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Lazer e ludicidade 

Nos últimos anos, as pesquisas médicas demonstram que boa parte da falta de saúde é causada pela falta de atividade física. Por 
meio da consciência e de mais informações a respeito de cuidados com a saúde, que inclui maior movimentação corporal, as pessoas estão 
mudando hábitos de vida. 

Sabemos que o único meio de prevenir os males da inatividade é ter algum grau de atividade física e mental, não durante um mês, 
mas durante toda a vida. Descobrimos que a saúde é, na maioria das vezes, um fator que podemos controlar, prevenindo-nos do surgimento 
de algumas doenças. Quando nascemos, recebemos um corpo saudável e temos o dever de cuidar e zelar por este que é nosso abrigo. 

Internet: http://www.maisequilibrio.com.br/fitness/atividade-fisica-e-saude. 

 

A importância do lazer e da recreação para o aprendizado 
Internet: http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/9c6af225-bfb5-4ce8-bd8d-

f7541b7dffad/14C_A+importancia+do+lazer+e+da+recreacao+para+o+aprendizado+na+educacao+infantil.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9c6af225-bfb5-4ce8-bd8d-f7541b7dffad. 
 

Introdução 

O alicerce para a construção de uma sociedade é a educação. Conforme o capítulo II dos Direitos Sociais, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no art. 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. A partir disso, surgiu o interesse em estudar a 

relevância do lazer na humanização do homem, o lúdico como ferramenta desse processo por meio da recreação, além do papel que exerce 

na educação. Com o avanço da tecnologia, os jogos eletrônicos, como o video game, também ganharam aperfeiçoamentos e uma grande 

variabilidade de funções. Os benefícios desses jogos são agilidade, raciocínio e reflexo, e alguns podem até proporcionar aprendizagem de 

outras culturas e novos idiomas, porém há malefícios também. Por ser uma atividade prazerosa, os jogadores podem viciar rapidamente. 

Existem jogos que incentivam a violência, o que pode tornar as crianças agressivas. Além de desviar esses jogadores do convívio social, pode 

vir a acarretar problemas de saúde, como coluna, devido à falta de postura durante muito tempo frente a esses jogos. O objetivo deste artigo 

é apresentar uma reflexão teórica aos profissionais da educação e recreadores sobre a importância das ferramentas, do lazer e da recreação 

para a educação. Devido às discussões acerca dos jogos eletrônicos e suas tecnologias que as crianças mais utilizam na atualidade, vem-se 

propor e reforçar a educação lúdica utilizando métodos recreativos desde a Educação Infantil, com jogos e brincadeiras. A metodologia 

adotada requereu pesquisa bibliográfica em livros, revistas, artigos e documentos oficiais, como a Constituição da República de 1988. Esse 

trabalho se propõe a discutir o papel do recreador e a importância do planejamento das atividades recreativas, em que serão considerados o 

desenvolvimento social da criança, por meio de conceitos e de discussões pertinentes a este tema, ressaltando o objetivo e a importância 

para a academia, profissionais da área, sociedade, mercado e Estado. 

 

Referencial teórico 

Lazer 

Entre os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, encontramos, nos arts. 6°, 7°, inciso IV, 217, § 3°, e 227, todos da Constituição 

da República de 1988, o lazer e a necessidade que o homem tem de ter acesso a ele desde criança. Reconhece-se a importância que o lazer 

tem na socialização. O termo “lazer” vem do latim licere, que significa “ser permitido”. Ou seja, significa ser livre para fazer atividades, sem 

precisar da permissão de alguém. Além disso, engloba a ideia de utilização do tempo livre para essa atividade, que deve produzir sensação de 

satisfação. Logo, ler um livro, ir ao cinema ou até mesmo descansar é lazer, desde que isso satisfaça a pessoa. Em Dumazedier (1934), 

encontramos o seguinte significado: [...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, 

seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua livre capacidade 

criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais (DUMAZEDIER, 1976, p. 34). Satisfazer as 

necessidades é essencial para o ser humano. Dessa forma, quando se fala de lazer, deve-se compreender o termo do tempo livre, referindo-

se às atividades que cada pessoa dispõe do seu tempo, aplicando ao descanso e à diversão, independentemente do espaço. E esse lazer pode 

acontecer na própria casa, ao ler um livro, cozinhar ou apenas deitar para descansar, ou em parques, clubes, cinema, entre outros, com 

intenções afetiva, intelectual e social que fazem parte da rotina e da relação social.  
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Educação 

