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ESPORTES RADICAIS/AVENTURA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR1

 
 

Renan Bastos Dias2 
Felipe Quintão de Almeida3 

 

 

Resumo: Esportes radicais e/ou de aventura são atos 
esportivos que oferecem maior risco a sua prática, quando 
comparados aos ditos esportes “tradicionais”. Tais esportes 
eram, até findo anos 80, indicados unicamente para 
adultos, porém, ainda nos anos 90, se definiu que diversas 
modalidades de esportes radicais eram também indicadas 
a crianças de diversas idades. Diante dessa possibilidade 
se eclodiu um enorme interesse, por parte de crianças, de 
que esportes de aventura fizessem partes das aulas 
tradicionalmente aplicadas nos colégios na Educação 
física. Porem mesmo diante do exacerbado interesse dos 
educandos, muitos colégios se mantiveram avessos a 
incluir tais aulas em sua base curricular de Educação 
Física, ato que quase sempre ocorre devido ao baixo 
conhecimento dos mesmos sobre as possibilidades e 
benefícios que os esportes radicais e/ou de aventura pode 
gerar ao educador, aos alunos e a instituição de ensino que 
as adotam. O presente estudo tem como objetivo elucidar 
se os esportes radicais e/ou de aventura podem ser 
introduzidos nas aulas de Educação Física das escolas, de 
um modo seguro e positivo ao educador, aos alunos e a 
instituição de ensino que adota tal dinâmica em seu 
currículo educacional. Como metodologia foi utilizada 
revisão bibliográfica, a qual incluindo análise crítica, 
interpretação literária e compreensão de textos 
selecionados referentes ao tema “esportes 
radicais/aventura na educação física escolar”. 
 

Palavras-chaves: Educação física. Esportes radicais. 

Esportes de aventura. Pratica educacional. Escolas. 
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XTREME SPORT / ADVENTURE IN PHYSICAL 

EDUCATION SCHOOL 

 

 

Extreme sports and / or adventure sports are acts that offer 

greater risk to their practice when compared to so-called 

sports "traditional." These sports were, until the '80s ended, 

indicated only for adults, but still in the 90s, it was defined 

that various forms of extreme sports were also given to 

children of various ages. Given this possibility has erupted 

an enormous interest on the part of children, adventure 

sports that do share classes traditionally applied in physical 

education in schools. However exacerbated even before the 

interest of the students, many colleges have remained 

reluctant to include such classes based on their Physical 

Education curriculum, an act that almost always occurs due 

to poor knowledge of them about the possibilities and 

benefits that sports and / or adventure can generate the 

educator, students and educational institution that adopt 

them. This study aims to elucidate whether extreme sports 

and / or adventure can be included in physical education 

classes in schools in a safe and positive to the educator, 

students and educational institution that adopts such 

dynamics in their educational curriculum . The methodology 

used was literature review, which including critical analysis, 

interpretation and understanding of literary texts selected 

for the theme "extreme sports / adventure physical 

education." 

 

Keywords: Physical education. Extreme Sports. Adventure 

sports. Educational practice. Schools. 
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1 Introdução 

 

 

Esportes radicais ou simplesmente esportes de aventura são termos 

empregados a referenciar esportes onde existe um maior risco físico a sua pratica 

quando comparado com esportes ditos “tradicionais” (AMBRUST; SILVA, 2012). 

Alguns exemplos de esportes radicais ou de aventura são: Acquaride; 

Acrobacia Aérea; Arvorismo; Automobilismo; Asa-delta; Balonismo; BMX; Biatlo; 

Bodyboard; Bungee jumping; Canoagem; Canyoning; Corrida aérea; Corrida de 

Aventura; Esqui; Freestyle Scooter; Kitesurf; Longboarding; Mergulho; Motocross; 

Mountain Bike; Mountain Board; Orientação; Paintball; Parapente; Parkour; 

Paraquedismo; Patinação; Rafting; Rapel; Sandboard; Skateboard; Skimboard; 

Snowboard; Snowmobile; Stand up paddle surfing; Surf; Tirolesa; Trekking; 

Triathlon; Vôo livre; Wakeboard; Waveski; Wheelie; Windsurf (ALIENADO, 2013). 

