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Resumo: Dentre as uni-
dades temáticas propostas na 
BNCC para a disciplina de edu-
cação física no Ensino funda-
mental II estão as Práticas Cor-
porais de Aventura (PCA), que 
surgem com a premissa de ino-
vação dos conteúdos e como fer-
ramenta promotora da educação 
ambiental. O presente estudo te-

-
são dos professores de educa-
ção física em relação ao ensino 
das PCA. Foi realizada uma pes-
quisa de levantamento descritivo 
de caráter quantitativo tendo co-
mo instrumento um questioná-
rio aplicado a 24 professores re-
de municipal de ensino da cidade 
de Maracanaú – Ceará. Como re-
sultado, constatou-se que os do-
centes se interessam pelo tema 
e reconhecem os potenciais des-
tas modalidades no que tange a 
promoção da educação ambien-
tal, desenvolvimento integral 
dos discentes e como compo-
nente motivacional nas aulas de 
educação física, porém o conteú-
do é utilizado por menos da me-
tade dos investigados. Dentre os 
possíveis obstáculos para reali-
zação das PCA estão a carência 
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de subsídios oferecidos duran-
te a graduação dos investigados, 
seguido pela questão relaciona-
da a materiais, infraestrutura 
propícias e o fator risco presente 
nestas práticas.

Palavras-chave: Práticas 
Corporais de Aventura; Educa-
ção Ambiental; Currículo.

Abstract: Among the the-
matic units related to the phy-
sical education discipline propo-
sed by the national basis to the 
elementary school are the ad-
venture body practices, which 
arise as a promise of content in-
novation and as a tool to pro-
mote the environmental educa-
tion. The aim of this study was 
to verify the physical educa-
tion professors view regarding 
the teaching of adventure body 
practices. A quantitative descrip-
tive survey was carried out with 
a questionnaire applied to 24 te-
achers in the city of Maracanaú – 
Ceará. As a result, it was found 
that the teachers are interested 
in the theme and recognize the 
potential of these modalities in 
the promotion of ecological edu-
cation, integral development of 
students and as a motivational 
component in physical education 
classes, but the content is used 
for less than half of those sur-
veyed teachers. Among the pos-
sible obstacles to the realiza-
tion of adventure body practices 
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during the graduation of these 
subjects, followed by the ques-
tion related to equipment, propi-
tious infrastructure and the risk 
present in these practices.

Keywords: Adventure Body 
Practices; Environmental Educa-
tion; Curriculum

Introdução

A educação brasileira vive a 
perspectiva de implantação da 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), a qual orientará as 
práticas pedagógicas desenvol-
vidas na educação básica. Tra-
ta-se de um documento de ca-

conjunto orgânico e progressi-
vo de aprendizagens essenciais 
que todos os alunos das redes 
pública e privada, deverão re-
ceber (BRASIL, 2017).

A presença da unidade temá-
tica Práticas Corporais de Aven-
tura (PCA) na BNCC como pro-
posta pedagógica da disciplina 
de Educação Física (EF) no en-
sino fundamental II, nos reme-
te ao seguinte questionamento: 
Como está a visão dos profes-
sores em relação a inserção das 
PCA como conteúdo das aulas 
de EF escolar?

Segundo Freitas et al. (2016), 
ainda há uma produção incipien-
te de estudos sobre as PCA nas 
aulas de Educação Física, bem 
como o conteúdo não é dissemi-

muitos professores nas escolas 
brasileiras, apesar de se trata-
rem de atividades emergentes 
na sociedade contemporânea.

As PCA como proposta edu-
cacional possibilitam a explo-
ração do conteúdo da EF, para 
além das modalidades tradicio-
nalmente desenvolvidas nas au-
las de EF das escolas brasileiras, 
como o futsal, o vôlei, o hande-
bol e o basquete, possibilitando 
a aquisição de novos saberes e 
novas formas de se movimentar. 
Além disso, Pereira e Armbrust 

da aventura em ambiente esco-
lar pode ser uma boa ferramen-
ta para abordagem da temática 
meio ambiente nas aulas de EF.

Franco (2008) defende essas 
práticas no contexto escolar, ain-
da que de forma adaptada à re-
alidade da escola, por acreditar 
que esses conhecimentos e vi-
vências proporcionem experiên-
cias e sensações que atingem os 
aspectos afetivo, cognitivo e mo-
tor dos estudantes.

Diante disto, este artigo tem 
-

no das PCA nas aulas do Ensi-
no Fundamental II sob o ponto 
de vista dos professores de EF, 

-
-

nais, investigar o nível de iden-

viabilidade de aplicação deste 
conteúdo em suas aulas e os po-
tenciais pedagógicos e benefí-
cios que este conteúdo pode ofe-
recer aos seus alunos.

Práticas corporais de 

As PCA vêm em crescente po-

década de 1990 e início de 2000, 
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tanto no sentido de sua práti-
ca em geral, como na questão 
de veiculação de informações na 
mídia e desenvolvimento de pes-
quisas e estudos (TAHARA; CAR-
NICELLI FILHO, 2013).

Conforme Tahara e Darido 
(2016), não existe um consen-

-
leira quanto a terminologia re-
ferente às práticas de aventura, 
sendo utilizadas diversas deno-
minações, dentre as quais os au-
tores citam: “Esportes de Aven-
tura”, “Atividades Físicas de 
Aventura”, “Esportes Radicais”, 
“AFAN – Atividades Físicas de 
Aventura na Natureza” e “Espor-
tes na Natureza”.

