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A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR  

 

Rolister Cardoso Júnior¹ 

 
RESUMO 

 
Diante das necessidades atuais, das quais as sociedades devem adquirir e desenvolver o mais 
rapidamente conceitos e valores socioambientais, o presente artigo procurou estudar a 
sustentabilidade dentro do contexto escolar, mais especificadamente nas aulas Educação Física, 
explicitando a importância de se agir sustentavelmente diante da relação que se estabelecem entre 
professor, aluno e meio ambiente. É discutido o significado de sustentabilidade através da análise 
teórica de documentos, livros e artigos, buscando evidenciar mecanismos tanto para a elaboração de 
brinquedos com a utilização de recursos advindos da natureza o reaproveitamento ou até mesmo a 
modificação destes, bem como quanto à capacitação na formação de professores com a inclusão e 
conscientização da educação ambiental necessária para as aulas de Educação Física escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo a Importância da 

Sustentabilidade para as de Aulas de Educação Física no contexto escolar, diante 

da relação professor/aluno/meio ambiente, a qual se faz imprescindível para que o 

processo educativo/sustentável aconteça, relacionado ao fato das escolas em sua 

maioria não possuírem material adequado para elaboração de suas respectivas 

aulas, bem como a falta da conscientização necessária para a preservação do meio 

ambiente. Diante desta premissa, o professor com seus conhecimentos elencados 

com a sustentabilidade utilizará de matérias recicláveis ou reaproveitamento para a 

aplicação dos mesmos em suas aulas podendo criar, reaproveitar, modificar e dar 

vida as brincadeiras e, consequentemente, agindo de forma sustentável para com a 

conservação do meio ambiente.  

Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho:  

 Será que a sustentabilidade contribuirá para com a escassez de 

materiais nas escolas com a utilização dos recursos naturais ou 

reaproveitamento de sucatas? 

Quando se fala em sustentabilidade, pressupõem-se de atividades e ações 

humanas que tendem a prover nos dias atuais as necessidades imprescindíveis do 

ser humano, sem comprometer o futuro das gerações seguintes, ou seja, o fato de 
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como se agir direta ou indiretamente, degradando ou não a natureza irá proporcionar 

a subsistência das gerações futuras, e o fato de se construir brinquedos a partir de 

materiais recicláveis, o reaproveitamento dos mesmos e a modificação destes, 

dentro do contexto escolar onde seria enfatizada a sustentabilidade como um dos 

pilares para a sobrevivência humana, estaria assim contribuindo para a eficácia, 

mesmo que de médio a longo prazo, para um mundo mais sustentável. 

Dentre as diversas dificuldades enfrentadas pelas escolas em obter recursos 

materiais para elaboração das aulas, o professor de Educação Física deve estimular 

os seus alunos para a criação de brinquedos, com a utilização de sucatas discutindo 

assim os problemas ambientais existentes, sobre as capacidades físicas e 

intelectuais do aluno e sua ação sobre o ambiente, permitindo a formação e o 

desenvolvimento do ser humano. 

Paraná, (2008, p.67) relata que, 
 

É necessário oportunizar aos alunos a construção de brinquedos, a partir de 
materiais alternativos, discutindo a problemática do meio ambiente por meio 
do (re)aproveitamento de sucatas e a experimentação de seus próprios 
brinquedos e brincadeiras, pode dar outro significado a esses objetos e a 
essas ações respectivamente, enriquecendo-os com vivências e práticas 
corporais.  

 

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é desenvolver questões 

relacionadas à importância da sustentabilidade inserida na Educação Física, 

apontando a importância da confecção de materiais de estudo que demonstrem 

meios sustentáveis para suprir a ausência de recursos materiais, de espaços físicos 

e da falta de consciência sobre a educação ambiental para às aulas de Educação 

Física, despertando assim por parte dos alunos, pensamentos críticos de respeito ao 

ser humano e a natureza. 

Para conseguir alcançar os alvos propostos, foram utilizados 

metodologicamente, pesquisas bibliográficas e revisões de literatura, realizada a 

partir da análise específica de materiais e artigos científicos já divulgados na 

literatura e no meio eletrônico. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, a sociedade vive em uma época onde o ser humano não tem 

ideia dos prejuízos, que ao longo dos anos, ocasionaram ao meio ambiente, 
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degradando-o, tornando-o cada vez mais frágil, fazendo com que fatores inusitados 

se manifestassem de forma maléfica, ou seja, o uso exacerbado de recursos 

naturais ocasionou grandes problemas para a existência do mesmo.  

