é ensinar e aprender no espaço-tempo escolar. 

 Sendo assim, ao conceber e difundir isso com outros aspectos aos quais os 

primeiros estão condicionados pode-se criar as condições para melhorar a 

compreensão e produção do próprio conhecimento pelos educandos no âmbito 

escolar, ao invés de clarear-lhes a substantividade do conteúdo, importante é incitá-

los a produzir a compreensão do objeto a partir dos materiais e das condições que 

lhes são propiciados, de modo que possam se apropriar de inteligência do conteúdo 

para que a verdadeira relação de comunicação se estabeleça. 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, as disciplinas escolares são entendidas como 

campos do conhecimento, identificam-se pelos respectivos conteúdos estruturantes 

e por seus quadros teóricos conceituais. A partir das disciplinas, as relações 

interdisciplinares se estabelecem enquanto conceitos, teorias ou práticas de uma 

disciplina são chamados à discussão e auxiliam a compreensão de um recorte de 

conteúdo qualquer de outra disciplina. Ao tratar do objeto de estudo de uma 

disciplina, buscam-se nos quadros conceituais de outras disciplinas, referenciais 

teóricos que possibilitem uma abordagem mais abrangente desse objeto. 

 No ensino dos conteúdos escolares, as relações interdisciplinares 

evidenciam, por um lado, as limitações e as insuficiências das disciplinas em suas 



abordagens isoladas e individuais e, por outro, as especificidades próprias de cada 

disciplina para a compreensão de um objeto qualquer.  

Desse modo, explicita-se que as disciplinas escolares são herméticas, 

fechadas em si, a partir de suas especialidades, chamam umas às outras e, em 

conjunto, ampliam a abordagem dos conteúdos de modo que se busque, cada vez 

mais, a totalidade, numa prática pedagógica que leve em conta as dimensões 

cientifica, filosófica a artística do conhecimento. 

 

 

 SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Apresentar a proposta didático-pedagógica à equipe docente: direção, 

equipe pedagógica , professores e funcionários da escola. 

Propor a participação de todos, principalmente dos professores das outras 

disciplinas, criando pontos de convergência entre a educação física e as demais 

disciplinas. 

 

 

ETAPA 2 – DESCRIÇÃO HISTÓRICA SOBRE JOGOS MUNDIAIS DA NATUREZA 

 JUSTIFICATIVA 

Fazer uma descrição histórica sobre os  Jogos Mundiais da Natureza (JMN), 

realizados em setembro de 1997 em Foz do Iguaçu, no Paraná e, na contribuição 

que este evento teve para a melhoria das relações existentes entre o esporte, o 

homem, a natureza e a busca das emoções na prática esportiva em um meio não 

padronizado (Esportes de Aventura). 

   

 



OBJETIVOS 

Conhecer a história dos Jogos Mundiais da Natureza. 

Estudar o desenvolvimento dos esportes de aventura e, de como essas 

práticas integram o homem à natureza, criando uma consciência ambiental ou 

aprimorando-a. 

 

  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Primeiramente, pesquisar sobre a história dos Jogos Mundiais da Natureza e 

dos esportes de aventura em geral e, na sequencia executar as atividades que 

auxiliarão no processo pedagógico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No dia 27 setembro de 1997 teve início os primeiros jogos Mundiais da 

Natureza em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. A cerimônia de abertura foi no Parque 

Nacional do Iguaçu, com vistas para as Cataras do Iguaçu, e contou com a  

presença do então presidente do Brasil – Fernando Henrique Cardoso -, do 

presidente do Paraguai – Juan Carlos Wasmosy -, do ministro extraordinário dos 

esportes – Edson Arantes do Nascimento (Pelé) -, entre outros políticos e 

esportistas.  

 As características principais que definiram os esportes incluídos nos Jogos 

Mundiais da Natureza (JMN) foram práticas esportivas em contato com a natureza, 

em que as possibilidades naturais (rios, cataratas) foram características 

fundamentais. O que se procurava era promover uma parceria entre o homem e a 

natureza, através do esporte. E havia outro objetivo: organizar a competição em 

modalidades que, depois de encerrados os jogos, pudessem ser praticados por 

pessoas comuns, durante o ano todo. O lançamento dos JMN ressaltou o conceito 

de esportes de aventura, que integra o homem à natureza, definindo cenários de 

grandes dimensões sem agressão, como exemplo pode-se citar a vela, que teve 



início na cidade de Guaíra e a chegada em Foz do Iguaçu, mantendo, durante sete 

dias de competição, um caráter inovador e de aventura (MARCHI, 2014). 

