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PRÁTICAS DE AVENTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: PROPORCIONANDO 

VIVÊNCIAS EM UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA 

CIDADE DE VITÓRIA/ES 

 

INTRODUÇÃO 

Existem várias possibilidades de se trabalhar com a Educação Física na 

Educação Infantil. Nas seguintes páginas abordaremos a temática da infância, em 

especial as Práticas de Aventura na Educação Física escolar para a Educação Infantil, 

propondo aulas em que os alunos do Grupo 6 (5 anos), através de um “risco 

controlado”, vivenciassem  utilizando a ludicidade e propondo um desencadeamento de 

experiências, que foram observadas e analisadas por nós, professores em formação 

através de uma intervenção compartilhada com um professor de educação física de um 

CMEI da rede pública de Vitória. Nosso objetivo, então, foi analisar as possibilidades 

das Práticas de Aventura proporcionadas à crianças na Educação Infantil. 

Nossa pesquisa foi realizada no CMEI  Denizart Santos, localizado na região do 

centro de cidade de Vitória, no Bairro Ilha do Príncipe. Entramos em contato com  

Alexandre Marchiori, professor de Educação Física do CMEI no dia 11/07/2015. 

Conversamos com ele expondo nossas ideias, ouvindo e conhecendo um pouco do seu 

trabalho no CMEI. O prefessor Alexandre é o único homem a trabalhar como 

dinamizador no local. Chegamos até ele por indicação do professor Walk, que também é 

professor de Educação Física, onde o mesmo nos apresentou Alexandre como a pessoa 

ideal para esse tipo de pesquisa, pelo seu perfil acolhedor e por já vir trabalhando com 

algumas Práticas de Aventura dentro do CMEI a alguns anos. 

Ao longo do texto mostraremos como foi a experiência de realizar uma 

intervenção compartilhada com João, e apresentaremos as reações (tanto discursivas 

quanto expressivas corporalmente) percebidas durante o processo de intervenção e 

descreveremos as vivências proporcionadas junto às crianças. As análises foram feitas 

através de observações durante as aulas, fotografias, e através de diálogos com os 

alunos.  

O CMEI Denizart Santos se encontra em bom estado de conservação. Pelo que 

podemos observar a escola estava preservada, com as paredes pintadas recentemente. O 

prédio tem dois andares e não é tão grande, mas os espaços são bem distribuídos e suas 
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dependências contam com : 17 salas de aulas , sala de diretoria ,sala de professores, 

laboratório de informática , sala de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), refeitório para a alimentação dos alunos , cozinha, 

parque infantil , berçário, banheiros para professores e funcionários, banheiro adequado 

à educação infantil, banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade 

reduzida, sala de secretaria ,despensa, almoxarifado, pátio coberto, lavanderia. Ao todo 

são 69 funcionários trabalhando dentro do estabelecimento, entre professores, 

faxineiros, estagiários, etc. 

Os materiais disponíveis para professores e alunos são: 8 computadores 

administrativos, 12 computadores para alunos, 3 TVs, 1 copiadora, 8 equipamentos de 

som, 4 impressoras, 1 equipamento de multimídia, aparelho de DVD, projetor 

multimídia, fax, câmera fotográfica/filmadora.  Através das nossas observações 

percebemos que existem bastantes materiais disponíveis para as aulas de educação 

física, alguns bastante preservados, outros nem tanto, dentre eles: pátio com grama 

sintética, pneus, bolas variadas, mini trampolins, cordas variadas, parede de escalada, 

escorregador, slack line, entre outros materiais. As salas de aula são adequadas para a 

quantidade de alunos, e os espaços destinados as aulas de Educação Física são amplos.  

Em conversa com o professor de educação física, ele relatou que alguns materiais são 

adquiridos por conta própria, mas a maioria é disponibilizada pela escola. O mesmo 

utiliza em suas aulas além dos espaços destinados para educação física, outros espaços 

do CMEI como rampas e corredores. 

O CMEI fica em uma região movimentada do centro da capital, próximo ao 

Porto de Vitória. O entorno do CMEI é bastante movimentado e com acesso a carros, 

sendo o mesmo localizado na Rua Jurema Barroso, a principal rua do Bairro. O local 

conta com três escolas municipais, sendo duas de ensino fundamental e o CMEI que 

atende crianças de 0 á 6 anos. A população do bairro é em sua maioria de classe média 

baixa, e as escolas da região atendem tanto a comunidade como os bairros vizinhos. 

O grupo 6 contava com aproximadamente 25 crianças, sendo a sua maioria 

composta por meninas e contendo um aluno com NEE(Necessidades Especiais). Todas 

moradoras do Bairro Ilha do Príncipe, na região da Vila Rubim, centro de Vitória.  

O texto será estruturado com os seguintes tópicos: Sobre a Educação Infantil; A 

escolha do conteúdo; Momentos no CMEI: do planejamento à intervenção e 

Considerações finais. 
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SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

A infância é uma fase singular para o desenvolvimento humano. Podemos 

afirmar que é através do corpo que perpassa toda a educação das crianças. De acordo 

com Garanhani (2005, p.109) “durante a pequena infância o corpo em movimento 

constitui a matriz básica da aprendizagem pelo fato da criança simbolizar aquilo que 

experimenta corporalmente”. Podemos afirmar que toda aprendizagem pelo corpo se dá 

sob forma de linguagem. É por via desse objeto que potencializamos a capacidade de 

comunicação infantil, tornando-se uma espécie de espaço simbólico que se evidencia 

por tudo aquilo que é experimentado pelas crianças corporalmente. Assim, é possível 

destacar que o pensamento da criança se constrói sob a forma de ação e pela ação. 

Segundo Wallon (1942) citado por Garanhani (2005, p. 110), „[...] o homem é um ser 

biologicamente social e é na complexa dinâmica de cada cultura que ocorre o seu 

desenvolvimento‟.  

