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RESUMO  



 
 

ESTADOS EMOCIONAIS ASSOCIADOS AO PRIMEIRO CONTATO COM A 

ESCALADA ESPORTIVA EM ROCHA 

Duane Maciel Gripp 

O ato de escalar passou por um grande processo de mudança histórica desde as primeiras 

expedições de grandes picos por botânicos e religiosos para diversos fins, até o momento 

em que o esporte alcança um dos eventos de maior importância no mundo, as olimpíadas. 

A Escalada esportiva em rocha é um esporte marcado por suas subjetividades, que além 

de possuir exigência de demanda corporal também há exigências emocionais. Na escalada 

esportiva em rocha, uma prática de risco controlado, considera-se a utilização de 

equipamentos de segurança individuais e coletivos e sua execução em meio natural. A 

expressão de emoções e sentimentos neste âmbito possui grande influência na qualidade, 

na quantidade e intensidade dos movimentos executados pelo praticante. Neste estudo 

buscou-se proporcionar o primeiro contato com a escalada esportiva em rocha e investigar 

o estado emocional apresentado dessa vivência. Pesquisa caracterizada de cunho 

exploratório e descritivo, utilizou-se da Via “Cactus P” localizada no Vale do Padre 

Brasão em Diamantina/MG, sendo exigido que os participantes nunca tivessem 

experienciado a escalada esportiva em rocha e alcançassem pelo menos a metade da via 

estabelecida. Os participantes foram submetidos à uma entrevista semiestruturada 

imediatamente após a escalada, as informações foram transcritas e interpretadas através 

do processo de análise de conteúdo temático. Definidos em dois eixos para análise: 

“estados emocionais” e “sentimentos”, os resultados demonstram relatos emocionais 

associados à felicidade e de medo, além de outros sentimentos positivos como alegria, 

concentração, realização e negativos como ansiedade, apreensão e insegurança. Desta 

forma, podemos identificar a predominância da manifestação de diversas emoções e 

sentimentos positivos na primeira experiência da escalada esportiva em rocha. Com base 

na complexidade do fenômeno estudado e na grande possibilidade de desdobramentos 

nessa temática, sugerem-se que novos estudos sejam realizados utilizando variações 

fisiológicas entre outras expressões das emoções. 
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ABSTRACT 



 
 

EMOTIONAL STATES ASSOCIATED TO THE FIRST CONTACT WITH ROCK 

CLIMBING 

Duane Maciel Gripp 

Climbing has undergone a great process of historical change since the first expeditions 

of great peaks by botanists and religious for various purposes, until today where the sport 

reaches one of the most important events in the world, the Olympics. The Rock climbing 

sport is a sport marked by its subjectivities, which in addition to possessing demand for 

body demand there are also emotional demands. In rock climbing, a practice of controlled 

risk, it is considered the use of individual and collective safety equipment and its 

execution in a natural environment. The expression of emotions and feelings in this scope 

has great influence on the quality, quantity and intensity of the movements performed by 

the practitioner. This study aimed to provide the first contact with the rock climbing and 

to investigate the emotional state of this experience. An exploratory and descriptive 

search was carried out using the "Cactus P" route located in the Vale do Padre Brasão 

in Diamantina/MG, requiring that participants never experience rock climbing and reach 

at least half of the established route. Participants were submitted to a semi-structured 

interview immediately after the climb, the information was transcribed and interpreted 

through the content analysis process. Defined in two axes for analysis: "emotional states" 

and "feelings", we find emotional reports associated with happiness and fear, as well as 

other positive feelings such as joy, concentration, fulfillment and negatives such as 

anxiety, apprehension and insecurity. In this way, we can identify the predominance of 

the manifestation of several emotions and positive feelings in the first experience of rock 

climbing. Based on the complexity of the phenomenon studied and the great possibility of 

unfolding in this theme, it is suggested that new studies be performed using physiological 

variations among other expressions of emotions. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escalada esportiva em rocha, como qualquer outra prática desportiva, pode 

proporcionar a manifestação de diferentes emoções e sentimentos, tais como o medo 

(ansiedade, apreensão, nervosismo, cautela, e inquietação); prazer (felicidade, alegria, 

alivio, contentamento, orgulho e satisfação); amor (aceitação, amizade, confiança e 

afinidade); e surpresa (maravilha); adrenalina e desafio, aventura e superação 

(SCHWARTZ, 2006, p.109). Desta forma, a percepção da euforia ou desânimo em uma 

prática desportiva é acompanhada de alterações fisiológicas como variações no ciclo 

respiratório, mudanças no fluxo sanguíneo, entre outros, como o tremor involuntário nas 

pernas, frio na barriga, suor excessivo nas mãos e boca seca. A vivência da escalada 

valoriza aspectos da percepção de sentimentos, elementos de sensibilização humana, 

desenvolvendo habilidades emocionais no âmbito do lazer na natureza.  

O esporte que vamos tratar neste trabalho, pode ser classificado como uma 

atividade física de aventura na natureza (AFAN), de terra, com riscos controlados, e será 

estudado na perspectiva do lazer (SCHWARTZ, 2006, p.25). Esta modalidade é marcada 

pela utilização de equipamentos de segurança específicos e sua execução num ambiente 

natural (PEREIRA apud SCHWARTZ, et.al. 2012, p.62). A escalada possui elementos 

que a tornam um esporte marcado pelas subjetividades e componentes emocionais 

específicos e esse tipo de atividade exige uma demanda corporal especifica acrescentado 

ao alto grau de imprevisibilidade e riscos associados como torções, fraturas e hipotermia 

(LAVOURA; SCHWARTZ; MACHADO, 2008). 

Buscando entender os estados emocionais como um ciclo de respostas 

intrínsecos ao indivíduo em decorrência de qualquer atividade física, pode-se identificar 

manifestações subjetivas que controlam o seu comportamento, a sua linguagem e o seu 

fisiológico. Lavoura, Schwartz e Machado (2008b) identificaram a emoção no primeiro 

contato com a prática do rapel, evidenciando duas variações de emoções, positivas 

(sensações prazerosas) e negativas (sensações receosas). Portanto, as emoções produzem 

efeito na qualidade, quantidade, intensidade ou forma dos movimentos, agindo 

diretamente nas ações executadas pelo indivíduo.  

A investigação dos sentimentos e emoções atrelados ao contato com a 

escalada esportiva em rocha poderia proporcionar novas reflexões em relação a 

modalidade. De certo modo, ao analisar essa prática na perspectiva do lazer, percebemos 
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a possibilidade da manifestação de emoções e sensações, positivas e/ou negativas, que 

muitas vezes podem ser difíceis de serem investigadas (SCHWARTZ, et.al 2012, p. 109). 

Com base no poder imersivo da pratica da escalada esportiva em rocha, ou 

seja, no estado de concentração do indivíduo nos detalhes determinantes para o êxito da 

subida, seus próximos movimentos, onde colocar a mão, onde apoiar os pés, suas 

decisões, mais para direita, ou mais para esquerda, além de todo seu fator emocional, o 

medo de altura, a insegurança no uso dos equipamentos, a motivação individual, podem 

influenciar ou não no resultado desta experiência (SCHWARTZ, 2006). Neste sentido, 

esse estudo busca proporcionar o primeiro contato com a escalada esportiva em rocha e 

investigar o estado emocional apresentado dessa vivência, identificando os sentimentos 

que predominam e descrevendo os sentimentos que predominam e os estados emocionais 

decorrentes.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o primeiro contato com a escalada esportiva em rocha e 

investigar o estado emocional apresentado dessa vivência.  

