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A complexidade dos fenômenos sociais, em face da nossa própria organização social, sugere que as 

práticas pedagógicas desenvolvidas na escola ocorram de maneira engajada aos contextos nos quais os 

educandos estão inseridos para que as aprendizagens sejam significativas para eles. É necessário que o 

mundo “dentro da escola” não se distancie do mundo “fora da escola”. É importante que novas 

metodologias de ensino sejam aplicadas, de modo a oportunizar experiências que estimulem a reflexão 

sobre o cotidiano dos estudantes. O trabalho com projetos transdisciplinares pode ser uma boa 

ferramenta para que educadores e estudantes trabalhem juntos na solução de problemas que atingem 

toda a sociedade. Este trabalho tem o objetivo de relatar a construção da Semana Radical em uma 

Cooperativa Educacional da cidade de  Viçosa-MG. Baseada em uma nova e mutável sociedade, os 

Esportes Radicais e as Atividades de Aventura se configuram como um importante conteúdo da 

Educação Física Escolar. Nessa experiência, alunos, professores e funcionários participaram da 

construção da Semana Radical, trabalhando de maneira conjunta para o sucesso das atividades e das 

vivências possibilitadas. Durante o mês de setembro de 2014 os alunos puderam trabalhar dentro das 

três dimensões do esporte: Conceitual, Procedimental e Atitudinal. Esse trabalho fez com que a iSemana 

Radical fosse construída por eles de modo a atender suas próprias expectativas entre o conhecimento 

novo que foi construído e a prática das modalidades já conhecidas. As atividades de Aventura e os 

Esportes Radicais se configuraram como um atraente conteúdo da Educação Física Escolar. Nessa 

experiência de pesquisas, construções e vivências, o que se destaca é que os educandos puderam 

compreender, refletir, analisar, debater e produzir conhecimento sobre essa manifestação da cultura 

corporal de movimento. Percebeu-se progresso no desenvolvimento do pensamento crítico deles sobre 

o tema. 
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