Ao falarmos de infância, entendemos que todas as dimensões da criança devem 

ser consideradas e envolvidas em sua educação. É preciso destacar, nesse sentido, que a 

dimensão motora não pode ser negligenciada já que é por meio dela que a criança se 

integra ao contexto em que está inserida construindo-se corporalmente. Não menos 

importante, podemos destacar que esse processo ocorre por intermédio das relações com 

as outras crianças, com os objetos a sua volta e com os adultos, interagindo mutuamente 

e organizando as relações com as coisas, com o espaço e com o mundo (GARANHANI, 

2005). Assim, a criança estabelece uma relação de comunicação com o meio, 

constituindo uma série de seleção de movimentos corporais ampliando seu repertório 

motor e cognitivo. Cognição e motricidade andam juntas e estabelecem uma relação 

indissociável. Mahoney (2000) ao citar Wallon, afirma que „[...] toda a comunicação da 

criança é construída pelo corpo, logo o corpo deve ser, antes de qualquer coisa, a 

prioridade da educação da criança‟. 

É na infância que a criança começa a criar vínculos afetivos, iniciando então o 

processo de construção identidária e ampliando suas formas de se comunicar. Assim, 

pode ser possibilitada uma maior autonomia e independência por parte das crianças 

permitindo a investigação dos espaços e dos objetos. Durante essa fase a criança 

aprende brincando. O brincar significa a possibilidade da ampliação das perspectivas 

linguísticas do vocabulário infantil (GARANHANI, 2005). 
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 Durante a infância o ato de brincar da criança aperfeiçoa o desenvolvimento 

motor e estabelece uma relação importante com os símbolos. Assim, brincando, ela cria 

condições de se desenvolver e de se apropriar de elementos da realidade, por meio da 

compreensão de seus significados, podendo experimentar, explorar e compreender os 

significados do meio. Desse modo, a brincadeira deve estar presente no cotidiano 

infantil para que as crianças aprendam a desenvolver habilidades para expressão e 

comunicação, através de movimentos corporais (GARANHANI, 2006).  Para Pizani e 

Rinaldi (2010, p. 115) “cabe a escola então possibilitar a ampliação do universo dos 

saberes”, proporcionando vivências que através do brincar, tenham algum significado 

para essas crianças. Por meio dessas exposições o professor deve pensar a educação do 

corpo na infância, considerando todo o conjunto de momentos que compõem o 

cotidiano institucional e que envolve os cuidados, as brincadeiras e as situações de 

aprendizagens dirigidas. (RICHTER e VAZ, 2010, p. 54) 

A educação infantil, segundo Richter e Vaz (2010), inicialmente estava ancorada 

nas ciências biológicas ou em abordagens desenvolvimentistas, não levando em 

consideração a especificidades ou necessidade das crianças. Eram aulas cronometradas 

e impostas pelos professores. Posteriormente, foi entendido que as crianças têm seu 

próprio tempo, e que as aulas na educação infantil não poderiam ser arbitrárias, com 

minutos destinados as “coisas do corpo” (RICHTER; VAZ, 2010, p.66). Podemos dizer 

então que outros contextos de infância podem vir a ser considerados, entre eles um 

caráter mais social, entretanto, considerando a escolha dos conteúdos como fundamental 

para tal perspectiva social. A missão da Educação Infantil então era romper com os 

modelos escolarizantes que preconizam o planejamento das atividades a partir de 

períodos que fragmenta os conteúdos e desconsidera, por sua vez, os interessas e as 

necessidades das crianças (SAYÃO, 2004). 

O cotidiano institucional traz todo um conjunto de atividades, discursos e 

cuidados direcionados, sobretudo a educação do corpo, onde o corpo e suas práticas 

ganham destaque naquele ambiente educacional. “A creche ou CMEI então se torna um 

espaço físico adequado às aulas, mas também vinculada à necessidade de encontrar um 

ambiente que, além de educar, dê segurança a essas crianças” (RICHTER; VAZ, 2010, 

p.55). As crianças são educadas de acordo com os espaços e possibilidades que são 

proporcionadas durante a infância pois, como nos diz Soares (2003, p. 15),  „[...] somos 

educados pelo espaço que nos rodeia, da palavra arquitetura, das nossas casas, escolas, 
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prédios onde trabalhamos ruas, espaços destinados a práticas corporais”. Podemos dizer 

então que a Educação Física na Educação Infantil deve acontecer em um local onde as 

expressões sejam consideradas, “sejam elas representadas pelos comportamentos 

infantis, espontâneos, „irracionais‟ ou ainda pelo corpo e suas expressões, demarcadas 

pelos desejos” (RICHTER; VAZ, 2010, p. 58). 

Estes aspectos nos levam a refletir sobre a educação física na educação infantil. 

Existe  certa fragilidade em relação à atuação desse campo de formação quando adentra 

o ambiente da Educação Infantil, já que a formação da educação física tem privilegiado, 

em grande medida, o ensino dos esportes, destacando a lógica da esportivização tão 

criticada em meio as crises que envolveram a educação física durante a década de 1980. 

Nesse sentido, compreendemos que é necessário, para esse período da vida das crianças 

mais do que a simples escolha e sistematização de conteúdos, haja vista, há de se 

considerar certo cuidado com tudo que marca essa fase da vida. Compreende-se como 

aspecto importante para a educação física na educação infantil que possamos organizar 

e compor o trabalho pedagógico nos termos de Garanhani (2005, p. 107), ao citar 

Cerisara (1999, p. 16) que indica que,  

 

[...] é preciso ter claro que o trabalho junto as crianças em creches e pré-

escolas não se reduz ao ensino de conteúdos ou disciplinas, ou de conteúdos 

escolares que reduzem e fragmentam o conhecimento, mas implica trabalhar 

com as crianças pequenas em diferentes contextos educativos, envolvendo 

todos os processos de constituição da criança em suas dimensões intelectuais, 

sociais, emocionais, expressivas, culturais, interacionais. 

