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RESUMO: 
 
Novas propostas de ensino da Educação Física escolar estão sendo 
elaboradas com o objetivo de complementar a forma tradicional de ensino 
dessa disciplina, que enfatiza os modelos esportivista e recreacionista. Novas 
discussões sobre a prática de atividades físicas fora dos ambientes formais e 
correlacionadas com a Educação ambiental estão sendo abordadas visando o 
desenvolvimento integral do indivíduo. Nesse contexto, as Atividades Físicas 
de Aventura na Natureza aplicam-se de maneira adequada, podendo ainda ser 
correlacionadas com outras disciplinas da matriz curricular do ensino 
fundamental. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi propor a Educação 
Ambiental e as Atividades Físicas de Aventura na Natureza como conteúdo da 
Educação Física Escolar no ensino fundamental. A coleta dos dados foi 
realizada utilizando-se um questionário fechado aplicado pelos pesquisadores 
a 134 alunos do ensino fundamental de diferentes escolas da rede pública de 
Maceió, Alagoas. Os dados obtidos foram distribuídos em porcentagem e 
apresentados sob a forma de tabelas. Sobre as disciplinas preferidas por estes 
alunos, foi verificado que para os estudantes do sexo masculino, as disciplinas 
mais citadas foram Matemática, Educação Física e Português. Para o sexo 
feminino, a Matemática não foi escolhida como a matéria preferida em 
nenhuma das turmas e sim Ciências, Educação Física e Português. Estas 
alunas também afirmaram que prefeririam realizar atividade de ciclismo e de 
escalada em montanha. Para os estudantes do sexo masculino, além do 
ciclismo, eles também gostariam de praticar caminhada e o rappel. No 
questionamento sobre qual a contribuição que a prática de Atividades Físicas 
de Aventura na Natureza poderia melhorar no desenvolvimento escolar, a 
maioria dos alunos do sexo masculino referiu que estas práticas melhorariam a 
concentração nas aulas. Para as alunas do sexo feminino a concentração nas 
aulas, a dedicação aos estudos e a velocidade de raciocínio seriam 
beneficiadas pela prática das Atividades Físicas de Aventura na Natureza. Com 
base nos resultados do estudo, a implementação das Atividades Físicas de 
Aventura na Natureza como complemento do conteúdo da Educação Física 



Escolar no ensino fundamental seria bastante favorável ao desenvolvimento 
escolar destes alunos. 
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ABSTRACT: 
New proposals of Physical Education school teaching are being developed with 
the aim to complement the traditional form of teaching. New discussions on the 
practice of physical activities outside the formal environment and correlated with 
the environmental education are being discussed targeting the development of 
the person. In this context, the Physical Activities of Adventure in Nature apply, 
in an appropriate manner, and may also be correlated with other disciplines of 
the matrix of teaching basic curriculum. Thus, the purpose of this study was to 
propose the Environmental Education and the Physical Activities of Adventure 
in Nature and content of the Physical Education School in basic education. The 
data was performed using a questionnaire applied by researchers to 134 
students from different schools of basic education of the public school of 
Maceio, Alagoas. The data were distributed in percentage and presented in the 
form of tables. About the disciplines preferred by these students, it was found 
that for male students, the subjects most cited were Mathematics, Physical 
Education and English. For females, the mathematics was not chosen as the 
preferred area in any of the classes, but Sciences, Physical Education and 
English. These students also said they would prefer to carry out activity in 
cycling and mountain climbing. For male students, in addition to cycling, they 
also would like to practice trekking and the rappel. In questioning about what 
the contribution that the practice of Physical Activities of Adventure in Nature 
could improve in the development school, the majority of male students said 
that these practices improve the concentration in the 
classroom. For female students to concentrate in class, the dedication to 
studies and the speed of reasoning would be benefited by the practice of 
Physical Activities of Adventure in Nature. Based on the results of the study, the 
implementation of the Physical Activities of Adventure in Nature in addition to 
the content of the Physical Education School in basic education would be quite 
favorable to the development of school pupils. 
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INTRODUÇÃO 
O debate em torno da especificidade da Educação Física Escolar vem 
amadurecendo desde a década de 80, período em que novas propostas foram 
elaboradas com vistas à superação do modelo tradicional de ensino. Até os 
dias atuais várias foram as reflexões e proposições realizadas na área em 
busca de uma identidade. Apesar disso, ainda o que observamos na maioria 
dos casos, sobretudo na Educação Física Escolar, são aulas baseadas nos 



modelos esportivista e recreacionista, nos quais o professor desenvolve os 
quatro esportes tradicionais (futsal, handebol, voleibol e basquete) ou, no 
segundo caso, entrega a bola aos alunos se eximindo do ato educativo 
(RODRIGUES; DARIDO, 2006). 
 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) o aluno deve conhecer 
e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 
relação à sua saúde e à saúde coletiva. 
 
Neste aspecto, o corpo envolve diferentes sentidos e significados (polissemia) 
e também a ele são atribuídos diferentes valores (dicotomias) em oposição a 
outros elementos, como a mente, a alma ou o próprio ambiente. Como 
relacionar essas questões ao processo de ensino e aprendizagem é o desafio 
que temos na Educação Física Escolar (NETO; LORENZETTO, 2005). 
 