 

O termo esporte radical ou de aventura ganhou popularidade com o advento 
dos X Games, no ano de 1995, sendo esse um “conjunto” de eventos 
radicais feitos especialmente para a veiculação na TV (AURICCHIO, 2009. 
p.1).  

 

No final dos anos 80 os esportes radicais ou de aventura, eram 

considerados como sendo esportes voltados unicamente ao publico adulto, porém 

após alguns anos se definiu que algumas modalidades do dito esporte radical 

poderiam ser praticadas por pessoas de todas as idades, inclusive por crianças, 

desde que esses estejam bem paramentados, com equipamentos de segurança, e 

corretamente monitoradas a desenvolver a referida atividade (SPINK. 2008). 

 

As crianças que venham a praticar esportes radicais devem estar 
devidamente paramentadas com equipamentos de segurança e 
acompanhadas de monitores adultos e capacitados a desenvolver as 
atividades de aventura. Também é vital que tais atividades sejam praticadas 
em locais adequados de modo a minimizar a possibilidade de ocorrerem 
escoriações (ABREU, 2012. p 1). 

 

Diante da possibilidade de interação de diversas idades junto aos esportes 

ditos radicais ou de aventura, eclodiu um enorme interesse pela atividade por parte 



7 

 

de crianças de todas as idades, ato que trouxe a tona o desejo das mesmas por 

praticar tal modalidade junto as aulas convencionalmente aplicadas no colégio na 

base curricular da Educação Física (EF), porém, mesmo diante do desejo 

exacerbado dos educandos, é relativamente incomum se verificar colégios que 

adotem tal prática, ato que quase sempre ocorre devido ao baixo conhecimento 

sobre as possibilidades que podem ser integradas a realidade educacional diante de 

tais práticas esportivas bem como os ganhos que as mesmas podem trazer a vida 

de seus praticantes, tais como os ligados a reeducação psicomotora, 

desenvolvimento de habilidades, aumento da concentração, comportamento e 

respeito ao próximo, etc. (UVINHA, 2004, MARINHO; AURICCHIO, 2009). 

 

Propor aulas de Educação Física que sejam diretamente ligadas aos 
esportes radicais é uma forma de atrair o interesse dos alunos, de diversas 
idades, para as praticas esportivas. Assim, mesmo que os alunos não 
tenham um material próprio, a escola pode fornecer alguns para uma 
utilização coletiva. Os skates e patins também podem causar maior 
motivação nos estudantes, além de ser uma ótima oportunidade de que 
esses possam trabalhar com regras de conduta, comportamento e respeito 
ao próximo. Aulas técnicas de como praticar esse esporte irão criar um 
clima de descontração, promovendo reeducação psicomotora, 
desenvolvimento de habilidades, aumento da concentração, dentre outros. 
As experiências, as novidades, poderão ser relatadas e discutidas em sala 
de aula, em todas as disciplinas, como: produção de textos, cálculos das 
velocidades atingidas, estudos dos graus, saltos, manobras, altura dos 
saltos, posturas corporais, adrenalina, etc (AURICCHIO, 2009. p.1). 

 

Diante do exposto surge a questão: “Os esportes radicais e/ou de aventura 

podem ser empregados nas escolas em meio ao currículo das aulas de Educação 

Física, de um modo seguro e vantajoso aos educadores e alunos?”. 

O presente estudo tem como objetivo elucidar se os esportes radicais e/ou 

de aventura podem ser introduzidos nas aulas de Educação Física das escolas, de 

um modo seguro e positivo ao educador, aos alunos e a instituição de ensino que 

adotar tal dinâmica em seu currículo educacional. 
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1.1 Método 

 

 

Foram utilizados materiais relevantes ao tema “esportes radicais/aventura na 

educação física escolar”, retirados de livros técnicos e publicações de órgãos 

internacionais e nacionais, revistas e artigos científicos.  