O aprendizado está presente em todos os momentos da vida de cada pessoa. O contato com o outro nos permite compartilhar 
experiências e, assim, como consequência, adquirir conhecimentos de diferentes níveis. A escola é uma ferramenta muito importante nesse 
processo. É nela que a criança tem o primeiro contato com o diferente. A partir dessa vivência, a criança passará a desenvolver seu lado 
criativo e participativo. No art. 205 da CF, afirma-se: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL, 1988). Destacando-
se, neste parágrafo, a importância não somente do Estado, mas também da família neste momento da vida. A infância é considerada o tempo 
das brincadeiras. Por meio delas, as crianças satisfazem necessidades e aprendem a construir os próprios perfil e mundo. É nesse sentido que 
se faz presente a ludicidade. É primordial a utilização de brincadeiras no processo pedagógico para tornar a atividade prazerosa. Não só na 
Educação Infantil, mas, principalmente, nela, nota-se o brincar como uma forma de interação em grupo, o que favorece a convivência, a 
socialização e desperta a realidade que envolve o universo infantil. Segundo Piaget (1975 apud MAFRA, 2008, p. 11): “através da brincadeira, 
a criança se apropria de conhecimentos que possibilitarão sua ação sobre o meio em que se encontra”, ou seja, por meios das atividades de 
lazer e de recreação, será produzida uma reação dentro do meio em que elas estão inseridas, modificando-as ou modelando-as de acordo 
com a experiência vivenciada no grupo. O brincar promove a interação, a socialização em grupo, o desenvolvimento de motricidade, a 
criatividade e habilidades para a realização de atividades de lazer. Existem várias formas de desenvolver a mente de uma criança, e uma delas 
é pelo brincar. Para Vigotsky (1998 apud MAFRA, 2008, p. 11): “As maiores aquisições de uma criança são adquiridas no brinquedo, aquisições 
que, no futuro, tornar-se-ão o nível básico de ação real e moralidade”. Nesse contexto, é possível analisar que a interação no brincar promove, 
além do desenvolvimento mental, o social, que culminará em uma definição de pessoa no futuro por meio de suas ações do presente. É 
notável que as atividades lúdicas promovam em todos, ou na maioria, que participam delas uma integração, que lhes permite sentir prazer e 
dinamismo, desenvolvendo aspectos afetivos, cognitivos e sociais. É possível destacar que as brincadeiras são ferramentas importantes, 
quando utilizadas de forma correta, para fomentar o desenvolvimento mental e o raciocínio lógico de uma criança. O estímulo por meio de 
algumas atividades de lazer e recreação permite a criança testar suas habilidades e descobrir grande parte do seu potencial. Trabalhar o lazer 
e a recreação com crianças possibilita o despertar de estímulos que tanto contribuirão para o desenvolvimento físico, pessoal e intelectual. 
Logicamente, deverá ser pensado em como e de que forma devem ser trabalhadas, criteriosamente, e integrando as crianças com as possíveis 
brincadeiras que serão desenvolvidas, assim buscando agregar valor e promover a inclusão social. pois as brincadeiras manifestam o aspecto 
emocional e social da pessoa envolvida. De acordo com Vygotsky (1998 apud MAFRA, 208, p. 15): “A arte de brincar pode ajudar a criança 
com necessidades educativas a desenvolver-se, a comunicar-se com os que a cercam e consigo mesma”. Com isso, pode-se observar que a 
criança aprende brincando e, consequentemente, também se desenvolve a partir das atividades de lazer e de recreação. Como já foi possível 
perceber, a criança satisfaz certas necessidades no brincar, mas essas necessidades vão evoluindo no decorrer do desenvolvimento. Assim, 
como as necessidades das crianças vão mudando, é fundamental conhecê-las para compreender as singularidades dos brinquedos e das 
atividades de lazer e de recreação como uma ferramenta de aprendizagem. O jogo também é uma atividade de lazer, que é tida como 
ferramenta de aprendizagem, e vai se desenvolver de forma positiva se o educador souber trabalhar adequadamente com ele. É 
impressionante como muitos veem este tipo de atividade como uma disputa, em que há perdedores e ganhadores; e uma grande parte dos 
profissionais de recreação, infelizmente, ainda dissemina este conceito errôneo que se tem desta atividade. Quando se trabalham o corpo, a 
ludicidade e o jogo, são desenvolvidas diversas potencialidades, como a criatividade, o prazer, a interação entre as pessoas, a cooperação, 
entre outras. Desse modo, podemos aliar-se às potencialidades que os jogos eletrônicos oferecerem, mas não deixar somente nela o dever 
de estimular a criatividade e outros aspectos nas crianças. Portanto, é evidente que as atividades de lazer e de recreação se tornaram de 
extrema importância na aprendizagem das crianças, tanto nas fases iniciais até a formação de sua personalidade, desde que estas sejam 
desenvolvidas de acordo com as faixas etárias e com cautela, para que, como consequência, elas possam contribuir, seja de forma direta ou 
indireta, para o aprendizado das crianças.  

 

Recreação 

O indivíduo pode optar por uma atividade de recreação para usufruir do lazer em seu tempo livre ou até mesmo entre as atividades 

educacionais, como na escola. ”Recrear”, que vem do latim recreare, significa restaurar, recuperar, renovar, reanimar. Ou seja, são atividades 

lúdicas que têm por objetivo relaxar, que podem ser jogos, brincadeiras e divertimentos. Marinho (s/d) nos mostra a seguinte definição: “[...] 

atividade física ou mental a que o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades físicas, psíquicas ou sociais, de cuja 

realização lhe advém prazer” (MARINHO, s/d: 43). Verifica-se, no parágrafo anterior, a diferença entre o lazer e a recreação, que é justamente 

na maneira pela qual o indivíduo escolhe as atividades. Enquanto o lazer dá liberdade de escolha, a recreação é impulsionada por motivos 

físicos, psicológicos ou sociais. Podemos dizer que, quando há recreação, estamos em lazer, uma vez que esta contém tempo livre e atividades. 

Mas o inverso não é verdade, ou seja, para que haja recreação, é suficiente o lazer, mas, para que haja lazer, é necessária a recreação, embora 

isso não seja suficiente (SANTINI, 1993, p. 19). Os benefícios das atividades recreativas são: maior interação do indivíduo no meio social, 

melhoria do nível intelectual, desenvolvimento de habilidades, entre outras. São esses os pontos importantes da recreação no 

desenvolvimento humano consciente do indivíduo. A variabilidade das atividades recreativas pode ajudar a ampliar a mente em diversos tipos 

de conhecimento, além de ter funções de divertimento, recuperação psicossomática e acréscimo positivo à personalidade, aprendendo a ter 

companheirismo e solidariedade, e também a tomar decisões individuais, dependendo da atividade. A forma de lazer das crianças, desde a 

atividade mais comum, como é o caso do esporte ou outras mais avançadas, por exemplo, o video game e demais diversões tecnológicas, tem 

sido ponto de grandes discussões em vários setores da sociedade, como escola, família e outros. Isso tem levado a repensar quais atividades 

essas crianças devem fazer no tempo livre ou até mesmo dentro da escola. Permitir ou não o uso de eletrônicos? Qual é a importância do 

“brincar”? O brincar tem um espaço importante na formação do homem. Como já foi dito, recreação é restauração, reanimação, renovação. 

No caso das crianças, a infância tornou-se pedagogizada. Ou seja, fazer da brincadeira útil à educação foi um processo introduzido pelos 

filantropos em instituições educacionais com o intuito de tornar o espaço escolar prazeroso. Porém, isso vem sendo ameaçado pelo avanço 

tecnológico, já que os jogos são na maioria individuais, o que dificulta a socialização. Campos, Gonçalves e Vianna (1992) referem-se aos jogos 

da seguinte maneira: O jogo. Atividade descompromissada, gratuita, disciplinada por regras e cujo resultado é incerto. Os jogos e as 

competições de força ou de habilidade surgem entre os mais diversos povos, com grande regularidade. Estão presentes nas artes manuais, 

em cantos e danças, lendas e contos populares. E fazem parte de uma diversificada série de eventos associados ao sentimento de prazer 

(CAMPOS; GONÇALVES; VIANNA, 1998, p. 12). Com isso, o jogo visa colocar em prática o aprendizado obtido na sala de aula, disseminando 

este conhecimento adquirido. Devido a essa importância do brincar, há o espaço Brinquedoteca. Conforme Santini (1993, p. 25): “É um espaço 

criado com o objetivo de proporcionar condições favoráveis, para que a criança brinque. É um lugar onde tudo estimula a ludicidade.” Há 
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vários tipos de brinquedotecas: pedagógica, escolar, de empréstimo de brinquedos, terapêutica, hospitalar, itinerante e outras, cada uma 

com objetivos específicos, mas sem desvincular do brincar. Dentro desses espaços, não pode faltar, é claro, o brinquedo, que é o estimulante 

visual de muitas brincadeiras, fazendo fluir o imaginário infantil. A ação de brincar consiste no lúdico em ação. Mostra a criança concretizando 

as regras com os brinquedos. O agente de recreação é também importante para o desenvolvimento das atividades. É a pessoa responsável 

pelo planejamento e pela implementação dos serviços destinados a oferecer a melhor exploração do tempo de lazer. O bom recreador é 

aquele que vive, na liderança, a condição de participante. Que sabe olhar o interesse de todos; que escuta o desejo comum; que procura, na 

medida do possível, aproximar-se de cada um, sem perder a noção de grupo. [...] Seu trabalho proporciona alegria e descontração e, na 

liderança de um grupo, responde pelo melhor aproveitamento do tempo gasto em jogos e brincadeiras (CAMPOS; GONÇALVES; VIANNA, 1998 

p. 48). Por isso, a necessidade de um profissional qualificado, que possua habilidades específicas e um bom planejamento para desenvolver 

atividades recreativas para diversos grupos de faixa etária e sexo diferente. Sem discriminação.  

