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Resumo: 

 

             Neste estudo os autores objetivam analisar a presença de estratégias interdisciplinares nas 

aulas de Educação Física Escolar no tocante as propostas de atividades alternativas de corridas de 

aventura. Através de uma coleção de diálogos de autores cuja visão de desenvolvimento da 

inteligência humana é mais copiosa e abrangente, examina-se a necessidade da interdisciplinaridade na 

educação do mundo globalizado e a relevância da Educação Física ser uma disciplina que pode abrir 

inúmeros parênteses para articular-se com outras disciplinas através da aplicação da corrida de 

aventura como atividade interdisciplinar de outdoor education - assim denominado esse tipo de 

atividade segundo Bunting (2006), numa dimensão educativa nos Estados Unidos - e de atividade 

interdisciplinar ou trabalho de campo que se designa no Brasil. É de grande relevância deste estudo, o 

entendimento da similaridade entre outdoor education e pedagogia da aventura. Ferreira (2006) afirma 

que a interdisciplinaridade é um instrumento educacional que atrai e conecta as disciplinas sem 

obuscurecer a percepção da realidade que dá auxílio aos profissionais educadores a terem uma 

primorosa visão de conjunto, evita a transmissão de conteúdos desatualizados e permite a inserção 

individual dos excluídos na sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 A educação  física, segundo Costa e Tubino  (2005), tem sido  refletida e  analisada por muitos 

educadores no Brasil. E a forma de colocá-la em prática dentro ou fora das escolas pode ter como meta 

três aspectos principais:  

“a) Aperfeiçoamento  dos  movimentos  físicos cooperativamente com 
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dignidade,  respeito  mútuo  e  solidariedade;  adaptações   podem   ser  

feitas para favorecer a inclusão de todos; b) Ênfase no valor da cultura 

do movimento físico, reconhecendo que as atividades corporais de 

lazer são necessidades humanas e direitos do cidadão; c) Relação de 

saúde e qualidade de vida”. (COSTA e TUBINO 2005, p.140). 

 

 Sabemos que o Brasil é um país multicultural. Nossa sociedade é composta por indivíduos 

cujas características são muito diferentes e, ao mesmo tempo, similares às europeias, asiáticas e 

africanas. O Brasil é tão intrigante, tão repleto de diversidade, diferenças étnicas, culturais; um país 

tão mestiço, tão mesclado, tão misturado. E, é nessa mistura enraizada que se concentra a nossa 

capacidade e potencial. Se não fosse a criatividade brasileira, não sobreviveríamos diante dos 

problemas sociais e desigualdades que encaramos diariamente (PENA-VEGA e NASCIMENTO 

1999). 

 Segundo Mahoney (2003), a escola recebe crianças com inúmeras características diferentes 

umas das outras e cada criança traz seus costumes e sua própria cultura para dentro da escola. Essas 

características são resultados daquilo que a sociedade impõe à criança. E, para que haja um melhor 

desenvolvimento do aluno é necessário que ele seja exposto a condições diferenciadas do meio onde 

ele vive e que possa conviver com outras crianças com características variadas e diferentes da dele. 

Assim, a instituição de ensino torna-se também uma oficina de relacionamentos, de conhecimentos e 

de movimentos. Dessa forma, a escola pode manter um equilíbrio entre atender aquilo que é preciso 

para o desenvolvimento da criança e aquilo que é preciso para atender as necessidades da sociedade. 

Neste sentido, as corridas de aventura auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos. 

  

 Qualquer escola que tenha um espaço razoável, às vezes mesmo ocioso, em sua estrutura pode 

ser palco de uma atividade de corrida de aventura. Basta que o professor use a criatividade e explore 

de uma forma inteligente e estratégica todo o espaço da escola. A experiência que uma atividade de 

corrida de aventura pode trazer é extremamente estimulante para os alunos, pois o ser humano possui a 

carência de interagir com o ambiente natural, de parar e prestar atenção nos detalhes que se tem ao 

redor de si e, como no caso, de observar o espaço físico da própria escola. As corridas de aventura 

podem trazer à tona condições que aumentam o potencial e a intensidade da aula fazendo com que os 

alunos tenham mais interesse em aprender sobre os conteúdos propostos tanto em Educação Física 

quanto nas disciplinas que interagirem numa aula interdisciplinar proposta. (REDMOND, FORAN e 

DWYER 2010). 