As atividades esportivas praticadas em contato com a natureza foram 

utilizadas como alavanca para o desenvolvimento turístico e econômico da região, 

mas como elas não fazem parte dos hábitos dos moradores desta região, elas 

deveriam ser assimiladas aos poucos para que o objetivo do projeto fosse atingido.    

As modalidades esportivas dos Jogos Mundiais da Natureza tiveram caráter 

competitivo e foram praticadas por atletas de alto nível, para que as pessoas 

pudessem conhecer esses esportes e, ao final dos jogos, a prática dessas 

modalidades fosse oportunizada a todos com o objetivo de lazer para a população 

local e também para turistas. A maioria dessas modalidades não exige muito tempo 

de treinamento. Pode-se praticar rafting, rapel e outras modalidades num mesmo fim 

de semana, depois de instruções básicas. (MARCHI, 2014). 

 Os esportes integrantes da primeira edição dos jogos foram os seguintes: 

         - Esportes do ar: balonismo, paraquedismo. 

          - Esportes de água: canoagem de travessia, rafting, canoagem de 

slalon, pesca, vela. 

          - Esportes de terra: orientação com arco, escalada, ciclismo, golfe, 

hipismo, triátlon. 

O regulamento de cada competição foi criado e adaptado para os jogos e 

foram aprovados pelo comitê organizador. Cada regulamento foi pautado nas 

normas das federações internacionais de cada esporte, com o sistema de 

pontuação, classificação e prêmios.  A escolha das modalidades esportivas do 

programa dos Jogos Mundiais da Natureza responde à intenção de acentuar o 

caráter de aventura e inovação, inerente a determinados esportes. 

 Tendo em vista o atual momento de mundialização das práticas culturais, 

bem como a inserção e afirmação deste fenômeno social esportivo - ou seja, os 

envolvidos com a natureza - parecem ser relevantes a perspectiva da realização de 

estudos sociológicos voltados para a identificação, entendimento das possíveis 

relações e interdependências que se estabelecem na estruturação deste cenário 

esportivo. Dito de outra forma, a análise e discussão da tríade natureza, esportes e 



homem, verificados através dos JMN, justificam-se por conta da sua pertinência e 

representatividade contemporânea. (MEZZADRI, 2014). 

Pode-se verificar em uma reportagem da revista Veja, de julho de 2003 que 

os esportes de aventura tornaram-se promissores no Brasil, devido aos 55.000 

quilômetros de rios, extensas chapadas, cachoeiras por toda a parte, 3.400 

cavernas, 8.000 quilômetros de costa, a maior floresta tropical do planeta e 

montanhas de até 3.000 metros de altitude. A cada ano, mais de 20.000 pessoas 

estão procurando por pacotes de aventura nas maiores empresas especializados no 

ramo. Uma pesquisa feita pela EMBRATUR, numa feira anual de aventura, a 

Adventure Sports Fair, que recebeu 82.000 pessoas na última edição, revelou que 

quase metade dos visitantes praticava esportes de aventura e que 90% sonhavam 

em praticar. 

 Baseado nesta justificativa identifica-se a possibilidade de realizar uma nova 

leitura dos JMN e suas modalidades, que vá além da perspectiva estruturada no 

aspecto econômico e turístico. As relações existentes entre o esporte, o homem e a 

natureza e a busca das emoções na prática esportiva num meio não padronizado, 

selvagem, dão indicativo que essa possibilidade de leitura é viável. (MEZZADRI, 

2014). 

 

   

 SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Realizar pesquisas, usando os recursos disponíveis como: biblioteca,  

recursos de mídia e tecnológicos (sala de informática) sobre a história dos Jogos 

Mundiais da Natureza e, de sua contribuição para o desenvolvimento dos esportes 

de aventura no Brasil. 

 

Elaborar textos e cartazes com o tema “ESPORTES DE AVENTURA”, e 

realizar uma exposição deste material no ambiente escolar (salas e pátio da escola). 

 

 



ETAPA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

 JUSTIFICATIVA 

A caminhada em ambientes naturais visa contemplar uma nova forma de 

estimular o aluno à valorização ambiental, proporcionando novas experiências 

corporais, contribuindo assim, para uma melhor qualidade de vida dos praticantes, 

apresentando uma proposta pedagógica na qual a Educação Física é entendida 

como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal (BETTI, 

1994).             