A mesma autora nos alerta para a especificidade da Educação Infantil. A 

perspectiva da educação para a infância deve englobar as funções de educar e cuidar, 

simultaneamente. O ato de educar e cuidar são relativamente recentes na historia da 

educação, a essa perspectiva de formação gerou a necessidade de (re)pensar a escola da 

pequena infância. Outra contribuição pode ser dada por Machado (2001, p.18) quando 

ele diz que as crianças: 

Precisam, portanto, ser cuidadas e educadas, o que implica: ser auxiliadas nas 

atividades que não puderem realizar sozinhas; ser atendidas em suas 

necessidades básicas físicas e psicológicas; ter atenção especial por parte do 

adulto em momentos peculiares de sua vida. Além disso, para que sua 

sobrevivência esteja garantida e seu crescimento e desenvolvimento sejam 

favorecidos, para que o cuidar/educar sejam efetivados, é necessário que 

sejam oferecidas às crianças dessa faixa etária condições de usufruírem 

plenamente suas possibilidades. 
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Observa-se um movimento nesse sentido de adaptação da escola/creche a essa 

“nova” perspectiva de educação infantil. É fato que para pensarmos uma educação 

infantil que contemple as necessidades e capacidades das crianças teria que haver uma 

mudança no próprio processo de escolarização.  

Tendo em vista estes aspectos apresentados se torna necessário indicar 

elementos teóricos e metodológicos para uma concepção de educação infantil, que 

valorizem e sistematize o movimento corporal da criança, no seu processo de associação 

com a cultura. Para pensar a educação infantil, é preciso que os professores não se 

baseiem apenas em uma teoria, em geral a teoria psicológica, achando que essa teoria 

“pode ser capaz” de entender a educação por completo, e excluir outras áreas de 

conhecimento achando assim que um único pensamento é capaz de explicar e resolver 

todos os problemas da prática pedagógica. Até porque concordamos com Cerisara 

(2000,p.70) 

„[...] a psicologia é uma, entre tantas outras áreas de conhecimento, tais como 

a sociologia, a antropologia, a história, a linguística, que têm 

instrumentalizado os educadores na tentativa de compreender a complexidade 

das relações que se estabelecem‟. 

 

Para que a criança se adapte de forma segura aos espaços e objetos das creches é 

necessário então que o professor possibilite vivencias variadas. Para tanto será 

necessário, criar, recriar, significar e ressiginificar as possibilidades das vivências  

corporais nessa fase da vida. Segundo Garanhani (2005, p. 118): 

 

[...] ao ingressar na escola, a criança já traz consigo uma bagagem de 

conhecimentos sobre seu movimento corporal apropriados dos diferentes 

espaços em que vive. Dessa forma, se a bagagem cultural do aluno for 

considerada, essa prática pedagógica se tornará mais atrativa para a criança, 

fazendo com que a mesma se interesse em descobrir novas formas de se 

movimentar. 

 

Assim, podemos dizer que a criança traz os conhecimentos corporais de fora da 

escola, e o professor terá a missão de identificar e dar um significado a esses 

movimentos através das práticas pedagógicas. Segundo Sayão (2001, p. 3): 
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Quanto ao trabalho pedagógico, precisamos estar conscientes de que deve 

haver uma intencionalidade educativa em todas as ações docentes na 

educação infantil e na Educação Física. Nas interações que são 

proporcionadas às crianças, os adultos mais experientes e que atuam em 

instituições educativas captam os saberes que os pequenos possuem suas 

necessidades e seus interesses, e precisam estabelecer mediações que 

ampliem o repertório cultural das crianças, cujo conhecimento cognitivo é 

um dos elementos que perpassam as relações, e não sua razão última. 

 

Com isso pensamos na importância das aulas de educação física na educação 

infantil e identificamos também as possibilidades de viabilizar um trabalho que 

contribuísse de alguma forma para as crianças dos CMEI. Podemos citar Marchiori, que 

ao realizar um trabalho nos CMEI de Vitória em 2006, diz que: 

 

As aulas de educação física têm uma contribuição ímpar no processo 

educacional, na construção/integração das linguagens e há a necessidade de 

ensinar o que a humanidade produziu e produz culturalmente. A negação 

desse patrimônio às crianças corresponde à exclusão social/cultural que a 

escola mais uma vez, analisando o contexto histórico da escola, estará 

consolidando na sociedade (2010, p.50). 
 

 

Marchiori ainda nos diz que:  

 
Os professores e os demais profissionais que atuam nessas instituições 

necessitam entender a dinâmica dos CMEIs e consolidar uma ética 

profissional comprometida com a infância, suas expressões, marcas e 

valorizar os tempos e espaços que a criança utiliza no cotidiano (2010, p. 51).  

 

Dessa forma, ele nos ajuda a perceber que é preciso compreender que as crianças 

aprendem brincando, e que as relações entre elas e com os mais velhos, como o 

professor, acabam levando as mesmas a um aprendizado, criando sua linguagem de 

movimentos e produzindo cultura. 

