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LENINE - SONHEI 

Sonhei e fui, sinais de sim, 

Amor sem fim, céu de capim, 

E eu olhando a vida olhar pra mim. 

Sonhei e fui, mar de cristal, 

Sol, água e sal, meu ancestral, 

E eu tão singular me vi plural. 

[...] 

Sonhei, senti, sol na lagoa, 

Céu de Lisboa, nuvem que voa, 

E um país maior que uma pessoa. 

Sonhei e vim, mares de Espanha, 

Terras estranhas, lendas tamanhas, 

E eu subi sorrindo esta montanha. 

E eu subi sorrindo esta montanha. 

Sonhei, enfim, e vejo agora, 

Beijo de Aurora, ventos lá fora, 

E eu cantando a Deus e indo embora. 

E eu cantando a Deus e indo embora. 
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RESUMO 

 

São recentes as investigações a respeito da relação entre atividades de aventura na 

natureza e educação física escolar. Com o intuito de trazer contribuições à essas 

investigações, esse trabalho monográfico apresenta reflexões a respeito dessa relação 

por meio de uma pesquisa com professores do curso de pós-graduação em educação 

física escolar da Universidade Federal Flumiense. Fazendo um percurso a partir do 

histórico e da conceituação das atividades de aventura na natureza, até seus significados 

atrelados à pós-modernidade, se objetiva verificar a existência dessas atividades 

enquanto conteúdos da educação física escolar e de que forma elas se articulam às 

questões ambientais, mais especificamente à educação ambiental. Se buscará 

compreender também como o fenômeno do lazer se insere na discussão das práticas de 

atividades físicas em ambientes naturais. 

 

Palavras-chave: atividades de aventura na natureza, educação ambiental, lazer. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre a sociedade ocidental e o meio ambiente pode ser narrada a 

partir de 3 grandes períodos. O primeiro deles refere-se à transição do feudalismo para a 

Idade Moderna. Na era feudal a relação sociedade/natureza era marcada por um 

distanciamento entre o urbano e o natural, ou seja, as construções humanas eram vistas 

como ambientes sacros, e a natureza como ambiente incompreensível, cheio de 

mistérios insondáveis, e isso gerava um sentimento de medo daquilo que, até então, era 

desconhecido. Já no início da era Moderna, com os avanços tecnológicos na navegação, 

com as melhorias nos meios de transporte, bem como com a difusão da arte e da 

literatura, que instigava o imaginário em relação às paisagens naturais, a natureza passa 

a ser vista como instrumento de liberdade e palco de momentos de lazer. Nessa fase 

houve, então, uma religação do homem com a natureza  (RAIMUNDO, 2010). 

O segundo período diz respeito à Revolução Industrial. Nesse período o modo de 

produção capitalista apropriou-se da natureza como produto mercantil e a escassez dos 

elemenos naturais não era um problema, bastava substituí-los por tecnologias, outras 

fontes de recursos ou mão de obra (RAIMUNDO, 2010). Foi nesse período, portanto, 

que os impactos ambientais negativos tornaram-se tangíveis. Em suma: esses impactos 

decorrem de um modelo de desenvolvimento socioeconômico por nós adotado desde a 

Revolução Industrial, que segue até hoje, e que está baseado no consumismo 

desenfreado, na globalização da economia, na produção indiscriminada de bens de 

consumo e no desenvolvimento tecnológico que gerou novos meios de apropriação da 

natureza (ALVES et al., 2007). . 

Se por um lado esse modelo capitalista gerou uma nova forma de relação entre o 

homem e o meio ambiente, por outro, fomentou a emergência de uma preocupação com 

a problemática ambiental. Surge então o terceiro período, que registra as mudanças na 

relação entre o homem e o meio ambiente. Essas transformações, bem como a 

preocupação com as questões ambientais, podem ser situadas na metade do século XX, 

e o marco histórico desse período pode ser considerado a publicação do livro 

“Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson (RAIMUNDO, 2010). 

 Além disso, o progresso dos conhecimentos científicos, mais especificamente a 

respeito da ecologia, a maior decorrência de acidentes ambientais, o ganho de espaço 

político por parte dos movimentos ambientalistas e a crise energética, são fatores que 
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contribuíram para a reflexão de um desenvolvimento que considerasse uma relação mais 

equilibrada entre a sociedade e a natureza. Como consequência desses fatores, a 

Organização das Nações Unidas iniciou discussões para determinar novas metas para o 

desenvolvimento social que visassem promover uma redução dos impactos negativos 

sobre a natureza, levando em conta a sustentabilidade e tomando a educação ambiental 

como um dos seus instrumentos (ALVES et al., 2007).   

É importante ressaltar que esses impactos datam desde o início das civilizações 

humanas, entretanto eles vêm se  intensificando atualmente devido aos processos acima 

citados e parte desses danos causados ao meio ambiente é resultado, também, da prática 

indiscrimada de atividades de aventura na natureza, entendidas aqui como práticas que 

se expressam no âmbito do lazer, e que são dotadas de riscos calculados. Essas 

atividades dependem da natureza para se realizarem e sofrem direta interferência do 

contexto histórico que estão inseridas, a pós-modernidade.  

Por proporcionarem vivências corporais na natureza e saberes relacionados a 

habilidades motoras, cognitivas e emocionais, essas atividades têm direta relação com a 

educação física escolar (E.F.E) (MARINHO & INÁCIO, 2007). Portanto, que relação é 

essa? É o que empreendemos responder nesse trabalho.  

A prática de atividades de aventura na natureza não é atual, entretanto, a 

abordagem dessas atividades só aparece no meio acadêmico a partir dos últimos anos. 

Além disso, como afirma Guimarães (et. al 2007), esse assunto tem sido, atualmente, 

tema de dissertações e teses que alertam para um trabalho interdisciplinar entre essas 

atividades e o tema “Meio ambiente”. Ainda segundo o mesmo autor, a abordagem 

transversal e interdisciplinar desses dois temas tem sido também prioridade em novas 

propostas educacionais, que se configuram nos PCN’s. 

Marinho & Inácio (2007) afirmam que a abordagem das atividades de aventura 

nos cursos de formação ainda é vaga, entretanto elas têm sido assimiladas com 

velocidade pelo mercado do turismo, que muitas vezes o faz de forma utilitária e 

predatória. Surgem, a partir daí, questionamentos pertinentes, como: Qual é a relação 

entre atividades de aventura na natureza, a educação ambiental e a educação física 

escolar? É possível observar a existência dessas atividades enquanto conteúdos 

ministrados nas aulas de educação física? Se elas existem, de que forma se apresentam? 

Qual é a contribuição dessas atividades nas aulas de educação física escolar? Essas 

perguntas tornam-se foco desse trabalho de conclusão de curso. A primeira pretende ser 

respondida através de uma revisão bibliográfica. As últimas serão respondidas por meio 
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de uma pesquisa com alunos do curso de pós-graduação em Educação Física Escolar, da 

Universidade Federal Fluminense,  que se realizou concomitantemente à revisão de 

literatura. A pesquisa é de cunho qualitativo, realizada por meio de prévio questionário, 

para afunilamento dos entrevistados, e posteriormente através de entrevistas abertas 

(direcionadas a 3 alunos do curso, e gravadas em áudio, por meio de aparelho mp4), que 

permitem uma compreensão e análise mais profunda dos fatores relacionados à 

Educação Física Escolar e Atividades de Aventura na Natureza. (BONI; QUARESMA, 

2005). As perguntas abertas foram analisadas por meio de categorias de similaridade de 

respostas, como propõe Mynaio (1994). 

Estruturalmente o trabalho apresenta-se da seguinte maneira: No capítulo 1 é 

realizado um breve histórico, conceituação e contextualização das atividades de 

aventura na natureza, já que esse tema reflete um período em que são visíveis os danos 

sofridos historicamente pela natureza e, por outro lado, onde ela se apresenta como 

espaço onde as relações entre o homem e o ambiente natural se configuram 

(MARINHO, 2006).  