Paixão (2017) defende o ter-
mo Esportes de Aventura (EA) 
como práticas corporais mani-
festadas no âmbito do lazer e da 
competição, tendo como eixos 
norteadores a aventura, o ris-
co e as fortes emoções. Pode-se 
acrescentar a manifestação des-
tes esportes no âmbito escolar 

mesmo é defensor dessa prática 
como componente curricular da 
educação física escolar.

Para Franco (2008) as Ativi-
dades Física de Aventura (AFA) 
tratam-se de práticas de cará-
ter competitivo ou não, que ex-
primem imprevisibilidade e con-
trolado risco a ser superado no 
meio urbano, na natureza, ou 
em simulações desta no meio 
urbano. Desta forma, o risco, 
as fortes emoções e a imprevi-
sibilidade podem ser considera-
das características marcantes 
dessas modalidades.

Pereira e Armbrust (2010) pri-

Radicais (ER) provem da distin-
ção de perigo e risco, entenden-
do que o perigo é uma situação 
que ameaça a existência de uma 
pessoa, com potencial de causar 
dano e risco como a possibilida-
de ou chance de ocorrer a situ-
ação de perigo. Nesse sentido, é 
possível concluir que os ER po-
dem se desenvolver com a pre-
missa do risco, mas sem a ocor-
rência de uma situação danosa 
ao participante, onde tudo irá de-
pender das medidas de controle 
que visem diminuir ao máximo 
as possibilidades de acidentes 
durante a prática. Pereira, Arm-

-
cam os ER conforme o ambien-
te no qual são desenvolvidos: 
aquáticos, aéreos e terrestres, 
podendo ser praticados no meio 
natural, urbano ou misto.

De acordo com Betrán e Be-
trán (2006) as Atividades Físicas 
de Aventura na Natureza (AFAN) 
apresentam três âmbitos de atu-
ação, sendo eles o “turístico-re-
creativo”, “rendimento-competi-
ção” e o “educativo-pedagógico”. 
Neste último, estas atividades 
possibilitam uma série de situa-
ções motoras de relevante ação 
pedagógica por conta da trans-

-
tudes e normas, da realização 
de experiências motoras de forte 
impacto emocional, e da apren-
dizagem de conceitos integrados 
em diferentes âmbitos do conhe-
cimento, permitindo assim o tra-
balho interdisciplinar com ou-
tras disciplinas escolares e com 
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os temas transversais, como por 
exemplo a educação ambiental.

Nesse estudo foi utilizado 
o termo Práticas Corporais de 
Aventura (PCA), por entender, 
assim como entendem Franco, 
Cavasini e Darido (2014), que 
esta nomenclatura oferece um 

a esse conjunto de conhecimen-
tos que, espera-se, seja utiliza-
do com mais frequência pelos 
professores de EF escolar. Além 
disso, essa é a terminologia uti-
lizada na BNCC.

As Práticas Corporais 
de Aventura como 
possibilidade de 
conscientização 
ambiental

-
ceito de desenvolvimento sus-
tentável precisam ser melhor 
estudadas, compreendidas e tra-
balhadas no interior da esco-
la e demais instâncias sociais. 
Nessa perspectiva, há uma re-
levância da Educação Física no 
âmbito escolar no que tange tra-
balhar com atitudes, formação 
de valores, ensino e aprendiza-
gens de habilidades e procedi-
mentos que visem a construção 
de comportamentos “ambien-
talmente corretos” (RODRI-
GUES; GALVÃO; 2011).

Contudo, em muitas esco-
las a EF tem atuado como co-
adjuvante no chamado “estudo 

-
co (2008). Nessa perspecti-
va, há de se considerar novos 
conteúdos e novas abordagens 

pedagógicas que proporcionem 
o protagonismo da disciplina nas 
questões preservacionistas.

As PCA possibilitam a aproxi-
mação entre o homem e o meio 
ambiente, devido à interação 
com os elementos naturais e su-
as variações, desencadeando 
atitudes de admiração, respei-
to e preservação (GALVÃO; RO-
DRIGUES; SILVA, 2011). Para 
Paixão (2017), a aventura pos-
sibilita a utilização de uma abor-
dagem voltada para educação 
ambiental no contexto escolar.

As PCA podem represen-
tar uma valiosa ferramenta pa-
ra promoção de uma consciência 
ambiental, porém, é importante 
que elas sejam contextualizadas 

nesse sentido, pois segundo Gal-
vão, Rodrigues e Silva (2011), 
seria ingênuo pensar que o sim-
ples contato com a natureza fos-

indivíduo como defensor do meio 
ambiente. Nesse sentido, em se 
tratando do ambiente escolar, é 
essencial a mediação do profes-
sor de EF através de metodolo-
gias e práticas pedagógicas que 
levem a vivências, análises e di-
álogos quanto a importância de 
atitudes conservacionistas, for-
mando assim cidadãos mais res-
ponsáveis e engajados na pre-
servação do meio natural.

Como exemplo de ações re-
-

dagem de Tahara e Carnicelli 
Filho (2013) de fomentar nos 
alunos o cuidado em praticar a 
aventura de forma a não agre-
dir a natureza, buscando um 
equilíbrio e sintonia na sua uti-
lização, de forma que ela possa 



REBESCOLAR 67

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 3 – Mar. 2019

atender as necessidades do ser 
humano, mas com a preocupa-
ção de preservá-la para as ge-
rações futuras.