 

Considerações 

No presente artigo, procurou-se mostrar a relevância do lazer e da recreação no processo educativo dentro das escolas. Sendo direitos 

de todo cidadão brasileiro a educação e o lazer e, dessa forma, aliar os dois fatores para a construção de uma sociedade, além de resgatar as 

brincadeiras para o cotidiano nas salas de aula e para a vivência fora dela também. Sabemos dos benefícios que os jogos eletrônicos têm, 

porém deve haver um intermédio entre essa atividade e brincadeiras lúdicas que ajudam no desenvolvimento social e mental da criança. O 

convívio com outras crianças é importante para a vida em sociedade que vos espera. Dentro da Educação Infantil, as brincadeiras são muito 

importantes, pois as crianças vão aprendendo vários conceitos que irão ser ensinados. Elas também aprendem melhor quando o professor 

faz jogos e brincadeiras lúdicas, em que necessitam diferenciar o concreto. Ao brincar com os jogos, a criança faz uma relação entre 

conhecimentos e o que está visualizando. Assim, ela é capaz de construir conhecimento e muitos deles são novos. Nas brincadeiras lúdicas, 

as crianças desenvolvem várias aptidões, entre elas estão as linguagens oral e escrita, pois a criança se relaciona com outras e é nessa interação 

que vão aprendendo com a relação de troca estabelecida por elas. Pelo exposto, é possível perceber que as atividades de lazer e recreação se 

tornaram ferramentas importantes para o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças na Educação Infantil, quando se pode destacar que 

o “lazer” vem do latim licere, que significa “ser permitido”, ou seja, significa ser livre para fazer atividades, sem necessitar da permissão de 

alguém. Além disso, o lazer está diretamente ligado à ideia de utilização do tempo livre, em que essa atividade deve produzir sensação de 

satisfação e/ou prazer, como ler um livro, ir ao cinema ou até mesmo descansar; é lazer desde que isso satisfaça a pessoa, enquanto a 

recreação é restauração, reanimação, renovação que ajuda na descontração das crianças; já o lúdico seria um suporte no processo pessoal e 

educativo das crianças, permitindo que elas aprendam cada vez mais ao desenvolver atividades lúdicas. Com isso, é possível destacar que as 

atividades de lazer e de recreação são de extrema importância para o desenvolvimento físico e pessoal, que acaba sendo desenvolvido com 

mais facilidade, com cautela e preocupação, de acordo com as faixas etárias, o que agrega mais valor a essas atividades e ao profissional que 

as desenvolve. No processo de globalização, se fazem necessárias essas atividades e o lazer para a descontração das pressões sofridas no dia 

a dia, as quais as crianças também acabam sofrendo, e também para que elas não fiquem brincando somente com jogos eletrônicos, pois, 

como geram prazer mais rápido, acabam ficando viciadas a realizar somente essas atividades. Devido a isso, as atividades de lazer e recreação 

buscam o resgate dessas crianças e, por consequência, elas ainda ajudam direta ou indiretamente na aprendizagem. Portanto, é na brincadeira 

e nas atividades de lazer que as crianças podem experimentar situações novas ou mesmo comuns. Elas fazem delas um meio de comunicação, 

de prazer e de recreação. Por isso, é necessário que haja uma capacidade de criar e aprender, e a brincadeira constitui um dos meios mais 

importantes que podem levar as crianças a um crescimento global.  

 

Ética no ambiente escolar 

A ética interroga sobre a legitimidade de práticas e valores consagrados pela tradição e pelo costume, abrangendo tanto a crítica das 

relações entre os grupos, dos grupos nas instituições e ante elas, como também a dimensão das ações pessoais. 

Discutir ética na escola trata-se de refletir acerca da convivência humana nas suas relações com as várias dimensões da vida social: o 

ambiente, a cultura, o trabalho, o lazer, o consumo, a sexualidade e a saúde (DARIDO et al. 2001). 

De maneira indireta, conscientemente ou não, as aulas de Educação Física trabalham atitudes e valores com os alunos. Mas que 

valores são esses? São aqueles desarticulados da realidade, baseados nos valores de um determinado grupo ou de um professor? Ou aqueles 

que respeitam a diversidade e que são essenciais para a formação de futuros cidadãos? 

Acredita-se que valores sociais e humanos, reforçados pela prática esportiva, o aprender a jogar com o colega e não contra o mesmo, 

são objetivos que o esporte escolar poderá incutir nos alunos presentes em aulas de Educação Física. 

A Prática da Educação Física na escola poderá favorecer a autonomia dos alunos para monitorar as próprias atividades, regulando o 

esforço, traçando metas, conhecendo as potencialidades e limitações e sabendo distinguir situações de trabalho corporal que podem ser 

prejudicadas (PCN, 1997, p. 29). 

Durante as aulas, os alunos se comportam de diversas maneiras, em que expressam prazer, satisfação, medo, vergonha, entre outros. 

Isso se dá devido ao aspecto relacionado ao convívio afetivo/emocional, o qual vai influenciar diretamente na participação das aulas. Devido 

a esses fatores, as aulas de Educação Física são o ambiente ideal para explicitar, discutir e fazer uma reflexão sobre atitudes e valores éticos 

para todos os envolvidos. 

O professor de Educação Física pode e deve desenvolver esse tema em momento oportuno, no qual consiga cultivar e discutir, no 

decorrer de suas aulas, temas relacionados a respeito, solidariedade, conhecimentos que permitam a compreensão e a cooperação entre 

todos os envolvidos. 

Podemos dar o exemplo clássico no qual os alunos menos habilidosos não são escolhidos para participar daquela atividade específica. 

Nesse caso, o professor deve: levar os alunos a refletir que todos estão usufruindo o mesmo direito à educação e que nem por isso necessitam 

ser iguais. Além disso, o professor precisa levá-los a reconhecer os próprios limites e possibilidades, além dos limites dos outros. Essa reflexão 

pode levar os alunos a expressar mais facilmente sentimentos e emoções, admitindo dúvidas sem medo de serem ridicularizados. 