Neste mesmo sentido, Afonso (2006, p.11) afirma ainda que a 

sustentabilidade: 

 
[...] implica na manutenção quantitativa e qualitativa do estoque de recursos 
ambientais, utilizando tais recursos sem danificar ou limitar a capacidade do 
suprimento futuro, para que tanto as necessidades quanto aquelas do futuro 
possam ser igualmente satisfeita. 

 

Atualmente na sociedade, as pessoas ainda não estão conscientes das 

necessidades das quais precisam para construir sustentavelmente um futuro melhor, 

pois em seus entendimentos sobre este tema, gera diversos significados bem como 

características, não havendo senso comum acerca do seu significado, embora esteja 

mais voltada e preocupada com o equilíbrio a nível global com os sistemas 

ambientais, sociais e ecológicos. A sustentabilidade em alguma de suas definições é 

a capacidade do ser humano de se sustentar, manter-se vivo dentro das 

circunstâncias atuais, explorando recursos naturais sem agredir o meio ambiente, 

fazendo com que esta fonte nunca se esgote, para não colocar as gerações futuras 

em risco devido à falta de recursos naturais, dessa forma o relatório de Brundtland 

relata que “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de satisfazerem suas próprias necessidades” (UNESCO, 2005, p. 29). 

De acordo com Jacobi (2003), ele conta que o conceito de sustentabilidade 

só veio a ser difundida a partir da conferencia de Estocolmo na Noruega em 1972, 

onde foi discutida a crise ecológica em duas linhas onde a primeira de acordo com o 

clube de Roma, almejava a estagnação do aumento da população e do capital 

industrial, enquanto a segunda se compactuava com a crítica ambientalista no 

momento atual, ou seja, até o fato do crescimento desproporcional da população 

mundial e do capital industrial, estão relacionados com a sustentabilidade da 

sociedade em geral, pois quanto mais pessoas existentes, menos serão os espaços 

junto ao meio ambiente pelo fato deste ser degradado, bem como pelo crescimento 

desordenado das atividades industriais. 

Neste mesmo paralelo, a conferência das Nações Unidas ocorrida no Rio de 

Janeiro/RJ, a Rio – 92, chamou a atenção para o debate sobre o meio ambiente e 
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desenvolvimento, marcando assim a forma de como encarariam o planeta, pois para 

isso seria necessário naquele momento utilizar de recursos naturais através de um 

desenvolvimento socioeconômico, para garantir uma melhor qualidade de vida não 

somente na atualidade, mas bem como futuramente. (BRASIL, s.d.). 

Na Atualidade, a questão do desenvolvimento sustentável, mesmo com o 

empenho de muitas pessoas, vem ao longo dos tempos sendo difundida de forma 

lenta e desacreditada de acordo com as necessidades socioambientais. Mesmo que 

haja uma centelha de consciência ambiental em cada ser humano, muitos governos 

ainda buscam a melhor estratégia para a divulgação e implantação desses 

conceitos, agregando as necessidades de subsistência com as questões ambientais 

e sociais de sustentabilidade e suas problemáticas, havendo assim, a necessidade 

de se promover a Educação Ambiental. 

Neste sentido Costa e Inácio (2011) comenta que o consumo desenfreado 

dos recursos naturais deve ser o mais rápido possível brecado e, trocada por um 

consumo mais equilibrado, havendo a necessidade de se ter consciência sobre 

estes fatos, e assim se equilibrando ecologicamente um meio ambiente mais 

adequado de acordo com um desenvolvimento sustentável, sendo estes também de 

responsabilidade dos governos. 

E ressalta ainda que: 

 

Sendo de responsabilidade governamental o estudo e a execução de 
métodos  e políticas públicas a fim de garantir a conservação, reparação, 
fiscalização do meio ambiente, bem como promover a educação ambiental. 
A educação ambiental deve ser usada como ferramenta política de 
conscientização, não somente com o abordando o caráter ecológico do 
meio ambiente natural, mas também do meio ambiente artificial e os 
aspectos humanos. Transformando a consciência da coletividade, a fim de 
ensejar práticas ambientais cada vez mais conscientes. (COSTA E INÁCIO, 
s.p). 