Pedagogia da 
aventura na Educação 
Física escolar

A pedagogia da aventura na 
EF escolar proposta por Fran-
co (2008), Pereira e Armbrust 
(2010) e Paixão (2018), leva em 
conta a abordagem das dimen-
sões conceituais, procedimentais 
e atitudinais como premissa para 
um aprendizado integral e efeti-
vo dos discentes.

Com base em Pereira e Arm-
brust (2010) e nas habilidades 
e aprendizagens propostas na 
BNCC (BRASIL, 2017) através 
das PCA, podem ser englobados 
na dimensão conceitual os as-
pectos relacionados ao histórico 
das modalidades, equipamentos, 
medidas de segurança, locais 
das práticas e as questões rela-
cionadas a importância da pre-
servação do meio ambiente e do 
patrimônio público. A dimensão 
procedimental seria representa-
da pelo momento de vivenciar 
a prática a partir do ensino das 
manobras e técnicas de movi-
mento e segurança, adaptando a 
metodologia à faixa etária e nível 
de desenvolvimento dos discen-
tes, estimulando a elaboração de 
estratégias para superar os de-

-
são atitudinal podem ser consi-
derados os valores formativos 
ligados ao respeito as normas 
de segurança, noção de regras, 
valores sociais e psicológicos 

inerentes a estas práticas (co-
operação, coragem, liderança, 

Em relação ao espaço físi-
co onde as PCA podem ser de-
senvolvidas no âmbito escolar, 
Pereira e Armbrust (2010) cha-
mam a atenção do professor de 
EF para uma análise dimensional 
do ambiente da escola, permitin-
do assim direcionar o olhar con-
vencional das quadras para to-
dos os locais que possibilitem a 
prática destas modalidades, re-
criando condições de exploração 
de locais que ofereçam possibi-
lidades motoras diversas. Nessa 
perspectiva, um muro pode ser 
uma parede de escalada, uma 
escada é um obstáculo para se 
transpor, uma coluna torna-se 
acesso para um rapel ou tirole-
sa, a piscina pode representar o 
mar e todo o espaço físico da es-
cola pode tornar-se cenário para 
a realização de uma corrida de 
aventura. Essa situação permite 
discussões quanto a possibilida-
de de recriação de espaços urba-
nos para o lazer ou o rendimen-
to. Quando possível, o professor 
também deve considerar a reali-
zação de aulas campais, possibi-
litando o acesso de seus alunos 
aos locais convencionais das mo-
dalidades de aventura.

As práticas de risco e perigo 
calculado na escola, enquanto 
práticas pedagógicas, remontam 
toda possibilidade de desloca-
mento das situações competi-
tivas por medalhas, para obje-
tivos de superar os obstáculos 
naturais e construídos, valori-
zando a auto superação, permi-
tindo que o aluno possa realizar 
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de suas possibilidades motoras 
e de seus interesses (PEREIRA; 
ARMBRUST, 2010). Corroboran-
do com essa ideia, Armbrust e 
Silva (2012) falam que na maio-
ria destas modalidades ocorre a 

de perdedores e ganhadores, co-
mum nos esportes coletivos, na 
medida que a vitória e a derrota 
estão ligadas intrinsicamente ao 
indivíduo que se coloca em con-

-
do suas próprias habilidades.

É importante frisar que a in-
-

dades de aprendizagens e vivên-
cias, e não diminuir ou rejeitar 
o papel da competição interpes-
soal dentro das aulas de EF, pois 
esta tem seus valores e impor-
tância no que tange à formação 
do indivíduo e, conforme argu-
menta Franco (2008), a escola 
deve deixar espaço para as ma-
nifestações competitivas, mes-
mo se tratando das atividades 
de aventura, desde que não se-
jam exacerbados o rendimento e 
o desempenho atlético.

Segundo Uvinha (2001), al-
gumas destas modalidades 
apresentam como uma de su-
as características sociais a for-
mação de “tribos” entre seus 
praticantes, na maioria jovens, 
que assumem comportamentos 
peculiares, como o uso de ves-
timentas, atitudes e linguagens 
próprias. Essa condição permi-
te ao professor de EF explorar 
questões relacionadas à plurali-
dade cultural e formação de gru-
pos e subculturas, comuns na fa-
se da adolescência, de forma a 
promover o respeito e a aceita-
ção das diferenças.

Conforme argumenta Dias 
(2004), a escola deve funcio-
nar como um possível espaço 
de questionamento a ordem so-
cial instituída, promovendo uma 
oferta pedagógica rica e diver-

aventura surge como possibilida-
de de vivência de lazer no âmbi-
to escolar, quebrando as práticas 
pedagógicas orientadas priorita-
riamente pela lógica do trabalho, 
possibilitando um pensamento 
multidirecionado e crítico. Nes-
ta mesma linha de pensamento, 
Inácio et al. (2016) ressaltam a 
importância das aulas de EF es-
colar sobre as PCA serem baliza-
das por propostas metodológicas 
críticas, permitindo ao aluno de-
senvolver pensamentos e conhe-
cimentos fora do senso comum.

