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Resumo: Esta pesquisa foi norteada pela questão de verificar se o esporte de aventura é abordado 
nas aulas de Educação Física. Os sujeitos da pesquisa caracterizaram-se por 18 professores, de 5ª a 
8ª série do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, nas escolas da rede de ensino 
estadual, municipal e particular na cidade de Osório/RS. O estudo caracterizou-se como uma 
pesquisa de corte quantitativo e qualitativo, onde as informações foram colhidas através de um 
questionário estruturado com perguntas fechadas e objetivas, padronizando os resultados. Com isso, 
foi possível analisar se o professor possui qualificação profissional na área, estrutura adequada, 
dificuldades encontradas e viabilidade das modalidades dos esportes de aventura. Sendo assim, o 
esporte de aventura vem crescendo ao poucos dentro das escolas, havendo um interesse dos 
professores nessa área, tendo como principais modalidades mais citadas no questionário a trilha, 
corrida orientada e a caminhada longa. Embora alguns professores pretendessem aplicar algumas 
modalidades do esporte de aventuras em suas aulas, os mesmos justificam motivos de não aplicarem 
pela inviabilidade econômica e física. O que ainda está faltando é a qualificação profissional, o 
interesse de buscar o novo para seus alunos e, isso deve partir de cada professor. 
 
Palavra-chave: Educação Física; esporte de aventura; professores. 

 
Abstract: this research was guided by the question of whether the sport of adventure is approached 
in Physical education classes. The subject of the search were characterised by 18 teachers, 5th to 8th 
grade of elementary school and from 1st to 3rd year of high school, schools statewide education 
system, particularly in the city of municipal and Osório/RS. The study has been characterised as a 
quantitative and qualitative cutting research, where the information was collected through a 
questionnaire structured with closed questions and objective, standardizing the results. As a result, 
unable to parse if the teacher has professional training in the area, proper structure, difficulties 
encountered and viability of methods for adventure sports. Thus, the adventure sport is growing to a 
few, within schools and a teachers ' interest in this area, having as main methods most cited in the 
questionnaire, Sprint and trail the hike. Although some teachers wish to apply some form of adventure 
sport in their classes, the same for reasons of not applying the inviability and physics. What is still 
missing is the professional qualification, the interest to get back to his students and it should from 
each teacher. 
 
Keyword: Physical Education; adventure sport; teachers. 
 

Introdução 

 

A educação física escolar deve garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura 

corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer 

instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. Nos dias de hoje 

as aulas de educação física estão voltadas, quase integralmente, para as práticas 
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esportivas. Mas é preciso oportunizar práticas diversificadas, ampliando os 

elementos da cultura corporal do movimento (BRASIL, 1998).  

 

A escola é foco de diversos estudos em diferentes áreas de pesquisa. De acordo 

com Coll et al. (2000) afirmam que o conteúdo a ser aprendido nas aulas aparece 

em três dimensões: conceitual, o procedimental e o atitudinal. Para Brasil (2000), 

Darido e Rangel (2005) e Betti & Zuliani (2002), se defende a idéia de que o 

conteúdo da Educação Física é composto pela cultura corporal de movimento. Já 

em Freire & Oliveira (2004) e Freire, Soriano & De Santo (1998) se propõe que o 

conteúdo a ser ensinado envolve os conhecimentos sobre o movimento humano.  

 

Assim, visam comprovar a importância da Educação Física na escola, no qual 

muitos alunos terminam o ano letivo sem saber o que aprenderam nas aulas. Com 

isso é necessário que o professor identifique e proponha conteúdos a serem 

ensinados, fazendo com que os alunos entendam a importância desse aprendizado 

para o seu desenvolvimento e socialização com os demais. Todos devem participar 

das aulas, sem discriminação, sem preocupação com rendimento, e sim 

reconhecendo e compreendendo o sentido proposto da aula (BRASIL, 1998). 

 

Os alunos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série e médio do 1º ao 3º ano, estão na 

fase da adolescência, onde buscam fazer atividades que lhe proporcionam prazer, 

que desafiem seus limites, que experimentem novidades ligadas aos seus 

interesses. Portanto, os esportes de aventura, conhecidos também como esportes 

radicais, permitem que o praticante confronte-se com ele próprio, superando limites, 

ultrapassando barreiras e vencendo desafios, e é na escola que devemos encontrar 

esses desafios (FREIRE; SCAGLIA, 2003). 

 

Deste modo, o presente estudo visa investigar se os esportes de aventura são 

abordados nas aulas de Educação Física e se o mesmo é abordado durante as 

aulas. Sendo assim, poderemos analisar se o professor possui qualificação 

profissional na área do esporte de aventura e verificar a viabilidade das modalides 
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apresentadas. Identificando as dificuldades encontradas para a realização desta 

modalidade dutrante as aulas de educação física. 