Ao investigarmos os documentos referentes à educação infantil encontramos no 

RCNEI (1998, p. 39) as indicações para a educação da infância que caminha no sentido 

de que:  

As brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a exploração de capacidades 

físicas e a expressão de emoções, afetos e sentimentos. Além de alegria e 

prazer, algumas vezes a exposição de seu corpo e de seus movimentos podem 

gerar vergonha, medo ou raiva. Isso também precisa ser considerado pelo 

professor para que ele possa ajudar as crianças a lidar de forma positiva com 

limites e possibilidades do próprio corpo.  
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Os professores então devem buscar atrair os alunos para suas aulas, fazendo com 

que os mesmos demonstrem interesse em aprender e vivenciar diferentes possibilidades 

de expressão corporal. “As atividades que buscam valorizar o movimento nas suas 

dimensões expressivas, instrumentais e culturais podem ser realizadas diariamente de 

maneira planejada ou não”. RCNEI (1998, p.39) 

 

A ESCOLHA DO CONTEÚDO 

 Na Educação Física, e consequentemente na Educação Infantil, corremos o risco 

de trabalhar de forma reducionista e descontinua, se privilegiarmos somente alguns dos 

conteúdos específicos da área, relacionados ao rendimento físico, ao treinamento 

desportivo. Darido (2013) nos diz que o reducionismo também pode tornar-se um 

prejuízo se pretendermos uniformizar os exercícios, a intensidade, a duração e as pausas 

entre eles, como se estivéssemos lecionando para um bando de esculturas pré-fabricadas 

ou gente em forma de robô. 

 De acordo com Lorenzetto (2008, p.10) “[...] podemos identificar que as formas 

mais tradicionais de educação do corpo podem ser evidenciadas nas aulas de educação 

física escolar por meio do esporte, da ginástica, lutas, etc”. Essas práticas tradicionais 

vêm sendo, historicamente, desenvolvidas em nossa sociedade, em particular pela 

Educação Física. Essas práticas durante muito tempo estão relacionadas a estética 

corporal e o culto ao “corpo perfeito‟‟ e pode acabar refletindo dentro na educação, 

também dentro dos CMEI‟s.  De acordo com Darido (2013) existe na Educação Física 

uma tradição esportiva muito forte, onde a competição se mostra muito presente durante 

as práticas. O esporte é percebido como fenômeno na área desde a década de 1950. 

Quando falamos do esporte na educação física, nos referimos ao contexto da época, haja 

visto que não existia educação infantil. A partir de 1960 com a ascensão dos militares 

no poder, o esporte virou quase um conteúdo hegemônico nas aulas. Esse modelo 

esportivista foi tão massificado que transcende os muros da escola e se agrega a 

sociedade de forma que a lógica da sociedade se transforma na lógica do esporte, se 

prevalecendo dos princípios do mais rápido, o mais forte etc. Com isso, a superação dos 

limites era a palavra de ordem numa sociedade esportivizada. O objetivo então era 

selecionar novos talentos. Dessa maneira, na escola os indivíduos considerados pouco 

habilidosos acabavam sendo excluídos das aulas de Educação Física, muitas vezes pelo 
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próprio professor. A partir de 1980 começaram a surgir novas tendências pedagógicas, 

que consideravam a importância de ampliar o número de vivencias das crianças e 

adolescentes escolares
1
. Mesmo sem a presença da educação infantil, podemos refletir e 

trazer essas novas tendências para um conceito mais amplo de Educação Física. 

 Por meio destas mudanças surgem novas propostas de intervenção escolar, em 

especial, novos conteúdos, novos objetivos para a formação de crianças e adolescentes, 

no sentido de romper com a lógica do treinamento esportivo dentro de escolas e 

CMEIS. De acordo com Ferreira (2000), foi preciso superar a ideia de que os benefícios 

da cultura corporal de movimento são um direito de todos, não apenas dos mais 

habilidosos. Entendemos então que o movimentar-se é um direito do aluno dentro 

CMEI, e que cabe a nós professores proporcionarmos essas possibilidades aos alunos. 

Pensamos nas Práticas de Aventura como possibilidade de ampliar o repertório 

das crianças, sendo também uma oportunidade privilegiada em que as crianças possam 

vivenciar atividades inovadoras, podendo dar inicio a um processo de construção de 

identidade através das interações com as diferentes culturas que surgem na sociedade 

atual. Com isso surgiu o interesse em trabalhar com práticas de aventura dentro de um 

CMEI, o que seria algo inovador para nós professores em formação, e uma experiência 

única na nossa graduação. 

Devemos considerar então que a Educação Física escolar possa proporcionar aos 

alunos o maior número possível de vivências, conhecimento e reflexões dos mais 

variados conteúdos em suas aulas, ou melhor, explicando e ampliando o acervo da 

cultura corporal (Darido, 2013). A partir desse dito, pensamos em trabalhar com as 

atividades de aventura no CMEI. As atividades de aventura vêm se difundido desde a 

última década e hoje são praticadas por uma diversidade de pessoas que, muitas vezes, 

têm pouco conhecimento sobre os aspectos técnicos e de segurança que esta prática 

exige, porque estes praticantes querem viver suas emoções (PEREIRA; ARMBRUST; 

RICARDO, 2008). Mas o que são essas atividades? Qual a denominação pode ser dada 

corretamente a elas? Esportes ou Atividades? De aventura ou de natureza?  

 Podemos dizer que desde que começou a ser estudado, o significado dado as 

práticas de aventura até varia dentro de uma mesma modalidade conforme o local 

                                                           
1
  É importante destacar que na década de 1980 houve uma virada pedagógica no campo da 

educação física. Não é tema deste trabalho, mas destacamos a importância deste período histórico 

marcado como a “Crise da educação física”, ou “Movimento Renovador”. Novas propostas pedagógicas 

surgiram a partir de propostas didáticas de aulas escolares. Surgiram as Tendências pedagógicas que 

pretendiam modificar os objetivos, bem como a própria função da educação física escolar. Para melhor 

compreensão conferir Bracht, 1992. 
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(Pimentel, 2008). Nossa preocupação central é apresentar quais atividades foram 

trabalhadas com as crianças do grupo 6. Dessa forma, não nos aprofundamos nos 

conceitos e definições concretas do que seria esse ou aquele tipo de prática. O surf, por 

exemplo, é uma atividade da natureza, mas ao ser praticada no tecido (como propomos 

em nossa intervenção) ela deixa de ser da natureza? O mesmo autor ao citar Dias (2007, 

p. 2) diz que preocupações dessa ordem permite que sob a ideia de lazer esportivo na 

natureza proliferem muitos conceitos. A verdade é que essas “Práticas de Aventura”, 

como iremos nomear, se diferem das práticas corporais tradicionais e proporcionam 

interações e sensações diferenciadas com o meio. Como citado anteriormente existe 

uma dificuldade de situar a categoria. Esse tipo de prática na sociedade é dotado de um 

forte risco de incerteza, e, embora hoje tenham conotação urbana, o seu sentido foi 

produzido originalmente em interface com práticas em ambientes naturais (VIEIRA, 

2013, p. 591)   

