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RESUMO 

 
Os esportes radicais de ação e de aventura (ERAs), tiveram um grande desenvolvimento, 
principalmente nas duas últimas décadas. Novas atividades e modalidades surgiram aumentando 
consideravelmente o número de adeptos. São cada vez mais divulgados nos meios de comunicação, 
documentários, redes sociais e eventos em todo mundo. Sua prática desenvolve entre outras 
qualidades a superação, o desafio e interação com o meio ambiente. Nesse contexto e sabendo que 
os ERAs estão em evidência social e constam nas Diretrizes Curriculares do Paraná, novas 
possibilidades e atividades surgem para a Educação Física Escolar. Este artigo apresenta o projeto 
produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2014, do Estado do Paraná, e 
traz, também, o relato da sua implementação que se iniciou com a elaboração de um material didático 
envolvendo a Inclusão de Esportes Radicais de Ação e Aventura na Educação Física Escolar. As 
atividades foram aplicadas para duas turmas de alunos da oitava série do ensino fundamental, no 
Colégio Estadual Parigot de Souza, no Município de Inácio Martins/PR. O presente estudo 
demonstrou a viabilidade de inclusão, e benefícios dessas novas práticas culturais, mais 
especificamente o parkour, o slackline e a escalada nas aulas de Educação Física contribuindo assim 
com o enriquecimento dos conteúdos e valorização da disciplina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Educação Física, assim como a Educação de uma maneira geral, passaram 

por transformações e desenvolvimentos em sua evolução historicamente construída, 

conforme as mudanças da própria sociedade. Mesmo que por vezes vista como uma 

disciplina complementar é inegável sua importância para a Educação, pois tem sua 

fundamentação, objetivos e caminhos próprios, como as demais disciplinas.  

 Em sua história a Educação Física passou por mudanças que dificultaram o 

entendimento de uma identidade própria e de qual era seu objeto de estudo. Foi a 

partir da década de 80 que transformações significativas começaram a acontecer, 

rompendo com a visão mecanicista e tradicional que tinha até então, para novas 

discussões e concepções pedagógicas. 

Isso fica mais evidente nos anos 90, com a proposta dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), fonte orientadora das práticas educacionais das 

escolas, onde a Educação Física Escolar deveria incorporar as dimensões afetivas, 

cognitivas e socioculturais dos alunos. Passou não apenas a estudar o movimento 

humano, mas ampliou seu estudo e influência, buscando relacionar-se com a cultura 

corporal do movimento humano, em seus aspectos psicológicos, sociais, didáticos e 

biológicos, tornando-se espaço para reflexão, discussão e apontamentos dentro da 

escola. 

Atualmente com a concepção de cultura corporal, a Educação Física Escolar 

utiliza-se de conteúdos da dança, esportes, jogos e brincadeiras, lutas e ginástica 

para colaborar com a formação do indivíduo, para que sejam capazes de 

desenvolver socialização, opinião, análise e identificação de práticas e atitudes 

importantes para sua vida, bem como promover o bem estar, saúde e ações para 

garantir seus direitos à qualidade de vida, política e sociedade. 

Considerando que a Educação Física Escolar é dinâmica quanto a propostas 

de conteúdos, e acompanha as mudanças e interesses das pessoas, temos 

atividades pouco exploradas nas aulas, e que estão em evidência social, como os 

esportes radicais de ação e aventura (ERAs). Os ERAs cada vez mais são vistos na 

TV, redes sociais, revistas, eventos e jornais em todo o mundo, chamam a atenção 

de um grande público, de todas as idades e classes sociais. 

 Neste sentido, e sabendo que os esportes radicais estão presentes nos 

conteúdos dos PCN’s e também constam nas Diretrizes Curriculares da Educação 



Física do Paraná, o presente estudo demonstra alternativas de inclusão dos 

esportes radicais de ação e aventura no ambiente escolar, especificamente a 

aplicação das modalidades de parkour, slackline e escalada nas aulas de Educação 

Física, incentivando assim a criatividade, inovação, interesse e valorização das 

aulas.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Os Esportes Radicais de Ação e Aventura são hoje uma realidade presente 

no meio esportivo e na sociedade, fruto de um grande crescimento e 

desenvolvimento ocorrido principalmente nas últimas duas décadas. 

