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“Se estás a pensar com um ano de avanço, semeia. 

Se estás a pensar com dez anos de avanço, planta uma árvore. 

Se estás a pensar com cem anos de avanço, educa o povo.” 

Provérbio chinês 
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Aos maus pais. 
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RESUMO 

 
O construto da Educação Ambiental em Meio escolar pelo Desporto Aventura tem 

vindo a adquirir crescente importância no âmbito da psicologia e da Educação 

Ambiental. 

A amostra foi constituída por 175 técnicos de Desporto Aventura, do departamento 

de desporto, Exercício e Saúde da UTAD, com idades compreendidas entre os 20 e 

os 50 anos, repartidos pelo curso de Educação Física e Desporto Escolar, Ciências 

do Desporto e Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

A análise comparativa revelou elevada valorização das dimensões com realce para 

a Protecção da Biodiversidade, a Formação Ambiental contribui para o aumento da 

sensibilidade dos técnicos, e ainda, os técnicos com formação adicional em 

Desporto Aventura transparecem maior sensibilidade relativamente à Protecção da 

Biodiversidade.  
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ABSTRACT 
 

The construtc of Environmental Education in Middle School through Sport 

Adventure has gained increasing importance in the subjects of Psychology 

and Environmental Education. 

The sample was made by 115 technicals of Sport Adventura from the Sport , 

Exercise and  Health department by UTAD's, with ages between the 20 and 50 years 

old, shared by the course of Physical Education and Scholar Sport, Sciences of Sport 

and Master's degree in Physical Education in the Middle and High School. 

The comparative anylisis revealed high valorization of the dimensions with emphasis 

for the Protection of Biodiversity, the Environmental Formation contributes for the 

growth of the sensibility of the technicals, and finally, the thechnicals with adicional 

formation in Sport Adventure show more sensibility for the Protection of Biodiversity. 
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1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

Actualmente, as questões ecológicas estão presentes em todas as manchetes 

dos jornais, artigos de revistas, programas de televisão, palestras e congressos, 

campanhas populares e medidas do governo. Poluição, extinção, desequilíbrio 

ecológico, efeito estufa, alterações climáticas, todos são problemas que precisam de 

ser solucionados, antes que seja tarde demais.  

 

A educação ambiental (EA), segundo CARVALHO & MOURA, I. (2001), vem 

sendo incorporada como uma prática inovadora em diferentes âmbitos. Neste 

sentido, destaca-se tanto como objecto de políticas públicas de educação e de meio 

ambiente num âmbito nacional, quanto como mediação educativa, por um amplo 

conjunto de práticas de desenvolvimento social. 

 

“Do ponto de vista da área da Educação Física, algumas questões têm-se 

mostrado de forma mais contundente [...] ao lazer no contacto com o meio natural, 

através dos denominados desportos radicais” (SILVA, 1997; p 119), demonstrando 

que as abordagens à natureza, em tal área, têm-se dado com maior expressão no 

âmbito do lazer, das acções humanas e da (re)descoberta do meio natural. Nesta 

índole, diz-nos TAHARA et al (2006), é inegável não reconhecer a importância da 

interacção homem-natureza, apesar de ser necessário compreender como se 

processa tal interacção. No que toca à ética ambiental é necessário elucidar as 

pessoas a respeito da valorização e preservação do meio ambiente natural, do qual 

tanto dependem os adeptos das diversas práticas de Actividade Física em Ambiente 

Natural, sob pena de que este espaço possa tornar-se um recurso findável.  

 

Deste modo, torna-se pertinente analisar a importância que os futuros docentes 

de educação física dão às normas de protecção ambiental, aquando das aulas de 

Educação Física em espaço natural, acreditando que tal se repercute na forma como 

transmitem para os alunos. 

 

Esse aspecto é, justamente, o que dá sentido a esta reflexão, numa tentativa 

de contribuir para favorecer o entendimento da temática referente aos elementos 
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relacionados ao consumo da natureza e à consciencialização acerca de uma 

educação para o ambiente. Isto torna-se necessário perante a crescente adesão às 

práticas físicas em contacto com o meio natural, no âmbito do lazer.  

 

Importa ainda salientar alguns conceitos como Biodiversidade, 

Sustentabilidade, Preservação de Recursos e Reciclagem, necessários à 

continuidade da integridade ambiental, os quais deverão fazer parte da bagagem 

dos alunos na sua formação como cidadãos responsáveis, protectores do ambiente, 

e intervenientes na sociedade civil. 

 

Assim, após a apresentação do problema, onde abordamos algumas contribuições 

de investigadores e estudos na área da Educação Ambiental e Desporto Aventura, 

da apresentação dos objectivos gerais do trabalho e da formulação das hipóteses 

que orientam o estudo, foi efectuada uma revisão da literatura para enquadramento 

teórico do tema. 

 

No capítulo da revisão da literatura são abordados os temas da Educação Ambiental 

onde é dada a conhecer a evolução deste conceito, Preservação dos Recursos, 

Protecção da Biodiversidade, Reciclagem e, a terminar o capítulo abordamos os 

pressupostos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

O terceiro e quarto capítulos são compostos pela metodologia, no qual efectuamos a 

caracterização da amostra, definimos o procedimento da recolha de dados, e os 

procedimentos estatísticos, assim como a análise da consistência interna das 

dimensões, a análise comparativa das variáveis independentes e ainda as 

dificuldades encontradas. 

 

Por último, no quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões do nosso 

estudo, assim como as propostas de investigações futuras. 
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1.2. OBJECTIVOS 

1.2.1. Tema  

 

Torna-se pertinente analisar a atitude dos docentes perante a natureza, 

acreditando que tal se repercute na forma como transmitem para os alunos. 

Esse aspecto é, justamente, o que estimula esta reflexão, numa tentativa de 

contribuir para favorecer o entendimento da temática referente aos elementos 

relacionados ao consumo da natureza e à consciencialização acerca de uma 

educação para o ambiente. Isto torna-se necessário perante a crescente adesão às 

práticas físicas em contacto com o meio natural, no âmbito do lazer.  

 

1.2.2. Objectivo Geral 

 

Estudo da percepção e atitude dos professores de Educação Física 

responsáveis por práticas desportivas de aventura perante a preservação do meio 

ambiente  

1.3. Problema 

 
Com este estudo pretende-se identificar a percepção dos docentes de 

educação Física perante a importância do meio natural nas actividades de Desporto 

Aventura. 

 

1.4. Hipóteses 

 
Com base nos objectivos inicialmente propostos constituiu-se o seguinte 

quadro de hipóteses: 

H01 – A formação específica nos Desportos Aventura influencia a percepção e 

atitude dos docentes de Educação Física perante a importância do meio natural nas 

actividades de Desporto Aventura. 

H02 – Os anos de leccionação influenciam a percepção e atitude dos docentes 

de Educação Física perante a importância do meio natural nas actividades de 

Desporto Aventura 
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2.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

“(…) tentamos trazer novas esperanças e vida para nosso pequeno,  

tumultuado, mas ainda assim belo planeta.”
1
 

 

A EA para uma sustentabilidade equilibrada é um processo de aprendizagem 

permanente, assente no respeito entre todas as formas de vida. Esta educação 

repercute-se em valores e acções que colaboram para reestruturações humanas e 

sociais e para a preservação ecológica. A mesma, estimula a formação de 

sociedades justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si 

sentimentos de dependência recíproca e diversidade, reclamando assim 

responsabilidade individual e colectiva a nível local, nacional e planetário.1 

 

É neste âmbito que o Instituto Nacional do Ambiente (INAMB, 1989) atesta que a 

EA: “é um processo de formação contínua (que deve continuar após o fim da 

escolaridade) onde os conhecimentos, competências e motivações conduzem a um 

sentido de participação e empenhamento capazes de contribuir para a resolução dos 

graves e complexos problemas, desequilíbrios ambientais, esgotamento de 

recursos) de um mundo em rápida transformação, no sentido de defender, preservar 

e melhorar a qualidade ambiental”. 