O segundo capítulo, que é dividido em duas partes, busca fazer um percurso 

partindo dos significados e sentidos que as Atividades de aventura na natureza têm 

adquirido no contexto histórico atual, considerado aqui como uma conjunção entre 

Modernidade e Pós-modernidade, passando por uma articulação com os estudos lazer, e 

chegando ao potencial educativo dessas atividades, que pode se expressar na educação 

física escolar. 

O terceiro capítulo evidencia a relação entre esses assuntos com uma proposta 

interdisciplinar, bem como articula-os à educação ambiental eNquanto tema transversal, 

sugerido pelos PCNs. 

O quarto capítulo se propõe a interpretar os dados coletados por meio das 

entrevistas e analisar esses dados articulando-os à bibliografia aqui indicada. Por fim, 

algumas considerações finais concluem o trabalho. 
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CAPÍTULO 1: ATIVIDADES DE AVENTURA NA NATUREZA: BREVE 

HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO. 

 

Antes de qualquer aprofundamento a respeito das atividades de aventura na 

natureza é importante destacar o elemento “Aventura” presente na expressão utilizada. 

Esse elemento pode ser identificado muito antes do surgimento das atividades de 

aventura na natureza, na verdade, ele é inerente à história da humanidade. As primeiras 

migrações em busca de alimento, abrigo, impulsionados pelas pressões ambientais, as 

expedições exploratórias, bem como as grandes navegações, são exemplos de que a 

aventura sempre acompanhou o homem (SPINK & SPINK, 2009). 

 Bernardes (2010) acrescenta que  as atividades de aventura na natureza já 

existiam, o que não existia era o desenvolvimento dessas atividades pela ótica do lazer, 

ou seja, as atividades que tinham um cunho aventureiro estavam ligadas à sobrevivência 

e ao nomadismo, não a ocupação atitudinal do tempo livre. A busca pelas atividades de 

aventura na natureza como divertimento, e não mais sobrevivência, pode ser situada a 

aproxidamente mil anos atrás, sendo registrada somente no século XVIII, quando James 

Cook se deparou com o início do que hoje é conhecido como SURF. Embora essa 

mesma atividade só seja amplamente difundida a partir da  década de 70. 

Para Vanreusel ( apud MARINHO 2001), são três os principais movimentos que 

marcam a ligação entre a atividade física e a natureza: o primeiro diz respeito às 

ginásticas filantrópicas realizadas em ambientes abertos, entre os séculos XVIII e XIX, 

o segundo se relaciona ao desenvolvimento da aptidão física em ambientes ao ar livre, 

como faziam os escoteiros, por exemplo. O terceiro movimento refere-se ao interesse 

nas corridas em ambientes naturais, entre as décadas de 60 e 70 (MARINHO, 2001). É 

nesse período que as atividades de aventura na natureza começam a se definir e a se 

disseminar. 

Embora não seja tão complicado fazer uma narrativa histórica da origem das 

atividades físicas praticadas em ambientes naturais, torna-se bastante difícil conceituar 

essas atividades, porque, na realidade, elas se referem a um campo vasto e amplo, onde 

podem ser inseridos diversos tipos de atividades. Nesse sentido surgem dois problemas: 

o de adequar essas múltiplas modalidades para tratá-as sob a mesma ótica conceitual e o 

de determinar quais seriam estudadas pelos determinados conceitos (DIAS, 2007). 
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Decorrentes dessa precariedade conceitual termos como: Esportes em Integração 

com a Natureza, Esportes Radicais, Esportes de Aventura na Natureza, Esportes 

Selvagens, Esportes em Liberdade, Esportes Tecnológicos ou Esportes ao ar livre, 

Esportes alternativos, Esportes Radicais,  Esportes californianos, e Esportes na natureza, 

são usualmente empregados com proximidade, ou seja, são muitas vezes usados como 

expressões que denotam o mesmo grupo de atividades, como o surfe, o vôo livre, o 

montanhismo, o rafting, dentre outras. Essa proximidade e similaridade de termos 

podem se tornar prejuduciais aos trabalhos científicos que se dedicam aos estudos 

dessas atividades, já que não permitem acatar precisamente cada uma das atividades em 

questão em uma definição que admita um balizamento teórico para fins de diversas 

interpretações. Interpretações estas que podem ser heterogênas, porém jamais equívocas 

(DIAS, 2007). 

A busca por essa conceituação das atividades realizadas na natureza não 

pretende, contudo, tratar as diversas atividades isoladamente, como se não tivessem 

passado por processos históricos gerais comuns, como afirma Dias (2007). O autor 

acrescenta que há entre essas atividades uma “unidade comum”, ou seja, um 

compartilhamento de características que as unem, de certo modo. Considerar essa 

“unidade comum” é fundamental, portanto, para chegar a algum conceito. 

Neste trabalho, resgataremos os conceitos de atividades de aventura propostos 

por Marinho (2010); Dias & Alves Junior (2007); Marinho (2001); Costa (2009), 

Schwartz et. al. (2013) e Dias (2007), afim de, encontrando “unidades comuns”, propor 

uma definição para as atividades de aventura em ambientes naturais. Adotaremos aqui o 

termo: Atividades de Aventura na Natureza.  

As atividades de aventura na natureza podem ser compreendidas, assim, como o 

conjunto de práticas, formais ou não formais, que se realizam, principalmente, nos 

momentos de lazer e que são dotados de riscos calculados e incertezas. Essas atividades 

dependem da natureza para acontecer, ou seja, a natureza vai além de ser palco das 

mesmas e passa ser elemento motivador, que, com suas instabilidades, condiciona a 

própria execução das atividades.  Além disso as atividades de aventura na natureza não 

exigem um treinamento intensivo para sua realização, como nos esportes tradicionais, e 

fazem uso de equipamentos tecnológicos apropriados. 

Dias (2007) acrescenta a esse conceito as seguintes considerações:    

falando então de um conjunto de modalidades cuja posição  dentro do espaço 

esportivo mais geral corresponde a um jogo  regulamentado realizado na natureza e 
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assentado na proeza  física, em  que níveis variáveis de seriedade e ludicidade, 

cooperação e  competição, amadorismo e profissionalismo, sensibilidade e  

insensibilidade ecológica, intervêm simultaneamente, variando de  acordo com a 

perspectiva da atividade, mas sem nunca escapar a esse  esquema geral. Tal 

definição diz respeito, portanto, ao fenômeno mais  geral e não se restringe a 

técnica corporal (p.28). 

 

 Em tempo, para uma classificação dessas atividades nos apropriaremos da 

proposta de Betrán (2003).  Essa classificação não tem o intuito de restringir as 

atividades à categorias, mas objetiva exemplifica-las, para tornar mais claro o 

entedimento dos conceitos propostos anteriormente. O referido autor classifica as 

atividades de aventura na natureza de acordo com 5 aspectos: meio ambiente; 

características pessoais dos praticantes;  as atividades em si; o impacto causado pela 

atividade no meio ambiente e as implicações sociais da atividade. 

 O primeiro aspecto refere-se a todos os elementos ambientais envolvidos na 

prática das atividades, tais como: ambiente físico (ar, terra e água), condições 

metereológicas e planos dimensionais (vertical e horizontal). Nesse grupo enquadram-se 

atividades como: rapel, surfe, vôo livre, parapente, motain bike, rafting, motanhismo, 

corrida de orientação, por exemplo. 