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar os sentimentos que predominam no primeiro contato com a 

escalada em rocha; 

Descrever os estados emocionais decorrentes do primeiro contato com a 

escalada em rocha. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A ESCALADA 

O ato de escalar passou por um extenso processo histórico de mudança de 

acordo com Pereira (2010, p.74). Inicialmente era uma atividade de exploração da 

natureza que posteriormente conduziu os primeiros alpinistas ao topo das maiores 

montanhas a partir do século XVIII, e depois, no final do século XX inicia a apropriação 

de qualidades esportivas sobre a escalada. Faria (2006, p.75) aponta para a exploração de 

montanhas através da evolução da caminhada para a escalada técnica, desta forma, nos 

primórdios buscavam-se o acesso às montanhas da maneira mais fácil e cômoda, de 

preferência andando, para assim, posteriormente se desenvolverem conhecimentos 

técnicos além da utilização de equipamentos de segurança que possibilitasse subir por 

caminhos cada vez mais complexos. Desta forma entendemos que não é necessariamente 

fundamental atingir o topo de uma montanha para estar praticando a escalada. 

Escalar, segundo o Michaelis, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 

(2018), é considerada o “ato ou efeito de trepar; ascensão”. Conceituado como desporto 

de montanha, é considerado também como uma ação de superação de um obstáculo 

vertical, podendo ocorrer tanto em rocha, na natureza, quanto em paredes artificiais. A 

escalada técnica, de acordo com Faria (2006, p.74), consiste na subida de paredes através 

de apoios naturais como, agarras, fendas ou buracos, com a utilização de materiais de 

segurança para evitar quedas e acidentes mais graves. 

O esporte escalada, hoje, conta com diversos clubes e associações que 

integram a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada que atuam no 

desenvolvimento e na organização técnica do esporte em todo o país, proporcionam 

formação ética de guias ou praticantes além de realizar ações de acesso e conservação de 

nossas montanhas (CBME, 2019). Além disso, a confederação age conforme princípios 

da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, autonomia e a liberdade, 

transgredindo assim, à pratica da escalada para um complexo de responsabilidades 

consigo e com o ambiente. Marski (2009) estabelece que atualmente grande parte dos 

escaladores brasileiros se encontram em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná, considera-se que o indivíduo que mais escala é do gênero masculino optando pela 

modalidade de escalada que acontece no meio natural, e não por intermédios artificiais.  
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2.1.1 HISTÓRICO DO MONTANHISMO NO BRASIL 

A história da escalada no Brasil teve início bem antes dos grandes escaladores 

compartilharem suas primeiras conquistas. Tendo em vista que as montanhas já existiam 

há algum tempo, como exemplifica Faria (2006, p.64), brasileiros e imigrantes, dentre 

eles, caçadores, garimpeiros e religiosos já se aventuravam em Picos, Serras e Montanhas 

em solo brasileiro em meados de 1700 com diversos objetivos de exploração. 

Em meados do século XIX, ocorreu a conquista histórica do Pão de Açúcar 

(395m) pela inglesa Henrietta Carsteirs que colocou a bandeira do seu pais no topo em 

1817, deixando o governo colonial português da época, enfurecido. Faria (2006, p.66) 

evidencia este episódio como uma disputa nacionalista no qual o desfecho imediato foi a 

decisão da substituição da bandeira estrangeira pela de Portugal no topo do Pão de Açúcar 

(RJ). 

No Brasil, por volta de 1856, houve grande exploração de lugares como a Serra 

do Mar, que se estende do Rio até Santa Catarina, e a Serra da Mantiqueira (MG, SP e 

RJ), além da ocupação de outras altitudes do Rio de Janeiro como a do Pico das Agulhas 

Negras à 2.790,94 metros. Até então a escalada não era considerada uma prática de lazer 

e/ou de esporte. (NAZARI; GOMES; OLIVEIRA. 2008). Em 1912 ocorreu a conquista 

do Pico Dedo de Deus (1.675 m), situado na Serra dos Órgãos (RJ), cujo pico foi nomeado 

Montanha-Símbolo do Centro Excursionista Brasileiro - CEB, quando foi criado num 

momento posterior em 1919. É importante ressaltar que, especificamente a conquista do 

Dedo de Deus, marcou o início da escalada técnica no Brasil pela grande divulgação do 

ato na cidade de Teresópolis, no Brasil e no exterior, por José Teixeira Guimarães, Raul 

Carneiro e os irmãos Acácio, Alexandre e Américo de Oliveira, conhecidos pela 

criatividade e coragem, possuíam apenas a experiência com caminhadas (FARIA, 2006, 

p.71). Segundo o mesmo autor, foi um dia para chegar a base e três dias de escalada, os 

materiais (equipamentos técnicos) foram planejados e fabricados pelo próprio José 

Teixeira que era ferreiro. Ele produziu grampos longos de até 2,5cm de diâmetro, eram 

bem rudimentares, mas se assemelhavam aos utilizados pelos europeus. 

Outra conquista brasileira que marcou a escalada, foi executada por Almy 

Ullysea, Giuseppe Toselli, Gunther Buccheiser, Raul Fioratti e Roberto Menezes ocorreu 

em 1940, Agulha do Diabo (2.050m), na época, de difícil acesso e por se tratar de uma 

rocha, cujo topo é pontiagudo e cercado de abismos de centenas de metros, cabendo 
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poucas pessoas no topo (FARIA, 2006, p.79). A década de 40 ganhou grande destaque na 

evolução da escalada segundo o autor, conhecida como “rochedismo” no Rio de Janeiro 

e “paredismo” no Paraná, iniciou-se o processo de abertura de vias de escalada, onde 

colocavam-se cabos de aço à fim de tornar o esporte mais acessível aos associados dos 

clubes. Com o passar do tempo ainda não se preocupava com estilos de escalada, até que 

se ocorreu a evolução natural, o que deu início a necessidade de treinamento e 

aperfeiçoamento na modalidade. 

 2.1.2 TIPOS DE ESCALADA 

A escalada hoje, segundo Marski (2009), engloba diversas modalidades como 

esporte que além do domínio da técnica é necessário um bom preparo físico para 

enfrentamento dos desafios impostos pelo ambiente que se está escalando. A divisão 

surge com a criação de ambientes indoor para a pratica e treinamentos da escalada, do 

outro lado a escalada em meio natural. Assim, a organização do tipo da escalada leva em 

conta o local onde é praticado, o nível de exigência da via selecionada, duração entre 

outros que citaremos posteriormente. 

Há diversas formas de escalar atualmente, caracterizamos as seguintes 

segundo Pereira (SCHWARTZ, et.al 2012, p 62): Escalada em rocha tradicional que 

exige do físico ao psicológico e pode durar horas; a Escalada Esportiva que utiliza de vias 

curtas em rochas com proteções próximas consideradas de qualidade; o Big Wall (grande 

parede) que caracteriza-se pelo percurso longo e necessidade de dias para alcance do 

cume da montanha; o Bouldering (Boulder) estilo caracterizado pela ausência do uso de 

cordas de segurança, a utilização da força durante a prática, geralmente são trabalhados 

poucos movimentos e o escalador não busca o topo e sim a técnica apropriada para 

resolução de problemas impostos durante a escalada, além da Escalada Indoor constituída 

por uma parede de concreto, madeira ou ferro em que possuem agarras artificiais para 

recriar movimentos executados em meios naturais,  permitindo, também, o treinamento. 