São várias as possibilidades de o professor intervir em relação a diversas situações cotidianas que possam desfavorecer ou prejudicar 

a participação do aluno. Por tal motivo, é de extrema importância o professor realizar seminários e mesas-redondas. 
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Ética, tolerância e o ambiente escolar 

A escola é um ambiente em que convergem, ou pelo menos deveriam convergir, a diversidade e a aprendizagem. É nesse espaço que 
as relações interpessoais se estabelecem. Muito além das competências cognitivas e da responsabilidade educativa pedagógica, há, nesse 
locus, a oportunidade de desenvolver habilidades não cognitivas, fundamentais para a formação plena e competente do indivíduo. 

Só o conhecimento acadêmico não transforma. É preciso formar para a autonomia, para a flexibilidade, para o espírito crítico, o 
respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade. Assim agimos de maneira a intervir na realidade. A escola traz, por meio de seus alunos e 
educadores, valores reveladores das crenças e dos costumes dos grupos sociais em que estão inseridos. O conflito surge como oportunidade 
de construção moral e formação ética. Paulo Freire, grande educador brasileiro, já dizia que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um 
é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. 

O ambiente democrático proporciona a estabilidade das relações. Nele, as regras são explícitas. As pessoas têm clareza do que é 
negociável e do que não é. Princípios não são negociáveis, pois fazem parte dos valores centrais dos indivíduos. Sentimos vergonha das ações 
que ferem esses princípios, pois há o medo de decairmos aos olhos alheios. Há, também, valores que são periféricos, mas importantes, pois 
permitem a negociação em virtude do bem comum. Uma regra sem princípio é arbitrária. Não humilhar o outro, por exemplo, é uma regra 
que deriva do princípio “respeito”. 

Nesse ambiente, a sala de aula e os espaços escolares revelam leveza, bom humor, cooperação e construção coletiva das regras. A 
interação do sujeito é favorecida e o meio o transforma interiormente. A restrição refere-se aos atos e não às pessoas e aos seus sentimentos. 
A tomada de consciência do erro é fundamental para a mudança de ação, já a resolução de problemas é usada para provocar as mudanças 
nas estruturas internas do indivíduo. 

As ações pedagógicas levam a situações em que os alunos falam de si e sobre os próprios sentimentos, exercitam o autocontrole e o 
autodomínio. Há espaço para rodas de conversa, assembleias, narrativas morais, e discussões sobre dilemas reais e hipotéticos – as 
experiências se adequam às faixas etárias e transformam-se em aprendizagem de valor. 

O adulto tem escuta ativa e olhar atento. O professor torna-se tutor e mediador dos conflitos. E as violências oral e física são coibidas 
com segurança, firmeza e calma; as explicações são concisas e as sanções acontecem por reciprocidade. O respeito às diferenças, aliado à 
valorização da vida, transforma o ambiente e dá a ele clima de cooperação, e não de humilhação. Ação e consequência, observação e 
intervenção nas aulas e nos espaços de convivência são ações preventivas e necessárias. 

Experiências educativas revelam que a criança aprende o que vive e se torna o que experimenta; o adolescente clama por limites e a 
autonomia não se constrói sem a cooperação do outro. 

O ambiente escolar faz diferença no resultado das relações interpessoais, e é altamente determinante na construção da identidade 
moral. Na moral da obediência, não há autonomia e, sim, rebeldia; não se age por consciência e, sim, por transgressão ou medo de ferir as 
regras e ser punido. No lugar da afetividade, cresce a agressividade; da autoridade, o autoritarismo, e, assim, a falsa sensação de controle.  

Se formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. 
Internet: https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-rio-branco/etica-tolerancia-e-o-ambiente-escolar/ 

 

 

Acessibilidade na escola 

Como aplicar a acessibilidade na escola e qual é a importância disso? 
Toda pessoa com deficiência (física, intelectual, visual, auditiva) deve ter direito à igualdade de oportunidades assegurada. De acordo 

com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB), isso deve começar ainda na fase escolar, a partir do contato com práticas e 
metodologias que garantam a acessibilidade na escola. 

A rede regular de ensino deve oferecer educação especial para qualquer aluno com deficiência. Esse processo exige mudanças na 
maneira de conduzir as aulas e também no modo de se relacionar com as turmas e famílias. Em outras palavras, é preciso preparo por parte 
dos educadores e profissionais envolvidos na gestão escolar. 

Apesar da importância desse tema, muitos locais ainda não contam com as adaptações necessárias para atender públicos tão 

diversificados. Nesse sentido, é importante buscar melhorias o quanto antes, para que a inclusão escolar se torne uma realidade comum. 

Neste artigo, vamos fornecer dicas e orientações que podem ajudar a manter o ambiente e a rotina da escola adequados a todos os 
alunos. Acompanhe para saber mais! 

 

Qual é a importância da acessibilidade na escola? 

Conforme Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), acessibilidade é a: possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Portanto, trata-se, também, de fazer com que a escola consiga acolher crianças com algum tipo de deficiência, visando o acesso à 
educação e minimizando os impactos causados por diferentes condições. Veja, a seguir, o que a acessibilidade proporciona. 

 

Formação de qualidade 
O processo de educar uma criança costuma ser bastante desafiador. A dificuldade aumenta quando os professores não se preparam 

para atender alunos com diferentes perfis. Para os pequenos, qualquer obstáculo na hora de aprender ou se relacionar com os colegas traz 
dificuldades que podem influenciar suas vidas em diversos aspectos. 

Tendo conhecimento das diferenças e das necessidades de cada criança, a equipe docente consegue planejar atividades que possam 

atender a inúmeras especificidades. Esse cuidado contribui para o desenvolvimento infantil na escola e permite aos alunos tirar proveito 

de conteúdos que são básicos para uma formação de qualidade. 

 

Garantia de bem-estar físico e mental 
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Em muitos lugares, a deficiência ainda é tratada como um fardo. Isso é prejudicial para quem convive com a condição, porque 
pressupõe que a pessoa tem um problema que não pode ser resolvido. É preciso mudar essa realidade que exclui indivíduos e que recai no 
bem-estar físico e mental de muitos grupos da sociedade. 

A escola tem um papel muito importante na promoção da inclusão social, pois atua diretamente com o público infantil, ou seja, com 
os futuros cidadãos. Assim, quanto mais preparada e adaptada para receber as crianças, mais contribuirá para a construção de um mundo 
melhor. 

 

Integração entre alunos, pais e professores 
A acessibilidade na escola também tem a ver com a valorização da diversidade na sala de aula. Ao evidenciar as diferenças e mostrar 

que elas fazem parte do cotidiano das pessoas, o professor consegue esclarecer conceitos e promover a integração entre alunos. 
Quando cada integrante da turma sente que é parte importante dentro do grupo, a abertura para discutir e eliminar preconceitos é 

maior. A mudança de atitudes e a adoção de práticas que permitam respeitar o próximo também devem partir da comunidade, o que envolve 
pais, funcionários e a equipe de gestão. 