No segundo aspecto são considerados as subjetividades de cada indivíduos em 

relação às atividades. Enquadram-se nesse apescto três dimensões: emoção (ligadas ao 

hedonismo e aceticismo – no primeiro caso a realização da atividade sem grandes 

esforços físicos e no segundo a busca por grandes exigências físicas na execução das 

mesmas), sensação (ligada ao prazer , ao descanso e ao risco) e a terceira dimensão são 

os recursos tecnológicos usados (artefatos mecânicos, artefatos de motor, o próprio 

corpo e a energia autogerada – de animais). São exemplos: Trek (asa delta motorizada), 

escalada e motocross. 

O  terceiro aspecto, referindo-se à atividade  em si, engloba 32 atividades que se 

enquadram nas 5 categorias. Essas atividades são uma amostra representativa, 

destacando o autor que existem muitas outras atividades de aventura na natureza. Dessa 

forma todos os exemplos citados aqui estão nessa categoria. 

O quarto aspecto, relacionado aos impactos causados pelas atividades, traz a 

preocupação com a ética ambiental. Identifica-se, com esse aspecto, os diferentes níveis 

de impactos gerados pelas atividades de aventura na natureza. Uma atividade de 

trekking (caminhada em trilhas), por exemplo, causa muito menos impacto que uma 

atividade praticada com uma moto. 
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Por fim, o último aspecto refere à interferência social nas atividades de aventura 

na natureza. Essa influência, vinda da pós-modernidade, dá às atividades um caráter 

individualista.  Esse caráter nota-se quando duas situações aparecem: a busca individual 

por determinada atividade  e a busca por enquadrar-se em um grupo que compartilhe 

das mesmas características do sujeito, ou seja, há uma busca por interesses individuais 

comuns. 

 Essa classificação, elaborada por Betrán (2003), não é rígida, pelo contrário, 

todos esses grupos se permeiam e entrelaçam. Portanto, seria impossível estudar as 

atividades de aventura na natureza negando qualquer desses critérios, ou analizando-os 

separadamente, dessa forma uma mesma atividade pode enquadrar-se em mais de um 

grupo. 

Nesse sentido cabe destacar que as atividades de aventura na natureza são 

dotadas de significados e sentidos diversos que compõem uma nova cultura esportiva. 

Esses sentidos e significados se relacionam à coragem, jovialidade, audácia e podem 

variar também desde válvula de escape da rotina, afirmação da vida, negação da morte 

até a integração homem-natureza, podendo contribuir para uma educação crítica e 

ambiental dos indivíduos (DIAS & ALVES JUNIOR, 2007; COSTA, 2009) 

Delineadas essas questões conceituais é possível dizer que a relação atividades 

de aventura na natureza/educação ambiental torna-se evidente, já que essas atividades 

dependem desse ambiente para se realizarem. Além disso, os múltiplos significados 

implicados à essas atividades modificaram-se ao longo do tempo, e hoje, relacionam-se 

a um modo de vida pós-moderno, isto é, com valores ligados à política, à sociedade, à 

economia e à cultura adotadas pela sociedade atual e que perpassam as interações entre 

a sociedade e o meio ambiente. É essa relação que buscaremos compreender no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2: ATIVIDADES DE AVENTURA NA NATUREZA: DOS SENTIDOS 

À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOlAR 

 

2.1 A busca da Aventura na pós-modernidade 

“atividades de aventura na natureza constituem manifestações de caráter recreativo 

que nascem amparadas pela pós-modernidade, no tempo do ócio ativo e do turismo 

e surgem impregnadas desse espírito de emulação, risco, aventura e diversão” 

(BETRÁN & BETRÁN, 2006, p.181) 

 

 A afirmação de Betrán & Betrán desencadeia, no mínimo, duas questões 

importantes e que devem ser consideradas aqui: os sentidos e significados que as 

atividades de aventura na natureza adquirem hoje, ou seja, os valores da pós-

modernidade1 impregnando os novos símbolos da cultura esportiva, e o lazer enquanto 

tempo/espaço onde essas atividades se concretizam. 

Para o desenrolar dessas questões é necessário, primeiro, esclarecer o conceito 

de pós-modernidade empregado neste trabalho, para, só então, poder relacionar as 

atividades de aventura na natureza a ele. A pós-modernidade é entendida aqui como 

período sucessor à modernidade, e que coeexiste com ela (BETRÁN, 1995). A 

modernidade é marcada pela transição da sociedade feudal para o capitalismo, e que deu 

origem ao pensamento Iluminimista, onde racionalidade, antidogmatismo, noção de 

progresso, obtenção de conhecimento e transformação da realidade, são suas principais 

características, isto é, são os fios condutores de um conjunto de aspectos da vida social, 

das criações artísticas e das produções científicas que identificam a sociedade desse 

determinado período (DIAS, 2009; BOTH et. al., 2011). 

Por outro lado a Pós-modernidade, mesmo coexistindo com a Modernidade, 

possui identidade própria. Segundo Chauí (apud ANGELI, 1996) a pós-modernidade é 

uma ideologia do Neoliberalismo. Silveira  (2001, p. 108), acrescenta: 

O pós-modernismo revela-se como um movimento que reelege a emoção como a 

antítese da racionalidade exagerada, e ao indivíduo como elemento central em 

oposição aos movimentos coletivos que marcaram mais especialmente a 

modernidade . 

 

O pós-modernismo apresenta-se, ainda segundo Angeli (1996), como um 

paradigma de compreensão da realidade, e é nesse momento histórico que instaura-se 

                                                             
1 Pós-modernidade e pós-modernismo serão usados aqui como sinônimos 
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uma série de crises que se configuram justamente em contestações dos paradigmas 

estabelecidos pela realidade que ora se apresenta.  

As crises paradigmáticas podem ser compreendidas como uma consolidação das 

ideias de competição, eficácia, individualismo e eficiência, que não estão apenas 

atrelados ao mundo do trabalho, mas que relacionam-se aos aspectos sociais, 

econômicos, políticos, ambientais, culturais e religiosos da vida, e alcançam também o 

universo científico (DIAS, 2004). Elas são reflexos dos paradoxos contemporâneos,  e 

traduzem uma vida impregnada de instabilidades, incertezas, vazios existenciais, e uma 

sociedade com valores efêmeros, transitórios e perecíveis (MARINHO, 2001; 

MARINHO, 2007) 

 A esses tensionamentos presentes na pós-modernidade acrescenta-se a 

racionalidade científica, que fracassou na modernidade, deixando um legado negativo 

para o período atual. Essa racionalidade fixou o controle do homem sobre a natureza,  

como já mencionado anteriormente. O que se quer resgatar com isso é que essa 

dicotomia gerou não apenas uma crise ambiental, mas um problema filosófico, 

representado pelo paradigma mecanicista-cartesiano, onde natureza e homem estão em 

pólos antagônicos (DIAS, 2004). 

 É nesse momento que o lazer, supracitato por Betrán, aparece como instrumento 

de ruptura desses paradigmas, das incertezas, e instabilidades criados pela sociedade 

pós-moderna. O lazer é entedido aqui como fenômeno contemporâneo, produzido e 

modificado históricamente, sendo assim impregnado das relações políticas e culturais da 

realidade. Entretanto, para que esse fenômeno seja instrumento de ruptura, é preciso 

considerá-lo não através do seu viés mercadológico, mas por sua dimensão cultural, 

possuindo valores e símbolos que podem servir como resistência para o sistema social 

vigente (DIAS, 2004; MELO & ALVES JUNIOR, 2003).  