 

Cabe ao professor, adaptar as práticas do esporte de aventura de acordo com sua 

realidade, construindo novas estratégias para serem discutidas em aulas, onde o 

aluno entenda a formação desse conteúdo para que possa compreender então a 

sua prática posterior. É importante que esse conteúdo seja trabalhado nas três 

dimensões do conhecimento, que são apresentadas como conceitual, procedimental 

e atitudinal, pois estão associados ao processo de ensino e aprendizagem 

(DARIDO; RANGEL, 2005). 

 

A partir dessa reflexão, o presente estudo visa contribuir para um melhor 

entendimento sobre o Esporte de Aventura nas aulas de Educação Física. Deste 

modo, apresentado o tema e seus objetivos, no qual o professor deve abordar esse 

conteúdo para as suas aulas, abordando a fundamentação teórica conceitualizando 

o esporte de aventura, como deve ser trabalhada nas aulas de Educação Física e 

suas modalidades. A metodologia trata de apresentar a caracterização do estudo, 

assim como os sujeitos que participaram da pesquisa, instrumentos e procedimentos 

adotados, para em seguida apresentar a discussão dos resultados. Por fim, as 

considerações finais do trabalho. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Esporte de Aventura 

Nos dias de hoje há vários termos, conceitos e fundamentações para atingir os 

alunos de uma forma mais compreensiva e atraente, deixando abertas as 

possibilidades de um conteúdo que tratará de práticas corporais de caráter 

competitivo ou não, mas que possuem um controlado risco a ser superado no meio 

urbano ou na natureza, e até mesmo em ambientes artificiais. 

 

Veremos alguns conceitos de autores para que possamos utilizar na escola como 

conteúdo das aulas de educação física. Os autores Cantorani e Pilatti (2005) utilizam 
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os termos “Esportes Radicais” e “Esportes de Aventura” como sendo a mesma coisa. 

O esporte de aventura se torna mais evidente em nossa sociedade a partir de 1990 

e o homem busca ambientes naturais e artificiais para sua prática. Podem ser 

classificados como terrestres, aquáticos, aéreos, urbanos e de natureza, de acordo 

com o local para realização da prática e do interesse de cada pessoa.  

 

Para Tahara (2004), utilizando terminologia sugerida por Betrán (2003), denomina 

Atividades Físicas de Aventura na Natureza – AFAN – como toda e qualquer 

atividade feita em meio natural, portadora de características peculiares, envolvendo 

os aspectos do risco controlado, das vivências lúdicas numa busca pelas sensações 

e emoções junto ao meio ambiente. 

 

A conceituação nessa área ainda se encontra em grande modificação e discussão, 

mas a emoção e a superação do limite de cada indivíduo fazem parte desses 

termos. Portanto, para essa prática ser saudável, devemos relacionar o homem e a 

natureza, buscando uma consciência ecológica no sentido de promover a melhoria 

da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente (BRUHNS, 1997). 

 

Segundo Marinho (2001, p. 144) “A natureza, levada, então, a um segundo plano é 

redefinida como um ambiente coincidentemente útil e agradável, atrativo e 

conveniente para as atividades esportivas”. O meio ambiente e o esporte de 

aventura são muito ligados por proporcionar ao praticante um sentimento de prazer, 

de liberdade e de satisfação pessoal. 

 

As propostas pedagógicas só se tornarão viáveis se os profissionais apropriarem 

delas e as transformarem, tendo em vista atitudes e habilidades necessárias à 

preservação e melhoria da qualidade ambiental de acordo com a realidade onde se 

encontram. 

 

Esporte de Aventura nas aulas de Educação Física 

O esporte de aventura deve ser trabalhado de forma conceitual, procedimental e 

atitudinal nas aulas de Educação Física, ou seja, as questões seriam “o que se deve 
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saber?”, “o que se deve saber fazer?” e “como se deve ser?”. Essas três dimensões 

também são trabalhadas com os conteúdos das outras disciplinas e não só com a 

Educação Física. 

 

As três dimensões propostas pelos PCN’s e defendidas por Darido e Rangel (2005) 

são apresentadas na dimensão conceitual são feitas discussões sobre o que se 

deve saber sobre os esportes de aventura e meio ambiente, como conceitos e 

classificações; os esportes como fenômeno em nossa sociedade e suas relações 

com o meio; conceito de meio ambiente de forma ampla incluindo nela as relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais do homem; noções de preservação, do por 

que preservar, das causas e efeitos da degradação da natureza e as relações do 

homem com o meio ambiente na prática do esporte junto à natureza. 

