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RESUMO

As Atividades Físicas de Aventura (AFA) vem tomando uma grande proporção nos 

últimos anos, cada vez mais aumentando seu número de adeptos. As praticas como 

surf, skate, rapel, tirolesa, corrida de aventura, entre outras, vem aparecendo 

corriqueiramente na mídia, chamando a atenção de jovens e adultos. Essas 

atividades não podem ficar apenas no ambiente extra escolar, tem que ser 

incentivadas dentro da escola. Por ser uma atividade dinâmica e desafiadora, 

propõem aos alunos maior ludicidade e por ser um diferencial, desperta o interesse 

desafiando-os a praticar. Através de uma pesquisa bibliográfica e experiência vivida 

no estagio supervisionado, o objetivo deste trabalho é mostrar que é possível 

trabalhar este conteúdo nas aulas de Educação Física escolar.

Palavras-chave: Atividade de aventura. Educação física. Esporte de aventura. 

Natureza.
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1 INTRODUÇÃO

A busca pelas práticas corporais parece ter aumentado nos últimos anos. Em uma 

região litorânea como a nossa, é cada vez mais comum vermos pessoas se 

exercitando nos parques e nos calçadões. Tahara, Dias e Schwartz (2006) afirmam 

que o indivíduo, além de praticar a atividade física, também quer contato com a 

natureza. Por isso esta relação entre os seres humanos e o meio ambiente, já há 

algum tempo, vêm sendo discutidas e despertando interesse crescente em várias 

áreas de conhecimento e, especialmente, da Educação Física. Foi neste nicho do 

interesse pelas práticas corporais, promoção da saúde, aliado ao lazer, a busca por 

adrenalina e ao senso de preservação da natureza é que tem se consolidado a 

prática do que Tahara et al. (2006) chamam de  Atividades Físicas de Aventuras na 

Natureza.

Segundo Tahara et al. (2006, p. 2):

Nessa perspectiva de maximizar as condições da existência humana, o 
lazer torna-se um fenômeno social de relevada importância, em termos de 
interesses popular e acadêmico. Com isso, a prática de atividades físicas, 
inerentes ao conteúdo cultural físico-esportivo do lazer, torna-se uma das 
vertentes em franca expansão. Entre as inúmeras atividades físicas 
existentes, as atividades físicas de aventura na natureza (AFAN) têm 
merecido destaque nas reflexões pertinentes à área, tendo em vista a 
possibilidade de um novo redimensionamento da relação homem-natureza.

A expansão dos esportes e atividades de aventura no Brasil tem sido notória e com 

isso surgiram discussões sobre as possibilidades de aplicação como conteúdo da 

educação física escolar, visando propiciar novas vivências, mencionadas, inclusive, 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998), como tentativa de 

sair da mesmice das práticas pedagógicas, focadas em determinados conteúdos, 

em especial os esportes coletivos.

Quando comecei a pensar sobre qual tema deveria desenvolver no Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), comecei a refletir sobre as práticas corporais 

vivenciadas nas escolas durante o Ensino Fundamental e Médio, como aluno, as 

quais foram marcadas pelas mesmices das aulas de educação física, nas quais 

sempre eram trabalhados conteúdos como: futebol para os meninos e handebol para 

as meninas. Esta falta de desafio para um jovem sedento por novas práticas 

corporais fazia-me buscar experiências esportivas mais dinâmicas fora da escola. 
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Por isso, pensando em minha própria vivência, debrucei sobre o assunto e passei a 

observar as práticas ao meu redor, percebendo que as Atividades Físicas de 

Aventura, atualmente, estão se tornando recorrentes dentro do ambiente escolar 

mostrando ser um desafio possível e plausível.

Buscando nas memórias, lembrei-me que sempre fui um apaixonado por esporte de 

aventura, que desde a juventude pratiquei trilhas em meio à mata, pedalava pelo 

município de Cariacica, onde resido, praticava montanhismo e escalada no Morro do 

Moreno e no Moxuara, além das várias descidas de rapel no Morro do Moreno e nas 

cachoeiras de Matilde. Diante disso, por amar e respeitar a natureza e vendo a 

importância disto na formação de um cidadão, optei por produzir reflexões sobre 

essa temática a partir das experiências que fui construindo sobre o tema ao longo da 

vida e da formação.

A decisão pelo tema do TCC veio após a conclusão da disciplina Estágio 

Supervisionado no Ensino Fundamental II, com a Professora Dra. Kezia Rodrigues 

Nunes, pois, durante o estágio, o grupo com o qual trabalhei desenvolveu as 

atividades de aventura nas aulas para a 8ª série do Ensino Fundamental. Em 

paralelo a isso, a disciplina de Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental II, 

com a professora Dra. Karen Calegari dos Santos, proporcionou a oportunidade de 

realizar um curso de atividades Físicas de aventura na Escola São Francisco de 

Assis (ESFA), onde pude aprender um pouco mais sobre como trabalhar esse 

conteúdo na escola.

As Atividades Físicas de Aventuras (AFA), termo que adotei em meu trabalho, 

desenvolvidas durante o período de estágio proporcionou experiências inigualáveis, 

as quais enriqueceram muito os meus conhecimentos, no curso de Educação Física.

Assim, este TCC objetiva...

Para a produção deste trabalho, foi feita uma revisão literária em periódicos da área 

sobre o tema, em busca de artigos que discutem o ensino das atividades de 

aventura nas aulas de Educação Física escolar no ensino regular, tendo como 

fontes a revistas acadêmicas.
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O propósito é a reflexão sobre a atuação pedagógica na Educação Física baseada 

nessas práticas e a possibilidade de inovação pela aplicação das AFA, apostando 

que estas novas modalidades, pela dinamicidade e desafio, propõem aos educandos 

maior ludicidade e o seu perfil de novidade, reforçadas pela mídia, desperta maior 

interesse, desafiando-os a praticar.

Além disso, proponho-me a narrar as experiências vivenciadas por uma fase que me 

chamou a atenção neste curso de Educação Física, no qual tive a oportunidade de 

por essa temática em prática nas escolas, na disciplina de estagio supervisionado, 

nas quais trabalhei com as atividades de aventura. Entendo que os benefícios para 

os alunos são inúmeros e a dinamicidade dessas atividades enriquecem 

sobremaneira as práticas da disciplina Educação Física, conforme cita Tahara e 

Filho (2012, p. 62):

Essas atividades, como componente curricular inovador dentro da área da 
Educação Física escolar, podem ampliar quantitativa e qualitativamente as 
vivências dos educandos, e assim possibilitar experiências práticas que 
conduzirão à aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens, 
interligados com a importante abordagem das questões ligadas ao meio 
ambiente natural.

A possibilidade de refletir sobre as experiências dos alunos do Ensino Fundamental 

na prática das AFA na disciplina Educação Física foi a grande motivação para 

realizar este TCC.

As AFA têm sido inseridas como práticas pedagógicas no ambiente escolar, por 

alguns profissionais da área de Educação Física, como lembra Franco (2010). O 

objetivo é ofertar novas possibilidades para atender às demandas dos alunos, e em 

atendimento, também, aos PCN no que tange a diversidade dos perfis dos 

educandos e fomentar reflexão quanto ao sentido educativo das práticas corporais 

atuais realizadas com os alunos do ensino regular na Educação Física escolar.