Considerando o grau de dificuldade das vias de escalada esportiva em rocha, 

podemos dizer que a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME, 2016, 

p.2) considera que a graduação de uma via é obrigatoriamente identificada pelo grau 

geral, representado por algarismos ordinais arábicos (1º,2º,3º..), seguido do lance mais 

difícil (Crux), representado em algarismos romanos (I, II, III…) com possíveis 

subdivisões. Como exemplo, uma via com graduação 5° VI , a “Cactus P” que 
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utilizaremos nesta pesquisa, lê-se: Via de quinto grau com crux de sexto grau. Schwartz 

define que a classificação da via é feita de acordo com o conhecimento prático dos 

escaladores, onde determinam a graduação a partir do grau sugerido da via 

(SCHWARTZ, et.al 2012, p 63). 

Outra classificação da escalada é relacionada à progressão artificial, como 

cita CBME (2016), em que se define a real possibilidade de uma queda a partir do material 

utilizado e fragilidade das proteções, esta escala vai de A0 a A5. Quanto à classificação 

da exposição ou da proteção são indicados de E1 a E5, são definidos pelas distâncias entre 

as proteções (Ex: E1- muito segura; E3 expostas ou com quedas longas) e a duração da 

escalada é determinada de D1 a D6, definido pelo tempo em dias. 

2.1.3 ESCALADA ESPORTIVA  

Nos anos 80 a escalada esportiva no Brasil ganha força com a criação do Campo 

Escola 2000, com diversas vias novas para a época e os primeiros campeonatos brasileiros 

com participação dos escaladores experientes como Ronaldo Franzzen, André Lima, Julio 

Nogueira, Dálio Zippin, Bito Méyer e Jose Hartmann aconteceram em Curitiba (FARIA, 

2006, p.110). Posteriormente, na década de 90, segundo Faria (2006, p.113) a escalada 

brasileira alcança outro patamar, a conquista do Xc (Décimo C), via batizada de ‘Coquetel 

de Energia’, entre outras como ‘Chapa Quente’ (Xa), ‘Barra Pesada’ (Xa), ‘Lágrimas de 

Sangue’ (Xb), ‘Vaca Louca’ (Xb), ‘Mr.Bill’ (Xc), ‘Massa Crítica’ (Xc), que abertas na 

Barra da Tijuca. A partir de 1990 novos centros e clubes de escalada foram criados em 

estados como Bahia Ceará, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 

do Norte, paralelamente o mesmo autor acredita que o grande potencial ainda se encontra 

em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De acordo com o mapeamento da geografia da 

escalada em Minas Gerais por Contaldo e Barbosa (2016, p.33), foi encontrado a maioria 

de sítios de escalada na região metropolitana de Belo Horizonte, porém grande parte das 

conquistas feitas na década de 90, e, embora o estado possua uma recente história na 

escalada, apresenta diversidade em sua geomorfologia com grandes paredes de granito e 

quartzito oferecendo uma grande potencialidade para a pratica da escalada esportiva. 

É importante ressaltar que a escalada esportiva, diferentemente de outras 

práticas esportivas atualmente, não traz necessariamente um caráter competitivo entre 

participantes, mas busca um desafio de auto superação e a disputa se estabelece entre o 

praticante e o meio, como coloca Pereira (2012, p 67). Dentre as modalidades, Pereira 
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(2010, p.74) coloca a escalada esportiva com um grande destaque, pois suas principais 

características são as proteções fixas que dão mais segurança, e grande dificuldade técnica 

e física, além de poder ser executadas tanto em rocha quanto em paredes artificiais. 

Segundo Schwartz (2006), por se tratar de atividades com alto grau de imprevisibilidade, 

e demandar um alto nível de trabalho corporal, a escalada esportiva exige, além disso, 

habilidades motoras específicas, e a prática em si auxilia no desenvolvimento destas 

capacidades e habilidades. 

Os avanços nessa modalidade de escalada possibilitou a inclusão da Escalada 

Esportiva no evento de maior importância no mundo dos esportes, os Jogos Olímpicos, 

na edição de Tóquio de 2020 como expõe a Corporação Britânica de Radiodifusão, BBC 

(DUARTE, 2016). O fato de esse esporte ter grande popularidade entre os jovens também 

favoreceu sua entrada nos Jogos Olímpicos, pois a Federação Internacional de Escalada 

Esportiva - IFSC e o próprio Comitê Olímpico Internacional - COI colocam o jovem 

como alvo-chave para o futuro dos jogos.  

No entanto, a busca por ambientes naturais para a vivência de novas 

experiências corporais, têm crescido ultimamente através de algumas práticas, de 

preferência nas áreas do turismo e das atividades esportivas conforme Lavoura, Schwartz 

e Machado (2008a, p.2). Dessa forma, estas práticas, tanto na perspectiva do ecoturismo, 

quanto dos esportes de aventura, são caracterizadas por sua subjetividade e componentes 

emocionais intrínsecos. Associados à essas práticas temos vivências de novas emoções, 

o auxílio à promoção da saúde, além do controle do estresse do praticante através da 

liberação de endorfina de forma a promover o bem estar dos praticantes. Schwartz e 

colaboradores (2012) coloca que por meio da atividade é possível uma ressignificação 

entre a relação de homem e natureza, o que permitiria uma maior aderência de iniciantes. 

2.1.4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Como vimos até o momento, o histórico da escalada é bem extenso, portanto 

os aparatos usados nessa prática também passaram por uma grande mudança. Pereira e 

Nista-Picolo (2010, p.57) direcionam a função do equipamento de segurança para a 

proteção de eventuais quedas do indivíduo durante sua prática.  

Com o decorrer do tempo e o alcance de grandes picos em território nacional, 

os equipamentos de escalada e do montanhismo passaram por algumas adaptações, como 
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cita a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura 

juntamente com o Ministério do Turismo: 

Os equipamentos de fixação ou auxílio eram limitados a cunhas de metal e 
madeira ou escadas feitas de troncos cravados de pregos lateralmente para 

apoio dos pés. As botas para se escalar não tinham nada de especial e, 

geralmente, eram feitas de sola de sisal trançado e mais tarde com tacos de 

borracha industrial vulcanizada. A partir na década de 70, foi grande o avanço 

da escalada em rocha, através do desenvolvimento de materiais mais leves 

substituindo os mosquetões de aço por alumínio, com a introdução de 

proteções móveis, entre outros avanços. Outro momento que impulsionou a 

escalada em rocha, no Brasil foi a liberação das importações no início da 

década de 90, colocando à disposição o que havia de melhor em equipamentos 

produzidos no mundo (ABETA e Ministério do Turismo, 2009, p.19). 

Como podemos perceber, na década de 70, ainda se escalava de maneira 

amadora através de adaptações em calçados, construção de materiais técnicos como 

grampos estribos e hastes, além de cordas náuticas ou de sisal que geralmente eram usadas 

amarradas a cintura do escalador. Por volta de 1983 chegaram as primeiras botas de 

escalada juntamente com o carbonato de magnésio, as primeiras pessoas começavam a 

revenda de materiais destinados a escaladas no Brasil como cita Faria (2006, p.163), 

surgiam as primeiras lojas no país que ajudaram o esporte a garantir sua acessibilidade. 