Como metodologia foi utilizada revisão bibliográfica aprofundada de assuntos 

pertinentes ao tema, incluindo análise crítica e interpretação literária. Todo material 

abordado foi selecionado, de forma que houvesse uma separação criteriosa, a fim 

de se obter qualidade e quantatividade nas informações e dados. 

Artigos de denominação científica, foram adquiridos através de bancos de 

dados dos sites Lilacs e Scielo, na ordem periódica de publicações científicas se 

utilizando das seguintes palavras – chave: Educação física. Esportes radicais. 

Esportes de aventura. Prática educacional. Escolas. 

Os dados foram coletados, de artigos científicos dos últimos 10 anos, bem 

como de revistas científicas e literatura. Posteriormente, no item considerações 

finais, ocorre à confecção de conclusão pessoal a qual foi baseada em analise de 

opiniões diversas dos autores pesquisados. 
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2 Fundamentação teórica  

 

 

2.1 Objetivos da Educação Fisica no curriculo escolar 

 

 

Em colégios/ escolas as aulas de educação física tem por objetivo promover a 

integração em sociedade entre os alunos, por meio da prática de esportes. Desse 

modo se pode ditar que a educação física, em âmbito escolar, deve ser 

compreendida como sendo uma prática primordial ao desenvolvimento dos 

indivíduos para a vida em sociedade, sendo está uma ferramenta educacional 

(GALVÃO, 2002). A educação física escolar consiste no desenvolvimento orgânico e 

funcional da criança, procurando, através de atividades físicas, melhorar os fatores 

de coordenação e execução de movimentos (AURICCHIO, 2009, p. 2). 

Assim se pode afirmar que a educação física, aplicada no ambiente escolar, 

traz o benefício da socialização aos indivíduos, ato alcançado por meio do estímulo 

do trabalho em equipe ou por meio de atividades que lhes proporcionem melhor 

compreensão de espaço e tempo corpóreo. No entanto também se pode afirmar, 

que tal benefício é mais facilmente atingido quando as atividades propostas, nas 

aulas de educação física, trazem novidade ao cotidiano dos alunos, apresentando 

aos mesmos novas visões/ entendimentos sobre ação e reação que o corpo detém  

no espaço, ato que proporciona aos mesmos novos entendimentos pessoais de 

mundo, sociedade e limites, ações que dificilmente são alcançados por meio da 

prática de esportes “tradicionais” (COSTA, 2004). 

 

A educação física nas escolas se justifica por propor realização de projetos 
que visem integração tanto entre os alunos quanto entre as disciplinas, de 
modo a desenvolver consciência sobre o papel dos mesmos no “espaço” 
lhes proporcionando uma nova compreensão da experiência humana 
(WEBER, 2009, p. 27). 
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Segundo Moreira (2004), as aulas de educação física devem proporcionar 

desenvolvimento motor, porem não devem buscar exclusivamente esse objetivo, 

visto que as mesmas possuem maior amplitude de atuação junto aos alunos, onde 

as atividades propostas devem trazer beneficios, diretos ou indiretos, que vão muito 

além dos ganhos motores. 

 

 

2.2 Esportes Radicais na educação física  

 

 

Os Esportes Radicais (ER) ou de aventura passaram a ter mais atenção junto 

as bases acadêmicas a partir de ações como (ARMBRUST; SILVA, 2012): 

 

 Elevação no número de estudos voltados a Lazer de aventura; 

 Crescente emprego de atividades que se valem da expressão de 

Atividade Física de Aventura na Natureza (AFAN); 

 Crescente interesse por inclusão de ER em meio a treinamentos 

esportivos; 

 Maior estruturação aplicada a corridas de aventura, escalada, surfe, 

etc. 

 Busca por integração em programas de âmbito escolar. 

 

Atualmente, os esportes de risco, vem detendo de valorização social, não 

sendo mais vistos unicamente como atividades perigosas, ganhando assim novas 

conotações/ significados na sociedade (GUIMARÃES et al., 2001). 

 

A prática dos ER trazem certo risco, o qual deve ser calculado pelo 
benefício que será alcançado com sua prática. No entanto o ER é válido, 
visto que leva seu praticante a um confronto pessoal, onde o mesmo pode 
assimilar seus valores e o valor dos que o cercam, ato que gera uma nova e 
melhorada compreensão do mundo e vida, trazendo benefícios incalculáveis 
a si e a sociedade que o cerca (PEREIRA; AMBRUST, 2010, p. 6). 