Desta forma, com a pretensão de promover reflexões sobre as possibilidades de 

prática das AFA como conteúdo nas aulas de educação física, é que este TCC se 

constrói: Atividades Físicas de Aventura e sua inserção nas aulas de Educação 

Física, é um tema que veio como “insight” em um momento de estagnação vivido por 

mim no decorrer do 6º e 7º períodos da licenciatura em Educação Física. Diante do 
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dilema, parei e analisei minha trajetória e as práticas corporais vividas desde a 

minha vida escolar até aqui.

Minhas reflexões pessoais me levaram às lembranças de tédio e de falta de 

expectativa com as aulas de Educação Física no Ensino Fundamental e Médio e na 

busca por atividades que me desafiavam e produziam satisfação, as quais eram 

identificadas como atividades de aventura. A prática destas atividades promovia, 

além do conhecimento corporal, a consciência pelo ambiente natural e o 

fortalecimento de valores, como disciplina e persistência para executá-las. 

Atualmente, percebo que há, ainda, uma demanda desse tipo de atividades por 

parte das crianças e dos adolescentes.

A Grande Vitória está localizada numa região litorânea e, numa simples caminhada 

pode-se notar a presença de vários jovens e crianças praticando, por exemplo, o 

“Slackline” e o “Skate”, confirmando a relevância de se trabalhar na escola esse 

conteúdo.

Sabendo da importância das AFA para meninos e meninas em qualquer faixa etária, 

e ciente das dificuldades encontradas nas escolas, pude observar numa busca inicial 

aos trabalhos pesquisados, a possibilidade, mesmo com algumas limitações – de 

materiais e por muitas vezes físicas – de proporcionar aos alunos as vivências que 

este tipo de prática corporal poderia trazer. Os PCN sugerem, mesmo sem 

mencionar estes tipos de esportes, somente os resultados deles, assim como 

verificar, como seria a inserção da temática das AFA como parte do currículo comum 

da Educação Física escolar para o Ensino Fundamental e se, realmente, é um meio 

possível para diversificar os conteúdos trabalhados nas escolas através do retorno 

positivo dos educandos. 

Nesse caminho, os PCN indicam a necessidade de atender às diferenças dos 

educandos, de modo que “promover diversidade” é proporcionar o maior número 

possível de vivências, conhecimentos e reflexão dos mais variados componentes da 

cultura corporal, que incluem, por exemplo, a ginástica, a luta, os jogos e as 

brincadeiras, as atividades rítmicas, os esportes individuais e coletivos (BRASIL, 

1998). Nessa direção, para a composição da proposta dos PCN:
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Foram selecionadas práticas da cultura corporal de movimento que têm 
presença marcante na sociedade brasileira, cuja aprendizagem favorece a 
ampliação das capacidades de interação sociocultural, o usufruto das 
possibilidades de lazer, a promoção da saúde pessoal e coletiva (BRASIL, 
1998, p. 67).

Diante disso e com o intuito de despertar nos educandos o interesse, o prazer e a 

cultura do cuidar-se para ter saúde e bem estar, considero relevante inserir as AFA 

como conteúdo da educação física escolar e foi o que fiz no caso do Estágio 

Supervisionado.

As atividades de aventura já vêm sendo tomadas como conteúdo da Educação 

Física em várias escolas do Brasil, e têm se tornado relevante para essa disciplina 

na atualidade.

A inserção das AFA como conteúdo da Educação Física escolar também considera 

o fato de que:

O corpo é compreendido não como um amontoado de partes e aparelhos, 
mas sim como um organismo integrado, como um corpo vivo, que interage 
com o meio físico e cultural, que sente dor, prazer, alegria, medo, etc. Para 
se conhecer o corpo, abordam-se os conhecimentos anatômicos, 
fisiológicos, biomecânicos e bioquímicos que capacitam a análise crítica dos 
programas de atividade física e o estabelecimento de critérios para 
julgamento, escolha e realização de atividades corporais saudáveis 
(BRASIL, 1998, p. 69).

Além disso, os PCN, ao tratarem da relevância social dos conteúdos, considera que 

eles “[...] contemplem as demandas sociais apresentadas pelos temas transversais” 

(BRASIL, 1998, p. 67), e na página 39 sobre o tema transversal “meio ambiente”:

Na sociedade contemporânea assiste-se ao cultivo de atividades corporais 
praticadas em ambientes abertos e próximos da natureza. São exemplos 
dessa valorização o surfe, o alpinismo, o bice-cross, o jet-ski, entre os 
esportes radicais; e o montanhismo, as caminhadas, o mergulho e a 
exploração de cavernas, entre as atividades de lazer ecológico (BRASIL, 
1998, p. 40).

E é nas aulas de Educação Física que esse tema transversal, associado as praticas 

de atividades de aventura pode ser inserido:

Dentro do projeto pedagógico de cada escola, por meio das aulas de 
Educação Física, inclui-se essa dimensão no trabalho cotidiano, com a 
utilização tanto dos espaços da escola como das área próximas, tais como 
parques, praças e praias, espaços possíveis para as práticas. Representam 
o meio ambiente com o qual o indivíduo se relaciona e são oportunos para o 
desenvolvimento das propostas de trabalho, pois viabilizam a discussão 
sobre a adequação de espaços para a prática da cultura corporal, seja em 
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locais mais próximos da natureza, seja nos centros urbanos (BRASIL, 1998, 
p. 40).

Mediante os aspectos pautados e os resultados observados durante o Estágio 

Supervisionado, assim como o suporte bibliográfico pesquisado, é que este TCC 

baseia sua relevância, considerando que os resultados de uma reflexão consciente 

do papel do educador, assim como o objetivo da disciplina perante a sociedade e 

diante de resultados reais advinda das práticas com alunos me levou a 

considerações importantes para práticas docentes de qualquer área, não somente 

da disciplina de Educação Física, que aqui é o foco.

1.2 METODOLOGIA

Este trabalho se constitui em dois momentos: a) uma revisão de literatura e b) uma 

análise da experiência vivida com as práticas de aventura, durante o estágio 

supervisionado.

No primeiro deles, a revisão de literatura, tomei como referência uma dissertação de 

mestrado e artigos publicados na área da Educação Física, que tratam do tema 

atividades físicas de aventura na perspectiva da educação física escolar. Através 

dessas produções busquei compreender como e quais as atividades de aventura 

podem ser incluídas e realizadas no cotidiano das aulas de educação física escolar 

e quais as reflexões tem sido produzidas sobre a inserção desse conteúdo nas 

aulas. Esse primeiro momento se constrói como uma pesquisa bibliográfica, que 

segundo Severino (2007), se realiza a partir do:

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias 
teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. 
Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p.122).

Para a realização dessa parte do trabalho, parto dos seguintes questionamentos que 

me acompanharam durante a graduação: como desenvolver práticas corporais na 

escola, que não sejam apenas exercícios repetitivos e sem atrativos para os alunos? 

Quais práticas corporais poderiam ser inseridas de modo a despertar o interesse dos 

alunos e desafiá-los para o novo? Na graduação em Educação Física, algumas 
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indicações envolviam os chamados esportes radicais, como práticas já 

experimentadas no ambiente escolar. Durante o primeiro contato com os artigos, 

percebi que já havia uma quantidade razoável de revistas da área, com pesquisas 

envolvendo esportes radicais e atividades de aventura na relação com a escola, 

inclusive trabalho de Dissertação de Mestrado.

Com relação à segunda parte, a análise se baseia nas experiências vividas com as 

atividades de aventura1 como conteúdo de aulas de Educação Física, durante a 

realização do Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II, realizado na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Eber Louzada Zippinotti”, localizada no município 

de Vitória no Estado do Espírito Santo, com os alunos da 8ª série do ensino 

fundamental, como forma de analisar a potencialidade das atividades de aventura na 

escola em aulas conduzidas por mim e por meus colegas durante o estágio.