Atualmente a certificação dos materiais de escalada seguem o padrão de 

especificação do Inmetro, onde consta o Certificado de Aprovação (CA) além das 

certificações exigidas pela União Internacional das Associações de Alpinismo, o que 

garante os testes necessários com os produtos de uso esportivo (ABETA e Ministério do 

Turismo, 2009, p.45), desta forma podemos identificar materiais que são de uso 

individual e materiais de utilização coletiva. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Com a grande possibilidade que existem atualmente quando tratamos de 

materiais de escalada identificamos variedade em tamanhos, formas e eficiência dos 

mesmos. Conforme a especificidade da pratica da escalada, levaremos em conta materiais 

essenciais para a prática do esporte, desconsiderando assim equipamentos que não 

possuem relação direta com seu desempenho como por exemplo, materiais de primeiros 

socorros, alimentação, pernoite, etc, mas não descartamos a existência das outras 

necessidades. 

 De acordo com Feitosa (2011), o baudrier (cadeirinha) possui a função de 

prender o escalador à corda, o capacete tem a utilidade de proteger a cabeça do indivíduo 
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que está escalando, o freio auxilia na descida do indivíduo, o mosquetão serve para unir 

equipamentos para fazer a segurança do escalador, a fita que tem a função de prender o 

escalador ao grampo na via e a sapatilha é o calçado especificamente confeccionado para 

a escalada em rocha, pois possui um solado de borracha rígido, é bastante aderente, leve 

e fica bem justo ao pé do escalador, como apresentamos na Figura 1. 

 

Figura 1 – Equipamentos de Proteção Individual para escalada: (1) mosquetão, (2) capacete, 

(3) Freio em 8, (4) baudrier ou cadeirinha, (5) fita e (6) sapatilha. Fonte: Feitosa, 2011 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

Se tratando dos equipamentos de proteção coletiva (Figura 2), Feitosa (2011) 

cita a corda como principal material utilizado para a segurança do escalador, atualmente 

é confeccionada com material elástico que permite a absorção de parte dos impactos, além 

disso, as proteções fixas, caracterizadas pelos grampos e chapeletas, são os materiais que 

funcionam como ponto de ancoragem para o escalador que utiliza a costura para se 

prender ao grampo ou chapeleta durante a escalada. 

 

Figura 2 – Equipamentos de Proteção Coletiva para escalada: (7) costura, (8) corda, 

(9.1) grampo, (9.2) chapeleta. Fonte: Feitosa, 2011 

 

Chama-se atenção para o processo de conquista de uma determinada via, em que 

são necessários equipamentos de perfuração para afixação das chapeletas e dos grampos. 

2.2 EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

Quando temos a sensação de “um frio na barriga” ao se deparar com alguma 

situação que nos põe medo ou nos encoraja, ou até mesmo quando estamos prestes à 
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encarar uma chance do emprego dos sonhos, ou a “palpitação” que nos dá quando estamos 

de frente com o “amor da nossa vida”. Supostamente, esses são alguns exemplos 

cotidianos de emoções que permeiam a nossa existência. Com isso, entendemos que a 

emoção não surge por acaso no ser humano, ela se determina a partir de um contexto 

situacional momentâneo que causa modificações no corpo. 

Desta forma, Santos (2007, p.175) afirma que a emoção apresenta uma 

particularidade em cada indivíduo e é indicada pela dimensão e intensidade da percepção 

de determinada experiência, seja ela positiva ou negativa. As adaptações que acontecem 

quando as emoções são detectadas, envolvem diversas mudanças e reações no ser humano 

e possuem características passiveis de serem ordenadas e são detentoras de padrões 

específicos, “incluem mudanças faciais expressivas, reações musculoesqueléticas, 

mudanças vocais, mudanças no sistema endócrino e, consequentemente, mudanças no 

nível hormonal e no sistema nervoso autônomo.” (GRIFFITHIS apud SANTOS, 2007, 

p.177). Como percebemos, a expressão da emoção é completamente involuntária, pois 

diversos mecanismos alteram o funcionamento do corpo de alguma forma para que 

tenhamos uma determinada ação em uma situação. 

Neste raciocínio, a identificação das emoções ocorre prioritariamente através 

das expressões corporais e faciais. Como assegura Damásio apud Santos (2007, p.182), 

são consideradas universais as expressões faciais quando falamos das Emoções Básicas 

(EB), como a alegria, o medo, a tristeza, o espanto ou aversão. Numa situação hipotética 

de medo de altura por exemplo, o olho se arregala, o coração bate mais forte, começamos 

a ficar ofegantes, músculos travam e membros inferiores e/ou superiores tremem. 

Enfrentar ou desistir? Seria o lutar ou fugir. Hall apud Lavoura (2007, p.76) aponta que 

se trata de “uma emoção absolutamente normal e natural, que libera adrenalina”, dessa 

forma, o próprio cérebro comandará a ação, inconscientemente respostas, como estresse e 

dor. Vale ressaltar sobre diversos fatores que podem influenciar, ou não, na expressão da 

emoção do medo especificamente. Traumas vividos, traços da personalidade ou até 

mesmo a própria imaginação. 

Vinculados às emoções, temos a expressão dos sentimentos, que para 

Calabrez (2016), são considerados fragmentos de emoções perceptíveis conscientemente. 

Em outras palavras, o sentimento deriva-se da emoção e tem a possibilidade de ser 

assimilado ou não. Paralelamente, a expressão da emoção não depende da existência de 

um sentimento para efetivamente acontecer, pois, como percebemos anteriormente, a 
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emoção é uma ação inconsciente e independente, já o sentimento pode se tornar 

consciente. O mesmo autor aponta, primeiro a emoção (inconsciente, automática e 

fisiológica), depois o sentimento (consciente). Retornando a situação do medo de altura, 

que foi sugerida anteriormente, à partir do momento que percebemos o tremor e a 

respiração ofegante por exemplo, tomamos a consciência desta emoção, sendo 

considerado desta forma, um sentimento de ansiedade ou insegurança por exemplo. 

Conforme Damásio apud Rosa (2018, p.73), a expressão da emoção é 

entendida como uma reação inteiramente automática e é identificada por reações 

observáveis, tanto na mudança das expressões faciais quanto alterações fisiológicas, já o 

sentimento é considerado uma experiência qualitativa de um indivíduo sobre essas 

emoções, deste modo, tem a possibilidade de ser percebido em algum nível. Diversos 

estudos como Damásio (1996), Goleman (2001) e LeDoux (2001) apontam para o 

Sistema Límbico (estrutura cerebral subcortical composto pelo hipotálamo, tálamo, 

amígdala, hipocampo, os corpos mamilares e o giro do cíngulo) como responsável pela 

“faísca inicial”, tanto das emoções quanto nos sentimentos, e regiões do córtex cerebral 

são “responsáveis pelo raciocínio, resolução de problemas, cálculo, formulação de 

objetivos e planos de vida, ações morais e ajuste social do comportamento” (LAVOURA, 

2007, p.28).  