 

Segundo Spink (2001) os esportes radicais fazem sucesso visto que cedem a 

possibilidade de se conseguir novos sentimentos a cada movimento, os quais, 
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devido ao risco, são mais ou menos exacerbados, sendo no entanto sempre únicos 

em cada desfecho, se mostrando sempre inovadores/ diferenciados, fugindo assim, 

totalmente, dos sentimentos despertados na prática de esportes tradicionais, onde 

os sentimentos são limitados ao de ganhar ou ao de perder. 

 

Vivenciar situações arriscadas promove uma percepção da competência 
pessoal diante de um evento. O que leva o indivíduo a abandonar, 
provisoriamente, sua zona de conforto e de segurança, na busca por se 
levar a um novo limite de recursos, buscando ir mais longe e se jogar na 
imprevisibilidade de um ato, na busca sempre por conseguir sentimentos 
inesperados, que vão muito além da simples sensação de ganhar uma 
competição (LE BRETON, 2006, p 17). 

 

Segundo Pereira e colaboradores (2008), em algumas ocasiões o ER se 

mostra como sendo um mix entre o novo e tradicional, visto que os praticantes 

buscam pela vitória, e em outras ocasiões o ER se mostra totalmente novo/ 

inovador, visto que seus praticantes buscam por atos que vão muito além do que o 

vencer. 

Segundo Marinho e Schwartz (2008), indivíduos denominados como 

“aventureiros” sentem grande necessidade de praticar atos espontâneos de relativo 

risco, buscando conseguir com esses vivenciar emoções humanas adormecidas.  

No entanto, devido a essa busca por tais sensações, os indivíduos ditos 

“aventureiros” muitas vezes acabam por se sentirem deslocados em meio à 

sociedade conservadora, visto que nem todos aceitam prontamente essa busca. 

Porém, com a popularização dos ER, tais indivíduos, acabam por encontrar maiores 

possibilidades de integração e aceitação social, ato que os torna mais sociáveis e 

realizados.  

Nesse quesito, a prática de ER nos meios educacionais pode ser 

demasiadamente positiva, uma vez que a mesma pode proporcionar que indivíduos 

de espírito livre possam explanar seu lado mais aventureiro sem se tornarem 

reclusos, os tornando assim mais cooperativos e repletos de sentimentos benéficos 

(AURICCHIO, 2009). 

Segundo Armbrust e Silva (2012) os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) cedem destaque ao fato de que a cultura corporal de movimento deva ser 

ensinada no colégio/ escola por meio de lutas, jogos, atividades rítmicas, esportes e 

ginásticas focadas nas produções culturais. 
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A exploração desses conteúdos, no âmbito escolar, cumpre com a função de 

repassar as práticas corporais históricas da sociedade, permitindo que os alunos 

possam se aprimorar e enriquecer-se culturalmente. No entanto, tais conteúdos, 

podem ser renovados e/ou remodelados, sem perder sua base social, na busca por 

tornarem-se atuais e assim mais presentes na realidade dos alunos, 

proporcionando-os “códigos” de linguagem mais adequados/ corretos a sua época e 

a sua dinâmica social (ARMBRUST; LAURO, 2010). 

 

A dinâmica social faz parte da natureza dos conteúdos escolares, uma vez 
que as mesmas seguem referentes às práticas corporais, sendo que essas 
sofrem influência de movimentos novos que as levam a 
contemporaneidade, após terem essas sido modificadas ou reinventadas 
(LEITE; TASSONI, 2013, p. 4). 

 

Levando em conta essa dinâmica, se pode dizer que os conteúdos 

educacionais das aulas de educação física devem sempre buscar por inovações 

relacionadas a dimensões, atitudes e conceitos (ARMBRUST; SILVA, 2012). 