Metodologia

-
rou-se numa pesquisa de levan-
tamento descritivo transversal 
de caráter quantitativo. Segun-
do Gil (2008), pesquisas descri-
tivas tratam-se de estudos que 
visam o levantamento de opini-
ões, atitudes e crenças de uma 
população. Participaram da pes-
quisa 24 professores, sendo 16 
homens e 8 mulheres da rede 
municipal de ensino da cidade de 
Maracanaú/CE, município locali-
zado na região metropolitana de 
Fortaleza/CE, entre junho a no-
vembro de 2018. Todos os sujei-
tos assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Os preceitos éticos re-
gidos pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde, re-
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com seres humanos, foram prio-
rizados pelo pesquisador.

Como instrumento de coleta 
de dados foi utilizado um ques-
tionário estruturado, conten-
do nove questões objetivas, das 
quais duas continham opções de 
resposta (Sim e Não) e sete fo-
ram baseadas no modelo de es-
cala de Likert (1932), no qual o 
participante marca uma dentre 
as 5 opções disponíveis (discordo 
muito; discordo; neutro; concor-
do; concordo muito) de acordo 
com o grau de concordância em 

em cada questão. Após a cole-
ta foi realizada a soma entre as 
opções de discordância (discor-
do muito; discordo) e as de con-
cordância (concordo; concordo 
muito) e posteriormente realiza-
do o comparativo entre o resul-
tado das somas e a opção neu-
tro, estabelecendo assim a visão 
dos participantes da pesquisa.

A pesquisa foi iniciada a par-
tir da solicitação formal junto à 
coordenação do curso de EF da 
Faculdade Integrada da Grande 
Fortaleza (FGF). Em um segundo 
momento, professores que es-
tavam em uma capacitação re-
alizada na Secretaria de Educa-
ção do Município de Maracanaú e 
que demonstraram interesse em 
participar do estudo, foram sub-
metidos ao questionário, após 

-
ponsável pelo evento.

A frequência e a porcenta-
gem das respostas referentes 
à pesquisa foram determinadas 
após recolhimento dos questio-
nários respondidos e os resul-
tados obtidos foram lançados e 
analisados em uma planilha do 

programa Excel (programa do 

Resultados

Na primeira pergunta foi 
questionado se o professor pra-
tica alguma atividade de aventu-
ra, o objetivo desse questiona-

é das PCA. Para Tahara e Carni-
celli Filho (2013), a experiência 
do professor em alguma prática 
de aventura favorecerá o ensino 
da mesma em suas aulas, per-
mitindo inclusive adaptá-la à re-
alidade escolar.

Após a análise dos dados foi 
constatado que apenas 8% dos 
indivíduos praticam alguma mo-
dalidade de aventura em seu dia 
a dia. Segundo Pereira e Arm-
brust (2010), o professor deve 
repensar constantemente a pró-
pria identidade cultural, para as-

currículo com propostas que não 
estão presentes entre as práti-
cas conhecidas pelos alunos.

A segunda questão investi-
gou a utilização das PCA nas 
aulas de EF escolar dos partici-
pantes da pesquisa. Após análi-
se dos dados foi observado que 
46% dos investigados estão uti-
lizando as PCA como conteúdo 
em suas aulas e 54% ainda não 
utilizam. Um estudo realizado 
por Capaverde, Medeiros e Al-
ves (2012) com 18 professores 
do Ensino Fundamental II e Ensi-
no Médio da rede pública e priva-
da da cidade de Osório/RS, cons-
tatou que 39% dos investigados 
aplicavam alguma modalidade 
de aventura nas aulas de EF, ao 
passo que 61% não aplicavam. A 
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comparação entre os estudos su-
gere que, em ambos os casos, a 
maioria dos professores não uti-
lizavam atividades de aventura 
em suas aulas, apesar do maior 
percentual de professores que 
utilizam a aventura em Maraca-
naú/CE em comparação com o 
município de Osório/RS.

Segundo Fernandes (2016), a 
escola pode ser a porta de entra-
da para as atividades de aventura 
e talvez o único local onde crian-
ças e adolescentes terão ensina-
mentos para esses conhecimen-
tos. Ignorar ou negligenciar este 
conteúdo seria então impossibili-
tar o acesso a estas práticas pa-
ra muitos alunos, sobretudo os 

favorecidas. Independente dos 
alunos vivenciarem as PCA no 
âmbito extraescolar, para Tahara 
e Darido (2016) é relevante que 
esta experiência possa ser opor-
tunizada à crianças e jovens en-
quanto um conteúdo emergen-
te da disciplina de EF.

Observou-se que todos os par-
ticipantes da pesquisa que prati-
cam as PCA em seu cotidiano as 
utilizam como conteúdo em su-
as aulas de EF, este dado corro-
bora a opinião de Tahara e Carni-
celli Filho (2013).