Comumente, a prática de atividades físicas não é vista como espaço para a 
aprendizagem, isso acontece porque foi constituída uma idéia de que só é 
possível aprender quando o indivíduo dedica-se por horas à leitura nos livros. A 
intenção aqui não é tirar o mérito da teoria, mas romper com a idéia de que a 
prática, especialmente a de atividades físicas fora do ambiente formal, não 
produz conhecimento e, que por isso, ela tem menos valor (COIMBRA, 2006). 
 
Para correlacionar o meio ambiente e a Educação Física Escolar, os alunos 
precisam ser capazes de se perceberem integrantes, dependentes e agentes 
transformadores do ambiente, identificando seus elementos e as interações 
entre eles e contribuindo ativamente para a melhoria deste. Vale salientar que, 
o ambiente deve estar presente em todos os espaços que educam o cidadão, 
desde praças e reservas ecológicas até chegar ao sistema educacional, este 
considerado como um dos locais privilegiados para a consecução da educação 
ambiental (REIGOTA, 1994 apud VARGAS; TAVARES, 2004). 
 
Neste ponto, Medina e Santos (2000), justificam a inserção da Educação 
Ambiental no currículo, no sentido de uma renovação educativa escolar 
visando uma melhoria na qualidade de ensino, respondendo às necessidades 
cognitivas, afetivas e éticas, capazes de contribuir para o desenvolvimento 
integral do sujeito. Além disso, o meio físico de realização dessas atividades é 
extremamente rico. Elas são praticadas em ambientes naturais, com diferentes 
paisagens, apresentando uma diversidade em flora, fauna e relevos. Por ser na 
natureza a prática de tais atividades pode ser alterações climáticas, entre 
outros imprevisíveis acontecimentos. 
 
Entretanto, para que as Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFANs) 
sejam propostas como conteúdo da Educação Física, o primeiro passo deve 
ser uma análise do conteúdo educativo dessas práticas e da possibilidade de 
correlacionar este conteúdo com os assuntos ministrados em outras disciplinas 
da grade curricular do ensino fundamental. 
 
Dessa forma, professores das outras disciplinas podem estar presentes 
durante estas atividades e auxiliar na inter-relação dos conteúdos das aulas de 



educação física. Por exemplo, o professor de Geografia pode em uma aula de 
escalada abordar os tópicos sobre o relevo do local ou os tipos de rocha 
encontrados; o professor de Ciências pode abordar a vegetação e a fauna 
encontradas durante uma aula de trekking (caminhada); o professor de 
Matemática pode explorar medidas de distâncias e diversos cálculos durante 
diferentes atividades realizadas na natureza. 
 
Com esta nova proposta de Educação Física Escolar, a aprendizagem é 
compreendida, de acordo com Brito (1997) como um processo que envolve as 
esferas cognitivas, afetivas e motoras considerando a existência dessas três 
esferas profundamente inter-relacionadas, a ponto de que alterações ocorridas 
em uma destas produzem alterações nas demais, promovendo assim, a 
dinâmica para o aprendizado. 
 
Repensando as AFANs, como atividade praticada no âmbito do lazer, pode-se 
notar que essa vivência tem a possibilidade de interferir com alterações nas 
três esferas apontadas por Brito (1997), promovendo determinados 
aprendizados como, velocidade de raciocínio, relação interpessoal, habilidades 
físicas etc. 
 
 
OBJETIVO 
 
Propor a Educação Ambiental e as Atividades Físicas de Aventura na Natureza 
como conteúdo da Educação Física Escolar no ensino fundamental 
 
 
METODOLOGIA 
A amostra foi composta por 134 estudantes de ambos os sexos, abrangendo 
uma faixa etária entre 12 e 19 anos de idade, alunos do ensino fundamental de 
várias escolas da rede pública de Maceió, Alagoas. 
 
 
Coleta de dados 
Para o desenvolvimento dessa etapa, foi utilizado um questionário fechado, 
como instrumento para a coleta dos dados. Este questionário foi aplicado pelos 
próprios pesquisadores, durante o projeto Maratona dos Esportes realizado no 
SESC (Serviço Social do Comércio) – DR Alagoas. 
 
 
RESULTADOS 
 
Os dados obtidos foram analisados por meio de percentual e apresentados em 
forma de tabelas. Foram entrevistados 134 alunos do ensino fundamental. 
Destes, 58 estudantes eram do sexo masculino e 76 do sexo feminino. 
 