 

Antes de mais, é relevante salientar a contribuição de MEDINA (1994) que nos diz 

que o meio ambiente é o “ (…) conjunto de componentes naturais e sociais e suas 

interacções em um espaço e em um tempo determinados, associado à dinâmica das 

interacções sociedade-natureza e suas consequências no espaço em que habita o 

homem, e do qual o mesmo também è parte integrante.” 

 

JACOBI (2003) diz-nos que a EA é uma base necessária para modificar um quadro 

de crescente degradação sócio-ambiental. E TAMAIO (2000) acrescenta que esta se 

converte em “mais uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, 

comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção das 

transformações desejadas”.  

 

1 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global; documento elaborado pelo 
grupo de trabalho das organizações não-governamentais, reunido para este fim, no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de Junho de 
1992. 
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Numa outra vertente, REIGOTA (2002) defende que a EA aspira não só a utilização 

equilibrada dos recursos naturais, mas acima de tudo a participação dos cidadãos 

nas discussões e decisões sobre a temática do meio ambiente. 

 

Todos temos de contrair o dever de formação das gerações futuras em prol de uma 

sociedade mais justa e sustentável. Deste modo, o qualificador ambiental emerge 

como uma nova corrente para a educação, ganhando carácter dentro deste 

processo histórico, como proclamador de respostas educativas a este desafio 

contemporâneo de repensar as relações entre sociedade e natureza (CARVALHO, 

2001). O educador tem a função de mediador na construção de referenciais 

ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma 

prática social centrada no conceito da natureza (JACOBI, 2003). 

 

Aliás, esta modalidade teve início há pouco mais de 30 anos quando em 1972, a 

Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano (Estocolmo - Suécia) 

propôs a abordagem da educação para o meio ambiente, focando a necessidade de 

implementar a educação ambiental como meio fulcral na busca de melhoria da 

qualidade de vida e na construção do desenvolvimento (FRACALANZA, 2004). 

 

Neste sentido, RODRIGUES (2009) afirma que o objectivo primordial é criar uma 

relação de afinidade da população com o meio natural, pelo contacto com a natureza 

através de actividades de sensibilização relacionadas com o meio, incutindo uma 

consequente noção de preservação. Assim, justifica-se o trabalho com crianças 

desde o pré-escolar, pois, se lhes for proporcionada uma afinidade com o meio 

natural já nessa idade, a aprendizagem dos conteúdos e conceitos da educação 

ambiental serão facilitados nas seguintes fases do processo educativo. 

 

CARVALHO (2001) realça que, dos diversos debates sobre práticas da EA, avultam 

pelo menos duas correntes que vão incidir sobre a EA: I) as disputas do campo 

ambiental, com seus diversos intervenientes, interesses ideais e II) as práticas 

educativas institucionalizadas no sistema de ensino. Estas correntes vão gerar uma 

grande entropia no conjunto das práticas de EA demarcando pelo menos duas 
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diferentes orientações que poderiam ser chamadas: EA comportamental e EA 

popular. 

EA Comportamental: Segundo a autora, com os debates de políticas de 

conservação ambiental, ambiciona-se conscientizar as pessoas sobre a necessidade 

de erradicar “comportamentos predatórios”, e incorporar hábitos compatíveis com a 

preservação dos recursos naturais; As crianças são, então, o grupo etário com 

prioridade (“elas não têm idade para votar nem poder de compra, mas não jogam 

lixo no chão, tão pouco desperdiçam água e já influenciam os pais e família quando 

se trata de proteger o planeta em que vivem” (REIS, D. 2006) estando em 

desenvolvimento a todos os níveis, torna-se mais simples incutir-lhes a necessidade 

dos comportamentos ambientalmente correctos, quando comparado com os adultos. 

Este ramo visa então a mudança de comportamentos em relação ao ambiente. 

EA Popular: A escritora ressalta que esta vertente compreende o processo 

educativo como a prática social de formação da cidadania, do mesmo modo que 

contempla revelar sujeitos capazes de agir correctamente na sociedade. 

Contrariamente à EA comportamental, este contexto dirige-se essencialmente a 

adultos, capacitando-os de relações democráticas e solidárias, enfatizando a 

correlação com o ambiente. 

 

2.2.1 Educação Ambiental em Portugal 

 

Os esforços, com o objectivo de impulsionar a EA em Portugal são bastante actuais, 

comparando com o que foi desenvolvido noutros países europeus. Remontam à 

década de 70, as primórdias experiências de EA, no âmbito do Sistema Educativo 

Português, com a Reforma de Veiga Simão. Transversalmente, são de salientar 

nesta Reforma a definição de directrizes para a introdução do plano curricular do 

Ensino Básico, de propostas inovadoras de actividades e metodologias 

interdisciplinares no sentido de promover a aquisição de saberes e de atitudes, 

assim como de preocupações ambientais em diversas disciplinas ao nível do Ensino 

Secundário (CRUZ, 2007). 

 

Após a criação de diversos organismos que de um modo ou de outro visassem a 

criação de normas em prol da protecção ambiental, foi finalmente institucionalizada a 

comemoração do Dia Mundial do Ambiente, (em 5 de Junho de 1973), que contribuiu 
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expressivamente para o fortalecimento das acções e relações para com o meio 

ambiente. 

 

EVANGELISTA (1992), deixa-nos o testemunho que foi através das comemorações 

do 1.º Dia Mundial do Ambiente que se deram os primeiros passos, bastante 

significativos, quanto à informação e sensibilização para os problemas ambientais, 

bem como a sua inserção no seio da escola, com a finalidade de despertar nos 

docentes e discentes a compreensão dessa problemática nova nas relações do 

Homem com o meio que o envolve. Deste modo, começam a ser visíveis os 

contornos da EA. E finalmente, passam a ser postas em prática algumas 

experiências inerentes à EA no cerne escolar. 

 

Actualmente, “considera-se que, em Portugal, para além de existir uma grande 

preocupação com o ambiente, a consciencialização e a responsabilidade ambientais 

estão longe de ser um fruto maduro”. Até ao termo do século XX, Portugal esteve 

presente na maioria dos eventos internacionais, relativos à EA, realizando até no 

próprio país várias acções. No entanto, isso não se reflectia na implementação 

generalizada da EA nas escolas. 

 

Hoje em dia assistimos à ideia, em certos organismos oficiais, de que a EA constitui 

um processo dissociado da educação formal, existindo poucos debates acerca da 

sua inclusão no curriculum formal. Encaramos que a solução se encontra nos 

docentes, em assumirem esta questão, através das suas práticas. Por outro lado, 

também cabe um papel decisivo, às Universidades, confiar-lhes formação, 

enriquecendo-os com recursos metodológicos e científicos (CRUZ, 2007). 

  

 

2.2. AVENTURA E NATUREZA 

 
Novas susceptibilidades relacionadas às questões ambientais têm conduzido para 

novas mentalidades, originando uma variedade de práticas, realçando aqui as 

actividades de aventura na natureza. Importa lembrar que a associação de práticas 

desportivas na natureza não é nova, no entanto, as formas mais recorrentes como 
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tais actividades têm ocorrido estão despertando, cada vez mais, novos olhares e 

saberes (MARINHO ,2007). 

 

BETRÁN & BETRÁN (1995b) sugerem a denominação AFAN, como "aquelas 

actividades físicas de tempo livre, que buscam uma aventura imaginária, sentindo 

emoções e sensações hedonistas fundamentalmente individuais e em relação com 

um ambiente ecológico ou natural" 

De facto, é importante realçar o quadro contraditório em que as actividades de 

aventura na natureza emergem: por um lado, as pessoas procuram, de várias 

formas, estar sempre em segurança (em inúmeras situações quotidianas, no 

trabalho, com a família, etc.) e, por outro, buscam a exposição aos riscos (ainda que 

fictícios, imaginários e controlados) em actividades de aventura na natureza 

(MARINHO, 2007). 

 

Uma vez que os desportos de aventura já fazem parte dos currículos nacionais de 

Educação Física (EF), a sua prática tem-se generalizado e começa a fazer parte do 

quotidiano de inúmeras escolas (BERNARDO & MATOS, 2003). 