Para isso, tomo como ponto de partida o conceito de experiência no modo como é 

apresentado por Larrosa (2002):

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não 
o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece 
(LARROSA, 2002, p.21).

A estrutura ficou dividida em: primeiro tópico, Introdução, onde apresento o objetivo 

e relevância do trabalho, subdividido com a Metodologia. O segundo tópico é a 

Revisão Literária, onde falo da história de assimilação da AFA pela sociedade 

brasileira, menciono o que são AFA, seguido por uma Proposta Pedagógica de “Por 

que” e “Como” ensinar a AFA. Como terceiro tópico relato minha experiência com 

AFA nas aulas da disciplina de Estagio Supervisionado no Ensino Fundamental II e 

finalizo com as Considerações que julguei importante a reflexão das práticas 

observadas a partir das Revisões Literárias e as do Estágio Supervisionado.

1 Termo adotado no Estágio Supervisionado, mas para o Trabalho de Conclusão de Curso foi 
adotado Atividades Físicas de Aventura.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Este TCC toma como uma de suas principais referências a dissertação de mestrado 

de Franco (2008) e artigos de revistas2 da área de Educação Física.

A decisão de selecionar o conteúdo Atividades de Aventura para desenvolver a 

disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II foi consequência de 

discussões e reflexões sobre estas atividades, as quais estão sendo aplicadas no 

cotidiano de algumas escolas do Brasil na disciplina de Educação Física. Acrescento 

às reflexões dos graduandos os relatos de experiência dos professores (Franco, por 

exemplo), que foram sempre muito positivos mesmo encontrando algumas 

dificuldades, como limitação física e de materiais. O desafio para os formandos da 

graduação em Educação Física em testar um conteúdo em discussão era a 

possibilidade de dinamizar as aulas de Educação Física pela ludicidade dessas 

atividades, que foram denominadas aqui de AFA – Atividades Físicas de Aventura.

2.1 HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA

As AFA tiveram nas últimas três décadas um grande crescimento e popularização. 

Segundo Betran (apud MUNHOZ, 2004, p. 2) tais atividades surgiram mundialmente 

em 1970 e se consolidaram em 1990. Alguns autores3 defendem que, destas 

atividades, algumas modalidades são muito antigas, como é o caso do surf, que 

segundo Franco (2008, p.19) é um dos precursores da AFA:

Esses autores defendem o surfe como precursor das A.F.A. como os 
entendemos hoje, sendo sua origem secular (por volta do século XVIII, ou 
antes, se considerarmos as lendas), porém difundido a partir da primeira 
década do século passado, pelo havaiano Duke Kahanamoku. No Brasil, o 
surfe chegou na década de 50, no Rio de Janeiro e, em 1965, foi fundada a 
Federação Carioca. Os autores acreditam que, partindo, então, desse 
esporte, outros foram sendo incorporados a esta terminologia, uns criados a 
partir do próprio surfe como: skysurf, snowboard, windsurf, wakeboard etc., 
e outros esportes não derivados dele.  

2 Motriz, Motrivivencia, Efdeportes, Pensar a Pratica, Bras. Ciênc. Esporte.

3 Cantorani; Pilatti (2005).
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Conforme Franco (2008, p. 19) o montanhismo é outra modalidade que pode ser 

considerada como pioneira das AFA e o registro das primeiras técnicas está datado 

no século XVIII, na França, na cidade de Chamonix (RADICAL, apud FRANCO, 

2008, p. 19).

Já quanto ao período de desenvolvimento destas atividades, há entre vários autores 

pesquisados,4 segundo Franco (2008) a concordância de que o grande crescimento, 

no Brasil, aconteceu a partir dos anos 80 e hoje, pode se equiparar a outros países. 

A consolidação das AFA promoveu a organização e a normatização dos esportes e 

dos usos de equipamentos, cujo benefício foi a diminuição do nível de riscos 

envolvidos.

Franco (2008, p. 20) defende que durante este processo de expansão e organização 

houve diversos termos para definir estas atividades de aventura, porém em sua 

maioria foram associadas ao lazer ou como modalidade específica de treinamento. A 

definição do termo AFA, a qual deriva das Atividades Físicas de Aventura na 

Natureza e segue o conceito de “esportes de aventura”, o qual foi resultado de 

várias discussões de marketing (SANTOS et al, 2014). Segundo Aurichio (apud 

SANTOS et al, 2014) o termo “Esportes de Aventura” surgiu no final da década de 

80 e início da de 90 para identificar esportes como skydiving, surf, alpinismo, 

montanhismo, paraquedismo, hang gliding e bungee jumping, treeking e mountain 

bike, que eram restritos a um seleto grupo de pessoas.

Conforme Nazari (2007), na década de 2000 a termologia para as atividades de 

aventura estava em definição, pois eram esportes em processo de inserção na 

sociedade e havia muitos termos para defini-los (NAZARI, 2007) diz que:

Estas modalidades esportivas podem ser denominadas de "esportes 
radicais", "de ação", esportes extremos ou "X-games" (de extreme games) 
(Fernandes, 1998). São também conhecidos por esportes em liberdade, 
esportes selvagens, esportes californianos, esportes tecno-ecológicos, 
esportes livres, lúdicos, esportes de outdoor ou ainda "novos esportes", em 
contraposição direta as modalidades esportivas tradicionais, que se 
realizam sob condições de espaço e tempo minuciosamente controladas e 
preestabelecidas. Concordando com Marinho (1999), optou-se, aqui, pela 
designação "atividades de aventura", por sua maior aceitação geral e por 
bem sinalizar o espírito que norteia a busca de sensações e emoções junto 
à natureza, e pelo consenso, pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Atividade de Aventura - GEPAA, de que este termo seria o mais adequado.

4 Costa (2000); Marinho; Bruhns (2003).
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Vale ressaltar que um dos critérios que favoreceram o crescimento desses esportes 

no Brasil foi o espaço geográfico brasileiro. Conforme Nazari (2007) “A variedade de 

paisagens e o clima ameno se inscrevem no rol de atrativos da natureza brasileira.” 

Ambientes como: picos elevados, vertentes íngremes, cavernas, ambientes 

submarinos, vales em garganta, matas virgens, corredeiras e cachoeiras (NAZARI, 

2007) é o que não faltam no Brasil. A expansão dessas atividades favoreceu muito o 

ecoturismo nacional.

Mediante a expansão destes esportes o Ministério do Turismo, percebendo o nicho 

mercantil de grande vulto financeiro, associou essas atividades ao Ecoturismo, 

adotou o termo Turismo de Aventura e devido às características estruturais dessas 

atividades criou o Projeto de Normalização e Certificação em Turismo de Aventura, 

que tem como entidade executora o Instituto de Hospitalidade (IH), cujo foco é a 

identificação de aspectos críticos da operação responsável e segura do turismo de 

aventura.

Por volta dos Anos 1990 iniciou-se uma vertente dentro dos esportes de aventura 

para o desenvolvimento destes esportes como atividades físicas na escola. Um dos 

precursores destas atividades aplicadas na escola como conteúdo de educação 

física escolar foi o mestre Laercio Claro Pereira Franco, que conta suas experiências 

e desafios na inserção deste conteúdo no ambiente escolar em sua Dissertação de 

Mestrado (FRANCO, 2008) e em alguns artigos publicados em revistas da área. 