Tendo tal entendimento/ visão, sobre os conteúdos que devem estar 

presentes nas aulas de educação física, se torna mais fácil compreender que os ER 

são altamente propensos a ingressar na realidade escolar, visto que os mesmos 

estão amplamente integrados a realidade atual das crianças e jovens por todo o 

mundo, sendo um conteúdo atual, desejado e amplamente possível de ser adotado 

junto às aulas regulares de educação física no ambiente escolar (RANGEL, 2005). 

 

Os Esportes Radicais podem ser explorados na área escolar de diversas 
formas. Os mesmos podem ainda ser divididos em blocos de conteúdos por 
ambiente: Aéreo; terrestre na natureza, terrestre urbano; aquático; híbrido. 
Sendo importante destacar que os valores conceituais, de procedimentos e 
de atitudes devem variar conforme a atividade, o cada espaço, os materiais 
e as estratégias de ensino adotadas (PEREIRA; AMBRUST, 2010, p 29). 

 

Assim, ao se analisar os ER mais a fundo se percebe que esses podem ser 

amplamente benéficos no âmbito escolar, uma vez que trazem uma infinidade de 

fatores positivos ao praticante, sendo essas ligadas a interação com o meio que o 

cerca. Desse modo se pode ditar que os ER, aplicados ao âmbito educacional, 

devem ser encarados como sendo geradores de abordagens transdisciplinares, as 

quais podem ser benéficas a diversos segmentos educacionais, tais como 

(AMBRUST, SILVA, 2012): 
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 Melhora na atuação dos alunos junto a matérias tradicionais, visto que 

os ER despertam o treino individual da concentração e a busca por 

superar desafios na busca por conseguir sentimentos de recompensa 

em resposta aos esforços aplicados; 

 Melhor interação social entre os colegas de colégio, visto que a prática 

dos ER gera novos entendimentos sobre a importância de se viver 

positivamente com os demais em sociedade; 

 Diminuição nos casos de Bullying, visto que os praticantes de ER 

passam a compreender seus limites e suas diferenças, percebendo 

que todos detém de atos próprios distintos, não sendo isso errado ou 

prejudicial, podendo esses serem especiais em momentos apropriados 

no convívio social, sendo assim a diferença algo positivo e não 

negativo digno de repulsa; 

 Elevação no respeito para com os professores, visto que traz uma nova 

percepção sobre comando e um novo entendimento sobre liderança e 

sua importância para a transmissão do conhecimento. 
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2.3 Esportes radicais e/ou de aventura na realidade escolar 

 

 

Quando se pensa em Educação Física (EF) aplicada no âmbito escolar, logo 

se pensa nos diversos objetivos que as atividades praticadas nas aulas podem deter 

no desenvolvimento dos alunos envolvidos a mesma. Nesse sentido as aulas de EF 

que proporcionam atividades envoltas aos Esportes Radicais (ER) com objetivos 

ligados ao desenvolvimento humano estando essas relacionadas a autonomia plena 

do aluno praticante (CARNEIRO, 2012). 

 

As aulas de ER cedidas em escolas podem facilitar com que os alunos 
detenham de melhor auto-consciência facilitando com que esses ajam 
melhor diante das incertezas/ adversidades da vida, ato que pode 
corroborar no processo de autonomia, amadurecimento e desenvolvimento 
dos mesmos (PEREIRA; AMBRUST, 2010, p. 36). 

 

Segundo Spink (2008) no ser humano a autonomia é um ato complexo, visto 

que essa depende de diversas condições sociais e culturais para se desenvolver. A 

autonomia humana vem diretamente ligada ao aprendizado da linguagem, da cultura 

e dos componentes da sociedade, uma vez que tais conhecimentos possibilitam que 

se realizem escolhas autônomas, ou seja, sem a diversidade cultural e social se 

torna muito difícil dialogar sobre autonomia, visto que não existe diversidade a 

proporcionar escolhas por parte do indivíduo.  

 

Ainda que seres permeados pela cultura na qual se vive no momento e, 
portanto, heterônomos em certo grau, não podemos negar que cada um, 
por sua herança genética, por suas condições e histórico de vida, é um 
indivíduo diferente de qualquer outro indivíduo e possui necessidades 
próprias para se desenvolver e alcançar uma vida plena e feliz (AMBRUST; 
SILVA, 2012, p 4).  