 Nesse sentido as atividades de aventura na natureza constituem-se de elementos 

importantes para o rompimento hegemônico, uma vez que, como afirma Dias (2004), 

possuem uma dimensão educativa significativa relacionada ao lazer. Essa dimensão não 

pode, contudo,  tornar-se uma prática compensatória, contribuindo para reproduzir os 

pressupostos filosóficos impostos pela sociedade capitalista, onde o tempo livre na 

verdade seria o tempo liberado do trabalho, perpetuando a hierarquização desses dois 

fenômenos, estando o trabalho sempre acima do lazer, e não considerando essas duas 

esferas como igualmente importantes no processo de formação do homem.  
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Para Marinho (2007), a prática dessas atividades traduz os paradigmas, bem 

como frustações e anseios da realidade. Novas experiências são vivenciadas, e suas 

características lúdicas, ritualistas, míticas, é que proporcionam uma articulação com a 

ética, fundamental para o questionamento dos pressupostos filosóficos que dicotomizam 

a relação homem/natureza. Portanto, para que  o lazer, através da prática de atividades 

de aventura na natureza, não reproduza os valores da sociedade capitalista, sua vivência 

tem que ser pensada criticamente. Nesse aspecto, a relação do homem com a natureza 

deixará de ser uma relação de domínio, e passará a ser uma “relação de contrato de 

negociação” (DIAS, 2004,  p.141). Essa relação de troca, de sintonia é que fomenta a 

propagação de valores necessários à mudança no que diz respeito aos paradigmas 

estabelecidos desde a modernidade.  

 

2.2 O potencial educativo das atividades de aventura na natureza: primeiras 

aproximações entre Educação Ambiental e Educação Física Escolar 

 

 A dimensão educativa das atividades de aventura na natureza, citada por DIAS, 

(2004), passa por vários aspectos da transmissão do conhecimento, se relacionando às 

dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais do mesmo, através dos elementos: 

lazer na natureza e educação ambiental. 

  Iniciemos nossa reflexão com o seguinte questionamento: qual é o potencial 

educativo das atividades de aventura na natureza e que relação teria esse potencial com 

a educação física escolar? Dias (2004),  afirma que essas atividades podem ser formas 

alternativas de educação física escolar. Alternativas porque seus sentidos estão 

intimamentes ligados a um modelo corporal de caráter hedonista, contrapondo-se ao 

modelo desportivo de caráter competitivo e excludente, que surgiu em decorrência dos 

valores adotados pela sociedade moderna e, consequentemente, pós-moderna 

(BETRÁN, 1995). Nesse sentido o aparecimento dessas atividades como conteúdos 

alternativos da educação física escolar traz consigo uma renovação simbólica para o 

imaginário das atividades físicas esportivas (DIAS, 2004). 

 Se a escola for entedida como espaço promotor das práticas e vivências do lazer, 

ela se apresentará como um espaço pedagógico profícuo de questionamentos e de 

resistência, contrapondo-se aos elementos norteadores da sociedade, como o trabalho, 

por exemplo. Assim sendo, a escola passa a ser um lugar de luta contra-hegemônica, e 

não mais de reprodução da lógica trabalhista.  
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 Dessa forma as atividades de aventura na natureza oferecem subsídios para as 

práticas e vivências do lazer, por meio de relações éticas diferentes das do trabalho, e, 

segundo Dias (2004), são essas dimensões éticas e culturais que devem ser 

disseminadas, porque estão mais condizentes com um modelo de sociedade que 

considere não só o trabalho, mas também o lazer como fenômeno inerente à vida 

humana. A partir daí o desenvolvimento pessoal, a valorização das estéticas das 

sensibilidades, o gosto, o prazer e as subjetividades tornam-se elementos importantes 

que passam a ser também explorados pela educação física escolar, extrapolando os 

conhecimentos e conteúdos tradicionais da mesma. 

 Além disso, frente à realização das atividades de aventura na natureza e à crise 

ambiental que se encontra a sociedade, é fundamental fazer aqui uma articulação entre 

essas atividades e a educação ambiental, que aparece como um tema que atravessa os 

múltiplos conteúdos, não só da educação física escolar, mas de todas as demais 

disciplinas da escola.  

 Portanto, de que maneira a educação ambiental relaciona-se com as atividades 

de aventura na natureza? Se as atividades de aventura na natureza dependem do meio 

para se realizarem, negar o mesmo seria negar a essência dessas atividades.  Entretanto, 

não se pode cair no discurso utilitarista e pensar na educação ambiental como 

instrumento para “cuidar” da natureza porque usamos dela para realizar nossas 

vivências. Esse discurso é tão maquiavélico quanto realizar as atividades 

despreocupados com a conservação ambiental. Não se pode pensar em conservar o meio 

porque utilizamos dele, isso seria manter a lógica hierarquizadora pós-industrial, que 

utilizava-se dos recursos naturais para alcançar seus interesses.  

Dessa forma, a educação ambiental referida aqui não é a transmissão de 

informação sobre o meio ambiente, tão pouco um “cuidar” dele, contudo um meio 

através do qual o indivíduo empodera-se de valores ecológicos e torna-se capaz de 

interferir e transformar a realidade onde se insere. Não se pode tratar a educação 

ambiental distante de uma ideologia, justamente por isso ela se apresenta não numa 

perspectiva redentora, porque nenhuma ideologia o é, mas numa perspectiva de 

questionamento da atual relação desiquilibrada entre o homem e a natureza e se propõe, 

a partir daí, a redimensionar essa relação. Cabe à ela fomentar valores e conhecimentos 

que rompam com o eixo cartesiano-mecanicista que coloca o homem e a natureza em 

planos opostos, realocando-os a um plano mutualístico (DIAS, 2004). 
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Nesse sentido, o lazer, bem como as práticas e vivências que o caracterizam, é o 

veículo através do qual a educação ambiental exerce sua função de ruptura 

paradigmática. Portanto, é por meio da educação para e pelo lazer que a educação física 

escolar pode contribuir para promoção de consciências mais sensíveis e críticas em 

relação ao meio ambiente (DIAS, 2004). 

De acordo com Serrano (2000), a busca pela natureza para vivências do lazer, 

seja quais forem elas: descanso, atividades físicas, relaxamento, contemplação, “não 

deve servir para que esqueçamos o humano que marca nosso cotidiano, mas para que 

reflitamos sobre ele”. Dessa forma, o lazer tem que ser pensado criticamente, e não 

somente como o preenchimento do tempo disponível.  

 À essas reflexões Paiva & França (2007, p.115), acrescentam:   

As vivências no meio ambiente, com manifestações expressas das mais diversas 

formas, desde a caminhada até a criação de movimentos, dentre outros, saltar, 

girar, transportar, trepar, segurar, arremessar, contemplar, até as reflexões e 

discussões acerca da utilização da natureza para o desenvolvimento de um 

cosmético, que busque provocar conscientizações sobre o mal uso de tal árvore ou 

de tal mineral, devem expressar, em cada participante, o sentido e o significado do 

explorar e preservar a natureza e seu valor para o equilíbrio interplanetário. Nessa 

direção, apontam-se as possibilidades com a educação para o meio ambiente numa 

perspectiva interdisciplinar, na qual a corporeidade é o eixo básico para 

entendimento das ciências físico-biológicas, geográfica e humana, conforme afirma 

Bruhns (1997) “[...] determinadas sensibilidades podem nos conduzir a formas 

diferenciadas de comunicação com a natureza, esta não vista em oposição,mas 

onde a relação corpo/universo se insere”.  

Importante salientar que o corpo (numa visão não dicotomizada) não pode ser 

um instrumento de trabalho para a educação ambiental, ele é onde se inscrevem e 

tatuam as marcas da transformação a respeito das práticas para uma relação mais 

equilibrada com a natureza, que é também o próprio ser. As corporeidades que estão 

atreladas às atividades de aventura na natureza são pensadas aqui como “práticas 

constituíntes do projeto da Educação Física” (MARINHO, 2007, p.6), isto  é, práticas 

ligadas a visão de corpo não apenas biológico, mas “como construção cultural e sede de 

signos sociais”. Essas práticas possibilitam novas experiências motoras, e sensoriais  

(MARINHO & INÁCIO, 2007) e relacionam-se àquelas dimensões do conhecimento, 

citadas anteriormente: conceitual, procedimental e atitudinal.  

