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A prática de esportes de aventura tem crescido muito no cenário brasileiro. Pereira e Armbrust (2010) 

já mostram que há diversas possibilidades de inserção dessas atividades na escola, pois elas 

desenvolvem autonomia, sensibilizam em relação à preservação da natureza e trazem a percepção do 

risco como algo possível de ser superado, desde que se conheçam procedimentos de segurança 

adequados. Neste sentido o professor de Educação Física pode ser um importante mediador do 

conhecimento. Uma das possibilidades a ser explorada é o slackline. No slackline uma fita é montada 

em distancias entre 05 a 10 metros. O praticante se equilibra sobre a fita com diferentes tensões, 

quanto mais solta, mais difícil de se equilibrar. As modalidades são: trickline: com objetivo de 

executar manobras em equilíbrio dinâmico; longline: com objetivo de desafiar distâncias maiores do 

que 20 metros em fitas mais estreitas com cerca de 25mm, a metade da fita de slackline normal; 

highline: a modalidade mais radical em travessias acima de 10 metros de altura, ela foi a pioneira no 

slackline e exige experiência e uso correto dos equipamentos devido à exposição ao risco; waterline é 

a pratica sobre as águas, piscinas, rios, ou no mar. É a mais descontraída, pois suas quedas são 

amortecidas na água; shortline é a mais segura e ideal para os iniciantes, pois a fita é colocada a 

poucos centímetros do solo e numa distância curta aumentando a facilidade de equilibrar-se 

(BARROS, 2015). Há diversos benefícios no slackline como coordenação, concentração, controle 

emocional, propriocepção e força de CORE (COUTO, 2015). Este trabalho apresenta uma proposta de 

ensino de slackline modalidade waterline adaptado à Educação Física escolar. O relato de experiência 

foi desenvolvido na Escola Estadual Luiz Gonzaga Righini com alunos do ensino fundamental II. 

Houve uma aula explicativa sobre a modalidade, com apresentação de vídeo e montagem do 

equipamento em uma área interna da escola. Na aula seguinte os alunos foram simular a prática do 

waterline, então foi usada uma lona plástica azul no lugar da água embaixo da fita de slackline. O 

professor coordenou a montagem inclusive com o back up (segurança extra). Enquanto um aluno 

atravessava a fita, os colegas nas extremidades da lona movimentavam-na dando a impressão de água, 

se o aluno caia deveria movimentar-se nadando até sair da lona. Essa movimentação diminuía a 

concentração dos alunos, aproximando da realidade do waterline. Ao final da aula foi feita uma roda 

de conversa com os alunos para saber suas impressões sobre a modalidade aprendida e para que 

expusessem suas opiniões. Verificou-se que houve cooperação, clima de descontração, organização, 
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participação e respeito entre os alunos e que compreenderam o que é o slackline na modalidade 

waterline. Esta aula mostra que a diversificação de conteúdos pode gerar interesse dos alunos e que a 

cultura corporal não se restringe às modalidades tradicionais e aos jogos com bola praticados 

exclusivamente como competição. Acredita-se que o waterline é uma boa forma de se repensar os 

conteúdos da Educação Física na escola. 
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