Tabela 01 - Disciplina que os alunos do ensino fundamental mais gostam 
 
Disciplinas que os 
alunos mais gostam 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Ciências 15,8% 28,6% 19% 12,3% 20% 11,8% 14,3% 16,7% 



Educação Física  15,8% 28,6% 38,1% 37,5% 33,3% 41,2% 14,3% 16,7% 

Geografia 9,5% - - - - 5,8% 14,2% 5,5% 

História  15,8% 9,5% 14,4% 8,5% 13,4% 11,8% - 11,1% 

Matemática  42,1% 9,5% 19% 12,5% 33,3% 17,6% 28,6% 22,2% 

Português  10,5% 14,3% 9,5% 29,2% - 11,8% 28,6% 27,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
   
Quando perguntados sobre as disciplinas preferidas em cada série (Tabela 01), 
foi observado que 42,1% dos alunos do sexo masculino da quinta série 
preferem a disciplina de Matemática. Porém, os alunos da sexta série (38,1%) 
afirmaram preferir a disciplina de Educação Física. Na sétima série houve um 
empate (33,3%) na opção de Educação Física e Matemática para os alunos do 
sexo masculino. Enquanto na oitava série, a preferência dos mesmos ficou 
entre as disciplinas de Português e Matemática (28,6%). 
 
Para o sexo feminino, a Matemática não foi escolhida como a matéria preferida 
em nenhuma das turmas. As alunas da quinta série afirmaram gostar mais das 
disciplinas de Ciências e Educação Física (28,6%). Sendo esta última também 
afirmada como a disciplina preferida para as alunas da sexta (37,5%) e sétima 
(41,2%) séries. Enquanto as alunas da oitava série preferiram a matéria 
Português (27,8%). 
 
 
Tabela 02 - Atividades Físicas de Aventura na Natureza que mais 
despertam o interesse nos alunos 
 
Atividades Físicas de 
Aventura na Natureza 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Caminhada 12% 25,8% 13,3% 19% 15,4% 21,6% 25% 21,7% 

Canoagem - 11,4% 13,3% 14,3% 15,4% 10,8% 6,3% 8,8% 

Ciclismo 56% 28,6% 36,7% 28,6% 53,8% 13,6% 25% 30,4% 

Escalada em montanha 24% 22,8% 20% 33,3% 7,7% 32,4% 18,7% 21,7% 

Rappel 8% 11,4% 16,7% 4,8% 7,7% 21,6% 25% 17,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Com relação à quais atividades físicas de aventura na natureza que estes 
alunos gostariam de praticar, pode-se observar que para todos os alunos do 
sexo masculino entre a quinta e sétima séries do ensino fundamental, a 
atividade que eles mais gostariam de participar é o ciclismo (56%). Porém, para 
os alunos da oitava série, houve um empate na preferência entre três 
atividades diferentes: (25%) ciclismo, caminhada e o rappel. Já para o sexo 
feminino, a quinta e oitava séries preferiram o ciclismo (30,4%). Porém, a sexta 
e sétima séries, afirmaram desejar praticar uma outra modalidade não citada 
por nenhuma turma do sexo masculino: a escalada em montanha (33,3%), 
como pode ser visto na tabela 02. 
 
 
Tabela 03 – Contribuição das Atividades Físicas de Aventura na Natureza 
no desenvolvimento escolar 
 



Contribuição das 
AFAN no 
desenvolvimento 
escolar 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série 

Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Maior velocidade de 
raciocínio  

21,7% 25,6% 29,5% 21,3% 50% 28,6% 23,5% 38,9% 

Melhor concentração 
nas aulas  

43,5% 28,2% 35,3% 31,9% 25% 31,4% 35,3% 16,7% 

Melhor convivência com 
os professores  

26,1% 18% 11,7% 14,9% 8,3% 5,7% 29,4% 22,2% 

Ser mais dedicado aos 
estudos  

8,7% 28,2% 23,5% 31,9% 16,7% 34,3% 11,8% 22,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

AFAN = Atividades Físicas de Aventura na Natureza 
 
 
No questionamento sobre qual a contribuição que a prática de Atividades 
Físicas de Aventura na Natureza poderiam melhorar no desenvolvimento 
escolar (Tabela 03), a maioria dos alunos do sexo masculino (43,5%) referiram 
que estas práticas melhorariam a concentração nas aulas. Somente os alunos 
da sétima série (50%) afirmaram que estas atividades forneceriam maior 
velocidade de raciocínio. Para as alunas do sexo feminino da quinta e sexta 
séries, uma maior concentração nas aulas e um auxílio na dedicação aos 
estudos (31,9%), seriam os benefícios da prática das Atividades Físicas de 
Aventura na Natureza. Para as alunas da sétima e oitava séries, estas 
modalidades diferentes de atividades físicas melhorariam a dedicação nos 
estudos e a velocidade de raciocínio, respectivamente. 
 
 
CONCLUSÃO 
Com base nos resultados do estudo, propõem-se as Atividades Físicas de 
Aventura na Natureza como complemento do conteúdo da Educação Física 
Escolar no ensino fundamental. Essa proposta deve-se ao fato de que a 
maioria dos alunos referiu a Educação Física como a disciplina de que mais 
gostam. Além disso, a prática de Atividades Físicas de Aventura na Natureza 
conforme já discutimos é capaz de contribuir para o desenvolvimento integral 
do indivíduo. E os alunos entrevistados manifestaram o desejo de experimentar 
novos desafios e emoções, fato este que corrobora a necessidade de uma 
renovação educativa escolar visando uma melhoria na qualidade de ensino. 
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