              Como  contribuição acadêmica, as atividades interdisciplinares de corridas de aventura podem 

trazer uma nova estratégia de ensino, dentro do que já afirma Daólio (2007), de que a Educação Física  

estuda e analisa a cultura corporal de movimento. Logo, pode-se pensar também na Educação Física 

como uma ferramenta de ensino interdisciplinar, pois a cultura está presente nela e é impossível 

separar o ser humano da cultura.  
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A CORRIDA DE AVENTURA 

  A corrida de aventura é uma atividade de extrema resistência aeróbia. Seu treinamento deve 

misturar força, potência e resistência e envolve uma série de grupos musculares. Normalmente ela é 

praticada por equipes de 3 a 5 pessoas de ambos os gêneros em meio a natureza. O objetivo é vencer 

os obstáculos naturais através do uso de mapas e bússolas a fim de percorrer determinado percurso no 

menor tempo possível. Cada corrida depende das características da região e do público participante 

para que se aplique as regras. Toda corrida possui os Postos de Controle (Pcs) que ficam dispostos 

estratégica e obrigatoriamente em determinada ordem e servem para marcar a passagem dos 

participantes. Existem também as Áreas de Transição (Ats) onde uma equipe de apoio pode lhes 

fornecer equipamentos e suprimentos com o suporte do resgate e equipe médica. (PEREIRA e 

ARMBRUST 2010). 

        A ideia da corrida de aventura começa em 1989 na Nova Zelândia com Gerard Fusil através da 

prova “Raid Galoises”. No Brasil, em 1998 surgiu a primeira corrida de aventura, a Expedição Mata 

Atlântica - EMA. (PEREIRA e ARMBRUST 2010).  

       A tabela abaixo mostra os eventos já realizados no Brasil desde 1998. 

ANO LOCAL DISTÂNCIA MODALIDADES N°  

PESSOAS 

N° 

APOIOS 

DURAÇÃO VENCEDOR TEMPO 

19    

         1998 

Par   Paraibuna/SP até 

Ilhabela/SP 

      

          ≤ 220 Km 

Canoagem, mountain 

biking e trekking 

 

3 

 

2 

 

3 dias 

        Neozelandesa 

        Nove  
        Zealândia 

            

          39h57min 

 
1999 

Iporanga/SP até 
Cananeia/SP 

 
≤ 440 Km 

Orientação, trekking, 
boia-cross, mountain 

biking e rappel  

 
3 

 
2 

 
5 dias 

Quasar 
Brasil  

 
123h53min 

 

2000 

Parati/RJ até 

Ubatuba/SP 

 

≤ 440 Km 

Canoagem, nado, 

mountain biking, 

trekking, rafting e 
tirolesa 

 

3 

 

2 

 

5 dias 

Epinephrine 

Estados 

Unidos 

 

116h40min 

 

2001 

Pólo tapajós/PA até 

Alter do Chão 
(Santarém)/PA 

 

≤ 440 Km 

Canoagem (com 

velas*), trekking, 
rapel e rafting 

 

4 

 

0 

 

5 dias 

Nokia 

Adventure 
Finlândia 

 

112h33min 

2011 Itu/SP ≤ 40 Km Mountain biking e 

corrida rústica 

2 0 1 dia Ainda vai 

ocorrer 

Ainda vai 

ocorrer 

       *canoas locais com velas, catraias, especialmente desenvolvidas para o evento.   

       (Dados retirados do web site EMA – Expedição Mata Atlântica – www.ema.com.br) 

 
 Pereira, Armbrust e Ricardo (2008) classificam a corrida de aventura como atividade dos 

esportes radicais de aventura - que pode ser na natureza ou urbana - dentro de uma definição do termo 

esporte moderno da seguinte forma: “Esporte - rendimento (voltado a competição e ao treinamento); 

esporte - participação (refere-se as atividades realizadas por prazer e lazer) e esporte - educação 

(quando o esporte é uma ferramenta educacional)”. (TUBINO 2002 apud PEREIRA, ARMBRUST e 

RICARDO 2008 p.47).  

 A aventura tem em si um valor simbólico, de dar sentido ao que é imaginário. Com o 

desenvolvimento da tecnologia e das mudanças rápidas ou até mesmo bruscas da moda e das 

http://www.ema.com.br/
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exigências no mercado de trabalho, os valores implícitos de uma atividade de aventura podem ajudar o 

ser humano a adaptar-se às incertezas que o ritmo de vida atualmente nos proporciona. Além disso, a 

aventura compreende e implica o encontro de culturas e desafios que estimulam a descoberta, isto é, o 

espírito aventureiro. (COSTA 2000). 