A dimensão conceitual, segundo o PCN (BRASIL, 1998) refere-se à “construção 

ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e 

representações que permitem organizar a realidade”. Os conteúdos da educação física 
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escolar, desenvolvidos através das atividades de aventura na natureza e abordados 

através dessa dimensão, permitem transmitir os conceitos ligados à essas atividades, 

bem como fazer o percurso histórico até chegar aos mesmos, contextualizando-os e 

relacionando-os à realidade que vivemos.  

A dimensão procedimental está ligada ao “saber fazer”, portanto, nas atividades 

de aventura na natureza, pode se relacionar às diferentes vivências motoras que surgem 

a partir do contato com um meio completamente diferente da “sala de aula tradicional” 

da Educação Física, a quadra. Betrán & Betrán (apud MARINHO, 2007, p.6) afirmam 

que as atividades de aventura na natureza  

“subsidiam novos padrões motores desenvolvidos em contato com a natureza, 

possibilitando diversos contextos ambientais; bem como, proporcionam um 

entorno com altos níveis de incerteza motora, oportunizando a manifestação de 
diferentes situações emocionais em inúmeras circunstâncias (estresse, dificuldade, 
risco).” 

 Além das práticas motoras diferenciadas, relaciona-se também à essa dimensão 

a contemplação da natureza, os debates e discussões que podem surgir a partir das 

vivências no meio ambiente, uma vez que pensar e produzir conhecimento também 

fazem parte dessa dimensão. Vale salientar que essas novas práticas motoras não estão 

ligadas à aptidião física, à performance, ao êxito, mas à uma nova forma de explorar o 

ambiente onde se realizam as atividades. Nesse sentido qualquer indivíduo pode realizar 

as atividades de aventura na natureza, uma vez que o nível de aptidão física não é o que 

orienta essas práticas, como ressalta Dias (2004). 

A dimensão atitudinal é uma dimensão mais global e refere-se aos valores, 

sentidos e significados do conhecimento a ser desenvolvido. À essa dimensão 

conectam-se os valores que permeiam as atividades de aventura. Dias (2004) afirma que 

essas atividades mudam o foco da competição do outro, para si mesmo e para a 

natureza, isso pode contribuir para o desenvolvimento da cooperação, do respeito 

mútuo, de uma visão mais sensível no que tange ao relaciornar-se como meio ambiente, 

da socialização e da ludicidade, já que também brincam com os elementos da natureza, 

com os riscos, as incertezas e as instabilidades (MARINHO, 2007). 

Todas as questões até aqui delineadas têm direta e inerente relação com a 

promoção da saúde. Ora como pensar a prática de atividades físicas sem pensar em 

qualidade de vida? E “como pensar em saúde ou qualidade de vida sem pensar em um 

ambiente saudável?” (GUIMARÃES et al. 2007). Cabe dizer que o conceito de saúde 

que aqui apresentamos não é aquele individualizado, puramente biológico, mas sim uma 
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concepção de que ele está ligado a aspectos sociais, culturais, econômicos e ecológicos 

da vida humana. Dessa forma o conceito de promoção da saúde se refere a um 

“conjunto de estratégias que buscariam a capacitação dos indivíduos, por meio da 

melhoria das condições sociais e ambientais e pelo incremento do nível de 

conhecimentos e de informação, para facilitar a adoção de modos de vida saudável.” 

(FARINATTI, 2008, p.41). 

 A respeito da busca pelas atividades de aventura na natureza e sua relação com a 

promoção da saúde, destaca-se a afirmação de Schwartz: 

Talvez, esta busca represente um dos motivos desencadeadores da mudança 

axiológica pela qual a área do lazer vem passando,  uma vez que tal busca supera a 
simples procura pela vivência de uma atividade, fomentando, inclusive, mudanças 

estruturais nos estilos de vida, na qualidade de vida (SCHWARTZ;  TAHARA, 

2003), nas relações humanas e na própria concepção de corpo, cuja natureza 
emocional e sensível o detecta, agora, como possibilidade de ser um verdadeiro 

espaço ecológico (SCHWARTZ, apud SCHWARTZ, 2011, p.80). 

 

Nesse sentido pode-se dizer que a prática de atividades de aventura na natureza 

pode fomentar a transformação dos valores ligados ao lazer, isto é, essas vivências 

podem gerar valores tão significativos que ressoam não apenas à novas posturas 

ambientais, mas a novos estilos de vida que colaborem para a promoção da saúde dos 

próprios indivíduos e, de forma mais holística, para uma integração deles com os 

demais elementos da natureza. Resgatamos, assim, o que Marinho e Inácio dizem:  

as atividades de aventura na natureza não devem ser entendidas como “remédio 

para todos os males”, pois valores e competências nelas manifestados não se 
reproduzem, necessariamente. Contudo, entendemos o “fenômeno da aventura” 

como uma oportunidade significativa para a vivência de emoções e sensações, que 

podem ser capazes de contribuir para mudanças de comportamentos e atitudes, 
atreladas às demais esferas da vida humana. Então, está dada uma possibilidade de 

os seres humanos estabelecerem uma relação com a natureza, diferenciada dessa 

que vem sendo empreendida na modernidade (MARINHO & INÁCIO, 2007, 

p.60). 
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CAPÍTULO 3: PERSPECTIVAS INTERDISCIPLINARES PARA UMA RUPTURA 

PEDAGÓGICA POR MEIO DAS ATIVIDADES DE AVENTURA NA NATUREZA: 

APROFUNDANDO A RELAÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

As aproximações a respeito da relação entre educação física escolar e educação 

ambiental, feitas no capítulo anterior, são pressupostos fundamentais para a análise e 

compreensão dessas atividades enquanto conteúdos da educação física escolar. Em 

primeiro plano carecia alinhavar a respeito dos conteúdos educativos das atividades de 

aventura na natureza, para legitimar a possibilidade de implementa-las à educação física 

escolar, para, em segundo plano, tornar mais densas as questões que sustentam essa 

possibilidade. Dessa forma, esse capítulo aprofunda-se nesses elementos que tornam 

possíveis essa articulação. 

De início a interdisciplinaridade será evocada aqui para a promoção das 

atividades de aventura na natureza enquanto conteúdos da E.F.E. Além dela, a 

transversalidade que envolve a educação ambiental também aparecerá como elemento 

fundamental num processo que chamaremos de ruptura pedagógica. 

As atividades de aventura na natureza ampliam uma série de conhecimentos 

trabalhados nas salas de aula e os fazem transbordar desses ambientes para fora dos 

muros da escola. Esse extravasamento de conhecimentos e sua capacidade de ampliar-se 

às demais disciplinas, que não somente a E.F.E., é que evidenciam o caráter 

interdisciplinar dessas atividades (Marinho & Schwartz, 2005). 

Entende-se por interdisciplinaridade: 

Procedimento que parte da ideia de que várias ciências deveriam contribuir para o 

estudo de determinados temas que orientam todo trabalho escolar. Respeita a 

especificidade de cada área do conhecimento, isto é, a fragmentação necessária no 

diálogo inteligente como mundo e cuja gênese encontra-se na evolução histórica do 

desenvolvimento do conhecimento. Nesta visão de interdisciplinaridade, ao se 

respeitar os fragmentos dos saberes, procura-se estabelecer e compreender a 

relação entre uma totalização em construção a ser perseguida e continuadamente a 

ser ampliada pela dinâmica de busca de novas partes e novas relações 

(PONTUSCHKA, 1993, p.13). 