Além disso, essas práticas buscam a valorização do imprevisível com o meio. 

Algumas características presentes nessas práticas são baixo nível de previsibilidade, 

menor estereotipia dos movimentos, disposição ao risco, busca por emoções, contato 

com a natureza (Pimentel, 2008, p. 690). Considerando estes aspectos, justifica-se a 

necessidade de incluir as atividades de aventura na Educação física escolar, de modo 

que a todos os alunos seja concedida a oportunidade de vivenciar e compreender tais 

práticas, para serem incorporadas em suas vidas, em especial, porque consideramos a 

infância a fase em que a criança necessita de vivenciar modelos de uma educação 

corporal que agregue a cooperação, o respeito ao outro e a natureza. 

Entendemos que as práticas de aventura como, por exemplo, skate, slack line e 

surf, atualmente não são desenvolvidos em contraposição as práticas tradicionais do 

esporte ou de outras atividades tradicionais, pois acabam sendo cada vez mais utilizadas 

como práticas complementares e/ou integrativas. Entendemos que as práticas 

tradicionais são importantes para as crianças do CMEI, pois como já dito anteriormente, 

é importante ampliar o vocabulário corporal das mesmas. As práticas de aventura se 

encaixam nas que devem ser conhecidas pelos alunos, visando um aumento no acervo 

de práticas vivenciadas pelos mesmos. Mas, vale lembrar que nossa intenção com as 

aulas compartilhadas com o professor Alexandre é observar as vivências dos alunos, e 

não tentar provar que as práticas de aventura são mais importantes para as crianças, 

comparado-as com práticas tradicionais. 



15 
 

Escolhemos essas práticas, propondo aulas no CMEI, em que os alunos do Grupo 6 

experienciassem através de um “risco controlado” tais vivências, utilizando a ludicidade 

e propondo um desencadeamento de emoções, que foram observados durante o 

processo, mas não podemos deixar de lado a importância em se preocupar com a 

segurança e bem-estar das crianças do Grupo 6. Pimentel (2008, p. 567) diz que “[...] a 

relação dos esportes de risco numa sociedade de risco, além de sua natureza coletiva, 

pode ser agravada conforme a personalidade do indivíduo”. Então, durante as 

intervenções além de motivar os alunos do CMEI, teríamos que conscientizar e alertar 

sobre os riscos que essas atividades trazem. 

 Podemos dizer que as práticas de aventura são possibilidade de educação 

corporal, ressaltando o valor educativo, sendo essas, práticas diferentes das tradicionais. 

Para Pimentel (2008, p. 50) a aventura é utilizada como uma forma lúdica de controle 

do estresse e de outros fatores de risco para diferentes procedimentos. Assim, praticar 

esportes de aventura pode ser um fator de risco e, ao mesmo tempo, uma forma de se 

adaptar às ameaças da vida cotidiana. Desse modo, podemos seguir essa linha de 

raciocínio, onde essas atividades de aventura são vistas como uma maneira de educar os 

sujeitos. Completando o que Ferreira (2000, p. 159) afirma, podemos citar a fala de um 

dos sujeitos de sua pesquisa sobre o porquê da sua concordância com a necessidade de 

utilizar diferentes práticas na educação: 

„[...] porque acredito que essas práticas podem aumentar o vocabulário motor 

das crianças e dos adolescentes, pois além de trabalhar as capacidades e 

habilidades motoras, levam o mesmo a compreender melhor seu corpo, suas 

mudanças, seus limites e melhorando assim sua relação com o mundo‟. 

 

 Devemos levar em consideração que a motivação das crianças em nossas aulas 

foi um ponto importante do processo. O fato das atividades serem de aventura, e dar 

uma primeira impressão de insegurança aos alunos do grupo 6, fez com que nós, além 

de propormos as atividades, motivássemos os alunos a participar. Vieira (2011) nos diz 

que para alcançar um profundo envolvimento com a atividade, a pessoa precisa estar 

motivada para realizá-la.  

 Ao propor atividades de aventura na educação infantil, queríamos perceber quais 

seriam as reações das crianças do Grupo 6 ao vivenciar essas atividades, com o auxilio e 

a motivação de nós professores em formação e do professor João. Em momento nenhum 

as crianças foram obrigadas a participar das atividades, mas apenas motivadas e 
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convidadas por nós adultos e por seus colegas. Queríamos também diagnosticar se essas 

práticas são capazes de serem vivenciadas de maneira lúdica na Educação Infantil. 

Definido então, o objetivo das atividades de aventura no CMEI, podemos indicar 

que essas práticas, como elementos que também compõe a cultura corporal, devem ser 

de tal modo vivenciadas e compreendidas pelas crianças na educação infantil. Dessa 

forma, de maneira autônoma e lúdica se constrói as condições de transformar e usufruir 

dessas atividades em benefício do bem-estar, do lazer, da ética e da estética em que 

estão inseridas, e, para além disso,  para que se possa estabelecer uma relação mais rica 

de comunicação e expressão ampliando as possibilidades de as crianças  fortalecerem a 

sua dimensão corporal. 

