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1 INTRODUÇÃO 
 

Como é vista a educação física no mundo contemporâneo? Através de tal 

questionamento, surgiu o intuito para com a elaboração deste trabalho, tendo como foco 

principal disseminar alternativas às práticas pedagógicas, essas compreendidas nos esportes 

radicais para serem aplicadas nas aulas de educação física. Foram abordadas teorias relativas 

à expansão do consumo esportivo na sociedade contemporânea, baseando-se paralelamente no 

fato de o esporte atual se apresentar em certa medida, como uma das poucas maneiras de o 

homem contemporâneo se expressar instintivamente na atual sociedade. 

A ampliação e ou universalização do acesso ao ensino obrigatório no país é um fato. 

Por um lado, a distinção entre a função da escola em relação à origem social dos alunos, 

trouxe importantes contribuições para uma melhor compreensão da complexidade dessa 

instituição. Já por outro lado, parece ter desembocado, novamente, numa concepção abstrata 

de escola, em particular em relação à escola pública, como sendo aquela que, voltada 

fundamentalmente para a educação das crianças das camadas populares, cumpre o papel de 

reprodutora das relações sociais e de apoio à manutenção das relações de trabalho.  

Portanto a escola, para desempenhar seu papel social, não se limita apenas oferecendo 

cultura/conhecimento valorizado. Existe na moderna sociedade urbano-industrial, dentro de 

condições histórico-sociais determinadas, que o ambiente escolar favoreça e estimule a 

formação de cidadãos críticos, autônomos e criativos.  

Tendo em vista a educação física que se renova, recria e aprimora seus conceitos, 

conteúdos e didáticas, é preciso se atentar para a educação física contemporânea e propiciar 

novas atividades no âmbito educacional. É necessário fazer reflexões e discussões 

acadêmicas, com estudiosos e colegas de profissão compromissados com as crianças e jovens, 

assim como com a educação de maneira holística, visando propiciar novas atividades sobre a 

ótica dos esportes radicais, de ação e de aventura, fenômeno reconhecido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), mas que não se encontram no âmbito escolar.  

A partir da década de 1980, houve um crescimento no número de praticantes dos 

chamados “esportes radicais” que se dividem da seguinte forma: as atividades exercidas em 
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centros urbanos como o skate, leparkour ou freerunning, sandboard, patins, rapel entre 

outros, e os praticados na natureza a exemplo do surf, trilha, mountain bike, corrida de 

aventura, mergulho, paraquedismo, etc., sendo essas algumas modalidades consideradas 

esportivas, que vêm ganhando destaque no cenário local, regional, nacional e até mesmo 

internacional. 

Convém frisar que a abordagem do tema a partir da perspectiva que se propõe é 

apenas uma dentre inúmeras outras possíveis e, que este se trata de um texto argumentativo, 

não tendo assim a pretensão de traçar diretrizes metodológicas, nem tão pouco excluir outras 

possibilidades de abordagem.  

 Assim, este artigo é designado como de cunho exploratório e tem como objetivo 

referenciar processos reflexivos para com a temática dos esportes radicais partindo da 

hipótese de que seu conceito, denominação, classificação e caracterização, isto é, sua tese 

atual necessita de ponderação crítica baseada nos aspectos do movimento. Além disso, há 

também a necessidade da sua origem histórica, etimologia, condições psicológicas e das 

relações sociais próprias dessas práticas, para que se possa propor um modelo teórico viável 

que atenda as aspirações da educação física, abrindo a visão sobre o tema e ampliando a 

possibilidade de novas superações conceituais vindouras.  

Essa pesquisa foi desenvolvida estabelecendo um debate entre os autores pesquisados, 

com dedução reflexiva sobre a problemática apresentada, tendo em seu processo 

metodológico referências primárias, essas através de livros, artigos e revistas científicas, 

parâmetros curriculares da educação física, dentre outros utilizados, analisando assim os 

significados e valores sobre o assunto. 