A partir da década de 90 se tornaram mais evidentes e o homem passou a 

buscar ambientes naturais e artificiais para realizar essas práticas pela inovação, 

interação com a natureza, busca por atividades alternativas e aventura.  

 
As atividades de aventura tem se notabilizado pela diversidade e número de 
adeptos, ainda mais pela própria divulgação dos meios de comunicação, 
tanto pela mídia ou pelas revistas especializadas, sendo cada vez mais 
abordados em cursos e palestras devido aos interesses dessas novas 
práticas que surgem como meio de lazer, esporte e educação. (CÁSSARO, 
2011, p.8). 

 

Os primeiros autores a estudar essas atividades consideravam como uma 

área do lazer e cultura do tempo livre, onde a natureza e o risco serviam como saída 

para a correria do cotidiano das cidades e válvula de escape do stress. 

Posteriormente ao considerar também como esporte, diversas definições foram 

elaboradas na bibliografia. Essas atividades foram caracterizadas como esporte 

extremo, de risco, novo esporte, esporte sem regras, entre outros.  

Para Munhoz e Gonçalves Jr (2004, p.2) na literatura várias denominações e 

terminologias são usadas para definir as atividades de aventura:  

 
São muitas as nomenclaturas designadas a este tipo de atividade. A mais 
divulgada pela mídia é Esportes de Aventura, outros nomes comuns são: 
Esportes em Integração com a Natureza, Esportes Radicais, Esportes de 
Aventura na Natureza, Esportes Californianos, Esportes em Liberdade, 
Esportes Selvagens, Atividades Deslizantes de Aventura e Sensação na 
Natureza, Atividades Esportivas de Diversão e Turísticas de Aventura, 
Esportes Tecnológicos e Novos Esportes. Todas estas designações 
mostram alguma característica relacionada com as atividades 
desenvolvidas.  



Ao mesmo tempo em que os ERAs se desenvolvem, os seus conceitos 

também acompanham essa evolução. Hoje já se chegou a classificações e 

definições mais completas e universais, fruto de trabalhos, pesquisas e constantes 

estudos sobre o tema. 

Como destaca Fernandes (1998), por sua abrangência os Esportes Radicais 

podem ser considerados como conjunto de práticas corporais diferenciados por sua 

aproximação com a natureza ou interação com obstáculos urbanos, e por expressar 

valores que contestam os padrões antes estabelecidos. 

Em 2007 o Ministério do Esporte definiu, através de Resolução publicada no 

Diário Oficial da União, conceitos propostos por uma Comissão Nacional dos 

Esportes de Aventura sobre esporte radical e aventura. Atendendo assim a 

reinvindicação do setor esportivo para melhor organização e desenvolvimento. 

Segundo os conceitos aprovados: 

 O Esporte de Aventura - Compreende o conjunto de práticas esportivas 

formais e não formais, vivenciadas em interação com a natureza, a partir de 

sensações e de emoções, sob condições de incerteza em relação ao meio e 

de risco calculado. Realizadas em ambientes naturais (ar, água, neve, gelo 

e terra), como exploração das possibilidades da condição humana, em 

resposta aos desafios desses ambientes, quer seja em manifestações 

educacionais, de lazer e de rendimento, sob controle das condições de uso 

dos equipamentos, da formação de recursos humanos e comprometidas 

com a sustentabilidade socioambiental. 

 Os Esportes Radicais - Compreendem o conjunto de práticas esportivas 

formais e não formais, vivenciadas a partir de sensações e de emoções, 

sob condições de risco calculado. Realizadas em manobras arrojadas e 

controladas, como superação de habilidades de desafio extremo. 

Desenvolvidas em ambientes controlados, podendo ser artificiais, quer seja 

em manifestações educacionais, de lazer e de rendimento, sob controle das 

condições de uso dos equipamentos, da formação de recursos humanos e 

comprometidas com a sustentabilidade socioambiental.  