 

2.2.1 COMPONENTES DAS SENSAÇÕES EMOCIONAIS 

Tratando-se de emoções, negativamente e positivamente, podemos dizer que 

as modificações causadas no corpo de um indivíduo possuem padrões específicos capazes 

de serem identificados. Desta forma, com o estudo de Sisto (2004) podemos sinalizar que 

para as diversas emoções existentes, algumas partes do corpo humano têm uma 

sensibilidade para gerar determinada ação de aproximação ou afastamento de certo objeto 

ou pessoa. 

Um estudo finlandês feito em 2014, sugere-se que é possível, em diferentes 

culturas, a manifestação de padrões consistentes de sensações corporais quando expostos 

a uma situação de Raiva, Medo, Desgosto/Repulsa, Felicidade, Tristeza e Surpresa 

(NUMMENMAA, 2014). 
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    RAIVA         MEDO     DESGOSTO   FELICIDADE   TRISTEZA   SURPRESA   NORMAL  

 

Figura 3 - Topografia corporal das emoções básicas associadas a palavras: raiva, medo, 

desgosto/repulsa, felicidade, tristeza, surpresa e normal.  Fonte: Nummenmaa (2014) 

Através do auto relato topográfico dos indivíduos de diferentes culturas do 

estudo de Lauri (2014), de acordo com a Figura 3, foi possível identificar a associação 

das emoções a alta atividade na parte superior do tórax na maioria das emoções 

identificadas, possivelmente correspondendo à alterações na frequência cardíaca ou na 

respiração. Da mesma forma, sensações na área da cabeça, que além da possível 

inferência em mudanças fisiológicas na área facial (como vasodilatação, lacrimação, entre 

outros), também temos a ativação de grande parte do cérebro na imaginação e ativação 

da mente. Em relação aos membros superiores, emoções de aproximação, como a raiva e 

a felicidade tiveram o predomínio, contraponto à marcante característica da tristeza. Na 

região do sistema digestivo e próximo a garganta e boca prevalecem nas sensações da 

emoção no desgosto/repulsa. Já a felicidade se encontra manifestando por todo o corpo, 

diferentemente de todas as emoções. 

Outro marcador da existência das emoções, além dos processos bioquímicos 

e alterações comportamentais, são as expressões faciais, como aponta Rosa (2018), 

depende vastamente do contexto sociocultural do indivíduo e da experiência de vida como 

defende Calabrez (2016). Miguel (2015, p.156) categoriza 6 (seis) expressões faciais 

típicas identificadas e atribuídas à emoções básicas, conforme a Figura 4, dessa forma o 

autor direciona que não há um consenso de quantas e quais emoções existem, mas sustenta 

que, na maioria dos estudos são abordadas as seguintes emoções ou variações das 

mesmas: Alegria, Medo, Surpresa, Tristeza, Nojo e Raiva. 
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Figura 4 - Expressões faciais típicas de seis emoções básicas: a. alegria, b. medo, c. surpresa, d. 

tristeza, e. nojo, f. raiva. Miguel (2015, p.157) 

 

O autor considera que a alegria seja motivada pelo ganho de algo de valor e 

coloca o indivíduo num contexto de aproximação com o objeto ou com uma situação, seu 

significado tem relação com a “satisfação com a vida e bem-estar subjetivo” (Galati, 

Manzano e Sotgiu, 2006). 

Já o medo é conceituado como a resposta de uma situação de perigo 

(MIGUEL, 2015, p.157), autores caracterizam a ansiedade dentro desta categoria. 

Geralmente é causado pelo ambiente ou por uma pessoa e resulta na tomada de decisão 

de fuga ou enfrentamento, deste modo também define se será uma circunstância de 

aproximação ou afastamento. 

A emoção definida como surpresa aparece à partir de algo inesperado, o que 

provoca no indivíduo, uma ação de forma a permitir “... que o indivíduo tenha tempo para 

se orientar” (EKMAN e CORDARO, 2011, p. 366). Considerada uma emoção breve, a 

surpresa tem a característica de combinação com outra emoção, negativa ou positiva. A 

possibilidade da aproximação ou afastamento do objeto ou da situação surge a partir dessa 

combinação. 

A tristeza é identificada no indivíduo pela perda de algo ou de alguém que 

possuía algum valor. Segundo Denham, Mason, Couchoud apud Miguel (2015, p. 158) 
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trata-se da emoção que tem a maior duração quando se trata do ser humano, de alguma 

forma, a tristeza está associada à angustia, sofrimento e desesperança. A sensação de 

abandono, o silêncio, o choro são algumas características que podem aparecer diante a 

perda ou rejeição de uma pessoa amada, a perda de uma parte do corpo ou de algum objeto 

valorizado gerando assim o comportamento de afastamento. 

Quando identificamos a emoção do nojo, na visão de Beaumont, Wagner 

apud Miguel (2015, p. 158), nos remetemos a algo que causa uma certa repulsa, algo 

indesejável. Nossa tendência é de afastamento ou a expulsão do objeto causador desta 

emoção, que também pode ser tratada como asco ou aversão. 

A expressão da raiva surge à partir de algo desfavorável que nos impede a 

realizar uma ação ou simplesmente demonstra essa intenção. É considerada uma emoção 

causada tanto por objetos quanto por pessoas e tem uma tendência de aproximação 

direcionada ao “ataque” com intuito de mudar a situação, como sugerem Ekman e 

Cordaro (2011). 

Alguns estudos apontam perspectivas sobre as emoções e as expressões das 

mesmas, Plutchik (2002) identifica a aceitação como uma emoção básica, onde 

recebemos atenção e nos sentimos pertencente de algum grupo, e emoção de expectativa, 

relacionada à curiosidade e interesse no diferente. Além disso, Plutchik defende que as 

emoções envolvem uma complexidade de estados emocionais, podendo corresponder à 

mais de uma emoção ao mesmo tempo. 

Por exemplo, decepção seria a mistura de surpresa e tristeza; remorso, 

a mistura de tristeza e nojo; saudade, a mistura de alegria e tristeza; e 

assim por diante. Deve-se destacar, contudo, que nem sempre a mistura 
das mesmas emoções básicas resultará na mesma complexa, pois isso 

depende da intensidade e da avaliação da pessoa. Por exemplo, um 

atleta que conquistou uma vitória difícil, ao subir ao pódio, pode estar 
“chorando de felicidade”. Isso seria uma mistura de alegria e tristeza, 

mas não se pode dizer que o atleta está sentindo saudade. (MIGUEL, 

2015) 

 

A partir disso, é importante ressaltar que emoção básica não define uma 

emoção isolada, e sim são atribuídos grupos que possuem semelhanças afetivas, 

cognitivas e comportamentais, isto é, diferentes expressões faciais podem transmitir ou 

não a mesma emoção: “satisfação, contentamento, felicidade, euforia, êxtase, etc., 

agrupando-se no conjunto de alegria; apreensão, preocupação, ansiedade, pânico, pavor, 

etc., agrupando-se no conjunto de medo; e assim por diante.” (EKMAN e CORDARO, 

2011). 
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2.2.3 ABORDANDO AS EMOÇÕES 

Diante da análise de Miguel (2015), uma contribuição sobre a investigação 

da emoção, propõe um modelo integrativo de processamento emocional simplificado, 

levando em conta abordagens psicoevolucionistas, abordagens cognitivistas, teorias 

sociais e influências culturais na manifestação das emoções como expõe a Figura 5. 