 Segundo Pereira, Armbrust e Ricardo (2008) a corrida de aventura é uma atividade terrestre e 

classifica-se como atividade ou esporte de aventura por vários aspectos: 1) Objetivo: Forte relação 

entre lazer e turismo e como ferramenta de educação; 2) Habilidade – predomina a locomoção; 3) 

Surgimento – como expedição ou exploração que pode ser militar, econômica ou científica; 4) 

Etimologia: Experiências arriscadas, incomuns, perigosas e imprevisibilidade; 5) Local: Natureza e 

urbano cuja meta é sair de um ponto e chegar a outro; 6) Público: Média entre 25 e 35 anos; 7) Perigo: 

Socorro mais distante e maior ação do clima; 8) Organização: Existem regras, associações e formação 

de equipes; 9) Mídia: Busca captar uma história e relaciona-se com o público-alvo na ecologia, 

qualidade de vida e meio ambiente. 

 A corrida de aventura quando objetiva ser ferramenta de educação, de acordo com o primeiro 

aspecto de sua classificação acima, é uma necessidade de aprendizagem dos deveres de todos os 

habitantes do planeta portanto pode-se entender que:  

“(...) para se educar para uma cidadania planetária é necessário 

desenvolver nos alunos novas capacidades como: sentir, intuir, vibrar 

emocionalmente (a capacidade de se emocionar); imaginar, inventar, 

criar e recriar;  relacionar e interconectar-se, auto-organizar-se; 

informar-se, comunicar-se, expressar-se; localizar, processar e saber 

utilizar as informações da “aldeia global”; buscar causas e prever 

consequências; criticar, avaliar, sistematizar e tomar decisões; pensar 

em totalidade. (GUTIÈRREZ apud GADOTTI 2000, p.160). 

 

 Entrementes, a percepção do ambiente permite ao professor mudar o olhar convencional das 

quadras para todos os locais onde haja a possibilidade de movimentos com riscos controlados com o 

objetivo de aprender que a natureza e sua geografia multidimensional não estão restritas ao modelo do 

pensamento cartesiano, ou seja, ela não pode ser dividida em partes durante a prática. Assim, é 

possível compreender que não é possível moldar a natureza as nossas necessidades e desejos, todavia 

devemos praticar os esportes na natureza nos limites que ela nos determina. (PEREIRA e 

ARMBRUST 2010).  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Fundamental I e II sugerem uma 

gama de atividades nas quais as corridas de aventura enquadram-se nos blocos de conteúdos de jogos. 

Para o Ensino Médio, dentro das Orientações Curriculares, os jogos também se fazem presentes e, em 

tais eixos, encaixam-se as corridas de aventura que podem articular-se com os temas transversais – 

ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. (BRASIL 

1997, 1998 e 2006). 
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 Morin (1999) afirma que para a educação do futuro é necessário: 1) Ensinar que todo 

conhecimento pode conter erros; 2) Ensinar para os princípios do conhecimento pertinente, com 

significados; 3) Ensinar de acordo com e para a condição humana; 4) Ensinar para a identidade 

terrena; 5) Ensinar para confrontar as incertezas; 6) Ensinar para compreensão mútua; 7) Ensinar para 

a ética humana. 

 O segundo saber acima, dos princípios de um conhecimento pertinente, é de extrema 

importância para que haja a competência no ser humano em organizar o conhecimento dentro da 

realidade. Existe um confronto e inadequação cada vez maior, profundo e sério entre, de um lado, 

nossos saberes desconectados em pedaços, em compartimentos e, de outro lado, os problemas reais da 

atualidade cada vez mais poli disciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, 

planetários. E, esta insuficiência torna invisível o contexto, o global, o multidimensional e o 

complexo. (MORIN 1999).  

 O pensamento complexo é essencial para a educação do futuro, pois  a complexidade "a um 

primeiro olhar, é um tecido de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o 

paradoxo do uno e do múltiplo" (MORIN 2005, p.13). Além disso, a complexidade também é, "num 

segundo momento, um conjunto de ações, interações, retroações, determinações, acasos que 

constituem nosso mundo fenomênico". (MORIN 2005, p.13). 

 Barreto (2004) afirma que, para Paulo Freire, havia a relação dialética entre o ser humano e o 

seu mundo. Ele utilizou a vida e as coisas do dia a dia para construir seu pensamento a partir delas. 

"Sua vida, pensamento e obra se juntam num só tecido" (BARRETO 2004, p.16). 

 Semelhantemente, a figura abaixo ilustra a construção do conhecimento de Paulo 

Freire (2008) com a complexidade de Morin (2005). 

  

 

O conhecimento em Paulo Freire  

(BARRETO 2004, p.16). 