Atualmente muitas modalidades dos ERAs são divulgadas, e outras ainda em 

fase inicial de desenvolvimento e definição de regras, mas todas já podem ser 

divididas para melhor conhecimento e entendimento. De acordo com Uvinha (2001, 

p.22) “As modalidades de esportes radicais costumam ser classificadas, conforme o 



ambiente em que são praticadas, tanto aqui no Brasil como fora, como aéreos, 

aquáticos e terrestres”. 

 Ainda podem ser encontradas outras classificações e denominações para 

esses esportes, como exemplo AFAN (atividades físicas de aventura na natureza), e 

novas podem ser criadas, já que definições dessas atividades são relativamente 

novas em relação aos esportes tradicionais. Entretanto, tão importante quanto 

compreender seus conceitos e divisões, é fundamental também reconhecer o seu 

crescimento, sua importância e influência na sociedade atual. 

 Os ERAs ocupam hoje lugar de destaque na imprensa especializada, no 

turismo e comércio próprio, além do aumento de investimentos e patrocínios na 

área. No Brasil, ganharam força e visibilidade na mídia nos últimos anos, e segundo 

Uvinha (2001, p.21) “[...] os esportes radicais parecem ter começado a ganhar 

expressão no Brasil na década de 1980, desde então vêm sendo notado um 

considerável incremento no número de adeptos”. 

 A mudança e interesse pelo esporte alternativo, fez com que muitas pessoas 

adotassem hábitos de prática física saudáveis, abandonando o sedentarismo, onde 

possivelmente não se sentiam atraídas por atividades mais convencionais. Além da 

busca pela emoção, atingir e superar limites, a interação com a natureza presente 

em alguns esportes, também serviu de estimulo para conquistar novos adeptos e 

esportistas regulares. Para Darido; Rangel (2005, p. 183). 

 
Essa busca pelos esportes de aventura evidenciam uma nova tendência no 
cenário esportivo, a de trazer os esportes do espaço fechado para o espaço 
aberto, para a natureza. Essa tendência pode estar retratando uma nova 
dimensão do relacionamento homem natureza. 

  

 Essa mudança da visão dos ERAs, também precisa ser refletida na escola, 

que é o espaço onde as transformações e necessidades contemporâneas devem ser 

entendidas e analisadas. Por serem atividades que envolvem muitos conhecimentos, 

como meio ambiente, ecologia, mídia, mercado e consumo, entre outros, os ERAs 

podem ser trabalhados em diferentes disciplinas, cabendo principalmente a 

Educação Física analisar a diversidade de práticas corporais na sociedade em todos 

os fatores.·. 

Complementando que a prática dos esportes de aventura, conhecidos 

também como esportes radicais, fazem com que o praticante confronte-se com ele 

próprio, superando limites, ultrapassando barreiras e vencendo desafios. Um local 



próprio para isso é a escola, onde devemos encontrar esses desafios. (FREIRE; 

SCAGLIA, 2003) 

 Os ERAs já constam como sugestão de conteúdo desde os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), eles destacam que a cultura corporal de movimento 

a ser ensinada na escola implica em práticas como os jogos, as lutas, as atividades 

rítmicas e danças, os esportes e as ginásticas como produções culturais visando ao 

ensino e à aprendizagem (BRASIL, 1998).  

 Também as Diretrizes Curriculares do Paraná para a Educação Física, que 

foram elaboradas, planejadas e coordenadas pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, com a participação de muitos professores do estado em 2008, 

contemplam os esportes radicais e de aventura, nos conteúdos básicos e 

específicos. Sendo que o acesso a esses conteúdos é direito do aluno na fase de 

escolarização em que se encontra e o trabalho pedagógico com tais conteúdos é 

responsabilidade do professor. (PARANÁ 2008). Portanto possibilidades de trabalho 

já pautadas, mas ainda pouco exploradas nas aulas de Educação Física. 

 Quanto maior for a gama de conhecimentos, alternativas e inovações levadas 

aos alunos, além de aumentar as vivências corporais, cognitivas e psicossociais, 

maiores serão as chances dos mesmos se interessarem e aderirem a práticas 

regulares de atividades físicas, levando isso também para sua vida futura. 