Fabiano Koich Miguel (2015), com a finalidade de compreender as 

expressões das emoções, trata-se em seu estudo de um modelo integrativo do 

processamento emocional onde o evento percebido pelo sujeito passa pela assimilação 

cognitiva, tendo possibilidades de serem percebidas conscientemente ou não percebidas, 

permanecem no inconsciente, dessa forma é atribuído valor ao evento. 

 

Figura 5 - Modelo integrativo do processamento emocional. (MIGUEL, 2015, p.155) 

 

A assimilação cognitiva, isto é, cognição na Figura 5, se trata da interpretação 

do evento e do “reflexo do seu histórico de vida, das suas experiências individuais, sociais 

e, portanto, da forma como ele percebe o mundo” (MIGUEL, 2015). Portanto, a emoção 

é definida pela importância afetiva que cada indivíduo possui com determinado evento, 

dessa forma já possuem seu ciclo natural de transcorrer.  

As respostas encontradas, diante o modelo proposto pelo autor ao evento 

foram: a impressão subjetiva, caracterizada pelo nosso afeto próprio de cada indivíduo, 

as alterações fisiológicas, definidas por mudanças no sistema nervoso autônomo 

(sudorese, respiração, dilatação de pupilas, alteração no ritmo cardíaco, entre outros) e o 

comportamento expresso, que é reconhecido como mudanças no comportamento 

(expressões faciais, postura e movimentação).  
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2.2.4 EMOÇÃO NO ESPORTE 

Para Nitsch apud Samulski (1988, p.36) o rendimento é um fator diretamente 

relacionado com a emoção na perspectiva do indivíduo que pratica um esporte. A emoção 

produz efeito na qualidade, quantidade, intensidade ou forma dos movimentos, sendo 

positivo ou negativo, agindo diretamente na ação executada pelo indivíduo. 

A emoção no contexto esportivo leva em consideração a interação de alguns 

aspectos que condiz com o contexto situacional que está envolvido, sendo a relação entre 

a pessoa, o ambiente e a tarefa executada. Em vista disso, temos o sistema psíquico, que 

coordena os processos cognitivos, o sistema fisiológico que funciona como um 

controlador do nível de ativação da emoção e o sistema social, mediado pelas relações 

sociais existentes naquele contexto (SAMULSKI, 2009, p.212). Dessa forma a expressão 

da emoção neste contexto vai depender se será uma competição, ou um treino, se está 

divertido, numa atividade de lazer ou está tedioso, se o ambiente e companhias são 

agradáveis ou não.  

Para além disso, a questão individual sobressai, o pessoal. A assimilação 

cognitiva do esporte executado pelo praticante possui elementos afetivos próprios de cada 

indivíduo (MIGUEL, 2015), desta forma toda expressão emocional do indivíduo com o 

“Evento”, neste caso, o esporte, será o reflexo do histórico pessoal e as experiências, tanto 

positivas quanto negativas.  

Como apresentado na Figura 5, no modelo integrativo do processamento 

emocional de Miguel (2015, p.155), sugerem-se alguns comportamentos podem ser auto 

avaliados e podemos ter um processo de soma de interpretações diferentes resultando em 

mais reações, semelhantes ou diferentes. Frijda (2008, p.71) caracteriza este 

acontecimento como “retroalimentação” representado nas setas pretas contínuas.  

Já as setas pontilhadas apontam diretamente do evento para as reações 

corporais, e caracterizam reações que não passam pelo cognitivo, isto é, acontecem fora 

da percepção do indivíduo e geralmente se trata de um reflexo, como podemos perceber 

numa situação de um sujeito que percebe um objeto momento para perto de si, 

“imediatamente contrai o corpo, ficando em alerta, para só então perceber que se tratava 

apenas de uma folha, e não de algo realmente ameaçador” (MIGUEL, 2015, p.156). 

A manutenção ou a utilização da emoção é útil para criação de valores e 

avaliação de situações diversas (LAVOURA 2007 p.26), assim entendemos os estados 
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emocionais como um ciclo de respostas que fazem a manutenção de uma determinada 

ação, desta maneira compõe a motivação para a execução da ação e em conjunto se tornam 

interdependentes, como pontuam Stocker e Hegeman: 

Os que vêem uma conexão estreita entre os motivos e as emoções [...] poderiam 

sustentar que sem emoções não há motivação; que sem motivação não há ação 

ou pensamento, mesmo que o pensamento avaliador; e portanto, que sem as 

emoções, não há ação ou pensamento, inclusive avaliador. (STOCKER, 
HEGEMAN, 2002 p.87). 

Podemos dizer que as atividades de aventura na natureza, incluindo a escalada 

em meio natural, caracterizam-se por práticas que possuem ligação direta com os estados 

emocionais devido à exposição ao risco no ambiente natural e a experimentação de novos 

significados. Através disto, o indivíduo apresenta mudanças nos valores, condutas e 

estilos de vida. A relação identificada como efetiva entre o praticante da atividade, e o 

ambiente possibilita a inferência de atitudes e condutas preservacionistas e de relação 

com o outro, “contribuindo para a melhoria da qualidade existencial” (LAVOURA; 

SCHWARTZ; MACHADO, 2008b). 

2.3 EMOÇÃO E ESCALADA 

Os sentimentos e emoções são primordialmente os laços que unem o 

indivíduo ao ambiente e definem a qualidade da experiência proporcionada. Em seu 

estudo, Lavoura, Schwartz e Machado (2008b), identificaram a emoção no primeiro 

contato com a prática do rapel. Evidenciou-se duas variações de emoções, sendo 

positivas: Sensações Prazerosas, relacionadas à satisfação, alegria e contentamento, e 

negativas: Sensações Receosas, relacionadas à intimidação, medo e/ou constrangimento. 

Em relação ao medo, foi identificado um dualismo de significado, sendo tanto positivo 

quanto negativo. Embora ser o sentimento causador da evasão destes esportes, é o mesmo 

que é tido como justificativa para a procura de vivências imprevisíveis como 

proporcionadas pelas AFAN’s, consideradas atividades de risco calculado devido a 

presença de tecnologias que capacitam a imersão completa do praticante no meio 

incomum, fora da sua zona de conforto (LAVOURA; SCHWARTZ; MACHADO, 

2008b). 

Como vemos até o presente momento, a escalada esportiva é um esporte 

considerado integrante de um grupo de atividades ao qual pode proporcionar a 

manifestação de diversas emoções (SCHWARTZ, 2006, p.109). Outra perspectiva é de 
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Faria (2006, p.45), onde relaciona sentimentos de medo e respeito diante a simples 

existência das montanhas em suas localidades, justificado tanto pelas belas paisagens e 

natureza, quanto por motivos de desastres como deslizamentos ou fluxos torrenciais 

repentinos em rios.  

Para além das condições geológicas e meteorológicas que se inserem na 

prática da escalada, Faria (2006, p.196) assinala que, se escolhida a via correta para o 

nível do escalador, a prática pode culminar em diversas sensações positivas, em 

contraponto podem surgir condições adversas que cabe à percepção do escalador para 

definir sua impressão, como por exemplo um determinado animal que aparece na via ou 

uma mudança climática.  