 

As actividades de aventura na natureza permitem um certo afastamento de 

expressões cépticas e individualistas que medeiam o quotidiano urbano, através de 

relações humanas mais directas e intensas, aglomerando doses de aventura. Tais 

práticas são “recheadas” de experiências estéticas e de relações de “composição” 

(SANT’ANNA, 1999), podendo levar o praticante a um nível de consciência 

importante sobre diversas relações humanas (sociais, ambientais, etc.). 

 

Estas actividades permitem um distanciamento espaço-temporal das experiências 

quotidianas, inclusive as sensoriais e motoras, ampliando as possibilidades de 

autoconhecimento e de mudanças de hábito em diversas dimensões. 

 

Igualmente, afirma que as actividades de aventura na natureza não devem ser 

entendidas como “remédio para todos os males”, pois valores e competências nelas 

manifestadas não se reproduzem, necessariamente. Contudo, compreende-se o 

“fenómeno da aventura” como uma oportunidade significativa para a vivência de 

emoções e sensações que podem ser capazes de contribuir para mudanças de 
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comportamentos e atitudes, ligadas às demais esferas da vida humana. Com isto, 

vislumbra-se uma possibilidade de os seres humanos estabelecerem uma relação 

com a natureza diferenciada desta que vem sendo empreendida na vida 

contemporânea. 

 

Entender como fértil a relação entre seres humanos e natureza por meio da 

aventura, permite-nos aproximar esta discussão à EF, vista como campo do 

conhecimento privilegiado para as mais diversas intervenções neste segmento em 

plena emergência. 

 

A EF deve adoptar uma perspectiva de metodologia de ensino e aprendizagem, 

aprofundando em importantes discussões nos aspectos éticos e sociais de 

preservação do meio ambiente. (…) É o campo apropriado para se aplicarem 

conteúdos de desportos de natureza, possibilitando ao indivíduo o aprofundamento 

dos conhecimentos em relação ao meio ambiente e às actividades físicas que se 

desenvolvem e remetendo o ser humano a procurar emoção, afecto e prazer de 

viver em harmonia com a natureza (GRENZZANA, 2003). 

 

De acordo com MARINHO & INÁCIO (2007) a partir dessas premissas, enfatizamos 

a importância de focar a reflexão sobre as relações entre a EF e o meio ambiente. 

Iniciativas como esta apontam para um estreitamento significativo desta relação por 

meio do lazer. Também, é preciso assinalar um debate sobre estas actividades de 

aventura como conteúdo da formação profissional e da EF Escolar. Nesta 

perspectiva, seguimos as discussões com foco nas contribuições da EF a este 

movimento de re-encontro dos seres humanos com a natureza. 

MARINHO & SEABRA (2002) mostram que vários estudos apresentam aspectos 

referentes à reaproximação dos seres humanos à natureza, contextualizando as 

actividades de aventura na contemporaneidade e questionando impactos e 

potencialidades; contudo, os autores detectaram que poucos discutem a formação 

profissional necessária, assumida e almejada em tais práticas. 
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2.3. PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS 

 

A preservação dos recursos naturais, assim entendido, significa a protecção de 

todos os elementos da natureza que mantêm o equilíbrio ecológico e a vida no 

nosso planeta (MEIRELLES, 1986). 

O autor define os recursos naturais como sendo as terras, águas, jazidas, florestas, 

fauna e espaço aéreo.  

 

“Conservar um bem natural ou preservá-lo?” A delimitação destes conceitos está na 

ordem de trabalhos doa ambientalistas norte-americanos desde o final do século 

XIX. Para os conservacionistas, a conservação ambiental manifesta garantir a 

protecção de uma área, contudo, permitir utilizá-la sem colocar em risco sua 

dinâmica natural e atributos físicos. Contrastando, os preservacionistas são mais 

radicais. Eles cuidam que áreas naturais protegidas devem tornar-se Património 

cultural: a noção da natureza como um bem não renovável, sem a presença humana 

para que as relações naturais se desencadeiem naturalmente (ZANIRATO & 

RIBEIRO, 2006).  

O alerta da necessidade de implementar normas para preservar os recursos foi dado 

no início da década de 1970. Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia). Nesse primeiro 

encontro de chefes de Estado para debater as questões sobre meio ambiente e 

desenvolvimento, nasceram às primeiras polémicas acerca desses temas 

complexos. Em 1987, foi publicado pela Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento (CMMAD) da ONU um estudo denominado Nosso Futuro 

Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland (BITENCOURT, 2007). 

A preservação ambiental, além de conservar os recursos naturais para as gerações 

vindouras, representa uma externalidade positiva para o ambiente (idem). 

MEIRELLES (1986), refere que em muitos casos não basta o controlo da poluição e 

a preservação dos recursos naturais para completa protecção ambiental; é ainda 

necessária a reestruturação dos elementos destruídos ou degradados pelo homem, 

ou pelos próprios fenómenos naturais. Importa então a reflorestação das áreas 

afectadas, recomposição dos terrenos escavados, recuperação das águas poluídas, 

recriação de espécies selvagens e aquáticas em vias de extinção, entre outras 
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medidas para reencontro do equilíbrio ecológico e renascimento da vida animal e 

vegetal, da qual depende a sobrevivência da humanidade. 

Na “Tragédia dos Comuns”, HARDIN (1968) demonstra que o uso de recursos 

comuns pode levar a sua destruição quando geridos pelos usuários, sem um 

planeamento. 

Estudando o pastoreio de ovelhas na Escócia, o autor observou que os pastores 

entraram em um processo competitivo buscando espaços maiores para suas 

ovelhas; com isso, a vegetação, base da alimentação das ovelhas, extinguiu-se por 

seu uso incontrolado. 

 

2.4. PROTECÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 
A diversidade de organismos vivos sobre a superfície do planeta foi desde sempre 

um factor de estudo e extrema preocupação por parte dos cientistas em todo o 

mundo, entretanto essa preocupação esteve sempre restrita a níveis que atentavam 

apenas o estabelecimento quantitativo das espécies vivas (LIMA, L., 1999). 

 

De acordo com a ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE I.P. 

(2010), a “biodiversidade é todo o conjunto de seres vivos presentes no planeta. 

Eles fornecem alimentos, medicamentos, madeira e combustível. Desempenham um 

papel vital na purificação do ar, conservação do solo e estabilização do clima”. 

 

SANTOS, A. (1997) acrescenta que “a biodiversidade pode ser conceituada como o 

complexo resultante das variações das espécies e dos ecossistemas existentes em 

determinada região”. 

 

WILSON (1997) entende a biodiversidade como “a totalidade da variação hereditária 

em formas de vida, em todos os níveis de organização biológica, (…) e, noutra 

perspectiva, as comunidades que vivem em ecossistemas como florestas e lagos”.  

 

LIMA, L. (1999) interpreta esta definição como representando toda a gama de genes 

existentes e aqueles que estão por existir no nosso planeta.  
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O autor ressalta que quando se fala de Protecção da Biodiversidade, referimo-nos à 

protecção de todo património genético vivo do planeta. No mesmo sentido, a perda 

desta Biodiversidade significa abdicar de certas características genéticas quando 

uma espécie é extinta; e ainda não nos é possível identificar todas as consequências 

desta perda, mas certamente serão mais prejudiciais do que benéficas. 

 

BARBIERI (1997, p.23) discrimina quais as estratégias contidas no Relatório de 

Brundtland para alcançar o objectivo de conservação da natureza: 

“(1) manter os processos ecológicos essenciais e os sistemas naturais vitais 

necessários à sobrevivência e ao desenvolvimento do Ser Humano”; 

(2) preservar a diversidade genética; 

(3) “assegurar o aproveitamento sustentável das espécies e dos ecossistemas que 

constituem a base da vida humana”. 