 

 

 

 

 

 Freire (2008) afirma que é mais produtivo educar dando um exemplo, relacionando, norteando 

os conteúdos com a realidade daquilo que os educandos vivem a fim de prepará-los para a vida, 

motivá-los e incluí-los na sociedade. 
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DEFINIÇÃO DE INTERDISCIPLINARIDADE E A SUA IMPORTÂNCIA 

 Primeiramente se faz necessário expor como pensam as pessoas que tem um pensamento 

limitado. Geralmente elas são acometidas por certas frases:  

“Eu não consigo...; as pessoas deveriam...; eles não querem...; todo 

mundo acha...; não consigo manter um relacionamento...; as pessoas 

nunca me ouvem...; ele(a) se distrai facilmente...; aprender uma língua 

estrangeira é difícil...; não sou bom em matemática.” (MOLDEN e  

HUTCHINSON 2010, p.34). 

 
          Molden e Hutchinson (2010) afirmam que no mundo globalizado somente terão sucesso as 

pessoas que tiverem uma capacidade de discernimento excepcional que não generalize, apague ou 

distorça as informações mas, que as associe de forma a criar diferentes mapas daquilo que é a 

realidade ao invés de ficar preso a apenas uma opinião. O ser humano só pode ser capaz de fazer 

coisas diferentes e versáteis quando abre a mente para saber mais sobre todos os componentes que 

compõem uma estratégia. É aí que entra a interdisciplinaridade, ou seja, a capacidade humana de 

aprender a respeito de cada integrante, de cada parte do todo. 

 A imagem abaixo ilustra como o ser humano adquire o entendimento das coisas e discerne 

aquilo que está à sua volta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de como se dá o entendimento do ser humano (MOLDEN e HUTCHINSON 2010 p.132). 

 

               Ainda não existe um conceito definitivo para interdisciplinaridade, pois ela é uma atitude a 

ser   assumida  a  fim  de se  modificar hábitos  adquiridos na compreensão do entendimento,  porém o  
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nariz, boca 

     De acordo com... 
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Experiência 
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“seu princípio é sempre o mesmo: caracteriza-se pela intensidade de trocas entre os especialistas e 

pela integração das disciplinas num mesmo projeto de pesquisa” (FAZENDA 2002, p.31). 

 A interdisciplinaridade pode ser interpretada no trâmite educacional como:  

“o processo  na qual duas ou mais áreas são integradas com uma meta 

de favorecer o acréscimo do aprendizado em cada área de assunto. As 

disciplinas devem ser relacionadas através de um tema central, 

discussão, problema, processo, tópico ou experiência”. (JACOBS  

1989 apud CONE, CONE e WERNER 2009, p.4). 

 

 No entanto, Fazenda (2002) afirma que existem cinco tipos de relações interdisciplinares que 

são: 1) Interdisciplinaridade heterogênea - depende mais do bom-senso porque trata de aquisição de 

uma visão geral sem nenhuma profundidade; 2) Pseudo-interdisciplinaridade - é  intrínseca por firmar-

se entre disciplinas que utilizam dos mesmos instrumentos de análise; 3) Interdisciplinaridade auxiliar 

- necessita de usar de métodos de outras disciplinas; 4) Interdisciplinaridade complementar - quando 

as disciplinas criam um vínculo ao estudar determinados domínios (este tipo é mais interessante para 

se empregar numa atividade de corrida de aventura na escola, pois abrem-se parênteses que podem e 

devem ser preenchidos por outras disciplinas); 5) Interdisciplinaridade unificadora - é a consequência 

da integração de duas disciplinas. Exemplo: biologia + química = bioquímica.  

 A aplicação da interdisciplinaridade nas aulas de educação física é de extrema importância 

porque traz os seguintes benefícios para os alunos e professores:  

“1) Providencia novos caminhos para apresentar e usar conceitos e 

habilidades; 2) Encoraja a habilidade do pensamento crítico como a 

análise, resumo e avaliação; 3) Constrói nos estudantes a aproximação 

colaborativa ao aprendizado. Os alunos podem usar esta força para 

contribuir na conversação sobre a incumbência do aprendizado ou 

problema; 4) Motiva os alunos porque aprender é divertido e 

significativo; 5) Encoraja os professores a colaborar, obter um 

entendimento de outros conteúdos e áreas e desenvolver um 

relacionamento escolar; 6) Incrementa a capacidade de reconhecer e 

aceitar múltiplas perspectivas; 7) Nutre o pensamento divergente e 

criativo; 8) Ensina os alunos a usarem múltiplas fontes para acessar 

um ponto de debate e 9) Demonstra transferência de conhecimento a 

partir do um contexto de aprendizado para outro”. (CONE, CONE e 

WERNER 2009, p.5). 

 
         Para Roger (1999), o ser humano é um ser bio-cultural possuindo um cérebro que é também um 

órgão social. Sendo assim, nenhuma ciência deve ser estudada de uma forma fechada, monolítica, 

estática, absoluta, única. Todas as ciências se movem levando a um pensamento relacional cuja 

consequência são produtos de inter-relações, uma reunião de coisas excelentes.  