 
2 FUNÇÃO SOCIAL E OBJETIVOS DA ESCOLA 
 

A educação pode ser exercida de duas maneiras: a educação formal que é 

sistematizada, programada, ininterrupta e possui um local adequado para realização do 

processo ensino-aprendizagem, e a educação informal, esta aleatória, indeterminada e 

adquirida com o cotidiano em lugares diversos, como por exemplo, família, comunidade 

dentre outros. Os meios de comunicação também são uma forma de aprendizagem informal, 

pois, sociabilizam, comunicam e transmitem informações e conhecimentos. 

Portanto, a função da instituição de ensino é garantir o processo de transmissão, 

sistematização e assimilação de conhecimentos e habilidades que são produzidos de geração 
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em geração pela humanidade, auxiliando assim que as novas gerações venham a interagir e 

intervir na sociedade. 

De acordo com Resende (1997), os conhecimentos e habilidades são valores 

humanistas e democráticos, técnicos, científicos, estéticos, artísticos ou culturais. Este 

patrimônio sociocultural possui dimensões universais independentemente de lugar geográfico, 

político e social representando as sociedades ou comunidades. 

Na visão de Barroso (2005), a organização e a gestão escolar devem constituir uma 

realidade composta e dividida entre múltiplas atividades sociais. As que mais se destacam 

correspondem à educação, instrução, formação, animação, alimentação, lazer, apoio social, 

convívio intra e inter-relacional e a ação comunitária. 

Através desta ideia, Barroso (2005) cita intervenções e intervenientes para o 

desenvolvimento e transmissão de dados na escola, sendo elasescola, alunos, seus pais e 

professores.A necessidade de reforçar a dimensão local da escola obriga a uma nova 

recomposição das forças em presença, e em torno de uma questão central da ética do serviço 

público que é a definição do bem comum local. 

O Estado e a sua administração, seja ela direta ou indireta, têm como base a 

legitimidade democrática da sua constituição, atribuições, competências e modos de 

funcionamento, tendo como sua principal intenção garantir igualdade e eficácia do serviço 

público de educação. Já os alunos e suas famílias, com base na legitimidade dos seus direitos 

de cidadãos, interessados e afetados pelo serviço público de educação, têm como principal 

finalidade exercerem o controle social sobre a escola, no sentido de responsabilização e 

participação direta em debates, acordos, compromissos e decisões necessários à definição, 

construção, execução e avaliação do projeto educativo comum de escola. 

Em seguida, os professores com base na legitimidade das suas competências 

profissionais, e enquanto cidadãos responsáveis pela prestação de um serviço público têm 

como principal finalidade, assegurarem as atividades e tarefas necessárias à realização da 

missão educativa da escola, no quadro das suas atribuições próprias, por meio do caráter 

social, histórico, cultural e cívico quer com os alunos, suas famílias e a comunidade. 

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, 

ainda nos dias de hoje, existe a necessidade de que esta seja estudada, no sentido de progredir 

nos seus ciclos e processos, e que ofereça as condições mínimas necessárias de infraestrutura 

para as instituições de ensino. A ampliação do número de alunos, a contratação de novos 

professores, o aumento de turnos e a manutenção das escolas são fatores que favorecem a 
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universalização do acesso à escola, permitindo a alunos de condições pessoais, familiares, 

sociais e financeiras passarem a frequentá-la. 

Conforme Bueno (2001), o fracasso escolar ocorre pela teoria da carência cultural e 

pela teoria do distúrbio de aprendizagem que atinge o alunado das camadas populares, sendo 

consequências de um processo histórico e gestores de políticas públicas. 