No decorrer dos anos 2000, várias experiências como as de Franco, as quais foram 

publicadas mostrando que as atividades de aventura é um conteúdo riquíssimo de 

possibilidades para enriquecer as aulas de educação física escolar. Havia 

questionamentos quanto às possibilidades reais de ensino e aprendizagem destas 

atividades na escola, à segurança dos alunos na execução delas e quais vivências 

pedagógicas poderiam proporcionar aos educandos.

Franco (2008, p. 31) em sua dissertação de mestrado “Atividades físicas de aventura 

na escola: uma proposta pedagógica nas três dimensões do conteúdo” relata suas 

experiências de inserção destes conteúdos na escola, e afirma que a Educação 

Física brasileira possui várias tendências pedagógicas, os quais estão mencionadas 

nos PCN’s: a tecnicista, psicomotricidade e saúde renovada, tendências 



18

desenvolvimentistas, às críticas, à construtivista (Darido, 2005 apud FRANCO, 2008, 

p. 31) e ressalta: 

[...] cada qual com suas vantagens e desvantagens e com um conjunto de 
conhecimentos possíveis de serem discutidos no ambiente escolar. No 
interior dessas tendências não é possível observar restrições quanto à 
inclusão dos esportes de aventura, sendo possível mais em uma, menos em 
outra, mas praticável em outras.

Nas aulas práticas com as AFA os profissionais que se enredaram por estas 

experiências têm confirmado o que autores como Franco (2008) relata em seu 

trabalho de mestrado:

A mudança de paradigma do “fazer” pedagógico dos docentes, sabemos, é 
lenta, porém possível; e trabalhos como este podem servir como uma brisa 
que visa fazer chegar odores de transformação à praxis docente. Apenas 
estou contribuindo com uma pequena parcela, como uma missão, talvez 
como uma AVENTURA (FRANCO, 2008, p. 12).

Conclui-se, portanto, que as AFA em algumas décadas deixaram de ser um esporte 

elitista para ser atividades esportivas acessíveis à população, chegando até mesmo 

aos ambientes escolares. O diferencial pedagógico destas atividades foram 

enxergadas por estes profissionais da educação, que perceberam as novas 

vivências que estas atividades produziriam nos educandos, muito diferente do que 

as que estavam acostumados, experiências que trabalhariam não somente o corpo, 

mas também o emocional: pelo enfrentamento do desafio e da superação do medo e 

de outras emoções encaradas com estes esportes.

2.2 O QUE SÃO ATIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA?

Para Franco (2008) as AFA na escola são, ainda hoje, para qualquer professor, em 

qualquer escola, um grande desafio, porque foram e continuam sendo atividades 

consideradas elitistas, pois necessitam de equipamentos específicos, os quais 

muitas vezes são importados e de difícil acesso para aquisição e, se considerar que 

as escolas estão acostumadas a compra somente de bolas se torna ainda mais 

difícil. Além desse ponto de aquisição ser um entrave, tem ainda a capacitação do 

professor, que precisa estar apto para evitar e resolver incidentes e acidentes.
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Segundo seus próprios relatos, Franco é um desses professores que inovaram nas 

aulas de Educação Física apostando nas AFA. Desde a década de 1990, investe 

nesse conteúdo para as suas aulas de Educação Física e entende que essas são 

práticas a serem popularizadas nesse contexto (FRANCO, 2010, p.89).

As AFA são conhecidas também como esporte de aventura. A palavra esporte em 

sua origem significa regozijo, ou seja, diversão, e até hoje serve de base para quase 

todas as definições atuais. Betti (apud MAIA, 2010) descreve o conceito de esporte:

[...] como uma ação social institucionalizada composta por regras, que se 
desenvolve com base lúdica, em forma de competição entre dois ou mais 
oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, por meio de comparação 
de objetivos, determinar o vencedor ou registrar o recorde. Os resultados 
alcançados pelos praticantes são resultantes das habilidades ou estratégias 
utilizadas por estes, e podem ser intrínsecas ou extrinsecamente 
gratificantes (MAIA, 2010).

Para ir contra essa natureza competitiva do esporte, veio o conceito de esporte 

educação, que para Tubino (2010, p. 87) “[...] É o Esporte praticado na infância e 

adolescência, dentro e/ou fora da escola, e que pode ser Esporte Educacional e 

Esporte Escolar”.

Segundo Tubino; Garrido; Tubino (2006), apud Tubino (2010, p. 88), o conceito de 

Esporte Escolar e Esporte Educacional, é:

Esporte Escolar

Praticado pelos jovens de talento no ambiente escolar, com a finalidade de 
desenvolvimento esportivo de seus praticantes, sem perder de vista a 
formação dos mesmo para a cidadania. Tem como referência os princípios 
do Desenvolvimento Esportivo e do Desenvolvimento do Espírito Esportivo 
(TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2006, p. 41).

Esporte Educacional

Compreende as atividades praticadas nos sistemas de ensino e em formas 
assistemáticas de Educação, evitando-se a seletividade e a hiper-
competitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo, a sua formação para a cidadania e a 
prática do lazer ativo (TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2006, p. 41).

Segundo Maia (2010), o principal objetivo do esporte educação é a democratização 

do movimento, pois através dele todos têm acesso sem discriminação. Esse 

processo promove a inclusão através da participação e envolvimento do sujeito 

nessa ação que se faz por meio do esporte enquanto prática pedagógica, com 

características educacionais que visam à cidadania e à formação do indivíduo. Um 
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dos objetivos do professor de educação física ao trabalhar o conteúdo esporte na 

escola é oportunizar a prática de várias modalidades esportivas, para que através 

dessas práticas ele possa instigar os alunos a refletirem de forma crítica sobre a 

mesma.

Ainda para Maia (2010) é necessário a inserção desses conteúdos nos currículos 

escolares, como forma de adequação às atividades contemporâneas e desafiadoras, 

pois estas atividades possibilitam uma maior diversificação nos conteúdos. Maia 

(2010) ressalta, também, que as atividades de aventura oferecem novos e 

significativos desafios tanto para os alunos, quanto para os professores e pode ser 

entendida como experiências norteadoras da cultura corporal de movimento, por 

isso a relevância da aplicação dessas nas aulas de Educação Física escolar.

Para Tubino (2010) o esporte é uma ferramenta para educação e formação do 

indivíduo. Dentro desta reflexão o esporte de aventura oferece um leque bem 

extenso e significativo para a educação física escolar por interferir no caráter do 

indivíduo quando trabalha suas emoções mais fortes, como medo e sensação de 

vitória (explosão de alegria).

Conforme Santos et al (2014), apesar de as AFA estarem recebendo pouca atenção, 

ainda assim, é observado o crescente interesse das diversas áreas profissionais por 

estes esportes, os quais aos poucos estão sendo inseridos ao contexto escolar e 

universitário, em face da possibilidade de dinamicidade e de adaptação, tanto dos 

materiais utilizados, quanto do espaço físico:

[...] a partir da análise do local qualquer parede pode se tornar um muro de 
escalada; os obstáculos podem se tornar um percurso para a prática do 
parkour; a estrutura da quadra poliesportiva pode ser usada para prática do 
rapel, tirolesa, slackline; a estrutura dos “gols” podem se tornar um 
obstáculo como uma “cama de gato”; todo o ambiente escolar pode ser 
utilizado nas aulas de orientação, entre outros (SANTOS et al, 2014).