 
A escola é uma importante difusora da cultura corporal de movimento. É 
fundamental que as aulas de Educação Física diversifiquem o seu 
conteúdo, contemplando as novas práticas corporais que surgem 
cotidianamente, explorando a transversalidade e interdisciplinaridade, vitais 
em um ensino de qualidade. (CÁSSARO, 2011, p46). 
 

Concorda-se pensar a escola como facilitadora de formação de cidadãos 

autônomos e críticos, inseridos na sociedade. Cabe à área da Educação Física, 

também, proporcionar, ao futuro adulto, informações suficientes para a escolha de 

atividades que possam ocupar o tempo livre desse cidadão (DARIDO; RANGEL 

2005). 

 Esse enriquecimento de conteúdos com os ERAs, além de desenvolver 

qualidades próprias das modalidades, podem complementar as possibilidades já 

vivenciadas por outros esportes e atividades, estimulando a motivação dos alunos, 

fazendo assim que se tornem mais participativos e críticos ao entender as práticas e 

modalidades em suas características influências e diferenças. 



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, nas suas horas no contexto de 
lazer. 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). 
 

 Ainda de acordo com Armbrust e Silva (2012 p.294), “incluir o estudo dos 

ERAs como conteúdo escolar não tem em vista suprir ou suprimir outros conteúdos 

abordados, mas como um saber a mais e que possui suas qualidades para melhor 

enriquecimento do acervo cultural dos alunos”.    

 O trabalho interdisciplinar também pode ser favorecido, ao evidenciar que os 

ERAs também envolvem o meio ambiente e a natureza como agente de interação. 

Dependendo das possibilidades a escola pode aproximar os alunos de ambientes 

naturais, para vivenciar, realizar atividades e aproximar conhecimentos teóricos da 

prática em várias áreas do conhecimento. 

 Considerando a ideia de Franco (2008) os adolescentes estão cada vez mais 

próximos às atividades ligadas ao meio ambiente, no qual essas atividades já 

deveriam estar fazendo parte do currículo das escolas de ensino fundamental e 

médio e até mesmo das próprias universidades. 

 Seguindo esse pensamento, Pereira; Carvalho; Richter, (2008. apud. 

Capaverde. et al. 2012, p.57) afirma que: 

 
Realizar aulas de Educação Física em ambientes diversificados, explorando 
a natureza, pode despertar nos alunos a curiosidade pelo novo, fazendo 
com que eles participem das aulas mais entusiasmadas, com mais 
interesse, experimentando novas sensações e emoções através de 
atividade física diferenciada e orientada.  

  

Ao praticar e aprender um esporte radical e de aventura, seja urbano ou na 

natureza, percebe-se que os limites pessoais podem ser superados de acordo com 

as capacidades e habilidades de cada um. O praticante ou aluno terá sucesso no 

resultado final, que é ultrapassar barreiras, vencer limites e desafios, já que a única 

regra nessas atividades é a obediência às normas necessárias de segurança de 

cada modalidade, gerando assim satisfação, interesse e motivação.  

 

 

 



3 A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Primeiramente, apresentou-se o projeto na Semana Pedagógica do Colégio 

Estadual Parigot de Souza, localizado no município de Inácio Martins – Paraná, no 

qual o projeto foi implementado. Nesta oportunidade, professores, direção e equipe 

pedagógica puderam conhecer o projeto PDE, tirar dúvidas, dar sugestões e ideias, 

citando também que algumas atividades poderiam colaborar com outras matérias, 

sendo, portanto um projeto interdisciplinar. No início do ano letivo de 2014, o projeto 

foi apresentado em duas turmas de oitavo ano, sendo uma turma somente com 

alunos do interior, no turno da manhã, e outra turma somente com alunos da cidade, 

no turno da tarde. Foi iniciada uma ambientação com o projeto explanando também 

os passos que seriam seguidos para a execução do referido projeto com os alunos. 