As questões 3 a 9 deste traba-
lho externam a visão dos parti-
cipantes da pesquisa em relação 
ao ensino das PCA em âmbi-
to escolar. Para coletar essas in-
formações foram elaboradas 7 

os professores participantes se 
posicionariam de acordo com o 
grau de concordância, marcan-
do umas das seguintes opções: 
“discordo muito”; “discordo”; 
“neutro”; “concordo”; “concordo 
muito”. A opção “neutro” foi in-
cluída para os casos de dúvidas 
ou incertezas por parte dos in-
vestigados. Abaixo pode ser ob-
servada a tabela representativa 
das respostas dos participantes:

Tabela 1 – Resultados em frequência

Questão Assunto
Discordo 

muito
Discordo Neutro Concordo

Concordo 
muito

3
Interesse pessoal 
pelo conteúdo

0 0 6 11 7

4
Graduação ofereceu 

6 6 3 8 1

5
Materiais e infraestrutura 
favoráveis

5 3 4 10 2

6 Fator risco como obstáculo 2 13 4 3 2

7
Promoção da 
educação ambiental

0 0 0 13 11

8
Desenvolvimento 
integral do aluno

0 0 1 14 9

9
Fator atratividade 
e motivacional

1 0 1 18 4

Fonte: Dados da pesquisa 2018.
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perigo a integridade física dos 
seus alunos? Para Franco (2008), 
tudo que é diferente ou novo as-
susta, principalmente, aos dire-
tores ou coordenadores das ins-
tituições de ensino, já que estes 
não conseguem enxergar as ati-

área, e mesmo que enxerguem, 
têm grandes responsabilidades 
perante os pais e supervisores. 
Pereira, Galindo e Paula (2017) 

gestão escolar em considerar 
as PCA como uma possibilidade 
educacional, seja pela falta de 

e principalmente pelo medo de 
acidentes nas aulas.

As questões 4, 5 e 6 deste es-
tudo trataram a respeito da via-
bilidade de aulas sobre as PCA 
na realidade dos participantes da 
pesquisa. Para tanto foram con-
sideradas problemáticas relacio-
nadas à formação do professor 
investigado, disponibilidade de 
materiais e espaços apropriados 
para estas práticas, bem como 
a questão relacionada à segu-
rança dos alunos devido ao ris-
co inerente à estas modalidades. 
No estudo de Capaverde, Me-
deiros e Alves (2012), 45% dos 
entrevistados apontaram a fal-
ta de materiais e estrutura co-
mo obstáculo para o desenvolvi-
mento das PCA nas aulas de EF 
escolar, ao passo que 33% dos 
participantes optaram pela fal-

apontaram para as questões re-
lacionadas ao fator risco.

Na Questão 4 (Tabela 1) fo-
ram considerados os aspectos li-
gados à formação dos professo-
res, investigando se a graduação 

Na Questão 3 foi investigado o 
grau de interesse desses profes-
sores em ministrar aulas sobre as 
PCA. A partir da análise foi cons-
tatado que nenhum dos partici-
pantes da pesquisa demonstrou 
desinteresse em abordar o con-
teúdo de aventura em suas au-
las. Porém, como já mencionado, 
as PCA ainda não são utilizadas 
pela maioria destes docentes.

Rodrigues e Galvão (2011) 
ao comentarem sobre a predo-
minância de conteúdos nas au-
las de EF, fazem referência aos 
esportes tradicionais (basque-
te, handebol, vôlei e futsal) co-
mo modalidades hegemônicas 
nas aulas. Os autores reme-
tem a isso o fato de que os pro-
fessores, na maioria das vezes, 
sentem-se inseguros em abor-
dar temas que fujam dos aspec-
tos ligados a esses esportes, já 
que os conhecimentos relaciona-
dos a eles foram mais frequentes 
e privilegiados durante a forma-
ção na graduação.

Outro possível entrave para o 
ensino das PCA nas aulas de EF 
escolar trata-se da ausência de 
espaços apropriados e/ou mate-
riais adequados para o desenvol-
vimento destas atividades. Nes-
sa linha de raciocínio, Tahara e 
Carnicelli Filho (2013) argumen-
tam que muitas modalidades 
de aventura requerem inúme-

-
tar sua execução.

Como já citado o fator risco é 
inerente às PCA, então poderia 
ser esse um obstáculo encontra-
do pelos professores, supondo 
que o desenvolvimento destas 
atividades poderia colocar em 
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em EF dos participantes da pes-
quisa ofereceu aporte satisfató-
rio para o emprego das PCA em 
suas aulas. Após a análise dos 
dados foi constatado que a op-
ção ‘concordo’ foi a mais escolhi-
da (33% dos participantes). En-
tretanto, somando-se as opções 
de discordância (discordo muito 
e discordo) e as de concordância 
(concordo e concordo muito), foi 

ao passo que 37% concordaram 
-

mite concluir, que a maioria dos 
professores acreditam que a sua 
graduação em Educação Físi-

-
cientes para a abordagem des-
ta temática em suas aulas. Uma 
pesquisa exploratória realizada 
por Pereira, Galindo e Oliveira 
(2017), tendo como participan-
tes 19 professores da rede pú-
blica da Zona Norte de São Pau-
lo, apontou que apenas 21% dos 
investigados tiveram a aven-
tura como conteúdo curricular 
na sua graduação.

Autores como Auricchio 
(2009), Tahara e Carnicelli Filho 
(2013), Pereira, Galindo e Oli-
veira (2017), chamam a atenção 
para que os cursos de gradua-
ção em EF disponibilizem em sua 
grade curricular uma disciplina 
voltada para as PCA. Para Ber-
nardes e Marinho (2013) um dos 
motivos prováveis para o não 
oferecimento desta disciplina em 
um curso de EF seria a falta de 

abordagem deste tema. Nessa 
perspectiva os autores recomen-
dam a implantação de cursos de 
pós-graduação em atividades de 
aventura, considerando que se 

trata de uma proposta relevan-
te, inovadora e promissora.