 

Desse modo é vital apresentar, as crianças e jovens, em meio aos atos 

educacionais as diversas possibilidades para se conseguir a auto-realização. Assim 

proporcionar atividades que permitam maior conhecimento pessoal, maior 

entendimento sobre as diversas opções de lazer e mais opções de atos saudáveis a 

vida é praticamente uma obrigação dos tutores, seja qual for à faixa etária de seus 

pupilos (SPINK, 2008). 
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2.4 Modalidades de Esportes Radicais viáveis a prática escolar 

 

 

Diversas são as modalidades de esporte radical que podem vir a ser 

integrados as aulas de educação física em âmbito escolar, sendo que as mais 

comumente adotas são: 

 

 Skate – tal modalidade pode ser praticada por alunos de diversas 

faixas etárias, onde os mesmos poderão se relacionar melhor com 

esse esporte radical, devendo os mesmos estarem sempre sob 

monitoração de professor e com a adoção de equipamentos de 

segurança próprios para a pratica. O skate nas aulas de educação 

física traz novo animo aos alunos em meio as aulas, tornando esses 

mais dispostos a praticar outras atividades, visto que o skate cede ao 

praticante um trabalho diferenciado na musculatura corporal e em sua 

base mental. O skate também auxilia que o estudante quebre barreiras 

pessoais, superando seus próprios limites, o deixando mais ávido a 

superar os desafios da vida (JOWS, 2013).  
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Figura 1 – aluna praticando skate na escola 
Fonte:Google imagens, 2013. 

 

Abaixo segue imagem da Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP, onde 

aulas de skate são comumente aplicadas na disciplina de educação física a alunos 

de diversas idades desde 2010 (SANTOS, 2012). 

 

 

Figura 2- Skate nas aulas de educação física São Bernardo do Campo – SP. 
Fonte: Santos (2012) 
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 Surfe – o esporte pode ser facilmente incorporado nas aulas de 

educação física em escolas que possuem piscinas. O esporte pode ser 

incorporado às aulas voltadas a atividades aquáticas, onde as mesmas 

podem ser ministradas a alunos de varias idades, sempre com 

acompanhamento de professor e a utilização de equipamentos de 

segurança adequados a cada idade. As aulas de surf são positivas ao 

aluno praticante, por diversos motivos, tais como: melhora 

cardiorrespiratória, desenvolvimento motor; desenvolvimento muscular 

de vários grupos musculares ao mesmo tempo e aquisição de novas 

habilidades de equilíbrio (RONDINELLI, 2013). 

 

 

Figura 3 – Surf na escola. 
Fonte: Google imagens, 2013. 

 

As aulas de surf podem ser aplicadas a crianças na primeira infância4, as 

quais se apresentam na fase de amadurecimento/ aprendizagem da natação, onde 

tais aulas geram benefícios ligados à interação com o meio aquático, 

desenvolvimento motor, desenvolvimento social, desenvolvimento do equilíbrio, etc. 

 

                                                           
4
 Segundo a teoria piagetiana, quando a criança não tem noção de conservação, isto é, quando ela 

não acredita que pode haver diferentes configurações para um mesmo objeto, ela está passando pela 

primeira infância, que ocorre dos 2 (dois) aos 7 (sete) anos. Este período se caracteriza pelo 

egocentrismo, centralismo e irreversibilidade (PIAGET, apud CAVALCANTI, 2013). 
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Figura 4 – Surf na escola para menores de 10 anos 
Fonte: Google imagens, 2013. 

 

 

 Arvorismo – As aulas de arvorismo podem ser praticadas nas quadras 

esportivas ou mesmo em arvores do pátio da escola. Tais aulas devem 

ser ministradas por professores e os alunos devem estar munidos de 

equipamentos de segurança adequados a modalidade e a idade/ peso 

do aluno. Essa modalidade de ER é altamente benéfica aos alunos de 

varias idades, visto que a mesma possibilita que esses interajam com 

conceitos de ecologia, sociologia e educação ambiental de um modo 

mais prático, além de possibilitar que esses adquiriam autonomia e 

senso critico de cooperação, além de vivenciarem situações onde 

exerçam a prática de superar seus medos na busca por prosseguir 

(MARTINI, 2010). 