 

 

OUTDOOR EDUCATION E A PEDAGOGIA DA AVENTURA 
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          O diagrama abaixo  ilustra as áreas  inter-relacionadas que as aulas ministradas   através   de 

outdoor education englobam. Dentro de um planejamento daquilo que se quer ensinar há sempre três 

assuntos inseridos em cada um dos círculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor education e a combinação de vários assuntos (GILBERTSON et al. 2006, p.6).  

 

 Analisaremos abaixo a figura acima:  

 1. Relacionamento ecológico: A Educação Ambiental faz parte daquilo que dever ser 

aprendido na escola. Ao ensinar Educação Ambiental através de uma estratégia de outdoor education 

evita-se as aulas somente teóricas e conservadoras e pode-se fazer com que os alunos tenham um 

relacionamento real com a natureza e reflitam sobre a sociedade moderna. Não é somente acreditar 

que passar o conhecimento correto fará com que o educando entenda de uma forma racional os 

problemas ambientais. Porém, de uma forma transdisciplinar ao incentivar o trabalho em equipe 

presente em outdoor education e não a individualidade a fim de que o aluno possa contextualizar o 

tema meio ambiente ao ter uma experiência como esta. (GUIMARÃES 2004). 

 2. Crescimento interpessoal ou habilidades educacionais: Junqueira (2001) afirma ter 

realizado, como professor de Geografia numa escola do estado de Minas Gerais, um Trabalho de 

Campo, assim denominado por ele, que analisou, similarmente, a mesma dimensão de outdoor 

education. Nas suas aulas, os alunos visitaram a Serra da Canastra e a cidade de Brasília em 1999 e 

2000. Segundo ele, o crescimento interpessoal e as habilidades educacionais dos alunos ultrapassaram 

as expectativas de aprendizagem e superaram os conteúdos da grade curricular da escola. Os alunos 

foram avaliados durante as atividades e desafios propostos e puderam aprender cálculos de distância e 
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quilometragem, história, análise de mapas, entre outros assuntos. Além disso, tal atividade, permitiu 

uma aproximação de pais de alunos e corpo docente. 

                3. Habilidades físicas: Quanto aos benefícios no desenvolvimento físico que as atividades de 

outdoor education ou atividades de aventura trazem aos praticantes  são inúmeros. Qualquer prática de 

atividade física é essencial para crianças e adolescentes e isso explica a presença da disciplina de 

educação física nas escolas. Tassitano et al. (2007) afirma que os hábitos adquiridos durante a infância 

e a adolescência são mais difíceis de se modificar na idade adulta. Ele complementa que a prática de 

atividade física na adolescência “traz benefícios associados à saúde esquelética (conteúdo mineral e 

densidade óssea) e ao controle da pressão sanguínea e obesidade”. (TASSITANO et al. 2007, p.56). 

 A palavra outdoor, segundo o dicionário de inglês Oxford (2006) significa ao ar livre. Ao se 

falar em outdoor education, de acordo com Bunting (2006), numa dimensão educativa, pode 

enquadrar-se num método de ensino que usa atividades para destacar conexões e iniciar discussões 

reflexivas e descritivas. Tais atividades tem significados para o desenvolvimento de habilidades e 

conceitos de entendimento numa variedade de temas.   

 Portanto, similarmente e copiosamente nesta dimensão, a pedagogia da aventura é  parte do 

processo integral de desenvolvimento qualitativo do indivíduo através da experimentação com o 

mundo externo no propósito de internalizar, reconhecer e relacionar  aprendizagem com o movimento, 

consigo e com o grupo. (PEREIRA e ARMBRUST 2010). 

 O termo outdoor é pouco empregado no Brasil na área da educação escolar sendo mais 

conhecido o termo outdoor training também chamado de corporate adventure training que Teodoro 

(2011) diz referir-se às atividades de aventura no mercado corporativo com foco na melhoria da 

qualidade de vida dos funcionários. Todavia, Pereira e Armbrust (2010) encontram uma similar 

definição que pode ser a  pedagogia da aventura. Faltam mais estudos no Brasil a respeito da real 

definição da palavra outdoor education na área da educação, o que não é o objetivo deste estudo. 

Apenas temos usado o termo outdoor education ao citarmos autores que o utilizam na intenção de 

analisarmos atividades interdisciplinares de aventura na educação física escolar. 

 As atividades e programas de outdoor education potencializam e elevam os níveis físico, 

emocional, cognitivo, social e espiritual do sujeito. É um método de ensino e aprendizagem que 

enfatiza diretamente as experiências multi sensoriais através de uma integração do envolvimento dos 

ambientes naturais, comunitários e individuais. (GILBERTSON et al. 2006). 