 

SANTOS, A. (1997) salienta que sem a conservação da biodiversidade não é 

possível garantir a sobrevivência da maioria das espécies de animais e vegetais, 

devido à interdependência, e consequentemente não poderá existir um 

desenvolvimento sustentável, pois a humanidade perderá fontes vitais de recursos 

para a sua sustentação, e assim devemos implementar métodos e acções concretas 

em prol da sua conservação. Deste modo, a conservação da biodiversidade é 

importantíssima e fundamental para um desenvolvimento adequado aos anseios 

mundiais de preservação, constituindo-se a base do desenvolvimento sustentável. 

 

“é possível afirmar que a Biodiversidade é o mais importante aspecto para a 

vida sobre o planeta Terra, por isso mesmo é fundamental a sua  

preservação para a preservação da vida como um todo. Nós humanos 

somos os organismos mais dependentes da Biodiversidade do planeta, pois 

utilizamos plantas e animais como alimentos, como fonte de medicamentos, 

como matérias-primas para as mais diversas actividades. 

Dessa maneira, somos os únicos que podemos destruir todos os habitats 

naturais e por consequência toda a Biodiversidade. Por outro lado também 

somos os únicos que podemos trabalhar no sentido de manter o equilíbrio 

da vida e a Biodiversidade da Terra. Só depende de nós, humanos, a 

manutenção da Biodiversidade do planeta e paralelamente a manutenção e 

continuidade de nossa existência”. (LIMA, L. 1999) 
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2.5. RECICLAGEM 

 
Os problemas relacionados à gestão dos resíduos sólidos domésticos começam 

muito antes de sua colecta na via pública. Começam sim, com a concepção, 

produção e o uso dos bens de consumo, com as particularidades desses bens 

(durabilidade, conservabilidade e reciclabilidade), e com o comportamento da 

população relativamente às condições de despejo desses bens após o seu uso (DE 

CONTO, 2006). 

 

DEMAJOROVIC (1995) destaca que o termo “lixo” foi substituído por “resíduos 

sólidos”, pois, em vez de serem encarados como subprodutos industriais, passaram 

a ser encarados como severos problemas de degradação ambiental. Com esta 

rectificação no conceito, atribuiu-lhes também valor económico, por estimularem o 

reaproveitamento no processo de confecção dos anteriores. 

 

MANDELLI (1997) considera importante estabelecer relações entre comportamentos 

da população ao manejar resíduos sólidos domésticos e os comportamentos dos 

agentes responsáveis pela economia, pelo marketing, pela engenharia de materiais, 

pela produção, publicidade, ensino, educação e pela produção de conhecimento. Se 

essas relações forem entendidas e bem construídas, será possível criar condições 

que facilitem a conduta da população ao administrar resíduos sólidos domésticos. 

 

Do mesmo modo, DE CONTO (2006) refere que os problemas relacionados aos 

resíduos sólidos não são resolvidos apenas sob a perspectiva da Física, da 

Química, da Engenharia ou da Bioquímica. Esses problemas, por serem 

comportamentais, reivindicam soluções complexas e de todos os intervenientes pela 

produção excessiva e cada vez mais heterogénea dos resíduos sólidos.  

A autora realça que em relação às crianças, variados esforços têm sido realizados 

no sentido de lhes proporcionar situações de aprendizagem, relativas ao meio 

ambiente. No entanto, importa encorajá-las a construir o conceito de meio ambiente, 

no sentido de que as mesmas saibam lidar com as situações-problema e com as 

possíveis soluções. 
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As contribuições de DEMAJOROVIC (1995) acrescentam que boa parte dos 

resíduos sólidos se encontram nas habitações e nos centros urbanos, capacitando 

assim a população a intervir no sentido de atenuar os prejuízos para o meio 

ambiente. Este facto permite a intervenção dos populares quanto à separação, 

recuperação e reciclagem dos resíduos. 

 

Assim sendo, importa destacar os conceitos “reduzir”, “reaproveitar”, “tratar” dos 

resíduos gerados nas actividades diárias, propostos por VALLE (2004), e que devem 

ser incutidos na educação desde cedo: 

 

Reduzir – abordagem preventiva, orientada para diminuir o volume e o impacto 

causado pelos resíduos. Em casos extremos pode-se eliminar completamente o 

resíduo pela prevenção de sua geração. 

Reaproveitar – abordagem correctiva, direccionada para trazer de volta ao ciclo 

produtivo matérias-primas, substâncias e produtos extraídos dos resíduos depois de 

serem gerados. A reutilização e a reciclagem são formas de reaproveitar resíduos. 

Tratar – abordagem técnica que visa alterar as características de um resíduo, 

neutralizando seus efeitos nocivos. O tratamento pode conduzir a uma valorização 

do resíduo – abordagem de cunho económico dirigida para extrair valores materiais 

ou energéticos, que contribuem para diminuir os custos de tratamento e, em alguns 

casos, podem gerar receitas superiores a esses custos. 

 

Assim, numa época de aumento da consciência ambiental, é possível entender nos 

países desenvolvidos, o apoio crescente das comunidades aos programas de gestão 

de resíduos que estimulem a recuperação, em vez de apenas os depositar. A bem 

ser, o crescente conhecimento das implicações sobre o meio ambiente, do aumento 

do volume de resíduos a serem dispostos aliados ao aumento da consciência 

ambiental determinaram uma nova qualificação para o problema DEMAJOROVIC 

(1995). 

 

Noutro patamar, este tema é um ponto de partida para a ambiciosa questão da 

sustentabilidade. Primeiro, porque é possível atenuar o processo de degradação 

ambiental antes que este ocorra verdadeiramente, à medida que evita a produção de 

terminados resíduos, reaproveitam-se e inertiza-se o restante. Segundo, ao gerir a 
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produção de resíduos sólidos em todos os sectores do sistema económico, e não 

apenas centrando-se no tratamento final, as políticas de gestão dos resíduos 

sólidos, tem por objectivo a estabilização de usufruto dos recursos naturais e do 

volume final de resíduos a serem depositados. Estes factores são assim, 

fundamentais, para alcançar o desenvolvimento sustentável (idem). 

 

 

2.6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
Até ao final da década de 60, cuidava-se que o meio ambiente era uma fonte 

inesgotável, e que toda acção de proveito da natureza fosse infinita. No entanto 

foram surgindo fenómenos de degradação ambiental como a seca de lagos e rios, 

variações na temperatura, revelando que afinal esta imunidade não se verificava. 

 

Tendo em conta os vários indicadores, tornou-se pertinente organizar uma 

convenção no qual países envolventes se comprometiam a prestar acções de ajuda 

ao mundo. Foi então que a ONU decidiu inaugurar a Primeira Conferência Mundial 

sobre o Homem e o Meio Ambiente que teve lugar em Estocolmo, em Junho de 

1972, da qual surgiu a criação leis de protecção ambiental mais sólidas para controlo 

da emissão de resíduos poluentes por parte das industrias e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que passou a coordenar as acções 

ambientais da ONU (RIBEIRO, W. ,2002). 

 

Dado um primeiro passo em prol da protecção do meio ambiente, surge em 1987 o 

relatório Nosso futuro comum criado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (RIBEIRO, 2002), de onde emerge um documento conhecido 

como relatório de Brundtland, definindo o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

(DS) como “(…) aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987). 

 

IUCN et al., (1980) considera desenvolvimento sustentável com aquele no qual 

dimensões sociais e ecológicas, factores económicos, recursos bióticos e não 

bióticos e vantagens de curto e longo prazo estão relacionados. 
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O reconhecimento de que os recursos naturais do planeta são finitos e que o uso 

indiscriminado deles compromete a sobrevivência e aspirações humanas são 

centrais à questão do desenvolvimento sustentável e conduzem à necessidade de 

se estabelecer estratégias de conservação ambiental e especialmente da 

biodiversidade (FONSECA, M., 2007). 

 

De igual modo, importa lembrar que a implantação de políticas de conservação da 

biodiversidade e do desenvolvimento sustentável tem relação com os 

condicionamentos de diferentes âmbitos – o natural, o social e o económico – e com 

a percepção que as populações tenham da importância desses recursos para sua 

qualidade de vida, no presente e no futuro, bem como da produção de 

conhecimentos de base científica e tecnológica, de bens e serviços, resultantes de 

componentes da biodiversidade (DE LA TORRE, 1996). 