 

Os PCN’s (BRASIL, 1998) do ensino fundamental mencionam como conceitos e 

procedimentos dos esportes, jogos, lutas e ginásticas: “vivência de esportes radicais, 

alternativos ou não convencionais (skate, surfe, mergulho, alpinismo, ciclismo etc.)”. 

Assim, o papel dos profissionais de Educação Física proporcionar aos seus alunos 

um aprendizado de valores, atitudes e condutas, favorecendo ao ser humano 

desfrutar dos prazeres, emoções e dos riscos que a atividade na natureza pode 

oferecer. 

 

Conforme Betti e Zuliani (2002) os alunos do ensino médio perdem o interesse pelas 

aulas de educação física, por terem uma visão mais crítica a esta disciplina, abrindo 

espaço para fatores sociais como a sexualidade, o trabalho e o vestibular. Então, o 

professor deve questionar os alunos sobre os conteúdos, as atividades que 

gostariam de aprender dentro das aulas de educação física, através de um 

planejamento participativo. 

 

Essas aulas necessitam de diálogo, criatividade, ludicidade, prazer, emoção, de 

liberdade dos seus próprios corpos e não mais ver nossos alunos como ser 

humanos em forma de robôs. A aula precisa ser diversificada, para passar novos 
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conhecimentos aos alunos, tornando-se proveitosa afim de que o aluno encontre um 

desafio a ser vencido.  

 

Metodologia 

 

Caracterização do Estudo 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de corte 

quantitativo e qualitativo, que segundo os autores Thomas e Nelson (2002, p. 323): 

 

A pesquisa quantitativa tende a centralizar-se na análise, separar e analisar 
os componentes de um fenômeno. O pesquisador se esforça para manter-
se afastado do processo de coleta de dados utilizando medidas de 
laboratório, questionários e outros assim chamados instrumentos objetivos. 
Os dados quantitativos são geralmente analisados por meio de fórmulas 
estatísticas, com cálculos executados por computadores. 

 

Conforme Giovinazzo (2001), a pesquisa qualitativa é útil para firmar conceitos e tem 

como objetivo explicar como as pessoas consideram uma experiência, uma idéia a 

ser alcançada e dar sugestões sobre variáveis a serem estudadas com maior 

profundidade. 

 

Assim, a pesquisa qualitativa permite maior liberdade de manifestação por parte do 

entrevistado e menor rigidez em comparação com o questionário padronizado. Já a 

pesquisa quantitativa apura opiniões e atitudes conscientes dos entrevistados, 

projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que permitem resultados 

concretos e conseqüentemente menos passíveis de erros de interpretação. Em 

muitos casos geram índices que podem ser comparados ao longo do tempo, e as 

informações são colhidas através de um questionário estruturado com perguntas 

fechadas e objetivas, padronizando os resultados (BRUMER et al., 2008). 

 

Sujeitos do Estudo 

 

Os sujeitos da pesquisa caracterizaram-se por 18 professores, de 5ª a 8ª série do 

ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, nas escolas da rede de 
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ensino estadual, municipal e particular na cidade de Osório/RS, de acordo com a 

acessibilidade e disponibilidade de cada professor (HILL; HILL, 2005). 

 

Instrumentos de Coleta 

 

A coleta dos dados com o questionário permite respostas pré-codificadas. A técnica 

utilizada para os instrumentos de pesquisa foi o questionário de identificação das 

variáveis de controle e posteriormente são abordadas 21 perguntas. As questões 

são denominadas de perguntas fechadas, oferecendo um conjunto de alternativas 

de respostas ao entrevistado, com opção de marcar uma ou múltiplas respostas, sim 

ou não e ainda acrescentar observações de acordo com a pergunta.  

 

Apresentação dos resultados 

 

Discussão dos Resultados 

 

As informações descritas abaixo fazem um cruzamento em relação ao problema da 

investigação e seus objetivos, discutindo os dados coletados. 

 

Dos professores investigados, 28% (5 sujeitos) tiveram cadeira de turismo ou 

relacionada ao esporte de aventura no período de sua graduação, e 72% (13 

sujeitos) não tiveram nenhuma cadeira de turismo. A grande maioria, 78% (14 

sujeitos) dos professores além de não terem cadeira de turismo incluída em sua 

graduação, também não realizaram cursos relacionados nessa área, no qual apenas 

22% (4 sujeitos) realizaram cursos de esporte de aventura. 