Essa nova significação atribuída à Educação Física ultrapassa a ideia de 

estar voltada apenas para o gesto motor correto, muito mais que isso, cabe ao 

professor de Educação Física problematizar, interpretar, relacionar e analisar com 

seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, de tal forma que estes 

compreendam os sentidos e significados nas praticas corporais. 

 

OBJETIVOS   

Conscientizar o educando da importância de mudar de atitude e 

comportamento com relação às questões ambientais. 

Despertar o educando para a importância de se preservar, respeitar e cuidar 

do meio ambiente e do meio em que vive. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 

Partindo dos estudos feitos sobre a história dos Jogos Mundiais da 

Natureza, e das contribuições que este evento teve para despertar o homem sobre a 

importância de se preservar o meio ambiente, os educandos serão convidados a 

aprofundarem seus estudos sobre as questões ambientais com aulas teóricas sobre 

preservação ambiental e condicionamento físico para que a ligação entre meio 

ambiente, preservação ambiental e esportes de aventura possa ser efetivada com 

sucesso. Para contribuir com os estudos sobre preservação ambiental, será 



realizado um trabalho midiático com o filme “AVATAR”, para percepção da 

subjetividade do mesmo. 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme análise de Guimarães (2004, p. 58), as experiências advindas do 

estudo teórico e aplicadas sobre vivências na natureza, sejam estas através de 

trilhas ou de outras atividades adaptadas aos grupos, tem permitido a possibilidade 

de se estudar e avaliar experiências ambientais que levam a um processo de 

crescimento interior, elevação da autoestima de determinados segmentos da 

população, além de resultados e apreensão de propostas de sensibilização e 

conscientização visando programações lúdicas educativas no contexto da educação 

ambiental. Segundo Gomes (1992, p. 129-133) as práticas físicas em ambiente 

natural são a alternativa às atividades esportivas tradicionais, demasiadamente 

reguladas, cada vez mais exigentes e seletivas, nas quais o espírito de aventura e 

confraternização esta cada vez mais rotinizado. 

Dentro deste contexto, além das várias atividades que são desenvolvidas 

pela Educação Física, a caminhada por trilhas naturais apresenta-se como mais 

uma opção para as aulas, pelo fato de serem praticadas em diferentes ambientes 

ofertando ao aluno, novas vivências corporais. 

 Atualmente, a caminhada é o esporte de aventura que mais cresce em todo 

o mundo, por ser praticado em um ambiente natural e de baixo custo, despertando 

nos praticantes a valorização, preservação e mudança de comportamento em 

relação ao meio ambiente fazendo com que as pessoas adquiram hábitos mais 

saudáveis e melhorando a sua qualidade de vida. 

  

ESPORTES E NATUREZA 

Esporte, aventura e meio ambiente. Esta é a combinação perfeita para os 

que procuram emoções extremas sem ter que apelar para as formas artificiais. Neste 

caminho encontram-se os esportes de aventura. Com o aumento da oferta de 

equipamentos devido à abertura total às importações, esportes como o 



montanhismo, o vôo livre, o mergulho e a caminhada por trilhas naturais entre outras 

atividades, tiveram um crescimento surpreendente nos últimos 10 anos. 

Alavancados pelo aumento na oferta dos roteiros turísticos ambientais que 

ganharam força nos anos 1980, muita gente começou a ter contato com atividades 

antes restritas a pequenos grupos. 

 Não somente nos esportes de aventura, mas como em todo esporte 

podemos sim envolver e conscientizar todos os praticantes na preservação do local 

onde praticam o esporte, sendo praias, quadras, pistas de skate, campos, trilhas... 

Recolher o lixo que esta ao seu redor, encaminhar ao local correto, fazer esse 

pequeno ato de cidadania e conscientização (VAGELER, 2004). 

 

  

 PRESERVAÇÃO 

Mas e a questão ambiental em toda essa historia? O fato é que esportes de 

aventura e ecologia andam de mãos dadas, pois o meio ambiente é o grande astro, 

palco e cenário dessas modalidades. Nessa onda de aventuras, a segurança e o 

impacto ambiental que essas atividades envolvem preocupam órgãos oficiais, ONGs 

e empresas, e há movimentos em busca do estabelecimento de regras e padrões de 

qualidade dos serviços. Segundo Vageler (2004), é preciso questionar o impacto que 

os esportes de aventura podem ter nos ambientes onde são praticados, ou mesmo 

analisar o tão famoso jargão das propagandas em favor do ecoturismo, “conhecer 

para preservar.” No aspecto mais amplo da preservação ambiental, o caminhar, 

escalar, descer e subir em cordas, nadar e praticar canoagem em um rio e muitas 

outras atividades oferece um impacto insignificante perto do que realmente faz a 

qualidade de vida diminuir a cada dia, ou seja, os desmatamentos, o tráfico de 

animais silvestres, a poluição dos rios e mares, a diminuição dos mananciais de 

água doce, além do pouco caso com o compromisso de tratamento de esgoto e 

efluentes industriais. 