 

Essas circunstâncias faz pensar que as sociedades em sua maioria não 

desenvolveram a consciência ambiental necessária, mesmo que sabedora disso, 

pois só mudarão suas atitudes, quando realmente se sensibilizarem e se 

conscientizarem quanto ao fato do desenvolvimento sustentável. 

Mecanismos podem apontar recursos sustentáveis para criação e 

elaboração de brinquedos a partir de materiais reciclados, reaproveitando outros já 

usados ou a modificação dos mesmos, para que de forma lúdica possam ser 
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inseridos nas aulas de Educação Física para também poder desenvolver atividades 

tanto teóricas como práticas. 

Não deve o professor de educação Física ficar somente atrelado aos 

conhecimentos adquiridos quando de sua graduação no ensino superior, tendo que 

constantemente se atualizar e adequar aos problemas atuais que habitualmente 

enfrentam no contexto escolar, seja eles por falta de materiais ou da própria falta de 

capacidade de ministrar aulas condizentes com a qualidade necessária, pois irá 

refletir sobre a formação dos alunos futuramente. 

Freire (2007, p.9-10) relata que: 

 

Consideram que a construção de significados é a essência do ensino e da 
aprendizagem e que a formação de professores deverá ter como finalidade 
criar condições que possibilitem aos professores aprender a ajudar os 
alunos a construir significados a partir das situações criadas. [...] Aqueles 
que preconizam a prática reflexiva na formação de professores valorizam a 
reflexão como processo que pode contribuir para ajudar os professores a 
aprender a ensinar. [...] A introdução de práticas investigativas na formação 
de professores parece estar em sintonia com a necessidade de uma 
mudança cultural para promover a educação para a sustentabilidade. 

 

Entender o desenvolvimento de um aluno quando esta culturalmente produz 

é muito importante, pois demonstrarão hipóteses comportamentais realizando certos 

tipos de atividades, significados e reflexões, e o fato de se construir brinquedos é um 

mecanismo facilitador para o seu respectivo desenvolvimento, pois além da 

construção de brinquedos a partir de materiais recicláveis e o reaproveitamento dos 

mesmos, a criança desenvolverá concepções de proteção, conservação e de como 

agir junto ao meio ambiente.  

Brasil (1997, p. 20), relata que: 

 

Para outros, a questão ambiental representa quase uma síntese dos 
impasses que o atual modelo de civilização acarreta. [...] E que a superação 
dos problemas exigirá mudanças profundas na concepção de mundo, de 
natureza, de poder, de bem-estar, tendo por base novos valores individuais 
e sociais. Faz parte dessa nova visão de mundo a percepção de que o 
homem não é o centro da natureza. 
 

 

O emprego de materiais alternativos advindos de recursos provenientes da 

natureza, o reaproveitamento e a modificação de certos equipamentos e/ou 

brinquedos, podem de certa forma contribuir para o desenvolvimento de crianças 
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normais e portadoras de deficiências, sejam elas em suas particularidades, bem 

como as que possuem certa dificuldade de aprendizado. 

Van Munster (2013, p. 30), neste mesmo sentido relata que: 

 

[...] ajustes e modificações realizadas nos equipamentos convencionais ou 
originais para torná-los adaptados às necessidades do indivíduo, 
assegurando-lhe, assim, um melhor desempenho na atividade proposta. As 
pessoas com deficiências podem necessitar de equipamentos adaptados 
para compensar eventuais limitações na mobilidade, dificuldade de 
preensão, diminuição nas capacidades visuais e/ou auditivas, déficit nas 
funções cognitivas, dificuldade de concentração etc. São exemplos de 
modificações no equipamento: bolas com dispositivos sonoros (guizos ou 
bips), luvas ou fitas com velcro para fixação, bolas mais leves e macias, 
raquetes mais curtas ou longas. As dimensões e peso dos equipamentos e 
materiais devem ser apropriados à idade cronológica e porte físico dos 
participantes. 