Sendo assim, as atividades de aventura se apresentam na escola como prática 

pedagógica que necessita ser, além de vivenciada, questionada e refletida pelos 

professores e alunos, justamente por apresentar princípios e valores diferenciados dos 

que, por muito tempo, foram disseminados na área da Educação Infantil.  

Por fim, compreendemos que a questão das atividades de aventura na formação 

profissional em Educação Física é um assunto ainda não resolvido dentro da área, pois, 

como aponta Medina (1993, p. 35), citado por Lorenzeto (2008) práticas como essas 

“não tem espaço nas Escolas de Educação Física e não preocupam muito seus 

profissionais”. Isso revela que poucas escolas preocupam em investigar melhor este 

fenômeno e nem lhes interessa saber como os conhecimentos relacionados a essas 

práticas, existentes nessas práticas, poderiam ser utilizados na Educação Física.  

 

MOMENTOS NO CMEI: DO PLANEJAMENTO A INTERVENÇÃO 

Como dito na introdução, o professor Alexandre nos foi apresentado como uma 

referência para trabalhar com esse tipo de prática por já ter a experiência de incluí-las 

dentro do ambiente da Educação Infantil a alguns anos. Nosso primeiro encontro com 

ele foi no dia 11/07/2015 onde conhecemos o espaço da escola e apresentamos o 

projeto. João se mostrou totalmente disposto a colaborar com nossas intervenções. O 

mesmo nos propôs fazer o trabalho junto ao grupo 6, por ser um grupo que passa pelo 

processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental e pelo fato de a 

avaliação ser feita através de diálogo, o que facilitaria nosso registro para posterior 

interpretação. 
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O professor nos mostrou seu planejamento semestral, que contava com práticas 

tradicionais, que fazem parte do cotidiano do CMEI, e também outras atividades que 

possivelmente poderiam ser trabalhadas naquele ambiente, fazendo uma relação de 

práticas corporais que possibilitem desenvolver jogos, brincadeiras e desafios com 

diferentes faixas etárias. O mesmo havia trabalhado com o Circo durante o primeiro 

semestre. Ao apresentarmos a proposta de práticas que não fosse tradicional, ele nos 

relatou que já utiliza algumas práticas em seu trabalho pedagógico, e que seria um 

prazer compartilhar as experiências com nós, professores em formação. Optamos então 

por intervenções compartilhadas com o professor, onde trocaríamos experiências, 

experimentando ensinar Práticas de Aventura na Educação Infantil. 

A escolha das práticas a serem trabalhadas ocorreu junto ao professor João. 

Primeiro selecionamos os materiais disponíveis, que estavam ao nosso alcance ou que a 

escola disponibilizava.  Outro critério foi a escolha de práticas inovadoras e a 

possibilidade de trabalhar proporcionando diferentes sensações, trazendo novas 

possibilidades de trabalho para a Educação Infantil. 

Todas as Informações foram registradas em diário de campo, também sendo 

utilizados registros, como filmagens e fotos para contribuição na fase descritiva. 

Podemos ressaltar que as observações foram realizadas também nos horários de entrada 

e saída dos alunos, recreios e em outras aulas, contribuindo para que pudéssemos 

perceber as diferentes reações do mesmo durante as atividades de aventura. 

Ao nos inserimos no campo percebemos que as crianças buscam o tempo todo 

diferentes maneiras de brincar. Em nossas observações percebemos que algumas 

optavam pelo futebol, outros pelo trampolim, outros pelo escorregador. Pizani e Rinaldi 

(2010, p. 115) nos dizem que “[...] por meio do brincar a criança produz conhecimento e 

demonstra interesse no que tem necessidade de aprender e que se relaciona com suas 

necessidades individuais e coletivas”. 

Então, junto ao professor planejamos atividades que não fossem tradicionais, ou 

que as crianças não praticavam sempre, sem perder as características da ludicidade, 

encontradas em todo o ambiente do CMEI. Essa preparação/planejamento das aulas foi 

realizada de forma conjunta, onde através de diálogos com o professor João sugerimos 

as atividades e o mesmo expressou sua opinião também indicando algumas 

possibilidades de práticas. Ao final chegamos a definição de que cinco práticas 

poderiam ser trabalhadas de forma segura, contemplando nosso objetivo, que era 
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observar o comportamento das crianças. Optamos então em trabalhar com 5 práticas ao 

longo do projeto: Tiroleza, Slack Line, Surf no tecido, Parede de Escalada e Skate.  

Os tópicos a seguir mostraram detalhadamente como foram os momentos 

vivenciados durante o processo de intervenção compartilhada juntamente com o 

professor João. Mostraremos imagens das aulas, relatos dos alunos e descrições de 

momentos marcantes das atividades, além das análises feitas em cada aula. 

 

Imagem 1 – Aula de Tiroleza 

 

Nossa primeira intervenção, que aconteceu no dia 04/08/2015, foi com a tirolesa 

(imagem 1). Nessa aula foi proporcionado aos alunos a vivencia do material de 

diferentes maneiras. No primeiro momento os alunos desciam segurando com as mãos, 

no segundo momento foi colocada uma cadeirinha para os alunos descerem sentados. 

Como podemos perceber na imagem, pensamos durante todas as práticas em preservar a 

integridade física das crianças, propondo as aulas totalmente adaptadas aos seus níveis 

de coordenação. Nessa primeira aula, conhecemos a turma, e aos poucos fomos nos 

familiarizando com o ambiente da escola. Essa aula serviu como um diagnóstico, mas 

também fomos bastante participativos, interagindo com a turma. Perguntando sobre as 

sensações que os alunos sentiam ao descer, vale ressaltar que as respostas eram 

variadas, como podemos observar quando analisamos algumas das falas: “Não dá medo, 
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quero ir de novo. É legal!” (Daniel); “Tô com medo tio, não quero ir.” (Larissa); “Da 

um frio na barriga.” (Jhulia). 