 Assim como não podem existir atividades de outdoor education sem que estas estejam 

implicitamente relacionadas com a  interdisciplinaridade também “a pedagogia da aventura para a 

Educação Física pretende ser interdisciplinar” (PEREIRA e ARMBRUST 2010, p.141), uma vez que, 

“a interdisciplinaridade precisa ser enxergada como uma necessidade da vivência de cada um dos 

esportes radicais, de aventura ou de ação”. (PEREIRA e ARMBRUST 2010, p.141). 
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 Para Priest (1986) apud Gilbertson et al. (2006) as atividades de outdoor education estimulam 

o sistema sensorial por depender dele para a sua realização. Somente através da percepção é que o 

indivíduo desenvolverá um relacionamento interpessoal e intrapessoal e será capaz de perceber o 

ecossistema e as relações das ciências com o homem numa proposta interdisciplinar.  É o que mostra a 

figura abaixo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árvore de Priest (PRIEST 1986 apud GILBERTSON et al. 2006, p.5). 

 

 Semelhantemente, uma atividade de corrida de aventura, na perspectiva da pedagogia da 

aventura, abre inúmeros parênteses. Numa corrida de aventura, além dos alunos aprenderem a respeito 

da preparação física e treinamento necessários para a prática de tal atividade, também incluem-se 

noções de navegação (por bússolas, pontos cardeais, intuição na determinação do melhor caminho, 

etc.), hidratação e alimentação (nutrição, biologia, processos de digestão, etc.), noções de organização 

(equipamentos necessários para levar numa atividade de corrida de aventura gerando noções 

administrativas de otimização do tempo), entre outros assuntos.  (PEREIRA e ARMBRUST 2010).  

 Assim, a inteligência dos alunos podem ser estimuladas com as corridas de aventura dentro do 

que propõe Gardner (2000) que, após suas pesquisas nos mostra uma nova forma de entender a 

inteligência e não há inteligência ou capacidade intelectual inferior ou superior. Os indivíduos 

precisam ser expostos a diversos tipos de ambientes e situações para desenvolvê-las. Entretanto, de 

acordo com a aptidão ou o que ele mesmo chama de talento, os sujeitos podem desenvolver mais uma 
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inteligência que a outra.  São elas: 1) Inteligência linguística: predomina a exploração das palavras, 

saber dominá-las e utilizá-las; 2) Inteligência lógico-matemática: a capacidade de confrontar objetos, 

abstrações e discernimento no tocante a princípios daquilo que está obscuro; 3) Inteligência espacial: é 

a compreensão do mundo visual de forma minuciosa a fim de transformar, modificar percepções e 

recriar experiências visuais sem estímulo físico; 4) Inteligência musical: é a capacidade de ouvir, 

discernir  como também de compor e executar obras com intensidade; 5) Inteligência corporal-

cinestésica: é o uso ou manejo do corpo ou de partes do corpo de forma habilidosa; 6) Inteligência 

intrapessoal: é a habilidade de compreender as próprias emoções e saber lidar com elas; 7) Inteligência 

interpessoal: é a capacidade de compreender outras pessoas e compreender o trabalho em grupo num 

relacionamento social saudável sabendo lidar com as emoções dos outros. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As atividades analisadas e sugeridas enquadram-se na reflexão sobre a necessidade da 

interdisciplinaridade ao afirmar que: 

"No atual momento histórico, a interdisciplinaridade, como princípio 

articulador dos conhecimentos e das diferentes áreas da ciência, se 

mostra como possibilidade para o desenvolvimento do currículo 

escolar. Entretanto, que fique bem claro que ela não propõem o 

abandono da organização dos conteúdos em disciplinas. O que dela se 

espera é que haja um diálogo entre as disciplinas; os professores 

envolvidos no processo terão que articular saberes, buscando conhecer 

os pontos de vista das demais matérias curriculares, contudo, em 

nenhum momento ele abrirá mão de sua especialização ou avançará na 

especialização alheia: trata-se de um trabalho articulado, em 

colaboração, que somente poderá ser realizado por meio de projetos 

coletivos. Por isso, somente uma equipe constituída por elementos 

com formação diversificada terá condições de levar avante, 

efetivamente, um projeto interdisciplinar". (FERREIRA 2006, p.138). 

 
 Pereira e Armbrust (2010) com a ferramenta da Pedagogia da Aventura sugerem planos de 

aulas de esportes radicais, de aventura e de ação coerentes com a realidade do Brasil que tem seus 

conteúdos organizados da seguinte forma:  

“Dimensões conceituais (Fatos e conhecimentos): 1) Aspectos 

históricos das modalidades; 2) Locais de prática; 3) Equipamentos e 

manobras; 4) Objetivos e motivos de se praticar as modalidades. 