Fazendo uma breve reflexão sobre uma condição de escalada no Everest na 

perspectiva da Karina Oliani (2017), à 8.848m de altitude, em que ventos de até 100km/h 

batem no corpo, temperaturas de até -40°C são percebidas, a falta de oxigênio fica 

evidente no pico mais temido por todo escalador ou não escalador que resolve se 

aventurar nesta jornada. A necessidade de roupas e equipamentos especiais, além de um 

grande preparo psicológico e fisiológico para uma jornada desta, se fazem necessárias 

para a sobrevivência, mesmo assim o discernimento de prosseguir enfrentando ou adiar a 

aventura fica à cargo dos escaladores. Momentos de tensão e decisão em que a vida é 

colocada em risco define Karina Oliani que alcançou o cume do Everest em 2017, a 

escaladora evidencia a necessidade do respeito às vontades da natureza, “a gente escala 

quando a montanha permite”. 

Por outra lado, imaginando a experimentação da escalada solo, que consiste 

na prática sem a utilização de equipamentos técnicos e de segurança, para além de 

condições climáticas, mudanças de temperaturas, e outras adversidades que acometem a 

prática, a modalidade solo enfrenta-se prioritariamente a lei da gravidade, onde alguns já 

afirmam: “não é sobre se ele vai cair, mas quando”. O escalador Alex Honnold e seu 

amigo Jimmy Chin documentaram através do filme ‘Free Solo’ (2018) o grande feito de 

975m em escalada solo, relatado também pela National Geographic Brasil em que 

evidenciaram a preparação mental e psicológica de anos para a jornada da subida de ‘El 

Capitán’ em Yosemite, na Califórnia. Além de todo treinamento físico específico pra este 

tipo de escalada, Alex e seu parceiro com mais de 10 anos de prática juntos, precisavam 

conciliar o trabalho das filmagens com a superconcentração que exigia o desafio. 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve como base metodológica uma abordagem exploratória e 

descritiva. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006), uma pesquisa exploratória tem  

intuito de examinar um tema ou problema de pesquisa o qual não foi abordado antes, e a 

descritiva, tem como fim, especificar características acerca da temática, usando 

abordagem qualitativa e quantitativa acerca das emoções avaliando a frequência em que 

aparecem. 

Para tanto, foi realizada uma experiência com escalada esportiva em rocha no 

campo escola de escalada Vale do Padre Brasão em Diamantina/MG, no mês de maio de 

2018. Os critérios de inclusão foram: ser maior de idade, nunca ter vivenciado a escalada 

esportiva em rocha, estar apto fisicamente para realizar atividades esportivas e como 

critério de exclusão o alcance mínimo de metade da via. Os sujeitos investigados foram 

recrutados por conveniência, por via de uma mensagem direcionada a um grupo de alunos 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri onde foram convidados a 

vivenciar a escalada esportiva em rocha em um dia pré-acordado mutuamente.  

No dia da experiência de escalada em rocha, a amostra composta por 8 (oito) 

sujeitos receberam orientação para comparecer munidos de roupa adequada para 

caminhada leve. Todos se encontravam no estacionamento do setor, em seguida 

realizavam uma caminhada de 15 minutos por trilha bem definida até a base da via 

determinada, conhecida como "CACTUS P”.  Neste momento, o sujeito poderia sentar-

se numa área determinada e deveria aguardar a montagem do sistema de segurança para 

início da escalada. O sistema de segurança utilizado foi do tipo “Corda de Cima”, no qual 

a mesma passava por dois pontos de ancoragem semiequalizados no topo da via. 

 Após a montagem da segurança da via de escalada, os sujeitos receberam os 

equipamentos de proteção individuais (cadeirinha e capacete), foram “encordados”, para 

se sentirem seguros, sem o risco de quedas, e após, foram posicionados no ponto de 

partida para a escalada. Imediatamente ao término da ascensão, todos os sujeitos que 

ultrapassaram a metade da subida, ou alcançaram o platô na via, foram entrevistados. Da 

população inicial, indivíduos que não conseguiram atingir a metade da via foram 

excluídos da pesquisa. Posteriormente os participantes foram identificados como 

Voluntário 1, Voluntário 2, Voluntário 3, (...) respeitando a ordem de realização das 

entrevistas.  
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Um roteiro semiestruturado foi elaborado pelos pesquisadores contendo oito 

perguntas abertas, quatro dessas direcionadas ao eixo ‘Sentimentos’ e as outras referente 

ao eixo ‘Estados emocionais’.  O registro da entrevista foi executado utilizando o 

aplicativo de gravação de áudio do aparelho Celular Samsung e observação livre. Após a 

transcrição das entrevistas (Anexo 1), na interpretação dos dados foi utilizado análise de 

conteúdo temático, que busca compreender os relatos dos sujeitos por meio das condições 

empíricas do texto, tendo sido realizada a partir das seguintes etapas: pré-análise; 

exploração do material; e tratamento e interpretação dos resultados (BARDIN, 2012).  

Na pré-análise, foi utilizada a técnica de leitura flutuante com exploração do 

material transcrito, afim de conhecer o texto e se deixar invadir por impressões e 

orientações. Nessa primeira leitura foram destacados todos os relatos positivos e 

negativos dos sujeitos relacionados com os eixos pré-definidos. A fase seguinte, de 

exploração do material, constituiu-se na administração sistemática das impressões 

tomadas na fase anterior, para a qual se realizou leitura aprofundada de cada entrevista, 

seguida da produção de uma análise e de uma síntese. Para a exploração do material, os 

relatos destacados na fase anterior foram ordenados numa tabela no Excel separados por 

eixo. Para a conclusão da síntese, os resultados foram agrupados e quantificados 

separadamente em tabelas contendo a frequência absoluta e relativa dos discursos, e, 

posteriormente destacou-se as emoções e sentimentos.  

 Toda a pesquisa foi executada preservando a imagem, e todos os sujeitos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No eixo Sentimentos relacionados ao primeiro contato com a Escalada 

esportiva em rocha, foi identificado 59 palavras que direcionavam à algo positivo (Tabela 

1). Predominantemente, a ocorrência do indivíduo se considerar “emocionado”, atribuído 

à uma reação no indivíduo de grande intensidade, foi de 30,5%, correspondendo à 18 

ocorrências. O estado de “concentração” durante atividade representou 23,7% em 14 

ocorrências, os indivíduos se definiram atentos e focados na atividade. O sentimento de 

“alivio” foi perceptível em 11,8% das ocorrências e fizeram uma referência ao 

participante que não teve incomodo, ou que se acha descansando durante a pratica. A 

ocorrência referente ao estado de tranquilidade e sem agitação foi apresentado como 

“calmo”, com 8,4% dos dados deste eixo, correspondendo à 5 ocorrências. A ocorrência 
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que se referia ao sentimento de “confiante” e “seguro” foram atribuídos ao participante 

que se encontrou livre de inquietações e destemido na pratica, e obtiveram 6,7% e 

corresponderam à 4 ocorrências concomitantemente. O sentimento de “superação” 

também teve a mesma frequência dos anteriores (6,7%, com 4 ocorrências), referindo ao 

ser, ficar, ou tornar-se superior, ter o domínio sobre a atividade executada. Por fim, não 

menos importante, a ocorrência do sentimento de “felicidade”, com 5,5% das 3 

ocorrências encontradas, fazendo referência àquele que se encontra plenamente alegre e 

contente, notado também nas expressões faciais de satisfação e bem-estar. 