Ainda de acordo com Bueno (2001, p.28) entende-se que: 
 

“Se, em épocas passadas, os processos de seletividade escolar eram mais 
visíveis, como, por exemplo, a não-oferta de vagas a todos ou os processos 
de reprovação nas séries iniciais, com a pressão dos órgãos centrais para a 
diminuição da reprovação e consequente repetência escolares, hoje, uma 
parcela significativa do alunado tem permanecido na escola sem que dela 
tenha usufruído, ou melhor, de forma ainda mais explícita, as crianças 
permanecem na escola, obtém registros de progresso escolar (como, por 
exemplo, a passagem de uma série para outra mais avançada), mas 
praticamente nada aprendem. A quantidade de analfabetos funcionais é a 
comprovação mais evidente desse processo”. 
 

Sabe-se que a educação básica no Brasil é formada pela união da educação infantil, do 

ensino fundamental e do ensino médio. Sua finalidade é o desenvolvimento do aluno e sua 

preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. O 

objetivo da educação básica é fazer com que os alunos permaneçam mais tempo frequentando 

as instituições de ensino, demonstrando assim que para formar o cidadão é necessário que este 

conclua o ensino médio, diferentemente do que ocorria nas estruturas didáticas das LDB’s 

anteriores, onde havia vários momentos de conclusão como primário, ginásio e colégio, o que 

facilitava o processo de seleção e evasão escolar. (DARIDO; RANGEL, 2005). 

Igualmente, na atual LDB existem além do ensino regular as seguintes modalidades de 

ensino: educação de jovens e adultos (EJA) que é o antigo ensino supletivo, voltado para 

aquelas pessoas que não conseguiram concluir o ensino fundamental (EJAEF) e o ensino 

médio (EJAEM). Além destes, tem-se a educação profissional que é o antigo ensino técnico, 

um complemento à formação básica do aluno, sendo oferecido com o ensino regular ou 

através da educação continuada, além da educação especial, voltada as pessoas portadoras de 

necessidades especiais que deve ser oferecida pela rede regular de ensino, incluindo assim os 

alunos de forma ampla na comunidade escolar. (BRASIL, 1996). 

Sendo assim, visando os valores humanistas e democráticos, cabe à escola a função 

político-social da conservação e da renovação dos conhecimentos produzidos e acumulados, 

para que os cidadãos assumam a responsabilidade de continuarem a construção de uma 

sociedade, com o fim de promover o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, além 



6
 
de produzir o bem-estar e a qualidade de vida, independentemente de classe social, faixa 

etária, religião e situação financeira. 

No entanto, o ciclo da educação básica fornece os instrumentos necessários, as 

experiências e os conhecimentos que são demandados do processo histórico-cultural. A escola 

não possui poderes de promover transformações políticas, econômicas, sociais e culturais 

desejadas, dependendo da sobremaneira da qualidade e efetividade do processo educativo 

para contribuírem para a formação do individuo autônomo, crítico e criativo. (BRASIL, 

1998). 

O objetivo da escola é garantir o processo de transmissão, sistematização e 

assimilação de conhecimentos para que as novas gerações venham interagir e intervir na 

sociedade, independentemente da posição geográfica política e social da escola nas 

comunidades. Para Resende (1997), a função da escola é contribuir para o desenvolvimento 

da personalidade e potencialidade dos indivíduos. 

Resende (1997, p.28) ainda faz referências à escola no sentido de que ela vai: 
 

“Fornecendo condições para o autoconhecimento, para qualificar o homem, 
com instrumentos básicos, para o mundo do trabalho, para demonstrar, numa 
perspectiva crítica, os ideais, possibilidades, paradoxos e contradições das 
formas e meios de produção, para fornecer instrumentos de compreensão e 
intervenção na realidade social”.  

 

Aqui, fica nítido que não se pode tratar cada instituição de ensino de maneira 

semelhante, uma vez que cada uma delas tem sua identidade própria. Portanto, deve-se buscar 

políticas educacionais para ampliar a qualidade do ensino e propor alternativas, tais 

comomanutenção e construção de escolas, ampliação do númerode turnos e de alunos por 

turma, ampliação do número de professores, política de reajuste de salários dos servidores 

públicos, capacitação de servidores e professores entre outras. 