A interdisciplinaridade exerce uma função de não negligenciar as 

especificidades de cada disciplina, contudo, estabelecer conexões da produção do 

conhecimento, por meio dessas especificidades, com a realidade, que não é 

fragmentada. Nessler (2009), diz que a interdisciplinaridade carrega consigo não apenas 

uma relação entre todas as disciplinas, mas um inexorável  trabalho em equipe. Isto é, 
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para que ela cumpra seu papel, deverá haver uma reformulação, não da atuação dos 

professores com relação às suas disciplinas, mas dessa atuação com relação à escola, e à 

organização da mesma. 

Nesse sentido, a relação das disciplinas deixa de ser hierárquica (o que sempre 

desfavoreceu a educação física), e passa a ser dialógica, e o projeto pedagógico acaba 

por sofrer influências nesse processo. O que era um trabalho fragmentado, engavetando 

os conteúdos, e distante da articulação entre todos os atores da educação (professores, 

pais, coordenadores, alunos) passa a ser um trabalho participativo. Esse processo, 

inclusive, permite que o aluno compreenda que a construção da sociedade se dá por 

intervenções coletivas, e que são elas que proporcionarão uma transformação da 

realidade (NESSLER, 2009). 

Pensar a interdisciplinaridade, por meio das atividades de aventura na natureza, 

também possibilita questionar a forma de organização das disciplinas da escola, 

refletindo sobre os processos históricos que levaram à atual configuração curricular,  

que serviram (e servem) aos interesses da classe dominante. A reflexão desses processos 

facilitaria um trabalho integrador na escola, trazendo à tona a ruptura pedagógica 

mencionada anteriormente. Essa ruptura parece essencial à medida que os saberes 

tornam-se cada vez mais fragmentados e o trabalho pedagógico pautado nesses 

fragmentos do saber. 

 As atividades de aventura na natureza tem um papel importante nessa ruptura a 

medida que se apresentam  como “possibilidade de novas experiências [...], além da 

articulação das diversas áreas do saber, como geografia, psicologia, educação, educação 

física, entre outras.” (FIGUEIREDO et. al., 2010, p.3).  A articulação com essas 

diferentes esferas do conhecimento, alia-se diretamente à educação ambiental, já que os 

conteúdos ligados às questões ambientais abarcam uma multiplicidade de áreas, dando a 

eles um caráter transversal (BRASIL, 1997). 

Levantar os temas da interdisciplinaridade e transversalidade, ligados à prática 

de atividades de aventura na natureza e à educação ambiental, soma à discussão a 

constatação de que as disciplinas, ainda que trabalhadas de forma integradas, possuem 

pouca relação com a vida cotiana (MELLO & TRAJBER, 2007). Dessa forma, refletir 

esses assuntos contribui para problematizar a educação física escolar, e a escola, como 

um todo. 

Como já ressaltado, as atividades de aventura na natureza fazem parte do lazer 

contemporâneo (SCHWARTZ, 2006 apud FIGUEIREDO e.t al., 2010), nesse sentido 
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pensar nelas e nas suas relações interdisciplinares e transversais sem considerar uma 

discussão em torno do lazer seria um erro. Portanto, se, em um primeiro momento, 

fazia-se necessário investigar esses dois temas, em um segundo momento cabe 

considerar, a conexão entre eles, por meio do lazer. Ou seja, de que forma se efetua a 

relação entre atividades de aventura na natureza, o lazer,  a educação ambiental e a 

educação física escolar?  

Figueiredo (et. al., 2010), afirma que: 

novas tendências no âmbito do lazer vão emergindo, sendo uma delas as 

Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN). A intenção em fazer das 

AFAN um meio de trabalhar a Educação Ambiental (EA), têm surgido 

recentemente, sendo discutida por vários autores, como Paiva e França (2007). Os 

mesmos afirmam que, a EA e a Educação Física, representam importantes 

instrumentos para desenvolver a consciência ambiental, possibilitando a relação ser 

humano-meio ambiente e suas reflexões, havendo a necessidade de buscar opções 

que viabilizem estas práticas. 

Entretanto, Silva (et. al., 2011) alerta que, para que essa articulação ocorra deve-

se estar atento a dois aspectos educativos do lazer: o lazer enquanto veículo e enquanto 

objeto de educação. No primeiro caso o lazer é compreendido como promotor do 

desenvolvimento social e pessoal dos indivíduos. Através dele os indivíduos podem 

empoderar-se de instrumentos necessários para a compreensão e transformação da 

realidade. No segundo caso, o lazer como objeto da educação, compreende que para 

realização de atividades no tempo disponível é preciso aprendizado, ou seja, é 

necessário educar-se para o lazer. 

É através da apropriação desses dois aspectos que o lazer se encaminha como 

veículo da educação ambiental e da educação física escolar, nesse último ele, além de 

veículo, é também objeto de educação. É o desenvolvimento desses dois aspectos que 

permite trazer a interdisciplinaridade, por meio das atividades de aventura na natureza, 

para a educação física escolar. Bracht (2003 apud SILVA et. al., 2011), acrescenta: “as 

diferentes disciplinas escolares (história, geografia, língua portuguesa, biologia, etc) 

devem contribuir com a educação para o lazer, a partir de suas especificidades”. Essa 

abordagem interdisciplinar extrapola os muros da escola e traz às dimensões do 

conhecimento a experimentação real dos saberes, aproximando a escola da realidade 

onde estamos inseridos e fazendo com que os alunos apropriem-se da cidade enquanto 

equipamento de lazer (SILVA et. al., 2011). 
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Além dessas questões cabe ressaltar que, se pensar o lazer por esses aspectos 

permite a melhor compreensão da realidade e sua consequente transformação, 

problematiza-lo por meio do pensamento Marxista, se faz necessário.  Mascarenhas 

(2001, p. 92 apud SILVA et. al., 2011) aproxima essas questões com a seguinte 

afirmação: “o lazer se constitui como um fenômeno tipicamente moderno, resultante das 

tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de 

vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassando por relações de 

hegemonia”. Essa aproximação permite que nos acheguemos à pedagogia histórico-

crítica, de Demerval Saviani, que não é indicada aqui como norte, mas parece ser um 

elemento pedagógico importante na fluição do trabalho que une as atividades de 

aventura na natureza e a educação ambiental, no âmbito da educação física escolar. 

 A  pedagogia histórico-crítica, segundo Saviani,  

 
“envolve a necessidade de se compreender a Educação no seu desenvolvimento 
histórico-objetivo e, por consequência, a possibilidade de se articular uma proposta 

pedagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da 

sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação” (1991, p.95-96). 
 

Essa perspectiva pedagógica baseia-se no materialismo histórico-dialético, sendo 

fundamentada nos seguintes aspectos: a interpretação da realidade, a visão de mundo, a 

práxis (relação dialética entre teoria e prática), a materialidade (organização dos homens 

em sociedade para a produção da vida), e a concreticidade (caráter histórico sobre a 

organização que os homens constroem através de sua história) (PETENUCCI; 

GASPARIN, s/d). 

Portanto a articulação dessa pedagogia com os elementos veiculados pelo lazer 

(atividades de aventura na natureza e educação ambiental) da-se no sentido dialético que 

estabelece-se a relação entre escola e sociedade. Essa relação propõe que não somente a 

escola seja determinante sobre a sociedade, mas que também a sociedade determine 

sobre ela, refletindo, assim, em uma compreensão da realidade histórico-social e das 

contradições presentes na mesma. Esse tipo de construção do conhecimento fundamenta 

uma formação mais ampla e humana, pautada não apenas nas disciplinas ou currículos 

escolares e contribuirá para superação daquelas contradições arroladas à sociedade. 