 

“(…)educação é uma forma de intervenção no mundo.” 

FREIRE (1997) 

 

BURNHAM (1993) articula que essa percepção pode ser, em parte, proporcionada 

no contorno da educação escolar, proporcionando acções sobre a distribuição e o 

valor da diversidade biológica e do DS, para que, elucidado, o homem possa 

comprometer-se com a sobrevivência das diferentes formas de vida existentes, para 

o presente e futuro, e com o estudo dos ecossistemas vinculados aos seus aspectos 

ecológico, económico e social. 

 

Desse modo, é atribuída, à educação escolar, função estratégica na implementação 

de acções voltadas à conservação da biodiversidade e do DS, uma vez que as 

escolas são consideradas espaços que buscam criar valores e atitudes nos 

educandos a partir dos temas socializados (SWAMINATHAN, 1992). 
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LINS (2009) admite alguns aspectos fundamentais para o conceito de 

sustentabilidade: 

 Sustentabilidade Social: Está intimamente relacionada com a noção de bem-

estar, e tem por objectivos a estabilidade social e o benefício das gerações 

futuras; 

 Sustentabilidade Económica: Atinge-se com a preservação dos recursos 

económicos assim como do espaço de manobra das gerações futuras; 

Familiariza-se ainda com a sustentabilidade ecológica pois esta só pode ser 

alcançada por sociedades que desenvolvam comportamentos 

economicamente sustentáveis; 

 Sustentabilidade Ambiental: Compreende-se como a capacidade de uma 

certa população ocupar uma determinada área e beneficiar dos seus recursos 

naturais sem comprometer a integridade ecológica do meio ambiente; 

 Sustentabilidade Administrativa: Atinge-se com a evolução da democracia 

para sistemas descentralizados e participativos, assim como a maior 

autonomia dos governos locais; 

 

O conceito de desenvolvimento sustentado, segundo DONAIRE (1995, p. 40), tem 

três vertentes principais: crescimento económico, equidade social e equilíbrio 

ecológico. Induz um espírito de responsabilidade comum como processo de 

mudança no qual a exploração de recursos naturais, os investimentos financeiros e 

as rotas do desenvolvimento tecnológico deverão adquirir sentido harmonioso. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da tecnologia deverá ser orientado para metas de 

equilíbrio com a natureza e de incremento da capacidade de inovação dos países 

em desenvolvimento, e o progresso será entendido como fruto de maior riqueza, 

maior benefício social equitativo e equilíbrio ecológico. Sob esta óptica, o conceito 

de desenvolvimento apresenta pontos básicos que devem considerar, de maneira 

harmónica, crescimento económico, maior percepção com os resultados sociais 

decorrentes e equilíbrio ecológico na utilização dos recursos naturais. 
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3.1. INTRODUÇÃO  

 

O objectivo inicial do nosso estudo foi o de avaliar as percepções, acções e atitudes 

de protecção ambiental de técnicos de desporto aventura, durante as actividades 

lectivas de Desporto Aventura e Natureza (DAN), com base em atitudes de 

protecção ambiental. Participaram neste estudo, alunos finalistas de Licenciatura em 

Educação Física e Desporto Escolar, e alunos de mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, do ano lectivo 2009/2010, da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real – Portugal. 

Neste capítulo será apresentada a amostra, o instrumento, o procedimento e a 

respectiva análise estatística, de modo a termos melhor compreensão de toda a 

metodologia. 

 

3.2. AMOSTRA 

 
Neste estudo aceitaram participar 175 alunos do Departamento de Desporto, 

Exercício e Saúde da UTAD, com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos. 

 

As idades dos elementos da amostra estão compreendidas entre os 20 e os 50 

anos, apresentando os seguintes valores: média de idade – M=23,6; desvio padrão: 

- DP=4,9; e coeficiente de variação - CV=20,76%. 

 

 N % M DP CV(%) 

Idade 175 100 23,6 4,9 20,76 

Quadro 1 – Descrição da idade dos elementos da amostra 

 

Quanto às habilitações académicas da amostra em estudo correspondem à 

Licenciatura (n=123; 70,3%), Pré-licenciatura (n=35; 20%), Mestrado (n=17; 9,7%). 

25

123

17
Pré-licenciatura

Licenciatura

Mestrado

 

Gráfico 1 – Descrição das Habilitações Académicas dos elementos da amostra 
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No que respeita à pratica de uma modalidade de Aventura durante o percurso 

escolar nas aulas de EF, 74 indivíduos não praticaram, 66 indivíduos praticaram 

Actividades com Cordas (37,7%), 13 indivíduos praticaram Canoagem (7,4%), 8 

indivíduos praticaram Outra(s) modalidade(s), 6 indivíduos praticaram Montanhismo 

(3,4%), 5 indivíduos praticaram Acampamento (2,8%), 3 indivíduos praticaram 

Canyoning (1,7%). 

74

66

13
8 6 5 3 Não praticou

Act. c/cordas

Canoagem

Outra

Montanhismo

Acampamento

Canyonning

 

Gráfico 2 – Descrição da prática de uma modalidade aventura durante o percurso escolar nas aulas de Educação 

Física 

 

No que respeita a Formação Específica em Desporto Aventura (DA), verificamos que 

93 indivíduos não tem nenhuma (53,1%), 46 indivíduos apresentam Curso de 

Monitor em Empresas de DA (26,3%), 18 participaram em Jornadas Técnico-

científicas/Acções de Formação (10,3%), 15 têm Outra(s) formações, e 3 deles 

apresentam o Curso de Monitor/Treinador em Federações. 

93

46

18

15 3
Nenhuma

Curso Monitor

Jornadas Técnicas

Outra

Curso Monitor em
Federações

 

Gráfico 3 – Descrição do tipo de formação específica em DA dos elementos da amostra 

 

Quanto a algum tipo de Formação 

Ambiental, 141 indivíduos não 

apresenta alguma (80,6%), e 34 deles 

apresentam algum tipo de Formação 

Ambiental (19,4%). 

Gráfico 4 – Descrição do tipo de formação ambiental dos elementos da amostra 

141

34
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A caracterização detalhada da amostra encontra-se descrita no quadro abaixo. 

  N % M DP CV(%) 

Idade - 175 100 23,6 4,9 20,76 

Sexo Masculino 104 59,4 - - - 

 Feminino 71 40,6 - - - 

Habilitações Académicas 

Pré-licenciatura 35 20 - - - 

Licenciatura 123 70,3 - - - 

Mestrado 17 9,7 - - - 

Nas aulas de Educação Física durante o seu 

percurso escolar, praticou alguma modalidade 

de DA? 

Act. C/ Cordas 66 37,7 - - - 

Montanhismo 6 3,4 - - - 

Canyoning 3 1,7 - - - 

Acampamento 5 2,8 - - - 

Canoagem 13 7,4 - - - 

Outra(s) 8 4,6 - - - 

Não praticou 74 42,3 - - - 

Possui alguma formação adicional em DA? 

Curso 

Monitor/Treinador 

em Federações 

3 1,7 - - - 

Curso de Monitor 

em empresas de 

D.A. 

46 26,3 - - - 

Jornadas 

Técnico-

científicas / 

Acções de 

Formação 

18 10,3 - - - 

Outra(s) 15 8,6 - - - 

Nenhuma 93 53,1 - - - 

Possui algum tipo de formação ambiental? 
Sim 34 19,4 - - - 

Não 141 80,6 - - - 

Quadro 2 – Descrição detalhada das variáveis independentes 

 

 

3.3. INSTRUMENTOS 

 

Para avaliar as acções as atitudes de protecção ambiental que os técnicos 

percepcionam ter, durante as actividades de DAN, desenvolvemos um questionário, 

de escala multidimensional, estando as dimensões estruturadas da seguinte forma: 

 

Protecção da Biodiversidade (PB): Refere-se à sensibilidade relativa a acções de 

protecção da biodiversidade. Os itens desta dimensão pretendem avaliar o respeito 
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e a tendência dos técnicos para manter a integridade dos ninhos e abrigos dos 

animais fora de cativeiro, abolir acções que se traduzam em sofrimento destes 

animais, não proceder á recolha ou danificar as plantas existentes na região. 