 Durante a ambientação foi realizada uma avaliação diagnóstica com os 

alunos. Através de um questionário inicial, pode-se conhecer qual seu nível de 

conhecimento dos conteúdos estruturantes da Educação Física, considerações 

sobre o esporte, entendimento dos ERAs, bem como suas experiências vivenciadas, 

interesses, aceitação e expectativas sobre o projeto. Ficou claro que a maioria dos 

alunos conhecia algumas modalidades somente pela televisão, sendo que nenhum 

deles havia praticado, mas todos tinha interesse em participar de alguma atividade 

dos ERAs. 

 Após a ambientação iniciou-se a execução das unidades de atividades de 

implementação do projeto. Foi realizada uma revisão sobre os conteúdos 

estruturantes da Educação Física, na qual os alunos participaram dando exemplos 

de Esporte, Dança, Ginástica, Jogos e Brincadeiras e Lutas. Depois desse momento 

inicial, a aula foi direcionada para o conteúdo Esporte, trabalhando o texto no qual 

são apresentadas as dimensões do Esporte aos alunos.  

 Trabalhando com os textos, debates e questionamentos, os alunos foram 

divididos em três grupos, Esporte Educacional, Esporte Lazer, e Esporte 

Rendimento. Cada grupo foi responsável por uma dimensão do esporte, elaborando 

atividades esportivas práticas para aplicar com a turma, de acordo com os princípios 

e características do esporte. Nas apresentações enfatizaram os princípios do 

esporte socializando apontamentos e solucionando dúvidas durante e 

posteriormente as apresentações. Para complementar foi apresentada as turmas a 

Carta dos Direitos da Criança no Esporte. Lançada no ano de 1988 em Genebra, 



apresenta 11 itens que salientam os valores do esporte para formação das crianças 

e adolescentes na escola e na sociedade, assim como os princípios e benefícios que 

proporcionam. 

 Depois de explicado cada um dos itens da carta, os alunos escreveram 

situações e experiências que demonstravam o cumprimento de seus direitos em 

relação ao esporte, e ocasiões em que esses direitos não foram respeitados. 

Socializaram os trabalhos com a turma, havendo depoimentos interessantes, onde 

citaram algumas comunidades que proporcionam atividades para as crianças com 

planejamento e integração com os moradores. Relataram também situações de falta 

de estrutura, material, oportunidades e até mesmo expulsão das crianças dos locais 

de prática esportiva por parte dos adultos. Esse momento foi fundamental, sendo 

para os alunos um ponto de reflexão sobre os valores educativos que devem ser 

empregados no esporte, bem como o conhecimento de seus direitos e realidade dos 

locais onde vivem. 

 O próximo passo foi apresentar os ERAs, elementos históricos, classificações, 

modalidades, benefícios e possibilidades na Educação Física Escolar. Inicialmente 

explanando para os alunos o conceito dos ERAs através de textos, analisando e 

debatendo esses atividades nas dimensões de esporte, o esporte rendimento, 

esporte participação e esporte educacional. Para melhor entendimento foi 

disponibilizado para os alunos a tabela de classificação dos esportes radicais de 

acordo com o local da prática. 

 Através da tabela e conceitos dos ERAs, foi desenvolvido com os alunos 

apontamentos e questionamentos sobre esportes urbanos e na natureza. Os alunos 

citaram quais as modalidades radicais urbanas que existem na cidade e 

comunidade, como seus praticantes se organizam para a prática, quais os locais em 

que ocorrem esses esportes e outros elementos particulares dos ERAs na natureza. 

  Iniciou-se então o trabalho com as modalidades programadas para aulas 

práticas, o parkour, slackline e escalada.  

 Com o uso de textos, foi apresentada a modalidade do Parkour, com um 

breve histórico, características e movimentos. Através de vídeos tutoriais e 

manobras básicas e avançadas despertou-se o interesse pela modalidade. 

 Os alunos começaram a prática do parkour com os movimentos básicos e 

fáceis de realizar, procurando uma sequência pedagógica de acordo com a 

individualidade e possibilidades. Assim trabalharam-se movimentos como 



aterrisagem, rolamento, saltos com e sem corrida, tic-tac e salto do gato. Utilizou-se 

locais como bancos, cadeiras, paredes, muros, barras, escadas e outros, também 

colchões ou colchonetes, para melhor segurança. Houve boa aceitação dos alunos, 

porém durante a prática houve rejeição de algumas meninas, que não queriam 

realizar as atividades. Decidiu-se então trabalhar com as meninas separadas dos 

meninos, onde os meninos realizavam movimentos mais avançados enquanto as 

meninas em outro espaço praticavam os fundamentais. Assim sentiram-se seguras 

ao conseguirem realizar os movimentos e voltaram a trabalhar as sequências com 

os meninos.  