 

Participação do indivíduo na sociedade 
A escola precisa estimular pessoas com deficiência da mesma maneira que faz com outros alunos. Novamente, esse cuidado é 

importante para promover a inclusão social e garantir que cada indivíduo tenha condições de participar da sociedade, seja estudando, seja 
trabalhando. 

Para isso, é essencial conhecer os potenciais e as limitações das crianças e focar os aspectos que merecem maior atenção. Dessa 
forma, o aprendizado se torna mais eficiente, assim como o preparo para a vida adulta. Uma das prioridades da acessibilidade na escola é 
formar pessoas capazes de exercer a cidadania e que saibam respeitar as diferenças. 

 

Como garantir a acessibilidade na escola para pessoas com deficiência física? 

Existem vários tipos de deficiência física: 

 paralisia cerebral; 
 paraplegia; 
 paraparesia; 
 monoparesia; 
 monoplegia; 
 tetraparesia; 
 tetraplegia; 
 triplegia; 
 triparesia; 
 hemiparesia; 
 hemiplegia; 
 amputação; 
 ostomia. 

Todos esses tipos de deficiência causam alterações (completas ou parciais) em uma ou mais áreas do corpo humano, o que 
compromete a função física. 

A Norma de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050:2015) determina que 
escolas brasileiras públicas e privadas devem ser acessíveis. A obrigatoriedade visa ao desenvolvimento da cultura de valores inclusivos na 
rede de ensino e traz diversos benefícios. Veja, a seguir, dicas para colocar em prática. 

 

Adequar os espaços da escola 
A acessibilidade arquitetônica é muito importante nas escolas. Mesmo construções mais antigas podem ser adaptadas com um bom 

projeto de reforma ou ampliação. O foco deve estar na adequação de diferentes espaços, desde a área de estacionamento até os ambientes 
internos (salas, pátios e corredores). 

Para começar a acessibilidade na escola, o ponto de entrada dos alunos deve ser feito, preferencialmente, pela via de menor tráfego. 
No local, é preciso garantir pelo menos uma rota acessível a partir de rampa com largura mínima de 80 cm. As rampas de acesso devem estar 
presentes em todos os andares e apresentar corrimãos em duas alturas: 70 cm e 92 cm. 

As portas externas e internas (incluindo as dos elevadores) também devem respeitar a largura mínima de 80 cm e a altura de 2,10 m. 
Além disso, todas devem ter maçanetas do tipo alavanca e permitir abertura com um único movimento. 

A área de circulação dentro das salas deve permitir rotação de 360º. As lousas (quadros) precisam ser instaladas a uma distância de 
90 cm do chão. O professor também deve ter cuidado na hora de planejar a disposição dos móveis (carteiras e cadeiras) para se certificar de 
que todos os alunos vão conseguir enxergá-lo. 

É recomendado que 1% das carteiras das escolas infantis seja especial para cadeirantes (a altura desses modelos deve ficar a 73 cm 

do piso). O mesmo tipo de móvel deve estar presente nas áreas de alimentação (refeitório e lanchonete), para que o aluno consiga fazer as 
refeições confortavelmente. 

 

Adotar itens que favoreçam a rotina do aluno 
Existem ajudas técnicas que facilitam muito a vida diária das pessoas com deficiência física e que englobam as áreas de higiene, 

vestuário e alimentação. Como exemplo, podemos citar as barras de transferência para sanitários e os adaptadores para utensílios e louças 
de cozinha (garfo, colher, copo, caneca, entre outros). 
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É importante adotar esses equipamentos nos diferentes espaços da escola. Recomenda-se que pelo menos 5% dos sanitários 
(divididos em masculinos e femininos) sejam adaptados com área ampla e portas maiores. Nessas unidades, as barras de apoio devem ser 
instaladas a uma altura de 30 cm a partir do assento sanitário. 

Já as pias e os bebedouros precisam apresentar botão de acionamento a uma altura de 80 cm do piso. É importante que todos os 
ambientes, mobiliários e equipamentos projetados para pessoas com deficiência sejam identificados com o símbolo internacional do acesso. 
O ideal é que ele seja desenhado em branco sobre fundo azul ou preto. 

 

Utilizar equipamentos adaptados para lazer e esportes 
As atividades físicas costumam fazer parte do plano de aula das escolas e trazem diversos benefícios para as crianças. Porém, é nesse 

momento que muitos professores encontram dificuldades para aplicar acessibilidade na escola, adaptar as brincadeiras e torná-las adequadas 
aos alunos com alguma deficiência. 

Felizmente, diversas atividades podem ser realizadas com equipamentos especiais para locomoção (cadeira de rodas, 
andadores, órteses, próteses, bicicletas adaptadas, entre outros). Cabe ao educador encontrar maneiras de incluir os alunos que fazem uso 
desses recursos na aula sem comprometer a segurança e o conforto. 

 

Mudar as formas de abordagem 
Adotar ações e comportamentos que ajudem a manter o aluno mais confortável também é uma maneira de promover a acessibilidade 

na escola. Para pessoas com deficiência física, as atitudes abaixo fazem toda a diferença: 
 sentar quando quiser falar com um cadeirante, pois, para ele, pode ser um incômodo ficar olhando para cima por muito 

tempo; 
 não se apoiar em muletas ou cadeiras de rodas: esses equipamentos são quase uma extensão do corpo do usuário, e o 

excesso de peso pode se tornar desagradável; 
 perguntar se deseja algo: algumas pessoas têm os próprios truques para subir escadas ou realizar alguma atividade. Logo, 

forçar a ajuda sem necessidade pode atrapalhar; 
 não ter medo de termos como “correr” e “andar”: pessoas com deficiência física empregam essas palavras naturalmente. 

 

Como tornar a escola acessível para pessoas com deficiência mental? 
As pessoas com deficiência mental apresentam funcionamento intelectual inferior à média. A condição se manifesta antes dos 18 anos 

e se caracteriza por limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas, que incluem: 
 comunicação; 
 saúde e segurança; 
 lazer; 
 trabalho; 
 habilidades acadêmicas; 
 habilidades sociais; 
 utilização da comunidade; 
 cuidado pessoal. 

De acordo com a vertente pedagógica, o aluno com deficiência mental será o indivíduo com maior ou menor dificuldade para cumprir 

o processo regular de aprendizagem. Por esse motivo, exige adaptações e educação especial, bem como o apoio de um professor capacitado 
para lidar com suas limitações. 

 

Veja algumas práticas que podem tornar o ambiente escolar mais acessível a esse perfil. 

Conhecer o estado geral do aluno 
A criança com deficiência mental pode se comportar como se tivesse menos idade do que realmente tem. Nesse sentido, é importante 

que o educador observe o aluno individualmente e procure conhecer melhor a sua realidade. Só assim poderá encontrar a melhor forma de 
ensiná-lo, de acordo com o grau da condição que apresenta (leve, moderada ou grave). 