Esta dimensão é composta pelos itens 1, 5, 10, 21, 33, 27, 22, 23. 

 

Sustentabilidade Ecológica (SE): Refere-se à satisfação das necessidades sem 

comprometer a capacidade de gerações futuras em satisfazer as suas próprias 

necessidades. Os itens desta dimensão estão ligados á preservação da Natureza na 

sua produção de recursos renováveis, limitação do uso dos recursos renováveis, 

respeito pela capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

Esta dimensão é composta pelos itens 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29. 

 

 

Preservação dos Recursos (PR): Refere-se à zelação pela integridade dos recursos 

naturais. Esta dimensão está relacionada com a salvaguarda da beleza e do 

carácter das paisagens e sítios naturais, preservação da qualidade das terras, 

águas, florestas e espaço aéreo. 

Esta dimensão é composta pelos itens 3, 6, 8, 12, 16, 14, 25, 30, 18, 19. 

 

 

Reciclagem (R): Corresponde a acções de reaproveitamento de materiais 

beneficiados como matéria-prima para novos produtos. Esta dimensão relaciona-se 

com a prática da compostagem, separação do lixo, e ainda a predisposição para 

acções de limpeza do meio natural. 

Esta dimensão é composta pelos itens 4, 9, 13, 17, 32, 28, 26, 31. 
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3.4. MODELO DE ESTUDO 

3.4.1. Variáveis Dependentes 

 

Dado que a presente investigação pretende avaliar as atitudes de protecção 

ambiental que os técnicos percepcionam ter, durante as actividades lectivas de 

DAN, as dimensões do questionário aplicado constituem variáveis dependentes em 

função das mesmas: 

Uma vez que se trata de um modelo multidimensional definimos as seguintes 

variáveis dependentes: (1) Protecção da Biodiversidade; (2) Sustentabilidade 

Ecológica; (3) Preservação dos Recursos; (4) Reciclagem. 

 

3.4.2. Variáveis Independentes 

 

Com o intuito de estudar o efeito diferencial das percepções, quanto às variáveis 

dependentes, definimos as seguintes variáveis independentes: (1) Idade; (2) Sexo; 

(3) Habilitações Académicas; (4) prática de alguma modalidade de Desporto 

Aventura nas Aulas de Educação Física durante o seu percurso escolar; (5) 

participação em grupos/equipa de Desporto Escolar em alguma modalidade de 

Desporto Aventura durante o seu percurso escolar; (6) Formação específica em 

Desporto Aventura; (7) posse de algum tipo de Formação Ambiental. 

Pretendemos assim verificar se estas variáveis têm influência nas atitudes de 

protecção ambiental que os futuros docentes percepcionam ter, durante as 

actividades lectivas de DAN. 

 

3.5. PROCEDIMENTOS 

3.5.1. Procedimentos para a elaboração dos instrumentos 

  
A revisão bibliográfica efectuada não permitiu encontrar um instrumento que se 

adaptasse ao objectivo deste estudo. 

Dado isto, para a elaboração de um instrumento de avaliação (escala 

multidimensional) das atitudes de protecção ambiental que os futuros docentes 

percepcionam ter, durante as actividades lectivas de DAN, baseamo-nos nos 
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constructos de cada dimensão resultantes da revisão bibliográfica acerca das 

mesmas, resultando o questionário final em quatro dimensões. 

 

3.5.2. Procedimentos de recolha de dados 

 
A recolha de dados foi feita de duas formas.  

A primeira, por abordagem directa, abordados, onde foi solicitada a colaboração, foi 

explicado o objectivo do estudo, o modo de preenchimento do questionário, assim 

como foi salvaguardada o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos. 

O segundo momento, foi através da divulgação, por e-mail, do questionário 

disponibilizado online, na qual foi indicado também os objectivos do nosso estudo, a 

estrutura do questionário, a salvaguarda da confidencialidade dos dados, e ainda o 

modo de preenchimento do mesmo. 

O período de recolha de dados decorreu entre Maio e Julho de 2010. 
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4.1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES 

 

 
Protecção da 

Biodiversidade 

Sustentabilidade 

Ecológica 

Preservação 

dos Recursos 
Reciclagem 

Protecção da 

Biodiversidade 

 0.752 0.842 0.746 

 0.000 0.000 0.000 

Sustentabilidade 

Ecológica 

0.752  0.713 0.797 

0.000  0.000 0.000 

Preservação dos 

Recursos 

0.842 0.713  0.785 

0.000 0.000  0.000 

Reciclagem 
0.746 0.797 0.785  

0.000 0.000 0.000  

Legenda: Na primeira linha são apresentados os valores de correlação de Pearson e na segunda 
linha é apresentado o valor de significância respectivo (Sig. (2-tailed) 

Quadro 3 – Análise da consistência interna das dimensões 

 

No quadro XXX é apresentado a matriz de correlação de Pearson para as 

dimensões em estudo. 

Segundo PESTANA e GAGEIRO (2005) o coeficiente de correlação de Pearson é 

considerado baixo quando r se encontra entre 0,20 e 0,39, é considerado moderado 

quando se encontra entre 0,40 e 0,69, considera-se alto se o valor for entre 0,70 e 

0,89 e por último considera-se muito alto se o valor for superior a 0.90. 

 

Neste sentido, pela observação do referido quadro verificamos que entre a 

generalidade das dimensões existe uma correlação alta e muito alta, positiva e 

estatisticamente muito significativa (p<0,01; 100%). 

 

 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Os dados obtidos foram organizados numa folha de cálculo do Microsoft Excel e 

posteriormente tratados através do programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciencies (SPSS). 

 

Para caracterização da amostra utilizamos a estatística descritiva, nomeadamente 

média (M) e desvio padrão (DP), teste efectuado e p de Spearman. 
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A etapa da exploração dos dados consiste no estudo exploratório e descritivo das 

variáveis dependentes e análise da normalidade da distribuição das amostras 

através do teste Mann-Whitney (U) e Kruskal Wallis (Z) (Pestana e Gajeiro, 2000, 

2005). 

O teste Mann-Whitney é usado quando existem mais de dois grupos até dois grupos. 

Kruskal-Wallis é o equivalente não paramétrico de ANOVA e uma generalização do 

teste Mann-Whitney, mas, neste caso a amostra não necessita ter uma distribuição 

normal, como é o caso. 

 

4.2.1. Sexo 

 

Os valores da média das dimensões da percepção, acções e atitudes de protecção 

ambiental de técnicos de DA, durante as actividades lectivas de DAN, do valor do 

Mann-Whitney (U) e Kruskal Wallis (Z) o respectivo valor de significância (p), 

diferenciados por sexo, estão apresentados no quadro 4. 

 

Através da análise dos resultados no quadro podemos verificar que não existem 

diferenças significativas (p<0,05) em nenhuma das dimensões estudadas. 

Podemos ainda verificar através da média obtida, que a amostra valoriza todas as 

dimensões, com realce para a Protecção da Biodiversidade (M=4.43). 

 

 M ±DP U Z p 

Protecção da 

Biodiversidade 
4.43 ± 0.4 3151.5 -1.651 0,099 

Sustentabilidade 

Ecológica 
4.23 ± 0.5 3627.5 -0.197 0,844 

Preservação dos 

Recursos 
4.29 ± 0.5 3244.5 -1.364 0,173 

Reciclagem 4.32 ± 0.5 3605.5 -0.264 0.792 

Legenda: M – Média; DP – Desvio Padrão; U –valor do teste Mann Whitney; Z – Valor do teste 
Kruskal-Wallis; p – valor de significância 

Quadro 4 - Análise comparativa das variáveis dependentes por sexo 

 

ALMEIDA V. e MARTINS L. (2001) acrescenta que o conceito de género tem 

contribuído para superar a noção do que é tido como "próprio do homem" e "próprio 

da mulher", na medida em que permite também romper com a dicotomia entre 
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espaço produtivo e reprodutivo. O senso comum tende a atribuir à mulher uma 

relação mais estreita com a natureza e ao homem um lugar mais próximo a cultura e 

a esfera produtiva, como responsável natural pelo provimento da família. A 

associação das mulheres a natureza, se fundamenta, por conseguinte, no seu papel 

reprodutivo e de educadora dos filhos. Desse modo, a principal esfera de actividades 

das mulheres ficou sendo a doméstica, ao passo que aos homens foram destinados 

os domínios político e público.  