Através deste referencial, fica visível que a instituição de ensino como uma prática 

sociocultural possibilita um repertório de conhecimentos e habilidades enquanto disciplina, 

oferecendo compreensão e reflexão sobre a prática social como significados, sentidos, códigos 

e valores para formação de cidadãos. 
 

2.1 O Currículo da Escola e da Educação Física 
 

Apesar da análise das formas pelas quais as desigualdades sociais se manifestam na 

sociedade, a educação faz um importante diferencial nesse processo. Para Marx & Engels 

apud Santos (2009) a escola é um dos instrumentos de dominação sobre a sociedade, 
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cumprindo bem o papel da ideologia capitalista, pois sob o domínio do capitalismo, sempre 

atendeu aos interesses da classe dominante. 

Entretanto, existe um conjunto de relações onde de um lado tem poder econômico 

político e cultural na sociedade, e no outro os modos pelos quais se pensa, sistematiza e avalia 

a educação. A educação assume dimensões dialéticas distintas numa congruência entre 

políticas educacionais, diretrizes curriculares e sistemas de ensino, sendo essas dimensões que 

referem às questões pedagógicas voltadas para a livre iniciativa e preparação para o mercado 

de trabalho. 

A instituição escolar atua na seleção e distribuição do conhecimento, e esta é 

reprodutora do modo estratificado pelo qual está constituída a sociedade. Para Saviani (2006), 

o currículo funciona como um dispositivo de seleção da cultura, um seletor de conhecimento 

de modo a torná-lo acessível aos diferentes grupos, de acordo com as necessidades do 

controle e da maximização da produção. 

A escola cria conhecimento técnico-administrativo em alto grau para empresas 

econômicas, e o currículo ocupa papel importante na concretização do controle social no 

campo da educação, auxiliando na promoção ao conhecimento independente de classe, raça e 

sexo. 

No currículo escolar, tem que se fazer constar ideias de unidade, ordem e sequência 

dos elementos de um curso, bem como as subjacentes. Aspira organização, controle, plano e 

método do ensino. A ideia de currículo é mantida pela ordem com finalidade de sequência 

interna e de disciplina com a finalidade de coerência estrutural. 

De acordo com Saviani (2000), o ensino deve ser rigoroso, buscando um melhor 

entendimento do campo de estudo o qual está intrínseco cada discente, tendo as normas 

promovidas pela progressão dos esboços. O currículo evolui em ligação as questões 

pedagógicas da escola conforme sua região, história, cultura, ciência e tecnologia. 

A construção do currículo escolar aparece com a sistematização de três grupos 

representados pela escola, família e sociedade. Certamente deve ser construído com os 

seguintes atores: direção da escola, professores, pedagogos, funcionários, alunos, pais de 

alunos e comunidade, onde serão discutidos múltiplos temas e aspectos, proporcionando a 

descoberta da interdisciplinaridade. 
 

“[...] a concepção de educação enquanto conscientização, realizável 
mediante uma pedagogia emancipadora, que tem como princípios 
norteadores: a relação dialógica; a formação da consciência crítica; a 
desmistificação do saber; a ênfase nos processos de produção do 
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conhecimento mais que no seu produto; a pesquisa participante, entendida 
como criação coletiva, com a flexibilidade metodológica que permita 
questionar o conhecimento e encontrar respostas a partir da vivência do 
aluno”. (SAVIANI, 2000, p. 37). 
 

Referenciando os PCN’s, os mesmos constituem uma proposta curricular concisa e 

objetiva, não obrigatória, porém bastante significativa, que serve como ferramenta didático-

pedagógica ao professor e até mesmo para a fundamentação de propostas curriculares 

estaduais e municipais. Baseia-se em uma abordagem cidadã, que tem por intuito contribuir 

com uma formação crítica do aluno, sendo esta um elemento, de fundamental importância 

para o homem em seu processo como agente modificador do meio. Sendo assim, sua 

finalidade vai além do consistir em si mesma, pois esta abordagem se encontra em constante 

mutação. 