 

 

Figura 5 – Arvorismo na escola, pratica na quadra esportiva 
Fonte: Google imagens (2013) 
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Figura 6 – arvorismo praticado por crianças 
Fonte: Google imagens, 2013. 

 

 

Conlusão 

 

 

Conclui-se com o presente estudo que os esportes radicais e/ou de aventura 

podem ser adotados pelas escolas em meio as aulas regulares de Educação Física, 

desde que as modalidades adotadas sejam adequadas a idade, física e mental, dos 

alunos, que os mesmos se mantenham ativos na utilização de equipamentos de 

segurança e que estes recebam monitoramento adequado para a modalidade 

praticada nas aulas. 

Ainda se conclui que a adoção de esportes radicais e/ou de aventura nas escolas é 

benéfica aos alunos, aos educadores e a instituições de ensino que os adotam em 

sua dinâmica curricular, por diversos fatores, tais como: (1) aumento da promoção 

da socialização; (2) aumento do cooperativismo entre os alunos; (3) aumento do 

rendimento escolar dos participantes em demais matérias da grade curricular dita 

“tradicional”; (4) diminuição dos casos de Bullying e (5) elevação dos índices de 

respeito destinado aos professores e profissionais ligados a instituição de ensino. 

 

 

 



20 

 

Referências 

 

 

ABREU, A. V. Atenção para esportes radicais em crianças. Publicado 2012. 

Disponível: 

http://www.unimedrio.com.br/CalandraRedirect/?temp=6&proj=NovaInternet&pub=T&

db=&nome=SuaSaudeMateria&docid=CF870DE12504244A032576B3006619B8&niv

el=Crianca. Acesso Abril 2013. 

 

ALIENADO. Tudo sobre esportes radicais. Disponível: 

http://www.alienado.net/tudo-sobre-esportes-radicais/. Acesso Abril 2013. 

 

ARMBRUST, I.; LAURO, F. A. A. Skate e suas possibilidades educacionais: proposta 

metodologia. Motriz. Rio Claro, v. 16 n. 3, p. 799-807, jul./set. 2010. 

 

AMBRUST, I.; SILVA, S. A. P. S. Pluralidade cultural: Os esportes radicais na 

Educação Física escolar. Revista Movimento. Porto Alegre, v. 18, n. 01, p. 281-

300, jan/mar de 2012. 

 

AURICCHIO, J. R. Escalada na Educação Física Escolar: Orientação adequada para 

a prática segura. Revista Digital. Buenos Aires - Año 14 - Nº 139 - Diciembre de 

2009. 

 

CARNEIRO, N. P. Educação e educação escolar. Publicado 2012. Disponível: 

http://meuartigo.brasilescola.com/filosofia/educacao-educacao-escolar.htm. Acesso 

?Abril 2013. 

 

CAVALCANTI, C. Primeira infância, período pré-operatório. Disponível: 

http://monografias.brasilescola.com/pedagogia/primeira-infancia-periodo-

preoperatorio.htm. Acesso /abril 2013. 

 

COSTA, C. S. C. Formação Profissional no Esporte Escalada. Dissertação 

(especialização Educação Física). Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 2004. 

 

http://www.unimedrio.com.br/CalandraRedirect/?temp=6&proj=NovaInternet&pub=T&db=&nome=SuaSaudeMateria&docid=CF870DE12504244A032576B3006619B8&nivel=Crianca
http://www.unimedrio.com.br/CalandraRedirect/?temp=6&proj=NovaInternet&pub=T&db=&nome=SuaSaudeMateria&docid=CF870DE12504244A032576B3006619B8&nivel=Crianca
http://www.unimedrio.com.br/CalandraRedirect/?temp=6&proj=NovaInternet&pub=T&db=&nome=SuaSaudeMateria&docid=CF870DE12504244A032576B3006619B8&nivel=Crianca
http://www.alienado.net/tudo-sobre-esportes-radicais/
http://meuartigo.brasilescola.com/filosofia/educacao-educacao-escolar.htm
http://monografias.brasilescola.com/pedagogia/primeira-infancia-periodo-preoperatorio.htm.%20Acesso%20/abril%202013
http://monografias.brasilescola.com/pedagogia/primeira-infancia-periodo-preoperatorio.htm.%20Acesso%20/abril%202013


21 

 

GALVÃO, Z. Educação Física Escolar: A Prática do Bom Professor. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2002, 1(1): 65-72. 