Nesse sentido, cabe finalizar esse capítulo dizendo que o papel da educação 

física escolar não é ser uma ferramenta através do qual a educação ambiental será 

desenvolvida, apropriando-se do lazer. Contudo, ela deve apropriar-se dele (tanto como 

veículo, quanto como objeto de educação) para disseminar seus conteúdos, isto é, as 
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manifestações corporais atreladas à natureza. Pensar o lazer criticamente, através das 

atividades de aventura na natureza, munirá a educação física do seu papel de transmitir 

o conhecimento que lhe cabe, não abandonando sua especificidade, mas ampliando-se 

dialógicamente às demais disciplinas do currículo. A partir daí as atividades de aventura 

na natureza poderão contribuir, por meio da corporeidade, e de maneira interdisciplinar, 

para novas formas de nos relacionarmos com o meio ambiente (PAIVA & FRANÇA, 

2007). 
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CAPÍTULO 4: PROBLEMATIZANDO DISCURSOS 

Esse capítulo se aterá a trazer questões problematizadoras, no que diz respeito as 

atividades de aventura na natureza enquanto conteúdos da educação física escolar,  

identificadas nas entrevistas realizadas com 3 docentes da rede pública de ensino, que 

cursam a especialização em Educação Física Escolar na Universidade Federal 

Fluminense. Faremos, assim, um diálogo dessas questões com a revisão bibliográfica já 

apresentada até aqui. Os entrevistados serão identificados aqui como: Entrevistado 1, 2 

e 3. 

O primeiro passo para a problematização das questões supra-citadas, foi a 

possível identificação de uma “unidade comum” entre as definições de atividades de 

aventura na natureza. A não identificação da compreensão do que são essas atividades 

implicaria a superficialização desse trabalho. Dessa observação, permitindo dialogar 

com o conceito de atividade de aventura na natureza, destacamos a fala do entrevistado 

1:  

É aproveitar da própria natureza o que ela tem já pronto, que nos oferece, 

aproveitar a própria estrutura da natureza e utilizar dela (Entrevistado 1, 2013). 

 Além dessa definição, a aproximação por uma classificação dessas atividades 

também pode ser indentificada nos entrevistados 2 e 3. 

Bungee Jumping, escalada, a própria caminhada, mesmo, dependendo do trajeto 

mais...mais difícil, né, o acesso. Uma caminhada que você tem mais força, 

resistência... (Entrevistado 2, 2013). 

Eu já participei de algumas atividades de aventura na natureza, que eu já fiz rafting, 

já fiz rapel, já fiz... já desci cachoeira abaixo na canoa (Entrevistado 3, 2013) 

Tanto as definições, quanto as classificações, articulam-se à conceituação aqui 

proposta e com a classificação feita por Betrán (2003), levando em consideração alguns 

dos aspectos, como o ambiente, a atividade por si só, e as características do participante, 

este podendo ser identificado mais claramente na fala do entrevistado 2. 

A proximidade desses discursos com o conceito de atividades de aventura na 

natureza também não se ateve à uma definição restrita à relação atividade 

física/natureza. Pode-se perceber que, em alguns momentos, os entrevistados faziam 

uma leitura contextual das atividades. Relacionando-as ao lazer e às questões 

ambientais. 



21 

 

[...] não deixa de ser um lazer (Entrevistado 1 - referindo-se à caminhada, uma das 

atividades de aventura na natureza, 2013). 

 

Bom, primeiramente, o que vem é, ir fazer trilhas, fazer atividades com eles, 

mostrando mesmo  o meio ambiente, fazer palestrar a respeito disso, seminários, 

né, eles estarem em contato diretamente com o meio ambiente. (Entrevistado 2 - ao 

responder sobre sua compreensão do que são atividades de aventura na natureza, 

2013) 

[...] iria “tá” buscando novos métodos, né, trilhas, de repente, passeios que 

pudessem fazer um estudo maior do ambiente em que vivem. (Entrevistado 3 -  

referindo-se à sua prática pedagógica com relação as atividades de aventura na 

natureza, 2013) 

 

Além de ampliar a análise das percepções desses investigados a respeito das 

atividades de aventura na natureza, essas falas revelam um pouco sobre o caráter 

interdisciplinar e transversal dessas atividades. Sobre essas questões o entrevistado 1 é 

enfático: 

Então, ao mesmo tempo que você ta ali caminhando com as crianças, ou brincando 

com as crianças, você não tá no meio do nada! Você não tá: “vamos andar por 

andar”, mas vamos andar pra descobrir, pra saber coisas, pra saber da biologia, 

saber da história, pra conhecer, né, fazer uma interdisciplinaridade, além de 

trabalhar temas transversais (Entrevistado 1, 2013) 

O entrevistado 2, afirma ainda: 

não é só educação física... você... porque não foi só os professores de Educação 

Física, por que lá a interdisciplinaridade é trabalhada ali e é muito interessante, 

muito bom (Entrevistado 2 – referindo-se a um trabalho ecológico que realizou 

com seus alunos 2013). 

De maneira mais complementar o entrevistado 3 acrescenta: 

Na verdade eu acho que com todas as disciplinas, eu não tiraria nenhuma 

disciplina, porque se você for olhar: em artes você poderia parar, sentar, vendo de 

um ângulo, desenhar uma árvore e outro colega sentar em outro ângulo e desenhar 

a mesma árvore, com angulações diferentes... Envolveria biologia, química e física, 

porque, querendo ou não, evaporação, é...calor, a mudança de temperatura dentro 
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de uma reserva ecológica, ou de cima de uma montanha, é...envolveria a questão 

dos insetos que, com certeza, iríamos nos deparar com isso. Eu acho que a história 

do local seria uma coisa também interessante, porque acho que todo local que tem 

uma mata preservada, ou uma montanha. Qualquer localidade você tem como 

montar uma coisa de história, voltada pra isso também... Geografia: a questão 

mesmo do mapa, do mapeamento do local, pra eles se ambientarem mesmo com a 

situação e conhecerem mais onde eles vivem, né (Entrevistado 3, 2013). 

Nesse sentido percebem-se as interfaces dessas atividades com a urgência da 

sistematização de propostas que visem o desenvolvimento de experiências 

interdisciplinares no campo do lazer, como sugere Silva (et. al., 2011). A urgência do 

encaminhamento dessas propostas, por sua vez, esbarra no projeto de ruptura 

pedagógica, mensionado amteriormente, que sugere uma reorganização do 

tempo/espaço escolar, bem como a participação de toda comunidade discente no 

processo de vivências extra-muros.  

Dessa forma, esses discursos confirmam, ainda, o que Bracht (2003, apud 

SILVA et. al 2011) destaca sobre a atual organização das práticas e saberes escolares, 

que confere à Educação Física uma relação mais direta com o lazer. Esse autor ressalta 

que a atribuição dessa responsabilidade à uma disciplina deve ser repensada e a escola, 

como um todo, deve assumir essa tarefa como um trabalho necessário e importante, o 

que implicaria em mudanças na cultura escolar. 

NESSLER afirma: 

Com abordagens interdisciplinares visando à integração dos processos educativos 

aqui defendidos, os estudos do meio podem fazer uma interface entre a Educação 

Física escolar, o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Ambiental e as AFAN 

(Atividades Físicas de Aventura na Natureza), em que a vivência e a exploração do 

meio natural são metodologias e estratégias para um processo educativo mais 

amplo (NESSLER, 2009, p.20). 

Juntamente a essa abordagem interdisciplinar e transversal (por meio da questão 

ambiental, que perspessa esses temas), destaca-se, na fala do entrevistado 1, a 

compreensão da pluralidade cultural enquanto outro tema que atravessa as atividades de 

aventura na natureza. Ele afirma: 

Então pode ser, apesar de não ser assim: “o tema transversal”, a aventura, mas 

quando você fala, por exemplo, de cidania, as pessoas entendem cidadania só como 

falar do cidadão em si, mas e o cidadão, por exemplo, como eu trabalho nessa 

região, que mora nessa região, o que ele tem cultural ali? (Entrevistado 1, 2013). 
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A valorização da cultura de determinada região, no desenvolvimento das 

atividades de aventura na natureza, é primordial. Isso porque essas diferenças culturais 

têm interferência direta no sentido que se dá à essas práticas. Considerar esses diversos 

sentidos é fundamental na compreensão das influências culturais que modificaram, ao 

longo anos, o entendimento a respeito dessas atividades. Além disso, segundo os PCNs 

(BRASIL, 1998), a escola deve dialogar com as diferentes formas de expressão cultural, 

considerando e valorizando a história dos diversos grupos sociais.     