No tocantea educação física, visa à inserção e integração dos alunos à cultura corporal 

do movimento, tratando os conteúdos desta, o jogo, esporte, danças, ginástica, lutas e 

conhecimentos sobre o corpo em suas diversas dimensões, sejam elasprocedimentais, 

atitudinais ou conceituais, tendo por estratégias principais as vivências de tais conteúdos. É 

através desta visão que a avaliação se configura em um processo que venha a favorecer a 

autonomia dos alunos de forma crítica, a fim de analisar o próprio processo de ensino-

aprendizagem. (DARIDO; RANGEL, 2005). 

É importante salientar que na prática docente não há possibilidade de se dividir os 

conteúdos das dimensões. Segundo Darido & Rangel (2005), a autonomia do aluno é 

facilitada a partir do momento em que o mesmo conhece a importância da atividade física e 

seus benefícios, as melhores maneiras de praticá-las e o contexto de diferentes culturas 

corporais.  

O currículo da educação física segue a hegemonia dos interesses das classes sociais na 

ordem política, econômica, intelectual e moral. Esse processo é histórico e sua ação prática é 

transformar a sociedade de forma que os trabalhadores possam usufruir do resultado de seu 

trabalho, atendendo as necessidades da sociedade capitalista. 

O projeto político-pedagógico deve serapresentado logrando o consenso dos sujeitos, 

configurando pedagogias emergentes.Nesse sentido, Santos (2009) diz que no 

desenvolvimento deste projeto, cuja reflexão vincula-se à construção ou a manutenção, são 

determinados através dos interesses das classes, levando a crer que a escola em seu currículo 

possibilita ou deveria possibilitar o acesso a diversas culturas, facilitando assim o processo de 

produção e manifestação histórico-cultural. 
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Entretanto, quando foi dito o termo histórico-cultural, leva-se em consideração o 

conjunto de disposições e das qualidades daquilo que é cultivado, ou seja, conhecimentos de 

competências cognitivas gerais, capacidade de avaliação inteligente, julgamento coletivo e 

individual e matéria intelectual e artística. Esse cultivo são traços característicos do modo de 

vida das comunidades ou grupos, e também são considerados seus aspectos cotidianos e os 

mais triviais que serão processados dentro da educação física. 
 

“Trata-se de um movimento próprio da escola que constrói uma base 
material capaz de realizar o projeto de escolarização do homem. Esta base é 
constituída por três pólos: o trato com o conhecimento, a organização escolar 
e a normalização escolar. Tais pólos se articulam afirmando/negando 
simultaneamente concepções de homem/cidadania, educação/escola, 
sociedade/qualidade de vida, construídas com base nos fundamentos 
sociológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, psicológicos, biológicos, 
entre outros, expressando a direção política do currículo. Essa direção se 
materializa de forma implícita ou explícita, orgânica ou contraditória, 
hegemônica ou emergente, dependendo do movimento político-social e da 
luta de seus protagonistas educadores e alunos, que buscam afirmar 
determinados interesses de classe ou projetos de sociedade, em síntese, o 
projeto político pedagógico escolar”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 
18). 
 

Perpassando pelo Estado de Sergipe, a Secretaria Estadual de Educação (SEED/SE) 

elaborou no ano de 1998, após análise de ações e pesquisas significativas do Departamento de 

Educação Física (SEED/DEF) a proposta curricular da educação física para o Estado em um 

documento único. O intuito do referido documento é orientar a prática da educação física por 

parte dos professores das escolas estaduais. 

Este manual recebeu o título de “Subsídios dos Conteúdos da Educação Física” e 

segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que aborda que a educação física é 

componente curricular obrigatório as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais. 