  
Para a elaboração das aulas o professor de Educação Física, além de ter 

que obter materiais recicláveis ou reaproveitar os mesmos, não apenas deverá 

incluí-los, mas também precisará usar da criatividade para poder quando necessário, 

solucionar problemas para um melhor aproveitamento dos respectivos materiais, 

podendo assim facilitar o ensino-aprendizagem. 

Segundo Saldanha e Silva, (2006, p. 3), os mesmos relatam que: 

 

O profissional graduado quando ingressa no campo de trabalho, se defronta 
com situações em que deve solucionar problemas, das mais variadas 
ordens, que se distanciam dos enunciados teóricos a que teve acesso nos 
cursos de graduação (e também nos de pós-graduação). Tem que recorrer 
a algo que lhe foi dado pouca oportunidade (ou nenhuma) de desenvolver - 
sua inventividade, seu potencial para resolver problemas, enfim, sua 
criatividade. E nestes momentos se faz necessário um pensamento criador 
para reparar a maior dificuldade em se realizar um trabalho assertivo nas 
escolas estaduais, uma vez que a falta de materiais e recursos didático-
pedagógicos têm dificultado o processo ensino-aprendizagem na escola. 

 

Outro mecanismo para melhor desenvolver as aulas de Educação Física no 

contexto escolar seriam as intervenções nas escolas quanto aos espaços físicos 

para a elaboração das aulas de Educação Física, onde Brasil (1997), diz que é 

preconizado que o espaço de aprendizagem não se restrinja somente aos locais 

propriamente ditos para a prática de atividade física, sendo necessário propor 

atividades que ocorram em espaços antes não explorados e ou, em locais que 

possam oferecer possibilidades para a realização das atividades escolares. Neste 

mesmo contexto Darido (2012) relata ainda que a Educação Física pode intervir nas 

questões ambientais dentro e fora da escola, orientando-os sobre essas temáticas, 
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preconizando para que as atividades físicas ocorram em espaços condizentes para 

o desenvolvimento adequado das atividades, com vivencias práticas em ambientes 

diversos, não somente dentro do âmbito escolar, para que os alunos possam 

identificar as características dos respectivos espaços. 

A inclusão da Educação Ambiental na Educação Escolar se faz necessária 

pelo fato do professor, independente da sua área de atuação, poder abordar e 

esclarecer para os alunos, os problemas e os diversos valores os quais objetivam a 

qualidade de vida do ser humano. 

De acordo com Lima (apud Guimarães, 1995, p. 18): 

 

[...] a Educação Ambiental assume a posição de promover conhecimento 
dos problemas ligados ao ambiente, vinculando-os a uma visão global; 
preconiza, também, a ação educativa permanente, através da qual a 
comunidade tem consciência de sua realidade global, do tipo de relações 
que os homens mantém entre si e com a natureza, dos problemas 
derivados destas relações e de suas causas profundas. 
 

Assis e Chaves (2014) relatam que a Educação Ambiental tem como 

objetivo equilibrar o processo de convívio entre a sociedade e a natureza, para que 

se possam minimizar os danos ambientais, podendo assim colaborar para a sua 

transformação, ou seja, cooperando de forma coletiva para que se renove o sistema 

educativo neste sentido. 

De acordo com a Lei nº 9.795, em seus artigos 1°, 5º e 10º, e com o intuito 

de compreender melhor as necessidades de se explorar a rede de significados que 

surgem da aproximação entre a Sustentabilidade e Educação Física Escolar, a 

educação ambiental por sua vez deve ser desenvolvida de forma continua e 

permanente em todos os níveis do ensino. 

Conforme ressalta Brasil (1999a, s.p); 

 

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 [...], 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 [...], a educação ambiental será 
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente 
em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 
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Não havendo a necessidade da educação ambiental, ser necessariamente 

difundida como disciplina, pois pode facilmente os seus conceitos ambientais serem 

inseridos nas demais disciplinas da grade curricular do ensino médio e fundamental, 

e posteriormente ministradas nas escolas.  

Darido (2012) menciona que o comprometimento não só da Educação 

Física, mas também das demais disciplinas, em seguir as orientações curriculares 

dos temas transversais, onde preconiza que o Ensino é um dos princípios 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável, pois ao equilibrar as ações junto 

ao meio ambiente, estariam assim garantindo uma relação de sustentabilidade. 