Dentro destas possibilidades Santos et al, (2014) relaciona algumas atividades e 

esportes de aventura possíveis de serem desenvolvidas nas aulas de educação 

física escolar, cuja adaptação pode ser de acordo com a estrutura física que tiver a 

oferecer:

Escalada: significa subir ou trepar em algo, portanto todo ato humano de 
ascender uma montanha, uma rocha, uma árvore, uma parede ou mesmo 
uma escada pode ser considerado uma escalada (PEREIRA, 2007).
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Parkour: é uma atividade contemporânea que surgiu no final do século XX, 
na França. Seu percursor foi David Belle, um francês que praticava várias 
modalidades de ginásticas desde criança. Constitui na habilidade de 
deslocar-se rapidamente, transpor obstáculos e aterrissar eficientemente 
para continuar num determinado percurso (PEREIRA; ARMBRUST, 2010).

Rapel: descida de penhascos preso numa corda (FRANCO, 2010). No caso 
do ambiente escolar a atividade pode ser realizada na estrutura da quadra 
poliesportiva, um muro ou ponto de ancoragem seguro.

Tirolesa: travessia de um ponto a outro pendurado em um cabo aéreo 
(FRANCO, 2010).

Slackline: provavelmente de origem circense, a Corda Bamba ou Slack 
Line surgiram para busca do equilíbrio físico e concentração de quem o 
pratica, mas não se sabe ao certo quando e nem aonde surgiu, o que se 
sabe, é que hoje essa prática vem sendo aprimorada, e esta conquistando 
adeptos do mundo inteiro (CARDOZO; NETO, 2010).

Orientação: percurso onde podem utilizar somente bússolas – existem 
bússolas de vários preços e tipos, das bem baratas e simples até as cheias 
de recursos e caras – ou somente mapas, cartas topográficas e croquis 
(mapas feitos a mão), ou ainda, estas últimas junto com bússolas 
(FRANCO, 2010).

Nós e Amarrações: os nós podem ser considerados parte indispensável à 
prática de esportes de aventura, portanto de fundamental importância 
dominar o maior número de nós e amarrações possíveis, pois nunca se 
sabe quando será preciso utilizá-los. Os nós podem ser utilizados para unir 
a cordas, para as ancoragens, amarrarem solteiras, dentre outras 
aplicações. A escolha de um nó deve passar por uma análise criteriosa 
sobre o uso. Fatores como força de blocagem, facilidade de fazer e 
desfazer o nó e perdas de resistência, etc., devem ser levadas em 
consideração na hora da escolha (NAZARI, 2007) (apud, SANTOS et al, 
2014).]

2.3 PROPOSTA PEDAGÓGICA

As AFA sugeridas como proposta pedagógica trazem novas possibilidades para os 

professores inovarem nas aulas de educação física, pois muitos adolescentes no 

ensino fundamental perdem o interesse pelas aulas por serem muitas vezes 

repetitivas e tecnicistas. Além disso, há uma tendência dos jovens de quererem 

menos práticas corporais e mais diversão baseada nas tecnologias. Sendo assim, 

com as atividades de aventura, os professores podem desenvolver novas temáticas 

e instigar o adolescente a participar das aulas. Do mesmo modo, estas atividades 

levam o professor ao exercício da criatividade, ao lidar com conteúdos e situações 

diferenciadas. Nesse caminho, como lembra Taffarel (1985, apud SOUZA e SOUSA, 

2013, p. 13),
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É nos atos de criação que se vislumbra o que há de verdadeiramente 
humano no homem. E, em nossa época, em nossa sociedade, é 
imprescindível que se busquem formas na educação que considerem esta 
verdade. Do ponto de vista sócio-político, a extensão do ato da criatividade 
se traduz ou através de uma produção potencialmente útil à sociedade, ou 
através das atitudes de um ser social que, ao sentir-se capaz de criar, 
sente-se capaz de transformar, de mudar, de melhorar.

2.3.1 Por que e como ensinar AFA na escola?

Segundo Franco (2008):

Atividades Físicas de Aventura atinge os alunos de uma forma mais 
abrangente, deixando abertas as possibilidades de um conteúdo que tratará 
de práticas corporais de caráter competitivo ou não, mas que exprimem 
imprevisibilidade e um determinado e controlado risco a ser superado no 
meio urbano (como o skatismo, por exemplo), ou na natureza, ou em 
simulações desta em meio urbano (FRANCO, 2008, p. 29)

Assim os alunos poderão aprender os riscos possíveis e controlá-los, como também 

usufruir dos benefícios que essas atividades proporcionam. Os equipamentos, as 

técnicas, a história, a alimentação, os músculos envolvidos na atividade, a 

consciência de preservação do meio ambiente e o prazer que o esporte proporciona 

são alguns dos benefícios deste tipo de prática, que além de trabalhar coordenação, 

flexibilidade, força, concentração, atenção, raciocínio, ensina a disciplina na 

superação das dificuldades. Por isso, a importância de ser desenvolvida na escola, 

nas aulas de educação física. Segundo Franco (2008, p. 30), a disciplina de 

Educação Física deve ao educando o direito de experimentarem novas 

possibilidades:

Se pensarmos que, na escola, estamos ajudando a formar cidadãos 
autônomos e críticos, inseridos na sociedade, cabe a nossa área também 
proporcionar, ao futuro adulto, informações suficientes para a escolha de 
atividades que possam ocupar o tempo livre desse cidadão (DARIDO; 
RANGEL, 2005). Os esportes tradicionais, amplamente tratados na grande 
maioria dos currículos de Educação Física escolar, podem dar conta de 
atender ao gosto de uma boa parcela dos formandos da Educação Básica, 
aqueles que virão a ser adultos, para o futuro uso do ócio ativo, nas suas 
horas de lazer, mas temos a convicção que esses alunos devem, e têm o 
direito, de receber muitos outros conhecimentos presentes na Cultura 
Corporal de Movimento e assim, aumentar seus conhecimentos, 
experiências e possibilidades de escolhas (FRANCO, 2008, p. 30).

Como dito, Franco é um dos docentes que desde a década de 1990 vem inovando 

suas aulas de Educação Física com AFA, termo que ele mesmo acredita ser o 

melhor termo utilizado para expressar essas práticas. Conforme Franco (2008, p. 30) 
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um dos “por quês” do ensinar é a importância de descobrir desde a adolescência 

algum tipo de atividade corporal que possa desenvolver como lazer e perpetuar essa 

atividade para a vida adulta:

Não é objetivo deste estudo colocar em discussão o lazer e todo seu 
universo de pesquisa e relevância, apesar do tema ser tão pouco abordado 
e considerado nos meios acadêmicos é atualmente um dos elementos que 
tem aparecido com mais destaque na vida cotidiana, especialmente quando 
o assunto é qualidade de vida (UVINHA, 2001). Sabemos, também, que ao 
fornecer aos adolescentes informações sobre atividades na natureza e 
esportes alternativos aos tradicionais, estaremos aumentando suas opções 
de uso do tempo disponível já na idade em que se encontram, mas, 
principalmente, na fase adulta, em que sua liberdade de escolha e 
independência aumentam significativamente. Dentro dessas discussões do 
uso do tempo livre deve estar inserido o papel da escola na amplitude das 
informações transmitidas aos alunos (FRANCO, 2008, p. 30-31).

Para Sena e Bezerra (2004, apud CARDOZO et al. 2006), o lazer é uma prática 

corporal na qual a pessoa sente estar vivendo plenamente, de forma espontânea e 

libertadora.