Dessa maneira, o projeto foi sistematizado dentro da realidade concreta do Estado de 

Sergipe, verificando-se a vida social e cotidiana dos profissionais de educação física, do corpo 

docente e das políticas educacionais desenvolvidas dentro da concepção da educação e da 

educação física. Como não existia até aquele momento interesse político e mecanismos 

históricos da burguesia para garantir acesso do conhecimento à classe trabalhadora, o referido 

manual teve relevância no cenário educacional sergipano, pois no momento da sua 

publicação, houve críticas ao tratar da metodologia e avaliação. Sendo assim, o subsídio 

garante que: 

“O método deve apontar o incremento da atividade criadora e de um sistema 
de relações entre os homens [...]. Para que ocorra uma avaliação coerente, 



10
 

necessário se faz que se tenha clareza do projeto histórico que se pretende, 
dos objetivos, das atividades e dos procedimentos fundamentais, que 
possibilitarão esta aquisição”. (SERGIPE, 2000, p. 96-97). 

 

Isto comprova a quebra da concepção tradicional do ensino que sempre está em 

evidência. À proposta curricular exerceu função social e não de maneira seletiva ou exclusiva, 

lembrando que o currículo segue a perspectiva capitalista dentro de seu conteúdo/método de 

relações o que expressa uma dimensão da realidade não dentro de sua totalidade. 

Com relação a essa questão, sem ter a pretensão de fazer uma análise definitiva, o 

conhecimento que foi empregado nos subsídios é resultado da reprodução e manutenção das 

relações histórico-sociais existentes.  

Por fim, a ação pedagógica foi mediadora do saber em relação aos interesses da classe 

trabalhadora e os significados e práticas educacionais, criando uma concepção crítica da 

educação física. Conforme já afirmado, o fio condutor da concepção crítica é “apresentar 

conhecimentos sistematizados da educação física, afim de que, a tarefa pedagógica específica 

cuja transmissão tematizada e/ou realizada aconteçam no espaço que lhe cabe a escola”. 

(SERGIPE, 2000, p. 100). 
 

2.2Esportes Radicais e suas Práticas na Educação Física Escolar 
 

Esporte de aventura,radical, de ação, de evasão, etc., são termos usados para designar 

esportes com um alto grau de risco físico, devido às condições extremas de altura, velocidade, 

destreza, condições climáticas dentre outras variantes em que são praticados. 

Com o passar dos anos, os efeitos da globalização fizeram com que as pessoas da 

sociedade contemporânea buscassem novos horizontes e opções em relação a suas atividades 

cotidianas e de estilo de vida. No esporte não foi diferente. O século XX foi marcado pela 

criação e desenvolvimento de um grande grupo de novos esportes radicais que atualmente se 

destacam no cenário esportivo em relação ao número de praticantes e de competições de alto 

nível. 

Os esportes radicais estão sendo cada vez mais abordados em cursos e palestras, 

devido ao interesse dessas novas práticas que surgem como meio de lazer, entretenimento e 

educação. Todavia, há um despreparo profissional para atender essas atividades, o que 

dificulta implantar tais práticas nos âmbitos educacionais. Um bom exemplo é a prática do 

skate, realizado nas avenidas das cidades, mas que não possui nenhum desenvolvimento 

pedagógico na educação física escolar, que deve respeitar as dimensões conceituais, 
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procedimentais e atitudinais para que o ser humano possa se desenvolver socialmente e 

experimentar diferentes estímulos motores. (DARIDO & RANGEL, 2005). 

Os esportes radicais são modalidades esportivas que necessitam de instrutores 

capacitados, sendo primordial para segurança a escolha de uma equipe técnica devidamente 

regulamentada, equipamentos seguros e revisados, tendo o instrutor ou equipe conhecimento 

do local. 

Auricchio (2009) diz que o termo ganhou popularidade com o advento dos X Games, 

sendo esse uma coleção de eventos radicais feitos especialmente para a televisão. A mídia 

com intuito de ampliar o marketing das empresas começou a divulgar o evento para a 

população geral. Como conseqüência, os competidores, organizadores e patrocindores 

começaram a ter um retorno financeiro para continuar no esporte.  