-
tão 5 na Tabela 1) diz respeito 
à viabilidade de aulas sobre as 
PCA levando em conta a dispo-
nibilidade de espaços e materiais 
por parte da instituição de ensi-
no na qual trabalham os profes-
sores investigados. Foi incluída 
também a possibilidade de aulas 
de campo nos locais onde estas 
modalidades são naturalmente 
desenvolvidas, dada a relevân-
cia desse contato e por servir co-
mo alternativa para os casos de 
ausência de espaços e/ou ma-
teriais na escola. Dos professo-
res investigados, 50% concorda-
ram com a viabilidade, enquanto 
33% apontaram para a inviabili-
dade e 17% mantiveram-se neu-
tros. Desta forma, foi constata-
do que a maioria dos professores 
considerou viável a aplicação 
deste conteúdo levando-se em 
conta os critérios de materiais, 
infraestrutura e aulas de campo.

Segundo Freitas et al. (2016), 
a maioria das escolas brasilei-
ras não oferecem infraestrutura 
e material para a prática das ati-
vidades de aventura, sendo ne-
cessárias adaptações para exe-
quibilidade destas aulas. Tahara 
e Carnicelli Filho (2013), reco-
nhecem a necessidade de ma-

barreira, mas apontam a possi-
bilidade de adaptações e o uso 
da criatividade do professor co-

Além disso, os autores pontuam 
que algumas atividades, como 
o trekking, a corrida de orien-
tação, o sandboard, entre ou-
tras, são bem simples em sua 
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essência, facilitando sua aplica-
bilidade no âmbito escolar.

Franco et al. (2011), após a 
aplicação de aulas sobre as mo-
dalidades arvorismo, skate, pa-
tins, parkour e corrida de orien-
tação para alunos do Ensino 
fundamental de 3 escolas pú-
blicas de Campinas/SP, concluí-
ram que as atividades de aven-
tura tiveram grande aceitação 
por parte dos discentes, mes-
mo com estruturas adaptadas e 
materiais restritos, demonstran-
do que é possível desenvolver as 
PCA com pequenas adaptações 
na estrutura física comum das 
escolas públicas.

A aula de campo pode sur-
gir como componente motivador, 
agregador e alternativo no que 
tange o trato às PCA. A aproxi-
mação com o meio onde estas 
modalidades são naturalmente 
desenvolvidas possibilitará ex-
periências, vivências e conhe-

Franco et al (2011), a explora-
ção de ambientes extraescolar 
aumenta os potenciais de inter-
venção pedagógica do professor 
de EF. Conforme Tahara e Carni-
celli Filho (2013), em alguns ca-
sos o próprio entorno da esco-
la pode proporcionar um espaço 
verde adaptável onde o profes-
sor possa ministrar estes conte-
údos, foi o que fez o professor 
Friedrich Richter ensinando es-
calada num bloco de rocha em 
frente à escola em que lecio-
nava (PEREIRA, 2013).

Na Questão 6 foi investigada a 
visão dos professores em relação 
ao fator risco como possível obs-
táculo para o ensino das PCA nas 
aulas de EF escolar. É relevante 

abordar esta questão pois con-
forme Pereira e Armbrust (2010) 
o risco é agente essencial para 
se viver experiências emocionais 
a partir das práticas de aventu-
ra. Para Armbrust e Silva (2012) 
o risco talvez seja o fator que 
desencadeia maior prazer en-
tre os adeptos destas modalida-
des. Após análise dos dados foi 
constatado que 62 discordaram, 
21% concordaram e 17% man-
tiveram-se neutros. Estes dados 
sugerem que na visão da maio-
ria dos docentes investigados, o 
risco como componente das PCA 
não inviabiliza a utilização deste 
conteúdo no âmbito escolar.

É importante destacar que al-
gumas vezes o receio quanto ao 
risco de acidentes pode partir da 
direção, coordenação ou dos pró-
prios pais dos alunos, tornando-
-se assim uma barreira para os 
professores de EF no que tange o 
desenvolvimento de aulas sobre 
as atividades de aventura. Nes-
se sentido, Franco (2008) argu-
menta que o professor deve ter 
atitude, de modo a embasar seus 
objetivos, garantir as medidas 
de segurança, assumir os riscos, 

nunca deixar de ousar. Para tan-
to, algumas modalidades como 
o skate, a escalada, rapel, tiro-
lesa, entre outras, requerem do 
professor conhecimento e cer-
to domínio dos equipamentos e 

de evitar acidentes. Na própria 
adaptação da prática ao âmbito 
escolar já se deve levar em con-
ta as medidas de segurança.

Segundo Marinho (2006), 
o controle das atividades por 
parte do professor é fator 
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preponderante para o desenvol-
vimento seguro dessas moda-
lidades. A autora destaca ainda 
que há o risco real, que expõe o 
praticante à possibilidade de se 
machucar ou até mesmo mor-
rer, e o risco aparente, que se 
refere à ilusão do perigo, ou se-

se machucar. Nessa perspecti-
va, em âmbito escolar, é preci-
so trabalhar com a ideia do risco 
aparente, onde seriam possibi-
litadas aos nossos alunos as vi-
vências e sensações promovidas 
pela aventura, como a imprevisi-
bilidade, incerteza e fortes emo-
ções, com o cuidado em minimi-
zar a possibilidade de acidentes 
(BERNARDES; MARINHO, 2013).

