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A dimensão dos fenômenos sociais, em relação a nossa própria organização social, sugere que a escola 

desenvolva práticas pedagógicas que despertem o potencial e engajamento dos educandos nos contextos 

aos quais estão inseridos, valorizando principalmente o processo de aprendizagem significativa. Frente 

a esse desafio, a Universidade e a Escola precisam estar mais próximas: as disciplinas, os projetos, as 

práticas de ensino e estágios devem se aproximar da realidade da atuação profissional como uma forma 

de tornar sua ação mais consistente e crítica. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo relatar as 

experiências envolvendo conteúdos de esportes radicais e de aventura na formação profissional e a sua 

aplicação na Educação Física escolar. Em uma nova e mutável sociedade, os Esportes Radicais e as 

Atividades de Aventura se configuram como importantes conteúdos para a Educação Física escolar e 

que lançam desafios à formação profissional. A partir desse cenário, tecemos relações entre três relatos 

de experiência. Nos dois primeiros, as Atividades de Aventura e os Esportes Radicais são como 

disciplina presente na formação profissional, com ênfase na discussão sobre as possibilidades desses 

conteúdos na Educação Física, e sobre estratégias e adaptações para a sua implantação na realidade 

escolar. Em seguida, adentramos no fio condutor da Pedagogia de Projetos, vivenciada na cidade mineira 

de Viçosa. Nessa experiência, alunos, professores e funcionários participaram da construção da Semana 

Radical e trabalharam de maneira conjunta para o sucesso das atividades e das vivências possibilitadas. 

O último fio de nossa exposição é o da experiência pedagógica em aulas de Educação Física realizadas 

durante o 1° semestre de 2014, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal 

da zona leste de São Paulo, em que os esportes radicais foram tematizados nas três dimensões do 

conteúdo de maneira articulada com o projeto político-pedagógico da escola. A trama deste trabalho 

está em relatar as possibilidades e caminhos que as Atividades de Aventura e Esportes Radicais podem 

percorrer entre a Universidade e sua inserção nas aulas de Educação Física Escolar, e vice-versa. Os fios 

da urdira tecidos nesse trabalho apresentam uma relação complexa de como essa manifestação da cultura 

de movimento pode estar presente na universidade e na escola, ao interpretar as suas relações e as 
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possibilidades de criação, reflexão e desenvolvimento de um pensamento crítico, podendo estimular o 

potencial humano por meio dos esportes radicais e de aventura. 
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