A definição de esporte de aventura surgiu depois de anos, devido a discussões de 

marketing, mais precisamente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Trata-se de uma 

modalidade que perpassa pela atividade turística mais precisamente no Brasil, mas que vem 

sofrendo um grande crescimento, despertando interesse não somente dos turistas que buscam 

no mesmo um alívio das tensões do dia-a-dia, mas também dos empresários.  

Moreira (2004) constata que as modalidades são originadas pela riqueza desses 

recursos naturais, excelentes para a prática dealpinismo, arvorismo, montanhismo, canoagem, 

jet-ski, pára-quedismo, treeking, sandboar dentre outros, sendo praticados por um pequeno 

grupo de pessoas. Por outro lado, tanto os esportes de aventura quanto os radicais necessitam 

de equipamentos adequados e em perfeito estado de conservação. Diante dessa concepção, 

espera-se uma harmonização entre o risco, fator motivador do atleta/turista/consumidor, a 

responsabilidade e o profissionalismo daqueles que dispõem a oferecê-los. 

Já para suas práticas nas instituições de ensino, são levados em consideração os 

espaços utilizados, possibilitando o desenvolvimento de conhecimentos das capacidades 

motoras, sendo elasaforça, resistência, equilíbrio, ao mesmo tempo em que desenvolve a 

concentração, força de vontade, determinação e coragem. 
 
2.3Classificação de alguns tipos de Esportes Radicais e de Aventura 

 
Perpassando pelos conceitos de vários autores, exemplos de esportes radicais podem 

ser classificados a exemplo de: 
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Escalada – A escalada esportiva é uma prática que utiliza as técnicas e movimentos de 

montanhismo e que tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração do atleta. 

(AURICCHIO, 2009, p. 5). Já no que diz respeito à escalada indoor, o autor explica que: 
 

A escalada indoor é praticada em superfícies verticais que explora as 
qualidades físicas, técnicas e psicológicas do praticante. Quando está na 
parede, o escalador segue um caminho marcado. Neste caso, pés e mãos só 
podem tocar as agarras (pontos de apoio) pertencente à via. Na verdade, cada 
via é um problema proposto. [...] O praticante se vê obrigado a pensar para 
descobrir a melhor maneira de se movimentar pela parede. Como se pode 
perceber, é um esporte bastante completo. Desenvolve em crianças e 
aprimora em adultos o raciocínio, concentração, resistência física e 
consciência corporal.(AURICCHIO, 2009, p.6 e 7). 

 

Orientação – Esse é um esporte que tem como objetivo encontrar um determinado 

local no menor tempo possível, passando por pontos determinados, com a ajuda de mapas e 

bússolas. A principal habilidade que o praticante deve ter é com relação à leitura de mapas e 

orientação territorial, além da escolha do melhor terreno a seguir. Conforme Moreira (2004) 

pode ser aplicado dentro da escola em um ambiente virtual ou até mesmo nas dependências e 

instalações físicas.  

Sandboard - Surgiu no Brasil, mais precisamente em Florianópolis em 1986. A ideia 

partiu de alguns surfistas que procuravam alguma coisa para fazer quando as ondas não 

estavam boas para a prática do surf. No início, os praticantes usavam pedaços de pranchas 

quebradas, de madeira e até de papelão para descer pelas dunas. Hoje em dia, as pranchas do 

sandboard se parecem bastante com a prancha de snowboard, e já existem algumas feitas com 

fibra de carbono, o material mais avançado do mercado. Nos últimos anos, o esporte vem 

crescendo bastante, ganhando novos adeptos a cada dia, principalmente após a veiculação de 

matérias na mídia. (MOREIRA, 2004). 