Dimensões procedimentais (Fazer e como fazer): 1) Técnicas de 

movimentos; 2) Técnicas de segurança; 3) Processos pedagógicos; 4) 

Adaptações necessárias do esporte para cada faixa etária; 4) Condições 

da escola. Dimensões atitudinais (Valores e formação): 1) Noções de 

regras; 2) Ética dos esportes; 3) Respeito às normas de segurança; 4) 

Assunção de riscos; 5) Relações sociais e psicológicas inerentes às 

práticas como: coragem, liderança, trabalho em equipe, confiança, 

superação, entre outros”. (PEREIRA e ARMBRUST 2010, p.42-43). 
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 As aulas de corrida de aventura na educação física escolar é uma das estratégias de 

desenvolvimento da inteligência, pois de acordo com Ballestero-Alvarez (2004) seria muito melhor 

que os alunos, ao ingressar uma universidade, já tivessem suas inteligências estimuladas a fim de 

serem mais eficientes e eficazes no mercado de trabalho, ficarem motivados, pois já se auto-conhecem 

e teriam uma capacidade maior de associar as diferentes disciplinas acadêmicas, os problemas que 

aparecem no decorrer da vida e as mudanças bruscas e constantes das tecnologias. 

 Franco (2010) diz que as Atividades de Aventura só atingirão efetivamente a população de 

baixa renda e uma verdadeira massificação se adaptadas aos locais onde ela tem acesso: a escola, por 

exemplo. Local onde, além de ensino e aprendizagem, trabalham-se as diferenças portanto a inclusão. 

O foco da divulgação de uma das feiras para os praticantes de atividades de aventura (a Adventure 

Sports Fair), infelizmente, é o setor de negócios na área do turismo de aventura que está diretamente 

direcionada preferencialmente a elite. Outro evento significativo realizado no Brasil poderia 

popularizar as Atividades de Aventura, mas foi elaborado para a classe alta e média alta.  Ele também 

afirma que a interdisciplinaridade como forma de maravilhosos projetos pode vir a funcionar quando 

toda a comunidade escolar cooperar para isso, todavia nem sempre isso ocorre.  

 Ferreira (2006) sugere para o Ensino Fundamental que o professor polivalente pode sugerir 

aulas interdisciplinares numa relação das outras disciplinas com a que ele leciona. É essencial que o 

educando aprenda a construir uma visão da totalidade, relacionando os saberes provindos das diversas 

ciências com significado para ele. 

 Outdoor education é uma estratégia de ensino interdisciplinar pouco empregada numa 

dimensão educativa no Brasil. Faltam mais estudos a respeito da real definição da palavra outdoor 

education na área da educação e de sua aplicação nas escolas públicas brasileiras. Porém, a pedagogia 

da aventura pode encaixar-se na dimensão educativa de outdoor education por ser também uma 

estratégia de ensino interdisciplinar que auxilia no desenvolvimento da inteligência dos alunos.  

 Infelizmente, conforme a classificação das atividades de aventura, na atualidade, os indivíduos 

que buscam praticar atividades de aventura em prol da melhoria da qualidade de vida tem em média 

25 e 35 anos de idade. É de extrema urgência que o ser humano crie hábitos saudáveis, tenha 

consiência do meio ambiente e seja educado para a cidadania planetária a partir de sua infância para 

que possamos preparar uma geração consciente e sensível aos problemas ambientais da terra. 

(GADOTTI 2000).  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BALLESTERO-ALVAREZ, M. Exercitando as inteligências múltiplas - Dinâmicas de grupo 

fáceis e rápidas para o ensino superior. 1ª ed. Campinas. Papirus: 2004. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 

 

BARRETO, V. Paulo Freire para educadores.  6ª ed. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. 

 

BRASIL,  Secretaria  de  Educação  Fundamental. Parâmetros  Curriculares  Nacionais. Primeiro e 

segundo ciclos do ensino fundamental: educação física. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria 

de Educação Fundamental, 1997. 96p. (PCNs 1ª a 4ª Séries). 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e 

quarto ciclos do ensino fundamental: educação física. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria 

de Educação Fundamental, 1998. 114p. (PCNs 5ª a 8ª Séries). 

 

BRASIL, Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o Ensino Médio - 

Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Fundamental, 2006. 240p. 

 

BUNTING, C. Interdisciplinary teaching through outdoor education. 1ª ed. Champaign: Human 

Kinetics, 2006. 