 

GUIMARÃES AA. PELLINI, FC. ARAUJO, JM. Educação Física Escolar: Atitudes e 

Valores. Motriz. Jan-Jun 2001, Vol. 7, n.1, pp. 17-22. 

 

JOWS. Projeto Skate na escola. Disponível: http://www.jows.com.br/projeto-skate-

na-escola/. Acesso Abril 2013. 

 

LE BRETON, D. Risco e lazer na natureza. . In: Viagens, lazer e esporte: o espaço 

da natureza. Alcyane Marinho; Heloisa Turini Bruhns (org.). São Paulo: Manole, 

2006, p. 116. 

 

LEITE; S. A. S.; TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: As condiçõe 

de ensino e a mediação do professor. Ddisponível: 

http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf. Acesso 

Abril 2013. 

 

MARINHO, A.; SCHWARTZ, G. M. Atividades de aventura como conteúdo da 

Educação Física: reflexões sobre seu valor educativo. Revista Digital. Buenos 

Aires, v. 10, n. 88, set. 2008.  

 

MARTINI, C. O. P. Saber o que é arvorismo na escola. Publicado 2010. 

Disponível: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22738. 

Acesso /abril 2013. 

 

MORERIA, W. W. Educação Física: intervenção e conhecimento científico. São 

Paulo: Unimep, 2004. 

 

PEREIRA, D. W.; ARMBRUST, I. Pedagogia da aventura. São Paulo: Fontoura, 

2010. 

 

PEREIRA, D. W. ; MANOEL, M. L. . PEREIRA, D. W. & MANOEL, M. L. O 

Treinamento de Escaladores de Competição do Estado de São Paulo. Revista 

http://www.jows.com.br/projeto-skate-na-escola/
http://www.jows.com.br/projeto-skate-na-escola/
http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf.%20Acesso%20Abril%202013
http://www.fe.unicamp.br/alle/textos/SASL-AAfetividadeemSaladeAula.pdf.%20Acesso%20Abril%202013
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22738


22 

 

Mineira de Educação Física. Viçosa M. Revista Mineira de Educação Física, v. XVII, 

p. 100-115, 2008. 

 

RANGEL, I. C. A. Educação Física no ensino superior: Educação Física na 

Escola. Implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara 

koogan, 2005.  

 

RONDINELLI, P. Surfe e seus benefícios: pratica escolar. Disponível: 

http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/aprendendo_surf.htm. Acesso Abril 

2013. 

 

SANTOS, K. Skate fará parte de recreação em escolas de São Bernardo. 

Publicado 2012. Disponível: 

http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_co

mpleta&ref=6229&qt1=0. Acesso Abril 2013. 

 

SPINK, M. J. P. Posicionando pessoas como aventureiros potenciais: imagens de 

risco-aventura em matérias de revista. Psicol. Soc. vol.20 no.spe Porto Alegre  

2008. 

 

UVINHA, R. R. Juventude, Lazer e Esportes Radicais. 1º ed. São Paulo, Manole, 

2001. 

 

WEBER, J. V. A interdisciplinaridade entre as ciências e a educação física na 

visão de alunos do ensino fundamental e médio. Dissertação (Mestres em 

Ciências) Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Santa Maria, 2009. 

http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/aprendendo_surf.htm.%20Acesso%20Abril%202013
http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/aprendendo_surf.htm.%20Acesso%20Abril%202013
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_completa&ref=6229&qt1=0
http://www.saobernardo.sp.gov.br/comuns/pqt_container_r01.asp?srcpg=noticia_completa&ref=6229&qt1=0