 Vale ressaltar que nessa, como em todas as outras aulas, o aluno cadeirante, que 

também é autista, participou da atividade, sendo integrado, sempre com a compreensão 

e diálogo com outros alunos para que os mesmo o acolhessem nas atividades. Em 

diálogo com o professor Alexandre, o mesmo nos relatou que a inclusão e aceitação dos 

demais alunos na participação desse aluno era normal durante qualquer atividade do 

Grupo 6. E esse acolhimento da turma com o mesmo foi percebido durante as cinco 

atividades em que participamos no CMEI. 

Na aula de slack line, que ocorreu dia 18/08/2015, percebemos que a grande 

maioria não se mostrava familiarizadas com a prática. Ao provocar os alunos, 

perguntando sobre quem teria coragem de vivenciar, as reações eram variadas. Ao 

demonstrarmos como seria a atividade, pudemos perceber que alguns alunos 

demonstravam receio em participar da atividade, outros não mostravam interesse. Mas a 

maioria queria mostrar para o restante da turma que era corajoso.  
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Imagem 2 e 3 –  Aula de Slack Line 

 

 

No início dessa aula, propomos que os alunos tentassem atravessar o Slack Line 

se apoiando a um cabo de vassoura (imagem 2), para que os mesmos sentissem maior 

segurança. Aos poucos alguns alunos foram se soltando, e ao serem provocados, alguns 

até arriscavam manobras, como pode ser observado (imagem 3). Outros não 

demonstraram interesses nas atividades, e alguns experimentavam uma vez e não 

queriam mais repetir o trajeto do slack line, mostrando interesse em outros brinquedos 

do pátio. 
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Alguns alunos ao conseguirem realizar as atividades propostas demonstravam 

uma satisfação no semblante, e queriam o tempo todo provar que conseguiam completar 

o percurso. Grande parte da turma optou em vivenciar várias vezes. 

A aula de surf no tecido ocorreu no dia 25/08/2016 e foi uma vivência marcante 

para nós professores em formação. Percebemos o entusiasmo da turma antes da aula 

começar, pois os alunos já conheciam a prancha de surf de outros locais, como praia e 

Tv. Antes da aula começar interagimos com a turma, provocando os mesmos a falarem 

sobre as aulas anteriores.  Alguns relatos de alunos merecem ser destacados, dentre eles: 

“As aulas estão sendo legais.” (Esdras); “Eu não tenho medo de nada.” (Kayk); “Qual 

vai ser a brincadeira hoje?” (Larissa). 

Através do dialogo e das observações conseguíamos perceber quais as reações 

das crianças ao vivenciarem as atividades. Iniciamos a aula, demonstrando para os 

alunos a maneira correta de remar e ficar em pé sobre a prancha. Logo depois a prancha 

foi colocada sobre o tecido, e a tarefa dos professores era balançar o tecido, aumentando 

o gral de dificuldade da atividade 

 

Imagem 5 e 6 – Aula de Surf no tecido 

„  

 Ao longo das intervenções podemos perceber como as crianças perdiam o medo, 

e adquiriam confiança durante o processo. Nessa aula de surf, as quedas eram 

inevitáveis e alunos se mostravam tímidos e com medo de brincar e se aventurar em 

algumas práticas. Em alguns momentos das aulas utilizávamos a imaginação das 
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crianças, onde para aumentar o grau de dificuldade lembrávamos do tubarão que vive no 

mar, e as crianças de maneira lúdica tentavam se manter de pé para não serem “comidas 

pelo tubarão”. Ao verem seus colegas participando alguns se encorajavam e 

participavam das práticas. Uma frase comum na grande maioria das aulas era: “Me olha 

tio, eu vou conseguir”. E ao se sentirem motivados por nós adultos, as crianças 

pareciam se encorajar mais ainda a participar das atividades. Grande parte da turma se 

interessou pela atividade proposta. Observamos que outra parte, assim como nas aulas 

anteriores, se interessava mais pelos brinquedos presentes no pátio. 

 A próxima atividade foi a parede de escalada que ocorreu dia 15/09/2015. Essa 

aula foi conduzida pelo professor, pois era a aula mais arriscada, e pelo fato do mesmo 

ter total domínio sobre o material, mas auxiliamos o mesmo durante toda atividade. O 

professor apresentou o material para os alunos, sendo que alguns já haviam vivenciado a 

prática nos grupos anteriores. 

 

 

 Imagem 7- Aula de escalada 

 

Nessa aula, como em todas as outras, os alunos não foram obrigados a participar, 

e sim buscamos motivar e provocar os mesmos a se interessarem pela prática, e optarem 

em praticar ou não. Percebemos certa resistência da turma, sendo essa a única atividade 

que não teve a participação de todos os alunos na turma. 

Tivemos então que disputar a atenção de alguns alunos com os brinquedos 

presentes no pátio, como escorregadores, cordas, etc. É importante mantermos claro que 

nossa intenção não era obrigar as crianças a participarem das atividades, e sim convidá-
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las a participarem e observar o comportamento das crianças durante tais vivências. 