 

 



 SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Iniciar as atividades com a apresentação do filme “AVATAR”, para que os 

alunos analisem na forma de debates e registre na forma de textos, a relação do 

filme com as questões ambientais e, nesse contexto, qual a mensagem que o filme 

passa? 

Dar continuidade, a partir das conclusões tiradas do filme “AVATAR”, com 

aulas teóricas sobre preservação ambiental e condicionamento físico, buscando 

sempre nas atividades propostas, estabelecer uma relação interdisciplinar, 

demonstrando que a proposta pode estar relacionada com as demais disciplinas. 

 

ETAPA 4 - A PRÁTICA EFETIVA DA TRILHA 

 JUSTIFICATIVA 

Esta unidade didática tem como finalidade, partindo dos princípios da prática 

corporal e visando a interdisciplinaridade, trabalhar com a valorização e a 

conscientização da caminhada em ambientes naturais para que haja o respeito e a 

relação harmoniosa do esporte com a ecologia. A Educação Física por ser uma 

disciplina essencialmente prática, pode contribuir positivamente, através de 

atividades junto à natureza, despertando nos alunos atitudes de preservação e 

conservação relacionadas à questão ambiental. É inegável a contribuição que a 

caminhada por trilhas naturais proporciona a seus praticantes melhorando a força 

muscular, a resistência física, a autoestima, aumentando o bem estar e aliviando o 

estresse. Destaca-se que um dos fatores primordiais desta prática na natureza é 

conscientizar o aluno da importância de mudar de atitude e comportamento nas 

questões ambientais, aprendendo a preservar, respeitar e cuidar melhor do meio em 

que vive. 

 

 

 



 OBJETIVOS 

Estudar mais a fundo os benefícios para o condicionamento físico que a 

caminhada, enquanto atividade física proporciona, provocando efeitos perceptíveis 

ao corpo humano, trabalhando questões como: melhoria da circulação, melhoria da 

capacidade pulmonar, combate à osteoporose, afasta a depressão, aumenta a 

sensação de bem estar, deixa o cérebro mais saudável, mantem o peso em 

equilíbrio e emagrece, controla a vontade de comer, protege contra derrames e 

infartos, controla o diabetes, melhora a frequência cardíaca, entre outros. 

Trabalhar com os alunos as questões técnicas e os procedimentos 

adequados para a realização efetiva de uma trilha em ambientes naturais, para que 

a mesma seja realizada com o máximo de segurança possível. 

 A realização efetiva da prática de uma trilha em ambientes naturais com os 

alunos e os professores que tiverem interesse de participar do projeto. 

 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

O encaminhamento metodológico se dá através de aulas teóricas e práticas 

sobre condicionamento físico e benefícios da atividade física para uma melhor 

qualidade de vida de quem é praticante. Seguido da prática efetiva de trilhas em 

ambientes naturais. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O ESPORTE COMO INTERAÇÃO SOCIAL 

A teoria de Norbert Elias (1992) permite avaliar o significado social do 

esporte e se esforça para estabelecer os fundamentos da teoria sociológica das 

emoções que sublinha o controle individual e social da violência dentro do processo 



de longa duração, onde podemos verificar mudanças nos padrões de conduta. 

Trata-se de uma teoria de desenvolvimento. 

No artigo que Elias escreveu sobre a gênese do esporte, podemos 

compreender o desenvolvimento, as características do esporte e conhecer a 

mudança nos hábitos das pessoas e das sociedades que elas constituem. 

  Historicamente, os homens trabalham para “ganhar a vida”, se relacionar, 

sobreviver e, por mais que gostem de suas atividades, a evolução e a interferência 

tecnológica no trabalho, dentre outros fatores, está tornando o seu cotidiano cada 

vez mais estressante. O tempo livre geralmente é utilizado para um trabalho sem 

remuneração (cuidar da casa, cortar a grama, cuidar dos filhos, etc.) ou, nos 

momentos de lazer, são procuradas práticas que envolvam excitação, prazer e 

novas emoções. 