 

Mesmo assim, percebe-se que os homens terminam assumindo mais o discurso e 

as mulheres as práticas ambientais, mas sempre voltados ao seu papel social 

tradicional (ALMEIDA V. e MARTINS L. ,2001). 

 

4.2.2. Tipo de Formação Ambiental 

 

No quadro 5 são apresentados os valores da média das dimensões, do teste t e o 

respectivo valor de significância (p), diferenciados pelo Tipo de Formação Ambiental. 

 

 

Podemos assim afirmar que existem diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) em todas as dimensões excepto Sustentabilidade Ecológica. 

 

 M ±DP U Z p 

Protecção da 

Biodiversidade 
4.43 ± 0.4 1768.0 -2.835 0.017 

Sustentabilidade Ecológica 4.25 ± 0.5 1978.5 -1.553 0.120 

Preservação dos Recursos 4.3 ± 0.4 1533.5 -3.266 0.001 

Reciclagem 4.3 ± 0.4 1833.0 -2.135 0.033 

Legenda: M – Média; DP – Desvio Padrão; U – valor do teste Mann Whitney; Z – Valor do teste Kruskal-Wallis; p 
– valor de significância 

Quadro 5 - Análise comparativa das variáveis dependentes pela Formação Ambiental 

 

 

Foi-nos ainda possível verificar, através da análise da média, que a amostra 

estudada valoriza todas as dimensões estudadas. 
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4.2.3. Habilitações Académicas 

 

Os valores da média das dimensões da percepção, acções e atitudes de protecção 

ambiental de técnicos de desporto aventura, durante as actividades lectivas de DAN, 

o valor de significância (p), diferenciados pelas Habilitações Académicas, estão 

apresentados no quadro abaixo. 

 

Através da análise dos resultados no quadro podemos verificar que existem 

diferenças significativas (p<0,05) na dimensão Preservação dos Recursos. 

 

 Qui.Quadrado p 

Protecção da Biodiversidade 3.193 0.203 

Sustentabilidade Ecológica 2.468 0.291 

Preservação dos Recursos 8.450 0.015 

Reciclagem 4.444 0.108 

Legenda: p – valor de significância 

Quadro 6 - Análise comparativa das variáveis dependentes pelas Habilitações Académicas 

 

CARVALHO V. (2003) e SATO (2001) ressaltam que embora as críticas que alguns 

autores fazem em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil, estejam 

correctas ao afirmar que uma reforma curricular baseada somente nos conteúdos é 

insuficiente se não mudar concretamente o quadro educacional das escolas 

públicas, a formação dos professores e o currículo escolar, a minha hipótese é de 

que esta política pública contribuiu para disparar um processo de discussão de 

temas sociais e ambientais no sistema de ensino. 

 

4.2.4. Prática de uma modalidade de Aventura durante as aulas de Educação Física 

 

Os valores da média das dimensões da percepção, acções e atitudes de protecção 

ambiental de técnicos de DA, durante as actividades lectivas de DAN, o valor do 

Teste Kruskal-Wallis, de significância (p), diferenciados pela Prática de uma 

modalidade de Aventura durante as aulas de EF, estão apresentados no quadro 7. 
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 M ±DP Qui-Quadrado p 

Protecção da Biodiversidade 4.4 ± 0.4 3.640 0.725 

Sustentabilidade Ecológica 4.2 ± 0.5 7.287 0.295 

Preservação dos Recursos 4.3 ± 0.4 4.602 0.596 

Reciclagem 4.3 ± 0.5 5.315 0.504 

Legenda: M – Média; DP – Desvio Padrão; p – valor de significância. 

Quadro 7 - Análise comparativa das variáveis dependentes pela prática de uma modalidade aventura nas aulas 

de Educação Física 

 

Através da análise dos resultados no quadro podemos verificar que não existem 

diferenças significativas (p<0,05) em todas as dimensões. 

Através da análise da média, podemos ainda constatar que a dimensão Protecção 

da Biodiversidade foi a mais valorizada pela amostra. 

 

Torna-se importante mencionar que a crescente demanda às AFAN pode, por 

um lado, propiciar algo positivo para as pessoas adeptas; por outro lado, esse 

aumento no número de praticantes pode acarretar consequências desagradáveis ao 

meio ambiente natural, no sentido de uma exploração cada vez mais intensa. 

Entretanto, se houver um resgate do papel da consciência ecológica e preservação 

ambiental, além dos estímulos dados pelos profissionais intervenientes na área às 

pessoas praticantes dessas actividades, é possível que se obtenha sucesso no 

intuito de estimular o compromisso com as ideias preservacionistas, fato este que 

aflige e atinge a humanidade. 

 

Espera-se que o potencial educativo e transformador da relação Lazer-AFAN seja 

utilizado para a sensibilização dos problemas ambientais e os adeptos tenham uma 

visão crítica de todo o mercado capitalista contemporâneo e, assim, não permitam 

que as vivências em meio natural possam concorrer para o desequilíbrio da natureza 

(TAHARA e tal, 2006). 
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4.2.5. Formação adicional em Desporto Aventura 

 

Os valores da média das dimensões da percepção, acções e atitudes de protecção 

ambiental de técnicos de desporto aventura, durante as actividades lectivas de DAN, 

o valor do teste Kruskal-Wallis, de significância (p), diferenciados pela Formação 

adicional em DA estão apresentados no quadro 8. 

 

 M ±DP Qui-Quadrado p 

Protecção da Biodiversidade 4.4 ± 0.4 21.155 0.000 

Sustentabilidade Ecológica 4.2 ±0.5 18.798 0.001 

Preservação dos Recursos 4.3 ± 0.4 18.939 0.001 

Reciclagem 4.3 ± 0.5 13.418 0.009 

Legenda: M – Média; DP – Desvio Padrão; p – valor de significância 

Quadro 8 - Análise comparativa das variáveis dependentes pela formação adicional em Desporto Aventura 

 

Através da análise dos resultados no quadro podemos verificar que existem 

diferenças significativas (p<0,05) em todas as dimensões estudadas. 

 

Podemos ainda constatar que a dimensão Protecção da Biodiversidade foi a mais 

valorizada pela amostra estudada. 

 

Diz-nos MARINHO (2006), que por meio da aventura na natureza acontecem 

experiências, nunca antes imaginadas: descer corredeiras de rios em botes 

insufláveis ou cascatas por meio de cordas, explorar cavernas ou enfrentar 

obstáculos em trilhos no meio de florestas. Estas actividades abrangem emoções e 

sentimentos que ultrapassam as formas e os conteúdos, pois relacionam-se com 

rituais, mitos, temores, bem como imagens de aventura, de risco, de ousadia, de 

distinção, estilo de vida e outros. 

Neste contexto, acreditamos que novos olhares e significados regem a 

contemporaneidade, demarcando outras emergências, as quais, por um lado, 

apontam para um profundo empobrecimento humano, mas, por outro, dão pistas de 

relações pautadas na ética e no respeito à vida. Mais ainda, ao serem recuperados 

os significados essenciais de lazer, desporto e turismo, os mesmos, se atrelados ao 

comprometimento com a preservação da natureza, podem ser capazes de gerar 

novos sentidos à vida humana, mais sensíveis e afectuosos. 
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Comprovamos assim, recorrendo ao estudo de MARINHO (2006), a significância 

obtida da formação adicional em DA relativa à percepção, acções e atitudes de 

protecção ambiental de técnicos de desporto aventura. 