Abordando os temas pedagógicos relacionados à sustentabilidade, o 

profissional de Educação Física tem papel fundamental não somente no que se 

refere ao conhecimento corporal, mas também nas questões socioambientais, 

possibilitando o conhecimento de valores e responsabilidade para com o meio 

ambiente, tanto dentro quanto fora do contexto escolar. Essa abordagem segundo 

Brasil (1998a), menciona que para um melhor entendimento dos fatos naturais e 

humanos, a escola deverá oferecer meios para uma melhor compreensão por parte 

dos alunos, podendo assim desenvolver suas potencialidades com posturas 

comportamentais, colaborando sustentavelmente com o meio ambiente, garantindo 

assim condições de crescimento, além de assegurar todas as manifestações de 

vida.  

Brasil (1998b), descreve ainda que a incorporação de novas técnicas mais 

coerentes de um trabalho educativo, com a participação da comunidade na escola, 

pode gerar mudanças expressivas no comportamento enraizado dos mesmos, 

podendo assim contribuir na utilização dos recursos com a sustentabilidade 

ecológica desejada.  

O trabalho pedagógico voltado para a inclusão da consciência ambiental 

dentro do contexto escolar logo na base do ensino fundamental ou médio se faz tão 

necessário, pelo fato de que quando adulto, os alunos em sua maioria teriam certas 

dificuldades em sua assimilação e difusão, neste mesmo sentido Szabó Junior 

(2010, p. 101) relata que: 

  

Assim, como é praticamente impossível recuperarmos alunos formados que 
não tenham desenvolvidos as competências e habilidades mínimas 
necessárias para que se fossem, tornar-se-ia igualmente difícil 
recuperarmos espaços sociais que tenham sido degradados. 
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Szabó Junior (2010) menciona ainda que para que se consiga um 

desenvolvimento sustentável, propostas pedagógicas se fazem necessárias no 

sentido de que os alunos possam levar consigo, mesmo após a conclusão de curso, 

conceitos os quais lhe permitam agir de acordo com as necessidades no meio em 

que vive. 

Atualmente as questões envolvendo os temas saúde e meio ambiente, que 

estão diretamente relacionadas com a sustentabilidade, devem ser amparados por 

órgãos ou leis que determinem os seus objetivos, por isso foi criado uma lei que 

prioriza a preservação e recuperação ambiental, conforme relata Brasil (198, p.1) em 

seu artigo 2º dispõe que: 

 

A Lei Federal nº 6.938/81, conhecida como Política Nacional do Meio 
Ambiente, tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental favorável à vida e, portanto, à saúde, visando 
assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico e à proteção da 

dignidade humana. 
 

Agindo nessas circunstâncias poderá assim, proporcionar condições mais 

saudáveis não somente para a humanidade, mas bem como para biodiversidade, 

para uma convivência de forma mais adequada assegurando a todos uma melhor 

qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

  

Em vista dos argumentos apresentados, foi possível demonstrar que a 

sustentabilidade pode gerar benefícios para a elaboração das aulas de Educação 

Física com a criação o reaproveitamento e até mesmo a modificação de objetos a 

partir de recursos naturais ou recicláveis através de oficinas de reciclagem, bem 

como a formação de grupos de estudo para que seja discutida quanto ao fato da 

degradação e preservação ambiental, sendo necessária para tal uma reestruturação 

dos currículos das diversas disciplinas quanto à inclusão da Educação Ambiental 

nas bases iniciais do ensino escolar, para que estes possam criar conceitos, valores 

e ações junto ao meio ambiente, conscientizando-os de forma crítica. 

A sustentabilidade é fundamental para minimizar os problemas atuais 

gerados pelos maus hábitos da sociedade, possibilitando um futuro promissor para 

as próximas gerações sem degradar o meio em que vivem. 
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Embora, recomenda-se que se façam estudos mais detalhados no assunto, 

com a elaboração de outros estudos, que auxilie e estimule os alunos e professores, 

inseridos tanto dentro quanto fora do âmbito escolar, para o desenvolvimento 

sustentável e a consciência ambiental necessária junto à sociedade. 
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