Após análise, é interessante propor atividades adequadas à capacidade de aprendizagem da criança, para evitar que não sejam muito 
exigentes (a ponto de o aluno não conseguir realizá-las) e nem muito simples (que não favoreçam o desenvolvimento de novas habilidades). 

 

Procurar a ajuda de diferentes profissionais 
É desejável que a gestão da escola cobre aperfeiçoamento dos professores para lidar com alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência. Ainda assim, sempre é válido buscar a orientação de outros profissionais em momentos de maiores dificuldades. 
O contato com um psicólogo especializado em neuropsicologia ou em transtornos de desenvolvimento, por exemplo, pode ser 

fundamental durante o crescimento da criança. A atuação desse profissional deve ser pautada pela avaliação do ambiente no qual o aluno 
vive (incluindo a escola) e pelas suas condições adaptativas, para definir o melhor tipo de intervenção. 

 

Envolver a família na rotina escolar 
A acessibilidade na escola também depende da colaboração dos pais. No caso de crianças com deficiência mental, a presença da 

família na fase de adaptação e em atividades específicas pode ser muito benéfica. Afinal, pessoas que convivem diariamente com o aluno 
conhecem seus hábitos, manias e principais dificuldades. 

Uma rápida conversa entre pais e professores deve ser o ponto inicial de uma relação duradoura, que busque o melhor para os 

pequenos e que vise à garantia do aprendizado. Esse contato permite que as famílias informem os tipos de atividades que mais geram 
resultados, para que possam ser adotadas pelo corpo docente. 
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Trata-se de um trabalho em conjunto, que deve ser contínuo. Em longo prazo, a parceria trará vários benefícios para o futuro da 
criança e sua convivência em sociedade. 

 

Mudar as formas de abordagem 
Assim como no caso de pessoas com deficiência física, existem métodos de abordagem considerados adequados para lidar 

com grupos que apresentam alguma limitação imposta pela deficiência intelectual. Veja, abaixo, o que deve ser estimulado ou evitado na 
aplicação da acessibilidade na escola: 

 agir naturalmente ao se dirigir a um aluno com deficiência mental — se for criança, deve ser tratado como criança; se for 
adolescente, como adolescente, e assim por diante; 

 não ignorar a presença — cumprimentos, acenos e despedidas são bem-vindos e contribuem para uma maior aproximação 
com o aluno; 

 conversar sobre tudo — as limitações não tiram a vontade de participar de diálogos e brincadeiras. Portanto, é interessante 
sempre discutir temas variados, de maneira natural e utilizando palavras amistosas; 

 evitar superproteção — ninguém quer se sentir inferior ou incapaz. A criança com deficiência mental deve ter liberdade para 
tentar fazer as coisas sozinha e para explorar diferentes atividades; 

 jamais subestimar a inteligência — cada indivíduo tem o próprio tempo para aprender. O processo pode levar mais tempo, 
mas sempre será benéfico. 

Disponível em: https://educacaoinfantil.aix.com.br/acessibilidade-na-escola/. 

 

O que é PcD? 

A sigla PcD significa “pessoa com deficiência”. Identifica as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, que pode ser de 

nascimento ou adquirida durante a vida. 

A sigla começou a ser usada em 2006, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou a Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. 

Antes disso, usava-se a expressão “portador de deficiência”, que não é considerada adequada, pois destacava mais a deficiência do 
que a condição humana. 

 

O que é uma deficiência? 

A deficiência é uma limitação física, intelectual, visual ou auditiva que dificulta a realização de atividades, em comparação com 

pessoas sem deficiência. 
Pode ser de nascimento (quando a pessoa já nasce com a deficiência) ou adquirida (quando um acontecimento causa a deficiência, 

como uma doença ou acidente). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 24% da população brasileira é PcD. 

Mundialmente, esse índice é de cerca de 10%, de acordo com dados da ONU: 
 deficiência física: 2%; 
 deficiência visual: 0,7%; 
 deficiência auditiva: 1,3%; 
 deficiência intelectual: 5%; 
 deficiência múltipla (mais de uma deficiência): 1%. 

 

O que define uma pessoa com deficiência (PcD)? 

É uma PcD quem tem uma destas limitações: física, intelectual, visual ou auditiva. Se uma pessoa tiver mais de um tipo de deficiência, 

chamamos de deficiência múltipla. 

A lei brasileira define a deficiência como: 

"um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” 
(Lei n. 13146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

Quais os tipos de deficiência? 

1. Deficiência física 

A deficiência física é alguma característica (natural ou adquirida) que dificulta a mobilidade de uma pessoa. Pode ser de muitos 
tipos, com origens variadas e mudam o funcionamento de uma parte do corpo. 

 
Sinalização de identificação da pessoa com deficiência física 
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Cada tipo de deficiência física vai apresentar diferentes dificuldades para a PcD. As principais são na capacidade de locomoção. 
Alguns tipos de deficiência física são: 

 amputação: perda ou falta de um membro (de perna ou braço); 

 malformação congênita: deficiência na formação de um órgão; 

 nanismo: deficiência de crescimento; a altura média dos adultos é de 1,20 m; 

 paraplegia: paralisia da parte inferior do corpo, principalmente do movimento das pernas e dos pés; 

 paralisia cerebral: lesão ou má-formação do cérebro; 

 tetraplegia: paralisia e perda dos movimentos dos membros superiores e inferiores (braços e pernas). 

 

2. Deficiência intelectual 

Na deficiência intelectual (mental), a pessoa tem algum grau de comprometimento ou perda da capacidade intelectual, que 
fica abaixo do que é considerado normal para a idade e o desenvolvimento esperado. 

 

Sinalização de identificação da pessoa com deficiência intelectual 

 

Dependendo do tipo de deficiência, algumas habilidades podem ser prejudicadas, como: capacidade de comunicação, adaptação, 
controle de emoções, interação social, aprendizagem ou capacidade para o trabalho. 

Existem muitos tipos de deficiências mentais que podem se apresentar em diferentes graus (leve, moderado, severo ou profundo), 
variando de pessoa para pessoa. Alguns tipos são: 

 Síndrome de Angelman; 

 Síndrome de Asperger; 

 Síndrome de Down; 

 Síndrome de Prader-Willi; 

 Síndrome de Tourette; 

 Síndrome de Williams; 

 Síndrome do X frágil; 
 Transtorno do Espectro Autista (autismo). 

O diagnóstico feito ainda na infância e o atendimento adequado à deficiência (médico e educativo) podem garantir que a criança 
desenvolva algumas habilidades e melhore as próprias capacidades. 

Conheça mais sobre deficiência intelectual e autismo. 
 

3. Deficiência visual 

É a perda da capacidade de visão e pode ser completa ou parcial. 