 Na próxima etapa os alunos da turma foram divididos em grupos de até 5 

integrantes. Cada grupo criou um circuito que envolvia pelo menos a combinação de 

4 movimentos diferentes do parkour. O circuito foi realizado em locais do Colégio 

passando por escadas, barras, bancos e outros espaços como a mini quadra, alguns 

grupos utilizaram materiais de apoio como cadeiras, carteiras, colchonetes.  

 Cada grupo apresentou seu circuito, passando por ele. Na sequência os 

componentes dos outros grupos também passaram pelo mesmo, até todos os 

grupos apresentarem e passarem por todos os circuitos.  

 Durante esse trabalho os alunos colaboravam, auxiliando na passagem de 

seu circuito, indicando os movimentos e melhores maneiras de passar. Ressaltou-se 

que cada aluno podia passar e fazer os movimentos de acordo com suas 

capacidades e limitações, terminando cada etapa sem importar tempo ou perfeição 

nos movimentos. Os grupos foram orientados a montar os circuitos tendo a 

preocupação de que todos pudessem passar pelos obstáculos, por exemplo, 

colocavam uma barreira (mesa ou carteira) que poderia ser saltada, ou para quem 

não conseguisse saltar passava por baixo. O trabalho em circuito foi muito produtivo, 

não havendo problemas de intolerância na atividade, sendo que meninos e meninas 

participaram juntos. (Figura 1).  

 Posteriormente foi apresentada através de vídeos, a atividade Urbanhand, 

handebol urbano, jogo que combina movimentos do parkour num jogo de handebol 

em locais diversos. Demonstrando assim o objetivo do jogo, que é realizar o gol com 

regras adaptadas do handebol e utilizando movimentos do parkour. 

 Para a prática foram escolhidos locais utilizando obstáculos dentro do colégio, 

utilizando duas mini traves e dividindo os alunos em equipes mistas. Destaca-se o 

interesse e envolvimento de todos os alunos nessa atividade. 



Figura 1 – Circuito de Parkour e Jogo Urbanhand 

 

Fonte: O autor 

  

 

 O Slackline foi a próxima modalidade proposta. Com textos foi trabalhado um 

breve histórico, suas variações, diferenças e características da atividade. Destacou-

se que o slackline pode ser praticado em locais urbanos e na natureza, como 

exemplo parques, praças, praias, acampamentos, escolas entre outros ambientes. 

Os alunos assistiram trechos do vídeo de uma reportagem com informações básicas 

sobre o slackline, para melhor conhecimento.  

 A prática iniciou-se com atividades variadas de equilíbrio. Na qual os alunos 

passaram por cima de bancos, linhas da quadra, tábuas, cordas e fitas dispostas no 

chão para simularem os movimentos próprios do slackline. Na sequencia foi 

passado um vídeo tutorial para fazer ancoragem da fita de slackline nos pontos, 

atividade que os alunos realizaram na prática posteriormente.  

          Depois de ancorada a fita, cada aluno teve o primeiro contato, escolhendo se 

desejavam se equilibrar, andar, sentar, com ou sem auxílio dos colegas e sem 

interferência do professor. Após as atividades os alunos relataram dificuldades, 

sugestões para melhorar a passagem pela fita. 

         Assim iniciou-se uma sequência pedagógica com a turma primeiramente 

relembrando as dicas e cuidados com a posição dos pés, joelhos, tronco e olhos, 

para a prática do slackline. Para iniciar o equilíbrio, em duplas os alunos praticaram 

o Jogo Gladiador, na cada um da dupla sentava em uma ponta da fita sem encostar 

os pés no chão, equilibrando-se e tentando derrubar o outro. Para começar os 

movimentos em pé, também em duplas realizaram atividades com auxílio do colega. 