 

Segundo Auricchio (2009) muitos professores não possuem qualificação na área do 

esporte de aventura, pois só no final da década de 90 que começou a iniciação dos 

esportes de aventura nos cursos de Educação Física.  Hoje em dia, não são todos 

os cursos que oferecem essa disciplina, então o professor deve buscar formação 

técnica para proporcionar em suas aulas a segurança aos alunos, além de explicar o 

funcionamento de cada modalidade. 
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Constatou-se que 78% (14 sujeitos) dos professores já pensaram em aplicar alguma 

modalidade do esporte de aventura em suas aulas e 22% (4 sujeitos) não pensam 

em aplicar. De acordo com o questionário os professores mencionaram que 

aplicariam algumas modalidades e apenas 6% (1 sujeito) não aplicaria nenhuma 

modalidade do esporte de aventura. 

 

Quanto à viabilidade dessas modalidades, percebemos que 44% (8 sujeitos) dos 

professores acreditam ser viáveis e 56% (10 sujeitos) acreditam não ter viabilidade 

para serem realizadas. Podemos constatar que 39% (7 sujeitos) do professores já 

estão aplicando alguma modalidade durante o ano letivo como “Trilha no morro”, 

“Caminhada longa”, “Trilha e corrida orientada”, “Caminhada longa, trilha, falsa 

baiana e corrida orientada” e; 61% (11 sujeitos) ainda não aplicam nenhuma 

modalidade do esporte de aventura nas aulas de Educação Física. 

 

Conforme Franco (2008) os adolescentes estão cada vez mais próximos às 

atividades ligadas ao meio ambiente, no qual essas atividades já deveriam estar 

fazendo parte do currículo das escolas de ensino fundamental e médio e até mesmo 

das próprias universidades. 

 

De acordo com o objetivo específico de verificar a viabilidade das modalidades 

apresentadas, foi constatado que para 10 professores estas modalidades não são 

viavéis, mas podemos mostrar que o são. Mas cabe ao professor buscar recursos, 

materiais alternativos e possuir uma melhor qualificação para essas modalidades 

serem trabalhadas durante o ano letivo nas aulas de Educação Física.  

 

Para Brasil (2000) o professor adquire conhecimentos durante sua formação 

profissional e ao mesmo tempo não transfere esse conhecimento para os alunos, no 

qual poderia surgir um grande trabalho, através de trocas de experiências, buscando 

novas práticas de acordo com os interresses dos alunos. 

 

Constatou-se, que 72% (13 sujeitos) dos professores aplicariam a Caminha longa, 

Trilha e Corrida orientada nas aulas de Educação Física. Deste modo, 56% dos 
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professores acreditam que as modalidades são inviáveis, onde 45% dos 

entrevistados mencionam a falta de material e falta de estrutura, 33% mencionam a 

falta de qualificação do professor quanto ao esporte de aventura e custo elevado e; 

22% mencionam outros motivos como “Segurança”, “Falta de tempo” e a 

“Dificuldade de poder tirar os alunos da escola”. 

 

Outro objetivo específico foi identificar as dificuldades encontradas para a realização 

do esporte de aventura, no qual foi mencionada pelos professores, mas em contra 

partida se analisarmos as 3 modalidades mais votadas, percebemos que não há 

necessidade de material algum, que todas elas estão envolvidas com a natureza, 

servindo como motivação para os alunos. 

 

Realizar aulas de Educação Física em ambientes diversificados, explorarando a 

natureza, pode despertar nos alunos a curiosidade pelo novo, fazendo com que eles 

participem das aulas mais entusiasmadas, com mais interesse, experimentando 

novas sensações e emoções através de atividade física diferenciada e orientada 

(PEREIRA; CARVALHO; RICHTER, 2008). 

 

Considerações finais 

 

De acordo com o problema da investigação e o objetivo geral que foi verificar se o 

esporte de aventura estava sendo abordado nas aulas de Educação Física, foi 

constatado que sim. Alguns professores já estão inserindo durante o ano letivo 

algumas modalidades do esporte de aventura, como a trilha, caminhada longa, 

corrida orientada e falsa baiana em suas aulas de 5ª a 8ª série do ensino 

fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. 

 

A viabilidade das modalides apresentadas mostra-se contraditórias, pois 

constatamos que os professores a consideram inviáveis, mas um percentual 

signficativo relata que gostaria de aplicar algumas modalidades nas aulas de 

Educação Física, sendo que todas as modalidades apresentadas são possíveis de 
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serem realizadas. Acreditamos que tal dificuldade esteja relacionada com a falta de 

conhecimento técnico das modalidadess sugeridas. 

 

Assim, o presente estudo continua em aberto para novas pesquisas, podendo se 

estender para a Região do Litoral Norte, já que foi realizado apenas na cidade de 

Osório. 
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