Ainda em defesa da prática das AFA afirmam: “[...] o lazer na natureza precisa de 

olhares sensíveis no tocante à preservação e aos sentimentos do corpo” (SENA e 

BEZERRA, apud CARDOZO et al., 2006, p. 4). Para o homem urbano, em que sua 

vida se tornou desgastante pelas atividades laborais, pelo desgaste de percurso, 

pela demanda de necessidade de consumo, pela escolha do consumo de alimento 

ou da inserção de bebida alcoólica ou o fumo, cujas atividades deterioram seu 

prazer de viver e todo contexto torna-se uma carga enfadonha, um momento de 

lazer em contato com a natureza ou mesmo uma atividade que promova a 

desintoxicação do corpo pode significar vida.

Por isso, que Franco enfatiza a importância da descoberta do lazer pela nossa 

sociedade quando jovem/adolescente com as vivências das diversas áreas da 

Educação Física escolar, pois essas práticas podem se tornar um estilo de vida. 

Atualmente, têm se tornado comum as pessoas buscarem atividades de aventura 

como lazer, as quais vêm se apresentando como justificativa para opções de vida, 

como destaca Bruhns (1994, apud FRANCO, 2008, p. 30) e isto é extremamente 

positivo porque elas passam a desenvolver hábitos saudáveis, que vão desde a 

atividade em si, passa pela escolha do alimento mais saudável e vai até a 

preservação do ambiente que lhe proporciona aquela sensação saudável.
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Por isso que Franco (2010) afirma que são muitas as razões positivas para incluir os 

esportes de aventura na escola, dentre os quais, pela temática meio ambiente, com 

a proposta de preservação ambiental. Assim, é possível expor um conteúdo pouco 

explorado na escola, tornar as aulas mais interessantes, tratar valores relacionados 

à Cultura Corporal de Movimento, tais como: respeito às diferenças e limites do 

outro, cooperação, desenvolvimento de diversas habilidades motoras, superação 

dos próprios limites. Isso também pode ser feito por meio da inserção do tema 

transversal meio ambiente, como é proposto nos PCNs (BRASIL, 1998).

Diante disso, alguns autores como Hyder (1999), Freire; Schwartz (2005) entre 

outros (apud CÁSSARO, 2011) reconhecem que as AFA podem ser possibilidades 

educacionais para formar cidadãos. Pois, além da atividade de movimento corporal, 

também trabalham as emoções e novas concepções do praticante, que é uma 

oportunidade a mais para aos profissionais da área e educadores se apropriarem 

dessa nova cultura e inovar as concepções do fazer pedagógico diário.

Por fim, um exemplo de como pode ser ensinada as AFA na escola é a experiência 

de Franco (2008) relatada nas p.62-103, em que ele descreve na sua dissertação de 

mestrado como aplicou o ensino das AFA e o resultado delas para os alunos e a 

comunidade escolar. O relato abaixo é apenas um recorte mostrando algumas delas 

(FRANCO, 2008, p. 62-63):

A introdução do conteúdo A.F.A. pode ser feita com uma discussão e um 
levantamento daquilo que os alunos conhecem sobre o tema, a 
classificação das modalidades e uma apresentação dos objetivos e da 
seqüência de aulas que os alunos vivenciarão.

As atividades que abordaremos são seguintes:

4.1.1- CORRIDAS DE ORIENTAÇÃO, TREKKING OU ENDURO À PÉ.

Essas modalidades são uma boa forma de introduzir as vivências nas 
A.F.A., pois dão uma idéia de como os aventureiros se localizam em suas 
empreitadas, além de evidenciar o trabalho nas três dimensões do 
conteúdo. Corrida de orientação: Há várias formas de trabalharmos uma 
corrida de orientação, dependendo do nível de conhecimento dos alunos, do 
tamanho e localização da escola, da disponibilidade da realização de um 
“estudo do meio“ e de uma prova mais próximo à natureza. Pode-se utilizar 
somente bússolas – existem bússolas de vários preços e tipos, das bem 
baratas e simples até as cheias de recursos e caras – ou somente mapas, 
cartas topográficas e croquis (mapas feitos a mão), ou ainda, estas últimas 
junto com bússolas.

O trekking pode ser realizado tanto no contexto do lazer, objetivando 
integrar alunos e a comunidade escolar, como de forma competitiva ou 
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cooperativa. Pode ser praticado por qualquer pessoa, dependendo da 
intensidade e do local da caminhada, sendo que, no meio escolar, pode ser 
realizado por meio de jogos dentro ou fora da escola.

O Enduro a pé pode ser uma conjugação de uma corrida de orientação com 
trekking, ou algo mais ameno, como os enduros de regularidade, em que a 
intensidade da atividade pode ser baixa e de acordo com os interesses do 
grupo ou do professor.

Com essas aulas, a intenção é que os alunos adquiram valores importantes para 

sua vida, como perseverança, superação, conhecimento dos próprios limites, 

conhecimento corporal, resposta rápida ao estímulo, respeito aos demais e ao meio, 

responsabilidade, controle emocional do medo, autodisciplina e que a partir da 

aquisição desses novos valores, transformem suas possibilidades pelo acréscimo de 

novas vivências.
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3 EXPERIÊNCIAS COM AFA NA ESCOLA

Os relatos apresentados neste TCC são de minhas experiências na disciplina de 

Estagio Supervisionado no Ensino Fundamental II, do Curso de licenciatura de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no 6º período, 

no qual, junto com mais três colegas de turma, nos lançamos no desafio de ministrar 

um conteúdo pouco trabalhado nas aulas de Educação Física da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinotti, numa turma de 8ª série.

No planejamento das aulas do Estágio Supervisionado, o objetivo era desconstruir a 

visão negativa e preconceituosa que construímos sobre alguns conteúdos, apenas 

por ouvir falar ou mesmo por termos vivenciado na disciplina de Educação Física.

A discussão que veio como subsídio para a prática foi a abordagem crítico-

emancipatória idealizada por Elenor Kunz (apud CHICON e SÁ, 2010, p. 50): que 

indica que “[...] os alunos se envolvam, permanentemente, a buscar soluções 

individuais e/ou coletivas, de forma independente, cooperativa e dialógica, 

adquirindo, assim, sua emancipação”, em busca de interferir na sua formação para a 

cidadania, mas também desenvolver outras habilidades produzida por atividades 

que tem como referência em todas as dimensões o sujeito aprendente, as quais são: 

motoras, afetivas, cognitivas e sociais, e não somente atividades repetitivas.

Por ter o objetivo de promover atitudes emancipatórias, os alunos participavam de 

todo processo desde o planejamento, que se iniciava com uma roda de conversa, 

para expor o conteúdo, os objetivos a serem atingidos com as aulas e informações a 

respeito da modalidade, inclusive citando os espaços onde poderia ser desenvolvida 

aquela modalidade na Grande Vitória, acreditando que essas informações 

ampliariam a condição da experiência dos alunos para além das proporcionadas nas 

aulas.

Houve alunos contrários à proposta de um conteúdo diferenciado, inclusive 

sugerindo que fosse aplicado Futsal. Pode-se observar, com essa atitude de alguns 

alunos, os conflitos existentes em relação as escolhas de novos conteúdos, porém 

foi mantido o planejamento voltado para as atividades de aventura com uma palavra 

de incentivo para experimentarem algo novo na disciplina de Educação Física.
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Como já afirmado por Sánchez Vásquez (apud MARSIGLIA, 2013, p. 194):

O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou homens reais. A 
finalidade dessa atividade é a transformação real, objetiva, do mundo 
natural ou social, para satisfazer determinada necessidade humana. E o 
resultado é uma nova realidade, que subsiste independentemente do sujeito 
ou dos sujeitos concretos que a engendraram com uma atividade subjetiva, 
mas que, sem dúvida, só existe pelo homem e para homem como ser 
social.

