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Objetivo: O objetivo da investigação foi diagnosticar a concepção de Meio Ambiente
dos professores de Educação Física que atuam em Academia de Ginástica, no
município de Ipatinga - MG.  Metodologia: A metodologia utilizada foi do tipo
descritiva e a recolha dos dados foi através da entrevista semi-estruturada ((Lakatos e
Marconi, 1991; Rampazzo, 2001; Thomas e Nelson, 2002). Os dados foram tratados
por meio da análise do discurso, tendo como referência os autores Bardin (2002), Vala
(2005) e Ghiglione e Matalon (2005). Para a entrevista, estabelecemos categorias
conceituais resultantes dos objetivos e da revisão bibliográfica (Vala, 2005). No
processo analítico, o corpus do trabalho foi constituído pela transcrição das entrevistas
efetuadas (Bardin, 2002). Foram realizadas 11 entrevistas.  Resultados: A análise do
discurso evidenciou que os professores consideram o meio ambiente como o local
onde se vive e convive, onde estamos inseridos socialmente e profissionalmente. Os
professores relacionam o meio ambiente como sendo um local saudável, propício a
obtenção da saúde, livre de poluição, onde eles vivem e possam ter saúde e um corpo
saudável. Nove (90%) professores entendem que as aulas ofertadas na academia
(ginástica, musculação e dança) proporcionam ao aluno a compreensão da relação
corpo – Saúde – Meio Ambiente. Os professores consideram possível por meio das
atividades ofertadas pela academia (ginástica, musculação e dança) refletir a respeito
da trilogia corpo, saúde e meio ambiente; estimulando a consciência do corpo próprio
(Merleau-Ponty,2006).  Conclusão: Ao finalizar a pesquisa concluímos que a
concepção de Meio Ambiente dos professores de Educação Física que atuam em
Academia de Ginástica é ampla, não se restringindo a fauna e flora, ou seja, o corpo
constitui, também, parte do meio ambiente.
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