Durante todas as atividades, que até então aconteceram no pátio, liberávamos os alunos 

para brincar ao término da prática, pois percebíamos que o interesse de algumas 

crianças pelas atividades apresentadas não durava os 50 minutos destinados a aula de 

educação física. Algumas delas iniciavam a aula e por medo ou por falta de interesse 

optavam em utilizar os brinquedos disponíveis no pátio. Já outras optavam por vivenciar 

as atividades repetidas vezes, e demonstravam satisfação ao vivenciarem as praticas de 

aventura. Em conversa com Alexandre, o mesmo nos relatou que essas diferenças de 

comportamento entre as crianças são comuns em suas aulas, principalmente quando se 

trabalha com esse tipo de prática, e o professor deve não só incentivar os alunos a 

participar, mas também perceber se eles estão ou não dispostos a participar. Nossa 

última intervenção foi com o skate. Utilizamos nessa aula o corredor do CMEI para a 

vivência da atividade, por ser um grande espaço para descolamento. 

Como em todas as outras aulas, iniciamos explicando e demonstrando a atividade e 

depois abrimos espaço para a vivência. Com um cabo de vassoura conduzíamos as 

crianças até o final do corredor. A turma inteira participou da prática, e todos 

demonstravam bastante satisfação durante a vivência. E como percebido em outras 

atividades, todos os alunos incentivavam seus colegas a participar da vivência. O aluno 

com NEE, assim como nas outras aulas, também participou. Com o auxílio da assistente 

pedagógica e do professor ele foi conduzido até o final do corredor, sentado em um dos 

skates, demonstrando felicidade e prazer durante a vivência. 

 

Imagem 8 e 9 – Aula de Skate 

 

 

 Ao final dessa atividade encaminhamos os alunos até a sala de aula, junto com o 

professor Alexandre, onde fizemos uma avaliação geral das aulas. Iniciamos a avaliação 

relembrando junto aos alunos, todas as atividades vivenciadas até aquele momento. 
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Provocamos as crianças a lembrarem das vivências de tirolesa, slack line, surf no tecido, 

parede de escalada e skate. Propomos então aos alunos que desenhassem as atividades 

que mais gostaram e que mais marcaram elas durante nossas visitas a escola (exemplo: 

imagem 10). Ao receber os desenhos e ouvir os relatos dos alunos percebemos que as 

atividades de aventura marcaram de diferentes maneiras cada criança que vivenciou as 

atividades. Alguns comentários das crianças ao entregarem os desenhos:  “Olha tio, esse 

sou eu no slack line, lá no alto.”(Daniel); “Olha, eu aqui no skate e vocês me 

ajudando”(Luiza); “Esse sou eu na prancha surfando”(Elisa); “Eu só gostei do 

skate”(Alicia). 

Imagem 10 – Desenho  

 

 

De maneira geral, notamos que as cinco Práticas de Aventura trabalhadas nesse 

período em que estivemos no CMEI despertaram diferentes manifestações entre as 

crianças. Algumas crianças reagiram com aceitação às práticas, experimentando e 

gostando do que havíamos proposto. Outras ficavam mais retraídas e com medo de 

vivenciar, talvez por não se identificarem ou por não se sentirem seguras. Uma das 

dificuldades percebidas em trabalhar com esse tipo de prática dentro do CMEI são os 

olhares das crianças para aqueles brinquedos e práticas que as mesmas já conhecem, por 

serem mais frequentes dentro daquele espaço e também fora dele. Em algumas aulas os 

brinquedos como escorregadores e pula-pula foram mais atrativos para algumas crianças 

do que as Práticas de Aventura. Nesse caso procurávamos apresentar a prática propostas 

para os alunos, mas sem obrigá-los a participar e sim propondo uma vivência. 

 Outro fato notado por nós durante as aulas era o tempo em que as crianças 

ficavam interessadas nas atividades de aventura. Algumas se interessavam durante toda 

aula (50 minutos), já outras mostravam interesse, mas logo se dispersavam para outros 
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brinquedos. Percebemos então, através das intervenções, que as crianças do Grupo 6 

tiveram diferentes aceitações e comportamentos durante as Práticas de Aventura.  

Além disso, também nos chamou atenção o acolhimento da turma com o aluno com 

NEE, visto que em uma conversa com o professor, o mesmo nos relatou que essa é uma 

característica da turma. Isso nos faz refletir e pensar sobre a importância da inclusão 

durante as intervenções, e que muitas vezes o preconceito parte dos adultos, pois essa 

vontade de que todos participem surge dos próprios colegas de turma. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos essa experiência importante para a nossa formação, pois nos 

proporcionou trabalhar com práticas que não havíamos tido contato até então em nossa 

graduação. Nos fez refletir e perceber a importância da Educação Física dentro do 

ambiente da Educação Infantil, também destacando o papel do professor, que tem o 

papel de propor a diversificação de práticas dentro do ambiente do CMEI, sem deixar de 

lado a ludicidade e as características de cada criança, pensando também na segurança 

das mesmas. 

Acreditamos que as Práticas de Aventura, assim como outras práticas, podem ser 

experienciadas pelas crianças da Educação Infantil desde que de maneira segura. Desta 

forma, destacamos que cabe ao professor de Educação Física adquirir o conhecimento 

necessário para proporcionar aos seus alunos esses e outros variados tipos de vivência. 

No Brasil, podemos dizer que os professores muitas vezes não se sentem preparados ou 

capacitados para trabalharem esse tipo de prática nas escolas. Lorenzetto (2008), ao 

citar Barros(1993), nos diz que a cada dia que passa as necessidades da sociedade se 

tornam mais específicas.  

Desta forma, o professor de Educação Física deve estar preparado para atuar 

com Práticas de Aventura, dança, esporte, lazer, recreação, etc.  Nesse sentido, é 

desejável que as instituições estejam preparadas para formar profissionais capacitados. 

Compreendemos que tanto os profissionais, como as instituições de formação de 

profesores, precisam ter autonomia para que compreendam as necessidades e busquem 

implantar práticas com algum significado para esses indivíduos. Esperamos, então, 

poder trabalhar com essas práticas após completarmos nossa formação e, também, que 

elas estejam inseridas de maneira mais frequente nos ambientes da Educação Infantil. 
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