 Ao longo da história humana, ocorre a padronização do comportamento e 

sob certos aspectos as pessoas reprimiam suas emoções. Atualmente, este controle 

é menos aparente e permite que muitas pessoas procurem os esportes praticados 

na natureza para mimetizar suas tensões sociais através dessas práticas não 

convencionais. 

Empiricamente, percebemos que as atividades esportivas praticadas num 

meio domesticado, ou seja, nas quadras poliesportivas, ginásios cobertos, pistas de 

atletismo, campos de futebol, piscinas, tem sido complementados pelos esportes de 

contato direto com a natureza, num meio selvagem ou semi-domesticado, nos quais 

a competição e a disputa entre atletas deixam de ter importância primária quando se 

considera outro aspecto: a capacidade e a determinação de cada um em superar os 

seus limites, no confronto direto homem-natureza. 

 Este contexto reflete mais que uma modalidade esportiva, uma verdadeira 

lição de equilíbrio, determinação e respeito ao meio ambiente, onde a paisagem é 

uma característica fundamental. Rios, montanhas, trilhas e ventos surgem nos 

esportes de translação, os quais definem cenários de grandes dimensões e 

excitabilidade. 

   Para Marchi (2004), as atividades físicas de aventura praticadas na 

natureza têm atraído milhares de pessoas. A cada dia descobrem-se novos locais 

para descer corredeiras, escalar e rappeling (rapel) por paredes rochosas verticais, 

cruzar rios, vales e montanhas num trekking (caminhada) de longa distância, 

canyoning (alpinismo de cachoeira), entre outras. 



 Essas modalidades esportivas entre outras, são consideradas esportes da 

pós-modernidade e necessitam de tecnologia para a sua prática, e segundo Norbert 

Elias (1992), os esportes tradicionais, para grande parte de seus praticantes, 

perderam progressivamente o grau de imprevisibilidade, de novidade, de excitação, 

e satisfação, ou seja, tornou-se rotina, lugar comum. As regras foram surgindo e se 

modificando por conta do aumento da sensibilidade das pessoas e para manter um 

controle sobre a violência e, invariavelmente, mudam com freqüência. Alterações 

tentam canalizar e viabilizar mais emoções. 

  Na prática dos esportes em contato com a natureza, condicionalmente, 

ocorre uma liberação de adrenalina, eles são mais excitantes e imprevisíveis por 

essência, e qualquer pessoa pode praticar independente do sexo ou idade. 

Hoje, pessoas de todas as idades estão praticando estes esportes. 

Encontram-se novos lugares, rios, cachoeiras e, os empresários do esporte e do 

lazer preparam eventos e pacotes turísticos de final de semana direcionados para 

este tipo de atividade. 

 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Aulas teóricas e práticas sobre condicionamento físico e benefícios da 

atividade física para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. 

Pesquisa sobre as técnicas de caminhada em trilhas e dos equipamentos e 

acessórios utilizados. 

Pesquisa sobre os cuidados que se deve ter com a segurança na realização 

de uma trilha em ambientes naturais. 

A prática efetiva de trilhas em ambientes naturais com os alunos e 

professores que participam do projeto. 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que, com esta proposta pedagógica, vários aspectos relacionados 

ao comportamento dos alunos sobre as questões ambientais, tenham uma melhora 

significativa dentro do cotidiano escolar e para suas vidas em comunidade, isto é, 

não só no que diz respeito aos cuidados com a preservação das florestas em geral, 

mas também com a preservação do meio em que vivem, principalmente o ambiente 

escolar, onde nossas crianças passam boa parte de sua infância e adolescência. 

Ao final desta proposta pedagógica, espera-se que a comunidade escolar 

tenha dado um salto de qualidade relevante no que diz respeito às questões 

ambientais do planeta em geral e da sua própria comunidade, se conscientizando da 

importância, enquanto ato de cidadania, de realizar pequenos gestos que farão toda 

a diferença para uma melhor qualidade de vida de todos. Gestos como separar e dar 

destinação correta ao lixo produzido, o uso consciente da água e o respeito à 

individualidade de cada ser humano, entre outros. 

Espera-se também, que a introdução da caminhada, enquanto atividade 

física, conhecida por todos, mas pouco nominada dentro da cultura escolar, seja 

reconhecida como modalidade esportiva a ser inserida no planejamento anual da 

Educação Física e, que sua prática através do cotidiano escolar, adaptada a cada 

realidade e especificidade das escolas, seja a prática da caminhada por trilhas 

naturais, ou caminhadas urbanas, ou ainda em parques e praças, se popularize 

através de uma abordagem pedagógica que objetive a tão falada renovação das 

práticas da Educação Física. 
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