Isso me leva a reflexão de que não se pode restringir a determinados alunos para 

atender a suas vontades, pois os demais alunos serão privados de novas 

aprendizagens e da ampliação de suas consciências corporais.

Desafio lançado, porem: como trabalhar esse conteúdo sem ter tido ele em minha 

formação inicial? Contudo, isso não poderia ser empecilho para não tentar algo 

novo. Então, desenvolvemos as atividades sob o comando e treinamento do colega 

Ricardo Torrezani de Oliveira5 que conhecia as modalidades, sabia montar os 

equipamentos, por ser bombeiro militar. Eu fui pesquisando sobre o assunto e 

aprendendo na prática, enquanto preparava as aulas.

Nos dividimos para ministrar as aulas da seguinte maneira: por serem estações de 

atividades, resolvemos designar um para a função de registrar as aulas, seja com 

fotos, escritas, vídeos ou relatos de alunos. Esse integrante também tinha a função 

de auxiliar os demais, caso observasse algo fugir do controle e que não tivesse 

observado, pelo fato de estarmos atentos às atividades que estávamos aplicando. 

Os outros três tinham a função de conduzir as aulas.

No decorrer percebi que o planejamento das aulas com antecedência foi vital para o 

sucesso das mesmas, como indica Libâneo (1994):

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 
formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da 
previsão das ações político – pedagógicas, e tendo como referência 
permanente às situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, 
econômica, política e cultural) que envolve a escola, os professores, os 
alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de ensino 
(LIBÂNEO, 1994, p. 222).

Pensando nisso, vejo principalmente a importância da montagem dos equipamentos 

para a aula, pois essa parte tem que ser feita com muita atenção e cuidado, já que 

trata da segurança dos alunos e da responsabilidade do professor em aplicar a aula 

5 Graduando do curso de Licenciatura em Educação Física pela UFES.
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com segurança, para isso sempre marquei com o Ricardo de chegar no mínimo 30 

minutos antes das aulas para montarmos as estações.

Além da preparação dos equipamentos, no planejamento também separamos vídeos 

sobre a atividade que íamos desenvolver no momento, para ajudar os alunos a 

terem noção do desenvolvimento da atividade. Em pouco tempo estava em 

condições de aplicar todos os conteúdos propostos se necessário, até mesmo 

sozinhos, o que aconteceu algumas vezes.

Sempre quando pensávamos em alguma atividade que tinha um risco maior para os 

alunos, como por exemplo, rapel, tirolesa ou falsa baiana aérea, tivemos o cuidado 

em pensar nos acessórios a serem usados para garantir a segurança deles. Tinha a 

preocupação em testar os equipamentos antes da aula, sempre que possível 

passava por todas as estações para ver se estavam bem montadas.

Para as aulas teóricas, tivemos o cuidado em pesquisar e escolher vídeos que 

chamassem a atenção deles para o conteúdo trabalhado até aquele momento. 

Estudei um pouco mais a respeito das AFA para esclarecer as dúvidas podiam 

surgir. A idéia era fazê-los conhecer outras atividades com as quais não 

conseguimos trabalhar com eles devido ao pouco tempo que tivemos no estágio.

No planejamento também discutimos como seria feita a avaliação, e decidimos que 

seria aplicada uma aula expositiva, incluindo os vídeos que explanava sobre as AFA 

aplicadas nas aulas, e no final aplicamos um questionário para identificar se os 

alunos haviam se identificado com o tema, e se tinham aprendido algo com as aulas. 

Pude constatar que praticamente 100% da sala não tinha o conhecimento daquele 

conteúdo, se identificaram com o tema e era possível desenvolver na escola aquela 

atividade.

Também tinha o desafio de trabalhar com a inclusão, já que na sala havia dois 

alunos com necessidades especiais. Bruno6, aluno autista, sempre esteve bem 

enturmado, participava efetivamente de todas as aulas de Educação Física. O outro 

aluno era o Carlos, com síndrome de down, o qual não participou de nenhuma aula, 

pois os professore regentes alegavam que o aluno tinha pavor da quadra. 

6 Todos os nomes de alunos citados neste TCC são fictícios a fim de se preservar a identidade dos 
mesmos.
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Considerei essa uma decisão incoerente por parte dos profissionais que o 

acompanhavam, pois entendo o processo de inclusão como um meio para adaptar o 

aluno ao meio em que está inserido, portanto, vejo que devo incentivar os alunos, 

inclusive os que têm alguma necessidade especial, buscar a superação e o 

enfrentamento dos desafios e medos, mesmo com as limitações de cada educando, 

era possível a participação de todos.

Isso serve de alerta para a questão da inclusão e o que ela representa realmente no 

ambiente escolar, pois a inclusão não deve acontecer somente como um 

cumprimento de lei, e sim no sentido de envolver e considerar o aluno como 

cidadão. Já que a inclusão serve para de fato incluir esses alunos, devemos 

incentivar todos a buscarem superar ou enfrentar suas dificuldades, mesmo com as 

limitações que suas deficiências possam gerar, tornando o ambiente adequado a ele 

e aos que o cercam. No entanto, se ela acontecer da maneira como ocorre com o 

aluno Carlos, a inclusão não acontece. Pode-se confirmar em Chicon e Sá (2013):

[...] os alunos com deficiência intelectual não eram atendidos em suas reais 
necessidades educacionais especiais, (...). Esses dados nos provocam a 
pensar que a escola, muito longe de cumprir o seu papel como facilitadora 
do acesso e da permanência desses alunos no ambiente escolar, 
oferecendo-lhes uma educação de qualidade, acaba por reforçar neles os 
preconceitos impostos socialmente, contribuindo para sua exclusão, 
mudando apenas o enfoque que anteriormente acontecia: a exclusão da 
escola se transforma em exclusão na escola.

Assim percebo que a inclusão, não é uma função apenas escolar, mas da 

comunidade como um todo, como salienta Chicon e Sá (2013):

Não poderíamos deixar de reafirmar o nosso entendimento sobre a inclusão 
como um processo em que a responsabilidade não é somente da escola, 
mas também de toda a comunidade, cuja participação coletiva forme redes 
de conhecimentos auto/eco/organizadas, nas quais o projeto político-
pedagógico seja construído por meio de parcerias entre a escola, a 
comunidade e as famílias, formando laços de colaboração e cooperação 
constantes entre as partes, de forma que todos nos responsabilizemos por 
nossas decisões e ações.

O que falar da experiência com o aluno Bruno? Ele me encantou com a sua 

participação nas aulas e com o seu jeito de ser. Dizia que ia participar e 

experimentava as sensações em passar por todas as estações, mesmo falando que 

tinha medo de altura, ele enfrentava seu medo e por varias vezes ia ao seu lado 

para o encorajar.
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Mesmo com a resistência de alguns, foi possível proporcionar novas experiências à 

turma. No início, alguns por vergonha, não queriam participar, mas sempre ia junto 

com eles para incentivar, de forma que cada aluno passasse pelo menos uma vez 

pelas estações.

Ao final, reunia os alunos para que pudessem realizar uma avaliação compartilhando 

seus sentimentos sobre a realização da aula: O que sentiram? O que foi positivo? 

Quais as maiores dificuldades? Havia sugestões para as próximas experiências? 