 

 

4.3. DIFICULDADES 

 

Visto que o objectivo do estudo foi estudar as dimensões da percepção, acções e 

atitudes de protecção ambiental de técnicos de desporto aventura, foi necessário 

construir de raiz um instrumento que nos o permitisse. Tal facto foi dificultado pelo 

baixo número de estudos que relacionem a Educação Ambiental com o Desporto 

Aventura, e assim foi necessário uma elaborada revisão bibliográfica para identificar 

os factores e os itens destes factores, de modo a construir um questionário que se 

adequasse ao nosso objectivo. 
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CAPÍTULO V - CONCLUSÃO 
5.1. CONCLUSÃO 
5.2. PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 
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5.1. CONCLUSÃO 

 
Chegado este momento e tendo em conta as limitações naturais de ordem 

metodológica e as diversas dificuldades no decorrer de um trabalho desta ordem, o 

estudo realizado, baseado nos resultados obtidos e nos objectivos inicialmente 

propostos, permitiu retirar as seguintes conclusões: 

 A amostra estudada valoriza as dimensões com realce para a Protecção da 

Biodiversidade. 

 O tipo de Formação Ambiental aumenta a sensibilidade, pois a amostra que 

preenche este requisito valoriza consistentemente as dimensões estudadas. 

 Os indivíduos cujas Habilitações Académicas são mais elevadas mostram 

maior sensibilidade para a Preservação dos Recursos. 

 Os indivíduos com formação adicional em DA transparecem maior 

sensibilidade relativamente á dimensão da protecção da Biodiversidade. 

 

 

 
5.2. PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 

 
Conforme evidenciado, não foram identificadas diferenças significativas em algumas 

das dimensões estudadas. 

Deste modo, e dada a pertinência actual do tema, é necessário dar continuidade aos 

estudos que viabilizem identificar elementos potencializadores do processo de EA, 

em Portugal e no mundo. 

 

Propomos assim: 

 Que o estudo seja aplicado a uma amostra mais alargada e mais homogénea. 

 Que seja dada continuidade ao estudo da relação do tipo de Formação 

Ambiental dos técnicos de DA com o modo de transmissão dos 

conhecimentos e saberes de protecção ambiental aos alunos. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS -OS-MONTES  
E  ALTO DOURO 

 
DEPARTAMENTO DE DESPORTO ,  EXERCÍCIO E SAÚDE  

Educação Ambiental em meio escolar pelo Desporto Aventura 

 

 

O seguinte questionário destina-se à obtenção de dados para uma Tese de 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

sob o tema “EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MEIO ESCOLAR PELO DESPORTO 

AVENTURA”, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

O questionário é composto por 33 questões de resposta fechada e o seu 

sucesso depende da veracidade das suas respostas, pelo que lhe apelamos 

que responda com a maior sinceridade possível. 

 

O objectivo deste questionário será o de conhecer as acções e atitudes de pro-

tecção ambiental dos futuros docentes durante as actividades de Desporto 

Aventura e Natureza. 

 

O questionário é anónimo e as suas respostas apenas se destinam ao trata-

mento estatístico para obtenção de dados do estudo referido. 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

Fábio Silva 

Bouça Velha—Fontão 

4990-610 Fontão—Ponte de Lima 

Tel. 969990661 :: fabio_am.silva@live.com.pt 
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INFORMAÇÕES GERAISINFORMAÇÕES GERAISINFORMAÇÕES GERAIS   

Sexo:  

Feminino  

Masculino 
 

 

 

Nas aulas de Educação Física durante o seu percurso esco-

lar, praticou alguma modalidade de Desporto Aventura? 

Possui alguma formação específica em Desporto Aventura? 

Possui algum tipo de Formação Ambiental? Sim?   Não? 

Idade:                      anos  Habilitações académicas: Pré Licenciatura 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

 

 

 

 

Actividades com cordas Montanhismo Canyoning 

Acampamento Canoagem Outra(s) Não pratiquei 

   

    

Durante o seu percurso escolar, praticou em algum grupo equipa de 

Desporto Escolar numa modalidade de Desporto Aventura? 

Actividades com cordas Montanhismo Canyoning 

Acampamento Canoagem Outra(s) Não pratiquei 

   

    

Curso de Monitor / Treinador em Federações 

Curso de Monitor em empresas de Desporto Aventura 

Jornadas Técnico-científicas / Acções de Formação 

Outra(s) 

Nenhuma 
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As seguintes questões referem-se às acções e atitudes de protecção ambiental que imagina ter aquando 
docente, durante as actividades de Desporto Aventura e Natureza. 

Para cada afirmação indique a IMPORTÂNCIA que atribui relativamente ao conteúdo da mesma, assinalando 
a opção que mais se adequa à sua percepção e opinião. 

Se atribui Nenhuma Importância ao conteúdo da afirmação, faça uma circunferência à volta do número 1. 

Se atribui Extrema Importância ao conteúdo da afirmação, faça uma circunferência á volta do número 5. 

Pode assinalar qualquer um dos números intermédios (entre 1 e 5) que melhor corresponda à sua opinião.  

Educação Ambiental em Meio Escolar pelo Desporto Aventura  

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para a importância de não perturbar a fauna. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza devemos sensibilizar os alunos para o conceito de sustentabilidade. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que percursos de curta/média distância 

sejam feitos em caminhada 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos certificar-nos que os alunos não deixam nenhum tipo de lixo no final da 

actividade. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não causem danos na flora envolvente. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não procedam à recolha de rochas ou 

fósseis, sem que seja devidamente necessária e autorizada. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para utilizarem preferencialmente produtos 

contidos em embalagens recicláveis.  
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza, se possível, deveremos utilizar estruturas para a prática de desporto já existentes. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que procedam à separação do lixo. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que façam o menor ruído possível. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que mesmo em parques de campismo, 

tomem um banho rápido e fechem a torneira quando colocam sabão para poupar água. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos certificar-nos que as estruturas são montadas de modo a não danificar 

o meio. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos preocupar-nos em sensibilizar os alunos para que efectuem composta-

gem dos resíduos biodegradáveis. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos preocupar-nos em sensibilizar os alunos para que não deteriorem as 

culturas já existentes. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que quando utilizam aparelhos eléctricos, 

estes sejam alimentados por energias renováveis. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não degradem a paisagem. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para acções de limpeza do lixo presente. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza junto ao mar deveremos sensibilizar os alunos para a importância da integridade 

das dunas. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que deixem os dejectos humanos longe das 

áreas habitadas, linhas de água e campos de cultivo. 
1 2 3 4 5 

Nenhuma 
Importância 

Extremamente 
Importante 
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Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos transmitir aos alunos a importância de não colocar nos cursos de 

água resíduos que a tornem impotável. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que montem os acampamentos em locais 

apropriados e indicados. 1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para a importância de guardar pilhas e outras 

baterias portáteis já usadas, em locais estanques, para posteriormente serem colocadas no pilhão. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não destruam os ninhos das aves e 

locais de procriação dos outros animais. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos transmitir aos alunos a importância das reservas de água nas barra-

gens e outros locais de armazenamento. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos certificar-nos que os alunos utilizam preferencialmente os trilhos 

delimitados. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para reutilizarem os materiais usados (sacos 

de plástico, garrafas, etc.). 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não procedam á recolha de plantas 

sem que seja devidamente necessária e autorizada. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que embora alguns insectos não sejam 

bonitos, apenas os devem matar se puserem a sua saúde ou integridade física em risco. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos falar aos alunos sobre a importância de não esgotar os solos por 

meio da agricultura exaustiva. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para a importância de não provocar erosão nas 

pistas nem nos trilhos naturais. 
1 2 3 4 5 

 Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos falar aos alunos da importância de reciclar os metais e plásticos pois 

demoram imensos anos a decompor-se. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para o dever de chamar a fiscalização quando 

sabem que alguém tem animais raros em jaulas ou gaiolas. 
1 2 3 4 5 

Durante as actividades de Desporto na Natureza deveremos sensibilizar os alunos para que não desviem os cursos de água. 1 2 3 4 5 

Nada 
Importante 

Extremamente 
Importante 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

Educação Ambiental em Meio Escolar pelo Desporto Aventura  


