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A Base Nacional Comum Curricular entende as práticas corporais de aventura como 
uma unidade temática que tem porfinalidade explorar expressões e formas de 
experimentação corporal que envolvam situações de imprevisibilidade apresentando 
um ambiente desafiador aos alunos nas aulas de Educação Física(EF). Apesar de 
algumas dificuldades, especialmente quanto ao elevado preço dos materiais e a falta 
de apoio de alguns gestores das escolas, temos buscado materializar essa unidade 
temática em nosso fazer docente. Objetivo: Relatar parte das experiências obtidas 
por meio de um evento intitulado Radicalizando na Escola, ocorrido em uma escola 
pública da Rede Estadual do Espírito Santo, situada na periferia da cidade de Serra, 
durante o ano letivo de 2017, que correspondeu à culminância das práticas corporais 
de aventura trabalhadas durante o segundo trimestre do referido ano e em 
comemoração ao dia do estudante. Descrição da Experiência: Durante um 
trimestre inteiro o professor de Educação Física da referida escolavinha trabalhando 
como conteúdos práticas corporais de aventura tais como slack line, tirolesa, falsa 
baiana e carro de rolimã com seus alunos nos Ensinos Fundamental I e II, nos 
turnos matutino e vespertino. Vendo o interesse nas práticas corporais de aventura 
por parte dos alunos das turmas para as quais ele não dava aula ele decidiu 
organizar o “Radicalizando na Escola”, estendendo a oportunidade aos alunos da 
Educação de Jovens Adultos do turno noturno. Para tanto ele solicitou o apoio de 
acadêmicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da UFES 
que participaram com enorme desenvoltura do evento. Impactos da Experiência: 
Os alunos experimentaram as práticas corporais de aventura supracitadas 
organizadas em circuito. Todos que quiseram participaram do evento independente 
de tamanho, cor, peso, preferências até mesmo de suas deficiências, incluindo aqui 
alunos com síndrome de Down, autistas e outro com múltiplas deficiências 
(cadeirante, deficiente intelectual, com sonda no abdômen), indicando assim um 
forte caráter inclusivo das práticas corporais de aventura trabalhadas. Esse fato ficou 
ainda mais nítido diante de toda a mobilização que foi gerada entre os alunos do 
noturno para que aquele colega com múltiplas deficiências pudesse ser içado para 
participar da tirolesa. Conclusão: O evento em questão não ocorreu de modo 
isolado, foi uma prática pedagógica tratada ao longo do trimestre e que teve a 
culminância no referido evento. O trato dessa unidade temática numa perspectiva 
mais avançada é possível eas participações efetivas de colaboração dos alunos nos 
dão pistas para composições. Por fim, é possível apontar as práticas corporais de 
aventura como muito propícia para desenvolver a inclusão no espaço escolar, 
apesar de compreendermos que uma aula de Educação Física inclusiva depende 
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muito mais da postura do professor e de sua metodologia de trabalho do que 
propriamente dos conteúdos trabalhados. 
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