Enquanto o praticante andava na fita, podia segurar no ombro do colega. Este por 

sua vez, não segurava o praticante, apenas acompanhava ao seu lado, até ele 

atravessar toda a fita. Atividades sem auxílio de colega também foram executadas, 



como exemplo os alunos tentavam subir na fita com uma das pernas e permanecer 

o tempo que aguentar se equilibrando na fita, depois realizar a mesma atividade com 

a outra perna, também tentar caminhar na fita sozinhos. A medida que praticavam 

tentavam realizar variações, caminhada simples, caminhada para trás, mudança de 

direção na fita e caminhar na direção contrária. (Figura 2). 

          Os alunos participavam e interagiam com a fita de acordo com suas 

capacidades e desenvolvimento. Foi evidente a motivação pela nova atividade, o 

que facilitou as atividades e sequencias pedagógicas propostas. 

 

Figura 2 – Sequência Pedagógica do Slackline 

 

Fonte: O autor 

 

 

 Na terceira etapa do projeto, o trabalho com a escalada, foram trabalhados 

textos sobre as diferenças entre as unidades de conservação, os pontos positivos e 

negativos das atividades na natureza, e formas de preservação.  Em seguida, os 

alunos responderam questões num debate, trazendo suas críticas, opiniões, e 

sugestões sobre o tema. Foram discutidos itens como a existência de unidades de 

conservação e áreas de preservação no Município e Região, o seu potencial para o 

ecoturismo, locais para turismo de aventura, possíveis exercícios, atividades e 

esportes na natureza. Também foi socializado quais as vantagens e desvantagens 

do ecoturismo, apontando os impactos positivos e negativos que as atividades e 

esportes no meio ambiente podem trazer, bem como maneiras de explorar o meio 

ambiente mantendo sua preservação. 

 Para entendimento mais direcionado sobre a escalada, foram entregues 

textos aos alunos sobre conhecimento teórico básico sobre montanhismo e 

escalada, suas características diferenças. Após leitura os alunos apresentaram 

trabalho em grupo a partir dos textos recebidos, e com material de apoio e 



pesquisas organizaram apresentações sobre o tema. Na sequência foi passado 

vídeo sobre materiais utilizados no montanhismo, diferenças, características, e 

escalada indoor. Como primeira atividade prática utilizou-se movimentos e técnicas 

da escalada em muros do colégio, alambrados da quadra, redes de futebol fixadas 

na trave e muros.  

 Em espaços fora do Colégio, pôde-se vivenciar e simular os movimentos das 

escalada, utilizando um muro de pedras em um morro próximo. Os alunos puderam 

escalar utilizando os espaços entre as pedras como agarras para as mãos e apoio 

dos pés. Para maior vivência, além de escalar, também podiam atravessar todo o 

muro horizontalmente sem colocar os pés no chão. (Figura 3). Os alunos relatavam 

dificuldades e questões que julgavam interessante para a execução da atividade. 

Nesse mesmo morro, os alunos simularam os movimentos de escalada subindo um 

barranco com auxílio de cordas com nós. 

 Em sala de aula foi trabalhado um vídeo explicativo de como fazer cadeirinha 

com corda, e também a técnica de rapel clássico, apenas com corda. Mediante esse 

aprendizado, os alunos retornaram ao morro e realizaram a simulação de escalada 

utilizando cadeirinha de corda, tendo colegas auxiliando com corda de segurança, 

para descer realizavam o rapel clássico. Finalizando as vivências foi realizada uma 

caminhada nas trilhas do morro. Os alunos foram bastante participativos nas 

atividades, onde foi possível a vivência e despertado o interesse pela modalidade. 

Assim a escalada ser trabalhada nas turmas, e para melhores resultados, pode-se 

buscar futuramente a aquisição de materiais próprios, utilização de novos espaços 

físicos e construção de parede de escalada.  

 

Figura 3 – Vivência de Escalada e Caminhada 

 

Fonte: O autor 

 



 Durante toda a implementação foi realizado com os alunos um trabalho de 

levantamento de locais e possibilidades de práticas de ERAs no Município. Os 

alunos receberam um Mapa do Município de Inácio Martins, onde foram mapeados e 

catalogados os ambientes de lazer na natureza, rios, cachoeiras, trilhas, lagos, 

paredões de rocha, bem como as atividades e esportes que poderiam ser realizados 

em cada local, trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo de Inácio Martins em 2001. 