 

CONE, S.; CONE, T.; WERNER, P. Interdisciplinary elementary physical education – 

Connecting, sharing, partnering. 2ª ed. Champaign: Human Kinetics, 2009. 

 

COSTA, V. Esportes de aventura e risco na montanha: Um mergulho no imaginário. 1ª ed. São 

Paulo: Manole, 2000. 

 

COSTA, V.; TUBINO, M. Physical Education in Brazil. In: GERBER, M.; PÜHSE, U.  International 

comparisson of physical education: concepts, problems, prospects. 1ª Ed. Oxford: Meyer & Meyer 

Sports, 2005. 

 

DAÓLIO, J. Educação física e o conceito de cultura. 2ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 

2007. 

 

      EMA - Expedição Mata Atlântica – Disponível em <www.ema.com.br>. Acesso em: 21 de Fevereiro 

de 2011. 

 

FAZENDA, I. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro – Efetividade ou ideologia.  

5ª ed. São Paulo: Loyola, 2002. 

http://www.ema.com.br/


Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 

 

FERREIRA, M. E. Interdisciplinaridade: Elemento necessário para uma escola inclusiva. In: 

ANDRADE, M.; FRANCO, M. L. Aprendizagem Humana. 1ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

 

FRANCO, L. A adaptação das atividades de aventura na estrutura da escola. In: COSTA, E.; 

PEREIRA, D. Entre o urbano e a natureza: a inclusão na aventura. 1ª ed. São Paulo: Lexia, 2010. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia - Saberes necessários a prática educativa. 37ª ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 2008. 

 

GADOTTI, M. Pedagogia da terra. 5ª ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

 

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas - A teoria na prática. Trad. Veronese, M. 1ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

 

GILBERTSON, K. (org.);  BATES, T.; EWERT, A; McLAUGHTIN, T. Outdoor education: methods 

and strategies. 1ª ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. 

 

GUIMARÃES, M. Educação ambiental crítica. In: LAYARGUES, P. Identidades da educação 

ambiental brasileira. 1ª ed. Brasília: MMA, 2004. 

 

JUNQUEIRA, A. Trabalho de campo e transdisciplinaridade: uma experiência de ensino. Revista 

Olhares e trilhas, Uberlândia, v.2, n.2, p.71-78, 2001. 

 

MAHONEY, A. Contribuições de Wallon para a educação. In: PLACCO, V. et all.  Psicologia e 

Educação – Revendo Contribuições.  1ª ed. São Paulo: Educ, 2003.  

 

MOLDEN D.; HUTCHINSON, P. Brilliant NLP – What the most successful people know, do and 

say.  2ª ed. Dorchester: Pearson Education, 2010. 

 

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo.  1ª ed. Porto Alegre: Meridional/Sulina, 2005. 

 

MORIN, E. Les sept savoirs necessaires a l'education du future. 1ª ed. Paris: Seuil - UNESCO, 

1999. 

 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2011 

 

PENA-VEGA, A.; NASCIMENTO, E. O pensar complexo – Edgar Morin e a crise da 

modernidade. 1ª ed. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 

 

PEREIRA, D.; ARMBRUST, I. Pedagogia da aventura - os esportes radicais, de aventura e de 

ação na escola. 1ª ed. São Paulo: Fontoura, 2010. 

PEREIRA, D.; ARMBRUST, I.; RICARDO, D. Esportes radicais de aventura e ação, conceitos, 

classificações e características. Revista Corpoconsciência, Santo André, v. 12, n. 1, p. 37-55, 2008. 

 

REDMOND, K.; FORAN, A.; DWYER, S. Quality lesson plans for outdoor education. 1ª ed. 

Champaign: Human Kinetics, 2010. 

 

ROGER, E. Uma antropologia complexa para o século XXI. In: PENA-VEGA, A.;  

NASCIMENTO, E. et all. O pensar complexo – Edgar Morin e a crise da modernidade. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Garamond, 1999. 

 

TASSITANO, R.; BEZERRA, J.; BARROS, M.; COLARES, V; HALLAL, P.; TENÓRIO, M.  

Atividade física em adolescentes brasileiros: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de 

Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v.9, n.1, p.55-60, 2007. Disponível em: 

<http://www.journal.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/4033>. Acesso em: 03 Fev. 2011. 

 

TEODORO, A. P. As atividades de aventura no meio corporativo. In: PEREIRA, D. et all. Entre o 

Urbano e a Natureza – V Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura. Prefeitura Municipal de 

São Bernardo do Campo – Livro 1. 1ª ed. São Paulo: Lexia, 2011. 

 

UNIVERSIDADE DE OXFORD. Oxford portuguese dictionary. 2ª ed. New York: Oxford 

University Press, 2006. 

 

 

  

 

 

 