O risco presente nas PCA po-
de proporcionar aos discentes 
aprendizagens e vivências sig-

Armbrust e Silva (2012), viven-
ciar situações arriscadas promo-
ve uma percepção da compe-
tência pessoal perante o evento. 
Para os autores, ao ser coloca-
do em situações de risco o indi-
víduo precisará saber o que fa-
zer para sobressair, implicando 
assim no aprendizado para o ge-
renciamento e para a convivên-
cia consciente e assumida a res-
peito desse enfrentamento. Esta 

-
lação da pessoa com as sensa-
ções e com o sentimento do 
medo em diferentes ocasiões co-
tidianas. Aprender a lidar com o 
medo diminui o isolamento e a 
fuga do ser humano que se re-
fugia sob atitudes cautelosas e 
protecionismo em demasia.

É possível concluir então 
que o risco nas modalidades de 

aventura tem seu valor atrativo 
e pedagógico. Porém, vale res-
saltar a importância do professor 

dos perigos e no controle de risco 
da atividade, dando atenção tam-
bém aos procedimentos e técni-
cas de segurança, garantindo as-
sim uma prática harmoniosa.

As questões 7, 8 e 9 retrata-
ram a visão dos professores in-
vestigados quanto aos potenciais 
e benefícios possíveis a partir do 
trato das PCA nas aulas de EF es-
colar. Nesse sentido, como pri-
meiro item foi colocada a possi-
bilidade de promoção do respeito 
e preservação ao meio ambiente 
(Questão 7 da Tabela 1). Foi cons-
tatado que 100% dos professores 
concordaram com a possibilidade 
das PCA como ferramenta promo-
vedora da educação ambiental.

Para Franco, Cavasini e Darido 
(2014) as PCA, em se tratando 
dos conteúdos da EF, são as que 
mais se aproximam das aborda-
gens relacionadas à educação 
ambiental, possibilitando a pro-
moção de conhecimentos, valo-
res e atitudes ambientalistas.

O contato com a natureza du-
rante a prática de aventura pos-
sibilita ao professor promover 

-
lorizem uma educação ambien-
tal. Por exemplo, o professor po-
de suscitar nos alunos a ideia de 
que como palco para estas mo-
dalidades, o meio natural deve 
ser preservado e respeitado, pa-
ra que assim possa continuar a 
oferecer toda sua beleza e desa-

-
do, é ofertada a ideia de mínimo 
impacto ambiental e uma postu-
ra de sustentabilidade na medida 
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que se promove a utilização da 
natureza de forma consciente e 
conservada, desencadeando re-

que estas práticas podem tra-
zer a este ambiente e as atitu-
des que devem ser tomadas pa-
ra evitar possíveis danos. Paixão 
(2017) destaca que usar o meio 
natural sem os devidos cuidados 
pode ocasionar sérios riscos de 
degradação e consequente ame-
aça à vida do planeta, compro-
metendo também a prática futu-
ra dos EA nestes locais.

Considerando as modalidades 
praticadas no meio urbano, tor-
na-se possível promover o res-
peito e a manutenção do pa-
trimônio público como praças, 
logradouros, a própria escola, 
entre outros. Segundo Armbrust 
e Silva (2012), é comum entre 
os praticantes de ER a preocupa-
ção em recuperar espaços urba-
nos e outros espaços de prática.

A Questão 8 diz respeito ao 
potencial das PCA quanto ao de-
senvolvimento integral dos alu-
nos. Foi possível observar que 
não houve discordância entre os 
participantes da pesquisa quan-
to ao potencial destas práticas 
como promovedoras de benefí-
cios motores, sociais, cognitivos 
e afetivos, já que 96% concorda-

4% manteve-se neutro. Para Pe-
reira, Galindo e Oliveira (2017), 
as PCA, enquanto ferramenta 
pedagógica e formativa, podem 
auxiliar no processo de formação 
integral do aluno, tornando-os 
cidadãos críticos e autônomos.

Pereira e Armbrust (2010) 
pontuam que a aventura enquan-
to situação de aula, possibilitam 

a estimulação das diferentes in-
teligências (linguística, lógico-
-matemática, espacial, musical, 
corporal-sinestésica, pessoal, 
naturalista e existencial). Quan-

-
gicos, os autores citam algumas 
possibilidades de benefícios, co-
mo a estimulação da capacida-
de anaeróbia através da prática 
da escalada, a qual também po-
de complementar na melhoria da 
força de tronco e membros su-
periores. O skate e o patins tra-
balham o equilíbrio e favorecem 
as compreensões de lateralida-
de. O surfe e a canoagem pro-
movem o desenvolvimento de 
tronco e membros superiores, 
além de favorecerem ao equilí-
brio e coordenação. O mergulho 
livre e o trekking melhoram a ca-
pacidade aeróbia.

Em se tratando dos aspectos 
afetivos e sociais, Armbrust e 

-
mum ver nos ER a preocupação 
dos mais experientes com aque-
les que estão tentando apren-
der um movimento ou mano-
bra, evidenciando a cooperação, 
o que pode colaborar no desen-
volvimento de sentimentos afeti-
vos como os da amizade e com-

que os esportes na natureza po-
dem contribuir positivamente 
para o trabalho em grupo e na 
relação interpessoal.