Sobre isto, Santos e Maximiano (2013, p. 892) dizem que:

As avaliações se encontram a serviço da ação em processo, alimentando e 
reorientando o percurso da aprendizagem do estudante, não havendo “a 
avaliação”, mas um conjunto de avaliações que sinalizam o caminhar dos 
alunos, dos professores, das instituições formativas, no seu processo de 
aprender, ensinar e formar.

Nesse caminho, tive diálogos diferentes e interessantes com alguns alunos, como 

por exemplo a aluna Pâmela, que possui uma alergia provocada pelo suor. No 

começo, ela participava bem timidamente das aulas, mas com o passar do tempo 

ela foi se mostrando bem interessada e era uma frequentadora assídua de nossas 

praticas. Em uma conversa que tivemos, ela demonstrou esse interesse pelas AFA, 

Pâmela disse:

Já pedi meu pai para me presentear no meu aniversário com um slackline 

Vamos marcar de todos fazermos uma aula lá na praia assim que eu 
ganhar.

Professor me adiciona no facebook e bora marcar na praia para praticar. 
(Informação verbal).

Outro caso que me tocou foi o fato de uma aluna que tem medo de altura participar 

das aulas, e ouvir depois de um tempo os novos relatos dela. A aluna Geovana 

disse ter muito medo de altura. Diante disso, propus a subida dela no slackline com 

a minha ajuda, sendo que uma vez ela subiu e desceu muito rápido e começou a 

chorar. Em outro momento vendei a aluna e auxiliando ela a subiu e atravessar a 

estação. No final era comovente e emocionante ver a felicidade dela ao dizer:

Ta vendo tio (a), consegui passar, agora tá ficando fácil. (Informação 
verbal).

Já próximo do fim das intervenções, quando montamos uma tirolesa de um lado a 

outro da quadra, essa mesma aluna passou pela atividade que também a fez passar 
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por um verdadeiro carrossel de emoções. Pois ela subiu pela escada natural que era 

a própria estrutura da quadra e ficou lá dizendo que queria descer. Muito tensa, 

desceu, mas conversei com ela e então ela tentou subir novamente. Lá em cima, 

novamente pensou em desistir, mas os colegas a incentivaram, e subi próximo a ela 

tentando incentivá-la a soltar as mãos, até que ela conseguiu e acredito que foi uma 

experiência incrível para ela e também para mim. Diante do fato, o mais interessante 

foi a sua fala:

Horrível, que sensação, mas ao mesmo tempo é muito massa e dá vontade 
de ir de novo. (Informação verbal).

Isso significou muito para mim, pois só de ver que através do meu trabalho, 

proporcionei essa oportunidade a essa aluna, isso já foi valido. 

Essas experiências me levam a ver o quão importante é o professor se engajar em 

desafios e trabalhar com o novo, seja para mim ou para os alunos, pois a desculpa 

de que a formação inicial não daria a base não pode servir mais como pretexto. O 

professor deve ser um eterno pesquisador, e para experimentar novas práticas 

corporais, basta querer e correr atrás. O que para Silva et al (2007) é uma das 

características para ser um bom professor:

As características eleitas para a definição do que seja um bom professor 
incluem, neste estudo, o trabalho com conteúdos significativos, a motivação 
do educando, o processo dialético, a ação transformadora da realidade 
social, o conhecimento específico da matéria a ser ensinada, a conduta de 
pesquisador, entre outros aspectos (SILVA et al, 2007, p.79).

Observei que as aulas com a turma de 8ª série foi marcante para eles, que 

conseguimos plantar a semente para o despertar de um conteúdo que faz parte do 

currículo da escola e da Educação Física, e que não era do conhecimento deles.

Na nossa ultima aula isso ficou evidente, pois pediram para voltarmos, queriam 

marcar aulas de campo fora da escola, nos agradeceram e pediram a nossa 

permanência por mais alguns dias. 

Com as vivências no estágio, detectei alunos que mesmo morando próximo da praia 

nunca tinham subido em cima de um slackline, e também havia aqueles que tinham 

medo de altura, fazendo das primeiras aulas um verdadeiro desafio e superação de 

medos, mas com muito dialogo e ajuda dos colegas e professores esses alunos 
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foram superando esses obstáculos. No fim, percebi verdadeiras conquistas e vitórias 

para os mesmos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema que regeu a produção deste TCC iniciou-se durante pesquisas bibliográficas 

que fundamentaram teoricamente o Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental 

II. Até aquele momento, por uma série de questões, não havia nenhum tema que eu 

considerasse relevante para produzir um TCC. Porém, à medida que o grupo do 

estágio se mobilizava para pensar a aproximação com a escola, eram necessárias 

pesquisas que contribuíssem para o planejamento e, posteriormente, para a escrita 

do relatório de estágio. Só assim foi possível vislumbrar essa temática, que, na 

Educação Física tem promovido discussões e resultando em reflexões nas práticas 

pedagógicas.

Mediante as reflexões sobre as práticas das AFA no ambiente escolar, é importante 

considerar que é um grande desafio ainda hoje, a inserção destas atividades no 

espaço escolar e alguns pontos é válido destacar: o primeiro é a prática comum 

entre os professores de Educação Física de querer simplificar a educação física 

escolar em futsal, vôlei e queimada ou atividades sem nenhuma finalidade de 

ensino, quando apenas “rola” a bola para os alunos e os deixa na quadra sem 

nenhuma intervenção. Esta prática por alguns profissionais da área produziu a 

cultura de que os materiais para a educação física é somente bola, restringindo o 

profissional que busca novos fazeres. Também produziu durante um tempo a 

estagnação no currículo dos cursos de graduação em educação física, que focou 

nos esportes de quadra e competição e ainda hoje não se adequou à cultura 

corporal de movimento (BRASIL, 1998, p. 25) que está acontecendo no contexto 

histórico-social do Brasil, que é as AFA.

Diante das mudanças ocorridas na Educação Física nos últimos anos, é notória a 

necessidade de formação do professor sobre os conteúdos de esportes e atividades 

de aventura também, pois este como interventor na prática pedagógica deve estar 

capacitado para experimentar novas possibilidades para enriquecer suas aulas e 

produzir a consciência corporal que necessita o educando.

As AFA têm esta habilidade para produzir uma consciência corporal, pois trabalha o 

físico, a mente e as emoções e conduz o praticante a busca do equilíbrio. Os 

resultados quando inseridos no ambiente escolar têm sido muito positivo, mostrando 
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que é possível. No entanto, para que se faça parte dos conteúdos escolares é 

necessário a formação adequada do professor, para torná-los aptos para promover 

as reflexões, o aprendizado e a formação através da aventura.

Chego ao fim deste trabalho me perguntando: Será que estou realmente preparado 

para ser um professor? Será que em minha formação aprendi tudo que um professor 

deve saber? Não sei ao certo responder estas perguntas, mas tenho a convicção 

que em todos os estágios e todas as vezes que assumi o papel de professor me 

dediquei ao máximo e tenho a sensação de ter feito um bom trabalho. Porem não 

me vejo hoje trabalhando na escola, talvez por desde o início deste curso não querer 

ser professor, por ser concursado de outra área e querer seguir carreira fora da 

escola. Ainda assim, as experiências que obtive nos estágios, principalmente no 

citado neste TCC, me serviram de base, para se preciso for, mesmo não me 

imaginando um professor, desempenhar tal qualificação, me sinto seguro em 

trabalhar com qualquer conteúdo nas aulas de Educação Física e tenho as 

Atividades Físicas de Aventura como um porto seguro para desenvolver a profissão 

de PROFESSOR.
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