 

Sinalização de identificação da pessoa com deficiência visual 

 

A perda total ou quase total da visão também é chamada de cegueira. Já a baixa visão acontece quando o olho ainda conserva parte 
da capacidade visual. 

Os tipos mais comuns de deficiência visual são: 

 cegueira: perda total ou parcial da visão que compromete a capacidade de leitura e escrita; 

 baixa visão: quando existe a perda de pelo menos 30% da visão do olho menos comprometido, mas ainda se conserva 
alguma capacidade visual (pode se apresentar em níveis bem variáveis); 

 visão monocular: ocorre quando a cegueira atinge um dos olhos. 
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4. Deficiência auditiva 

A deficiência auditiva é a perda total ou parcial da capacidade de audição. Pode ser de dois tipos: 

 unilateral: atinge somente um dos ouvidos; 

 bilateral: a perda de audição acontece nos dois ouvidos. 

 
Sinalização de identificação da pessoa com deficiência auditiva 

Uma pessoa é considerada deficiente auditiva quando a perda da audição é de no mínimo 41 decibéis. A análise da quantidade da 
perda deve ser feita por um médico. 

 

Existe diferença entre as siglas PcD e PNE? 

PcD significa pessoa com deficiência e PNE quer dizer pessoa com necessidades especiais. As expressões não são sinônimas 

porque identificam diferentes tipos de pessoas. 
Uma pessoa com deficiência (PcD) tem uma (ou mais de uma) destas deficiências conhecidas: física, intelectual, visual ou auditiva. 

As PNE têm uma necessidade específica (especial) e até podem ter alguma deficiência, mas isso não é regra. 
Um idoso, por exemplo, é uma pessoa com necessidades especiais pela sua condição (idade). Por conta disso, ele pode desfrutar de 

alguns direitos, como atendimento prioritário e assentos reservados nos transportes públicos. 
O conceito de pessoas com necessidades especiais também inclui situações temporárias, como uma mulher grávida. Enquanto estiver 

nessa situação, ela também terá direito a usufruir de prioridades de atendimento. 
Disponível em: https://www.significados.com.br/pcd/. 

 

Esportes de aventura na natureza 

A vida é feita, entre outras coisas, de aventuras e emoções. Os esportes de aventura na natureza são um ótimo exemplo de 
experiências novas e diferenciadas. 

Esportes por si só já são bem interessantes e gratificantes, esportes de aventura podem ser ainda mais fabulosos. 
Existem diversos tipos de esportes de aventura para todos os gostos e, certamente, haverá um que vai agradar você. 
 

Esportes de aventura na natureza – definição 

Os esportes de aventura na natureza são definidos como aqueles que envolvem um nível muito maior de riscos físicos, que podem 
estar relacionados à velocidade, a altura ou a outros elementos. É justamente por causa desses riscos que os esportes de aventura são bem 
mais emocionantes que os comuns, como basquete, corrida, entre outros. 

Além disso, eles exigem muito mais do corpo e do emocional do indivíduo. Muitas das vezes, esses esportes envolvem situações 
extremas em termos físicos e/ou emocionais. Essa modalidade de esporte estimula fortemente a produção de certos tipos de hormônios, 
como serotonina e endorfina. 

Não é qualquer pessoa, em certo sentido, que pode praticar o esporte de aventura. Devido ao alto grau de exigência física e mental, 
demanda-se um elevado grau de preparo, a fim de que se possa dar conta de toda a atividade. 

Os esportes de aventura devem ser praticados ao ar livre, a céu aberto. Há, basicamente, duas categorias diferentes de esportes de 
aventura: esportes de aventura na natureza e esportes radicais urbanos. 

Os esportes de aventura na natureza são, como o próprio nome diz, executados em ambientes naturais, na natureza, e sob a influência 
de intempéries naturais, como sol, chuva e vento. Os esportes radicais urbanos são praticados nos ambientes urbanos ou em lugares fechados. 

Quando um esporte é realizado na natureza, isso incrementa com alguns elementos, posto que, além de saber lidar com certos 
acessórios, há toda a influência natural em termos de percurso, condições climáticas, entre outros. Tudo isso conta no grau de dificuldade e 
exigência. 

Todas essas condições ambientais influenciam nos riscos, o que, por sua vez, aumenta o grau de adrenalina sentida nas práticas 
esportivas. 

 

História dos esportes de aventura na natureza 

A história dos esportes radicais e de aventura remonta há muito tempo. É claro que alguns dos esportes existiam antes de se tornarem 
um esporte em si e foram se moldando para se encaixar como prática esportiva. Outros foram derivados de certas práticas e se tornaram uma 
coisa nova. 

Os esportes radicais e de aventura surgiram nesta era contemporânea. Com a modernização da sociedade, o homem ficou mais 
concentrado nas cidades, preso a atividades ligadas às tecnologias e áreas urbanas. 
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O homem foi ficando distante da natureza e das atividades a ela relacionadas. Esse contato com o natural ficou super reduzido, 
distante. Ficamos, por vezes, presos a atividades rotineiras, monótonas, desprovidas de intensidade e emoção. 

 Chegou o momento, então, que o homem resolveu fazer uma espécie de volta às origens, retomando um contato maior com a 
natureza. Isso se mostrou importante para uma reflexão maior e mais profunda sobre o convívio social e a vida em sociedade. 

Ter um contato maior com a natureza passou a ser visto como uma necessidade, já que tais atitudes teriam efeitos extremamente 
benéficos em termos pessoais (físicos e mentais) e sociais. Pessoas de várias idades os praticam, principalmente as que estão na faixa entre 
18 e 30 anos. 

A partir da segunda metade do século XX, os esportes de aventura foram ganhando espaço. Mas foi principalmente a partir da década 
de 1980 que eles tomaram uma forma mais sólida e cresceram vertiginosamente, popularizando-se. 

Eles são encarados como um verdadeiro contraponto ao mundo do trabalho, sobretudo o urbano. Eles são mais do que um lazer: são 
uma espécie de válvula de escape tão necessária a essa realidade moderna. É aos poucos que os praticantes de cada modalidade se juntam, 
se organizam e criam toda uma estrutura para a prática esportiva, oficializando a existência do esporte. 

 

Tipos de esportes de aventura na natureza 

Os esportes de aventura no ambiente natural devem ser feitos in loco, de acordo com as características deles. Abaixo, a lista de 
esportes de aventura que podem ser feitos na natureza. 

 

1. Trekking 

O trekking nada mais é que uma caminhada realizada em trilhas naturais, curtas ou longas, em terrenos íngremes ou planos. 
Assim, ele é uma modalidade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e em todos os níveis de condicionamento físico. 
Os estilos de trekking mais populares são: 

 Trekking de um dia – caminhada de curta duração (até 10 km); 
 Trekking de longa distância – o objetivo aqui é a travessia entre dois pontos. Muitas vezes, é necessário realizar pernoites 

ao longo do trajeto; 
 Trekking de velocidade – considerado uma competição. O objetivo é chegar a determinados pontos no menor tempo 

possível; 
 Trekking de regularidade – voltado à competição, em que o objetivo é manter-se no percurso dentro de um tempo definido. 