 Com o conhecimento desse mapeamento e das modalidades até então 

apresentadas, os alunos realizaram um levantamento semelhante. Foram divididos 

em grupos e responsáveis por fotografar os locais na natureza, e analisar que 

atividades podem ser realizadas próximas a cidade e nas localidades do interior. 

Contaram com o auxílio de alunos das demais turmas que moravam nas 

comunidades e tinham acesso aso locais. Esse trabalho colaborou para o 

conhecimento das diversas modalidades dos ERAs, visualização dos locais do 

Município e suas potencialidades, despertando também nos alunos sentido de 

preservação. 

 

Figura 4 – Mapa do Município e alguns ambientes para prática dos ERAs 

 

Fonte: O autor 

 

 

 Finalizando a implementação do projeto, os alunos realizaram uma avaliação 

através de questionário e debate relatando suas ideias, críticas e sugestões. 



Concluíram que os ERAs devem ser trabalhados na Educação Física e trazem 

benefícios em sua prática.  

 Importante também ressaltar a participação e interação dos professores da 

Rede Estadual de Educação que formaram o Grupo de Trabalho em Rede (GTR) 

desse projeto. As experiências da implementação através das Unidades Didáticas e 

relatos sobre o desenvolvimento das atividades foram socializadas entre os 

participantes, compartilhando suas dúvidas, anseios, objetivos e suas experiências 

no campo dos ERAs na Educação Física. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A inclusão dos ERAs na Educação Física Escolar, traz novas possibilidades e 

conteúdos para as aulas, incentivando assim a criatividade, inovação, interesse e 

valorização das aulas, buscando assim também atrair alunos que não tem motivação 

para as modalidades consideradas tradicionais. As atividades trabalhadas 

proporcionaram qualidades em sua prática, entre elas a concentração, senso e 

poder de decisão, ao se deparar com situações novas, além de qualidades físicas 

como a força, resistência, flexibilidade e o equilíbrio que são trabalhados de forma 

bem especificas nos esportes em questão. Também nota-se que a adoção dos 

ERAs nas aulas promove nos alunos a socialização, respeito entre os alunos e 

cuidado com os meios e espaços utilizados. 

  Os ERAs podem ser efetivadas pelas escolas em meio às aulas regulares de 

Educação Física, tendo o cuidado para as modalidades serem trabalhadas com 

segurança e progressão pedagógica adequada as capacidades e anseios dos 

alunos. 

 Dificuldades ainda podem ser encontradas ao tentar inserir modalidades de 

ação e aventura na escola, por falta de locais e materiais adequados. Mas esse 

trabalho já é realizado por professores em todo Brasil. Utilizam o surf, skate, 

slackline, escalada, entre outras atividades diversificadas de acordo com a realidade 

local. É importante salientar que os ERAs podem também ser trabalhados de 

maneira adaptada, criando materiais, adequando os espaços e usando a 

criatividade, qualidade que o professor já usa com praticamente todas as 

modalidades e atividades em seu dia a dia. 



 Através dos relatos das experiências dos Professores de Educação Física 

envolvidos no Grupo de Trabalho em Rede, pode-se perceber através das 

interações, que muitos professores já trabalham com modalidades dos ERAs em 

suas aulas, e também outros que demonstram interesse em aprofundar seus 

conhecimentos sobre esses esportes e também passar a adotar em suas práticas 

pedagógicas.   

 Sendo assim percebe-se que a inclusão dos ERAs na escola como elemento 

da educação, o educador pode diversificar os conteúdos da disciplina Educação 

Física, passando a ter uma ação pedagógica mais completa. Valorizando assim os 

objetivos da Educação Física Escolar que é promover no estudante seu 

entendimento enquanto sujeito autônomo em suas escolhas e estimular sua 

participação ativa no processo de aprendizagem, formando cidadãos críticos e 

participativos na comunidade em vive. 
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