Tem-se também o skate, considerado um esporte radical muito conhecido. Figueiredo 

(2005, p.27) conceitua como: 
 

O Skate é, sem dúvida, um dos esportes radicais mais conhecidos 
atualmente. Sua popularidade vem dos grandes ídolos do esporte e da grande 
cobertura da imprensa. Nos últimos anos o crescimento do skate trouxe um 
grande número de patrocinadores e os campeonatos, onde são cada vez mais 
disputados. 

 
Em decorrência da tradição histórica e da influência de métodos tradicionais da 

educação física, os grupos formados por treinadores, professores, participantes de clubes e 
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alunos de várias faixas etárias, proporcionam um processo criativo e aplicado de forma 

inteligente e racional. 

Se baseando em princípios educativos de um esporte para todos e como alternativa 

para a evasão do corpo discente, os esportes radicais favorecem e motivam para o 

desenvolvimento das aulas e aplicação dos conteúdos. 

Para Darido & Rangel (2005), tais atividades sofrem pré-conceitos negativos por 

transgredir o que há de proposto, onde muitas vezes, o praticante de esporte radical não encara 

o ambiente como um ser pacato, mas como um ser ativo que interage com o meio, 

experimenta, reinventa, dá novo significado e aprende.  

 Pode-se tratar à produção dos conhecimentos didático-pedagógicos organizando a 

estrutura curricular da educação física na escola, através da análise e 

experimentaçãoutilizando os s métodos de ensino de perguntas operacionalizadas, análise, 

análise-síntese, tempestade de ideias e lista de checagem. 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Historicamente, as discussões entre os profissionais brasileiros a respeito da educação 

física escolar se fundamentam em idealizações político-pedagógicas do que em fatos ou dados 

empíricos de estudos. 

O propósito deste estudo foi tentar chegar ao encontro de dados sobre os componentes 

curriculares e alternativos para as práticas pedagógicas da educação física escolar, 

construindo em conjunto com a equipe pedagógica, alunos, pais de alunos e comunidade 

como formas de configurar os elementos da cultura corporal, e incrementando um modelo 

transformador para os esportes radicais como recurso pedagógico. 

Entretanto, é forçoso reconhecerque o Departamento de Educação Física (DEF) da 

Secretaria de Estado da Educação, mais precisamente do Estado de Sergipe(SEED/SE) propõe 

conteúdos e subsídios para os professores constituírem em seu cotidiano de forma complexa. 

Desta forma,o planejamento e a organização do conhecimento pretendem desenvolver os 

alunos, superando assim, aquela visão fragmentária de cidadão desvinculado dos 

determinantes políticos, sociais e culturais. 

Os dados investigados mostraram uma grande preocupação com o currículo escolar, 

deixando claro que existia uma verdadeira seriedade na organização das atividades destinadas 

com a disciplina e com a participação efetiva dos professores. Isto não advinha com a 
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experiência profissional, sexo ou idade cronológica, pois os professores detêm de uma grande 

heterogeneidade nestes quesitos. 

Em relação à prática pedagógica dos professores e aos objetivos educacionais 

destinados à educação física na educação básica, são direcionados aos valores ideais da 

legislação educacional, escolhendo aqueles que desenvolvem os aspectos motores, afetivos e 

cognitivos. 

O fato de alguns professores terem escolhido como subsídios a recreação e os esportes 

ditos hegemônicos a exemplo do atletismo, voleibol, futsal, handebol e basquetebol para 

serem trabalhados na disciplina de educação física, é devido aos jogos da juventude. Pode-se 

afirmar que tais propostas pedagógicas utilizadas, levamaos alunos a monotonia e banalização 

das atividades.  

Porém, a principal conclusão é que a partir desse estudo pode-se afirmar que se deve 

sempre encontrar possibilidades de revelação de materiais, instrumentos e alternativas visando 

realizar discussões e mudanças nos esportes radicais, como conteúdo da educação física 

escolar e as propostas político-pedagógicas. 
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