Agregando outras problematizações à essa discussão, cabe ressaltar que quando 

pensamos em atividade de aventura enquanto conteúdos da educação física escolar, um 

elemento intríseco à essas atividades surge de maneira sutil, mas pertinente: o risco. A 

fala a seguir evidencia e resume a preocupação dos entrevistados a respeito dessa 

questão:  

 

“mas a gente vai ter que fazer com um certo cuidado, lógico” (Entrevistado 2 - 

referindo-se a execução de uma experiência com escalada, 2013). 

 

É importante fazer uma articulação com a literatura, e destacar que o elemento 

risco, presente e que caracteriza as atividades de aventura na natureza, é, na medida do 

possível, calculado. O risco nessas atividades, não denota, portanto, algo negativo, mas 

a possibilidade do inesperado. Se o medo, ao propor as atividades de aventura na 

natureza como conteúdos da educação física escolar, reside na possibilidade de 

acidentes, em decorrência desse elemento, Marinho & Schwartz (2005) destacam que é 

a falta de preparo dos professores que contribui para isso, não necessariamente o risco. 

Essa falta de preparo pode ser verificada em todos os entrevistados e é reflexo da 

precariedade na formação dos cursos de Educação Física no que tange às atividades de 

aventura na natureza. Sendo um campo de articulação direta com o lazer, nos seus dois 

aspectos pedagógicos (veículo e objeto), a precariedade da formação reside também 

nessa esfera. Silva , traz a seguinte conclusão: 

Ao refletir sobre a formação de profissionais educadores e gestores que possam 

qualificar a discussão sobre o lazer, inicialmente é necessário reforçar que o lazer 

se configura como um campo multidisciplinar que possibilita a concretização de 
propostas interdisciplinares, por meio da participação de profissionais com 

diferentes formações [...]. Lamentavelmente, ainda se pensa que, para atuar na área, 

não é necessário ter formação específica e aprofundada sobre 

o tema. (SILVA, et. al 2011, p.22)  
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Em último caso destacamos aqui o potencial educativo das atividades de 

aventura na natureza relacionados à educação física escolar. Para a compreensão da 

expressão desse potencial nos discursos dos entrevistados, partiremos da afirmação de 

Figueiredo (2010): 

De acordo com Marinho (2004), ao aliar as aulas de educação física com 

experiências na natureza, tem-se a possibilidade de desenvolver nos alunos 

habilidades motoras, capacidades físicas, podendo trabalhar até mesmo os 

fundamentos esportivos específicos. 

Dessa forma trabalhar com atividades de aventura na natureza na educação física 

escolar envolve não apenas a prática dessas atividades, bem como experiências motoras, 

cognitivas e emocionais ligadas à elas diretamente, mas também o desenvolvimento de 

outros conteúdos da educação física escolar por meio delas, favorecendo uma 

progressão pedagógica de alguns esportes tradicionas, bem como a promoção da saúde, 

por exemplo. Além disso, trazer a educação para e pelo lazer para o âmbito dessas 

práticas proporciona incrementar às aulas o elemento lúdico, a brincadeira, o jogo, o 

“faz de conta”, complemetando ainda esse trabalho (FIGUEIREDO, 2010). 

Para o entedimento dessas questões evidenciamos as seguintes falas: 

e por que não falar em promoção da saúde, por exemplo, é fazer uma caminhada, a 
gente pode trabalhar batimentos cardíacos, a gente pode trabalhar inúmeras coisas 

com meus alunos, falar sobre... é... quantidade de volume de oxigênio por 
segundo... (Entrevistado 2, 2013). 

Então, assim, atletismo é um tema que você pode trabalhar, porque a corrida 

começa com uma caminhada, ela não começa logo em corrida. Pode trabalhar 

também, por exemplo, um jogo de handball, você pode trabalhar a questão da 
aventura, sim, porque o handball você vai ter que trabalhar força, resistência... 

então se você tem uma região que você pode trabalhar isso, trabalho ali no barro, 
né, com tênis...várias matérias você pode trabalhar isso (Entrevistado 1, 2013). 

Primeiro, acho que eu começaria mesmo com a caça ao tesouto pra despertar neles 

o interesse nisso, e aí poderia ir introduzindo, depois da caça ao tesouro, uma 
corrida orientada mesmo, e aí iria vendo como a turma iria se integrar com a 

atividade, e caso ocorresse um interesse maior, iria ta buscando novos métodos, né, 

trilhas, de repente, passeios que pudessem fazer um estudo maior do ambiente em 
que vivem  (Entrevistado 3, 2013). 

Por fim, reiteramos que a análise desses discursos em si não visou legitimar as 

atividades de aventura na natureza, mas identificar a percepção sobre elas, e as 

possibilidades de inseri-las no contexto da educação física escolar. Esses discursos 

servem-nos como indicativos de possibilidades e não como fundamentos que 

direcionem a investigação e a implementação dessas atividades na educação física 
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escolar. Não se encerram aqui as investigações sobre a relação atividades de aventura na 

natureza/educação ambiental/educação física escolar, mas propõe-se o aprofundamento 

das diversas questões que se correlacionam através dessa relação, a saber: o lazer, a 

interdisciplinaridade, a transversalidade dos conteúdos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigar a relação entre educação física escolar, atividades de aventura na 

natureza e educação ambiental, não é tão simples quanto pode parecer. Essa 

investigação requer um intenso diálogo com a literatura disponível, que, por sinal, vem 

se apresentando ainda tímida, no que diz respeito a essa articulação e compreendê-la 

exige verificar os processos históricos que influenciam cada um desses aspectos. 

Essa contextualização histórica dos processos que interferiram nos sentidos que 

as atividades de aventura adquirem hoje é fundamental para apresentar essas atividades 

como fenômenos que se expressam, principalmente, nos momentos de lazer. Nesse 

sentido não caberia aqui retringirmo-nos às atividades em si, mas verificar como elas se 

desenvolvem a partir dos dois aspectos pedagógicos do lazer: lazer enquanto veículo e 

lazer enquanto objeto de educação. 

Trazer à tona esses dois processos, coloca as atividades de aventura na natureza 

em um plano multidimensional, isto é, apresenta-las apenas como práticas corporais 

seria negar todo o desenvolvimento social e individual e a compreensão da realidade 

que elas permitem alcançar, por meio da veiculação do lazer, bem como negar a 

necessidade de uma educação para o lazer (espaço/tempo onde essas atividades se 

expressam), oque ampliaria as possibilidades de aproveitamento dos saberes presentes 

nessas atividades. 

Esse plano multidimensional das atividades de aventura na natureza, configura-

se também nos seus aspectos interdisciplinares e nos temas transversais que os 

permeiam. Trabalhar essas atividades de forma isolada seria um erro, dessa forma a 

educação física escolar deve contribuir com suas especificidades (vivências corporais 

alternativas) e abarcar, também, as especificidades das demais disciplinas em um 

processo conjunto, participativo e global. 

  Compreende-se que as atividades de aventura na natureza, por meio de sua 

articulação com a educação ambiental, devam , sim, ser desenvolvidas pela educação 

física escolar, porque acredita-se que essa atuação conjunta permita que os alunos 

entendam a sociedade onde estão inseridos e adquiram ferramentas necessárias para 

interferir na construção de um saber que supere as contradições nela presentes.  
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