Inácio et al. (2016) realiza-
ram uma análise das PCA no que 
tange a atender aos princípios 
da educação básica presentes 
na BNCC, sobretudo em sua ex-
posição na área de linguagens, 
nos objetivos e eixos da forma-
ção para o ensino fundamental 
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e médio, e nos apontamentos 

EF. Como resultado, os autores 
apontaram estas práticas como 

-
siderando que o documento le-
va em conta o desenvolvimento 
integral dos discentes é possível 
concluir então que as atividades 
de aventura têm papel importan-
te nesse processo.

Finalizando esta pesquisa, a 
última questão (Questão 9 da 
Tabela 1) tratou da possibilida-
de de aumento na adesão e in-
teresse pelas aulas de EF por 
parte dos alunos a partir da uti-
lização das PCA como conteúdo. 
Após análise dos dados foi cons-
tatado que 92% dos investiga-

-
ção, ao passo que 4% discordou 
e 4% manteve-se neutro. Em re-
sumo, estes dados mostram que 
a maioria dos professores sub-
metidos à pesquisa acreditam no 
potencial das PCA em tornar as 
aulas mais atrativas e motivado-
ras. Para Alves e Corsino (2013) 
as práticas de aventura possi-

-
teúdo e o aumento na partici-
pação dos alunos, devendo ser 
incluídas na escola por se trata-
rem de atividade contemporâ-

Em um estudo realizado por 
Folle e Teixeira (2012) sobre a 
motivação dos alunos do funda-
mental II nas aulas de EF, foi evi-
denciada uma insatisfação de-
vido a supremacia do conteúdo 
esportes nas aulas, sendo que 
segundo os autores as modalida-
des esportivas predominantes na 
realidade investigada eram o fut-
sal, o basquete e o vôlei. Nessa 

perspectiva, as PCA surgem co-
mo alternativa para elevar a mo-
tivação destes alunos, haja vista 
serem práticas inovadoras ca-

das aulas. Freitas et al (2016), 
após a implementação de aulas 
sobre as PCA com uma turma de 
29 alunos do Ensino fundamen-
tal II, concluíram que os discen-
tes se mostraram bastante moti-
vados, interessados e envolvidos 
com as atividades propostas, 

-
tivo sucesso entre eles.

Todos esses dados sugerem 
que as PCA favorecem à eleva-
ção do interesse e motivação 
pelas aulas de EF porque além 
de possibilitarem vivências di-

-
rem com características atrati-
vas e peculiares, como o risco 
calculado, elas possibilitam o 
desenvolvimento das aulas em 
locais diferenciados, permitin-
do ao aluno sair dos ambien-
tes convencionais de ensino, 
pois na pesquisa realizada por 
Folle e Teixeira (2012), a pos-
sibilidade das aulas de EF se-
rem realizadas fora do ambien-
te de sala de aula se mostrou 
o fator de maior motivação na 
visão dos discentes participan-
tes. Além disso, conforme Dias 
(2004), os ditames excludentes 
da aptidão física, tão presentes 
nos esportes coletivos tradicio-
nais, não são evidenciados nos 
esportes na natureza, possibili-
tando a inclusão de todos inde-
pendentemente do nível de ha-
bilidade e técnica, favorecendo 
assim ao aumento na participa-
ção destas atividades.
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O presente estudo evidenciou 
que os professores investigados 
reconhecem os potencias peda-
gógicos das PCA no que tange à 
promoção da educação ambien-
tal, desenvolvimento integral do 
aluno e como ferramenta moti-
vadora capaz de promover in-
teresse e adesão nas aulas de 
EF. Outra constatação a ser des-
tacada é o fato de que, embo-
ra os docentes tenham demons-
trado interesse em ministrar 
aulas sobre as PCA, a maioria 
ainda não aborda este conteú-
do em suas aulas.

Quanto à viabilidade de apli-
cação do conteúdo relacionado 
as PCA nas aulas de EF escolar, a 
falta de subsídios oferecidos pe-
las instituições de ensino supe-
rior (IES) durante a graduação 
dos participantes da pesquisa foi 
apontada como o maior obstá-
culo. Nesse sentido, propõe-se 
a realização de estudos que in-
vestiguem como o conteúdo re-
lacionado a estas práticas está 

-
cando a disponibilidade de uma 
disciplina relacionada à aventu-
ra na grade curricular do curso 
de licenciatura em EF, bem como 
observar se as PCA estão sendo 
abordadas nas demais discipli-
nas do curso, pois com a prová-
vel consolidação da BNCC, es-
te conteúdo deve se fazer cada 
vez mais presente nas aulas de 
EF das turmas do Ensino Funda-
mental II das escolas brasileiras.

-
vantada por este trabalho propor-

com outros estudos referentes 

é possível uma maior aceitação, 
inclusão e utilização de forma 
efetiva das PCA nas aulas de EF 
escolar, uma vez que se trata de 
um conteúdo emergente, inova-
dor e com rico potencial pedagó-
gico. Além disso, esta temática 
pode ser contextualizada à re-
alidade dos nossos alunos, ha-
ja vista a atual popularidade da 
aventura, o considerável trato da 
mídia e o expressivo número de 
competições que envolvem prá-
ticas de aventura, inclusive nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, no 
Japão em 2020, em que várias 
modalidades de aventura estão 
presentes entre os esportes pre-
vistos o que aumenta ainda mais 
a importância do conhecimento 
das PCA como elemento perten-
cente à cultura corporal.
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