2. Canyonismo 

O canyonismo é a “descida de cursos d’água usualmente em canyons, sem embarcação, com transposição de obstáculos aquáticos, 
horizontais ou verticais.” Nessa descida, o participante transpõe cachoeiras, saltos, tobogãs e outros obstáculos naturais utilizando diversas 
técnicas de exploração – como rappel, flutuação, mergulho e saltos. O canyonismo consiste em seguir o percurso traçado por um curso d’água 
no interior de um canyon, desde seu início até o seu fim, o que pode incluir, ou não, descidas de cachoeiras. 

Quanto mais conhecimento, menores os riscos. 
A emoção e a adrenalina são as maiores atrações para os praticantes que se apaixonam pela exploração de canyons. 
Ao contrário do que alguns pensam, o canyonismo ou canyoning é um desporto extremamente seguro, que utiliza equipamentos de 

alta tecnologia e desempenho. 

3. Rafting 

Um dos mais populares e praticados, o rafting é um esporte de aventura bastante emocionante. 
É um esporte de aventura na natureza que consiste em descer as corredeiras do rio em um bote inflável. 
Embora não seja uma modalidade que exija alto nível de condicionamento, o rafting demanda equilíbrio, concentração e força nos 

braços para manter-se firme dentro do bote. 
Dessa forma, quanto mais tranquilo o percurso, mais força é necessária para mover o bote. 
O grau de dificuldade do rafting segue a Escala Internacional de Dificuldade dos Rios: 

 Classe I – Fácil – em águas rápidas, com poucas obstruções; 
 Classe II – Iniciante – corredeiras diretas com manobras ocasionais; 
 Classe III – Intermediário – corredeiras com ondas moderadas e irregulares; 
 Classe IV – Avançado – corredeiras intensas em águas turbulentas; 
 Classe V – Especialista – corredeiras extremamente longas e com muita obstrução; 
 Classe VI – Extremo – nível de dificuldade extremo e muita imprevisibilidade. Trechos classificados nesta classe devem ser 

evitados. 

4. Arvorismo 

O arvorismo é uma modalidade de esporte na natureza que pode ser praticado por qualquer pessoa em busca de uma aventura menos 
radical e um pouco mais tranquila. 

No arvorismo, o indivíduo caminha por plataformas colocadas no alto das árvores com o auxílio de cabos e cordas e, ao fim, a descida 
é realizada por uma tirolesa. 

O trajeto pode apresentar um certo grau de dificuldade, mas nada que exija grande esforço dos praticantes. 
O arvorismo é ideal para aqueles que querem testar a concentração e o equilíbrio, além de superar os próprios limites. 
Existem duas modalidades de arvorismo: 
1. Arvorismo acrobático – aqui, o grau de dificuldade vai aumentando durante o percurso. É necessário equilíbrio e coordenação; 
2. Arvorismo contemplativo – o trajeto é amparado por proteções laterais e plataformas mais firmes, diminuindo, assim, a 

dificuldade e os desafios. 

5. Escalada 

A escalada é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas, individualmente ou em grupo. 
É uma modalidade que exige bastante concentração e força, pois o grande desafio é superar os obstáculos e chegar ao topo em 

segurança. 



 

  

 
 

pág. 11 de 11ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  |  8º Ano  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  ::  4º período  |  18M4Ed_Fisica_2021_rot_rec.docx    

Para isso, além de capacidades físicas bem treinadas, é fundamental a utilização de equipamentos que protejam o praticante durante 
a subida, como cordas, mosquetões, capacete e calçados apropriados. 

Há dois tipos de escalada ao ar livre: 
 Livre – praticada em paredões rochosos; esse tipo caracteriza-se por utilizar a cavidade das rochas para alavancar a subida; 
 Artificial – aqui, o praticante faz uso de ferramentas que o auxiliam em sua progressão, como grampos e estribos. 

6. Mountain bike 

É a velha prática de ciclismo associada a trilhas compostas de terrenos variados. 

7. Surf 

O surf é um esporte bastante praticado no Brasil e no mundo, cujo objetivo é deslizar pelas ondas do mar por meio de uma prancha. 
Apesar de ser uma modalidade que exige equilíbrio e agilidade, o surf pode ser uma prática divertida tanto para atletas quanto para 

amadores. 
Além disso, ele é um esporte que contribui para a melhora do condicionamento físico e para a capacidade respiratória, ao mesmo 

tempo que permite um contato direto com a natureza. 
Mas, atenção! Além de saber nadar, é fundamental seguir as orientações de segurança transmitidas por um instrutor qualificado! 

 

Benefícios de praticar esporte de aventura na natureza 

 Melhora do condicionamento e preparo físico. 
 O contato com a natureza proporciona relaxamento mental. 
 A prática de esportes libera endorfina, hormônio que ajuda a reduzir o estresse e traz sensação de bem-estar. 
 Favorece a socialização e, com isso, você pode fazer novos amigos. 
 São atividades desafiantes e motivadoras. 

 

Cuidados que devem ser tomados ao praticar esporte de aventura na natureza 

Praticar esportes de aventura é uma ótima opção para sair da rotina, se exercitar e desfrutar das belas paisagens que a natureza nos 
oferece. 

Contudo, são necessários alguns cuidados para não estragar a diversão. 

 Verifique se sua saúde está em dia 

Antes de começar a praticar qualquer atividade física, é fundamental verificar se a sua saúde está em dia. Consulte o médico e faça 
um check-up. 

 Hidrate-se 

Beba água antes, durante e após a atividade física. 
Manter-se hidratado faz com que seu corpo tenha mais disposição e se recupere melhor após uma atividade intensa. 

 Utilize os equipamentos de segurança necessários 

Cada uma das atividades requer ferramentas e equipamentos adequados para manter a segurança e evitar acidentes. Siga todas as 
normas de segurança para não colocar sua vida em risco. 

 Use filtro solar 

As pessoas que praticam atividades de aventura na natureza estão mais expostas aos raios solares, portanto, proteger a pele é 
essencial. 

Aplique o filtro solar 20 minutos antes de iniciar a atividade e reaplique a cada duas horas. 

 Alimente-se 

Nada de se aventurar por aí com o estômago vazio. 
Assim, dê preferência a alimentos leves e ricos em nutrientes. Evite a ingestão de alimentos gordurosos e bebida alcoólica. 

 Escolha um guia ou uma agência de confiança 

Ter conhecimento do local e das normas de segurança é necessário para garantir a tranquilidade da sua prática, independente da 
modalidade que você escolher. Por isso, contrate apenas profissionais treinados e agências especializadas para fazer do seu esporte uma 
experiência incrível.  
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