 

Tabela 1. Estados emocionais associados ao primeiro contato com a escalada.  

 

Ainda no eixo Sentimentos relacionados ao primeiro contato com a Escalada 

esportiva em rocha, foi identificado 21 palavras que fazem menção à algo negativo 

(Tabela 1).  O sentimento de “medo” em resposta a situação de perigo imposta e o de 

“cansaço”, daquele que se encontra fadigado ou abatido pela atividade imposta, foram os 

mais frequentes, cada um com 28,5% e 6 ocorrências cada, além disso foi evidenciado a 

expressão facial de surpresa e/ou tristeza. O sentimento de “desafiado”, quando o 

indivíduo considera a dificuldade que lhe é imposta, foi constatado em 19,22%, 

correspondendo à 4 ocorrências. Já o “desespero”, com 14,28%, corresponde ao momento 

de extrema aflição, corresponderam à 3 ocorrências e foi notado a expressão facial do 

medo e surpresa. O relato “tremendo” foi citado 2 vezes fazendo referência à uma 

agitação involuntária do corpo ou parte do indivíduo, referindo-se à algo incontrolável 

que prejudicou o posicionamento do corpo para transpor o obstáculo. 

No eixo dos Estados emocionais relacionados ao primeiro contato com a 

Escalada esportiva em rocha, foi identificado 39 ocorrências que faziam menção à algo 

positivo (Tabela 1). 
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O estado “relaxado” foi o mais frequente 28,3% com 11 ocorrências fazendo 

referência à ausência de incômodos ou que se encontra descansado, seguido do estado de 

“alegria” com 25,6% e 10 ocorrências, fazendo menção ao estado de contentamento 

durante a atividade, além disso, a expressão facial do estado emocional da felicidade 

também foi notada nesta perspectiva. O voluntario que estabeleceu prazos pra atividade 

e se mantem firme foi definido como “determinado” e obtivemos 25,6% de frequência 

direcionados à 10 ocorrências. O estado de “realização” do indivíduo que alcançou o 

objetivo pessoais na atividade foi identificado em 20,5% da frequência dos estados 

emocionais positivos, correspondendo à 8 ocorrências. 

Ainda no eixo dos Estados emocionais do primeiro contato com a Escalada 

esportiva em rocha, foi identificado 22 ocorrências negativas (Tabela 1). A presença do 

“medo” e “ansiedade” são os mais frequentes com 31,81% e correspondem ao estado de 

resposta à situação ou pessoa que causa sofrimento físico ou psíquico, pode ter relação 

com o nervosismo. O estado de “apreensão” tem a relação como receio de algo ruim vai 

acontecer, num total de 27,27%, corresponde a 6 ocorrências. A “insegurança”, concebida 

como falta de segurança ou confiança, foram equivalentes à 9%. 

É importante reconhecer, conforme afirmam, Damásio apud Santos (2007), 

Miguel (2015) e Calabrez (2016), que as emoções se manifestam parte consciente e parte 

inconsciente, desta forma, através da metodologia utilizada neste trabalho, discutiremos 

resultados das emoções encontradas conscientemente após a o primeiro contato com a 

prática da escalada esportiva em rocha. 

Gráfico 1. Estados emocionais associados ao primeiro contato com a escalada.  
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No primeiro eixo referente aos Sentimentos, obtivemos 73% de relatos 

positivos e 27% de relatos negativos. Já no segundo eixo, Estados emocionais, obtivemos 

64% relatos positivos e 36% de relatos negativos. Tanto no eixo do “Sentimentos” quanto 

“Estados emocionais”, a frequência de manifestações positivas foi superior às negativas 

neste primeiro contato com a escalada esportiva em rocha (Gráfico 1). 

Se tratando das emoções básicas, apesar de resultarem em ações inconscientes 

no indivíduo, foram citadas pelos voluntários a felicidade e o medo. Podemos fazer uma 

associação afetiva entre as percepções citadas, como emocionado, alegre e realizado, que, 

de certo modo fazem uma referência à manifestação emoção da felicidade, atribuí o 

indivíduo a um contexto de aproximação com o objeto ou com uma situação (MIGUEL, 

2015). Já o medo, além de ser citado na íntegra, podemos ter outros desdobramentos que 

nos remetem à mesma emoção, como desespero, ansioso, apreensivo e insegurança, que 

posteriormente a sua manifestação definiria o enfrentamento ou a fuga da situação, seria 

o mesmo que a decisão de afastamento ou de aproximação com o evento que lhe foi 

imposto. Conforme Ekman e Cordaro (2011), esse agrupamento pode ser feito justificado 

pelas semelhanças afetivas, cognitivas e comportamentais da expressão destas emoções. 

Comparado ao estudo de Lavoura, Schwartz e Machado (2008b), em que foi 

constatado sensações receosas e prazerosas nos praticantes de rapel, fazemos relação à 

exposição da emoção básica da felicidade e do medo encontradas nesta pesquisa, e que 

de certo modo, influenciam negativamente ou positivamente durante a pratica da escalada 

esportiva em rocha, tanto na perspectiva sensorial quanto na afetiva.  

Referente à altura, foram citadas em: “tenho uma certa dificuldade com 

altura” e “não me dou bem com altura”, assim pôde-se perceber a remoção do indivíduo 

da zona de conforto, colocando-o em risco, deste modo, este desconforto coloca o 

indivíduo numa situação de decisão de enfrentamento ou fuga, conforme Miguel (2015) 

direciona como a expressão característica do medo. 

Diversos momentos da coleta dos dados, foi perceptível a relação da 

confiança com os equipamentos de segurança, além da confiabilidade dos participantes 

na prática da escalada esportiva em rocha como conferimos nos relatos “eu confiei na 

segurança” e “a gente ta super seguro”. Paralelo à este argumento percebemos que a 

confiabilidade surge à partir do próprio contato com os materiais de escalada, do 

aprendizado da utilização, conservação e habituação com os mesmos. 
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Com relação à alterações fisiológicas causadas pelas emoções no primeiro 

contato com a escalada esportiva em rocha, identifica-se negativamente o cansaço físico 

e o tremor corporal nos relatos “Cansado, meus braços estão doendo, duros, rígidos”, 

“meus braços começaram à doer” e “fiquei todo tremendo”, que possivelmente, segundo 

Nitsch apud Samulski (1988), interfere diretamente na quantidade, intensidade e/ou 

forma dos movimentos executados. Paralelamente tivemos os relatos “eu estava calmo”, 

“eu me concentrei” e “eu me senti confiante”, que além de sobressair de modo positivo 

durante a prática da escalada esportiva em rocha, podem ter interferência do contexto, das 

experiências com o esporte e do histórico pessoal do próprio indivíduo como sugerem 

Samulski (2009) e Miguel (2015), quando relacionam as expressões emocionais com o 

questões vivenciadas do indivíduo. 

Independente do tratamento dos eixos podemos observar empiricamente a 

maior quantidade de relatos positivos após o primeiro contato com a escalada esportiva 

em rocha em relação aos negativos. Em contrapartida, na seleção prévia do indivíduo que 

participaria da pesquisa, relativo ao critério de alcance mínimo da metade da via da 

escalada, excluíram-se dois indivíduos que possivelmente interfeririam na amostra 

através uma percepção diferenciada da prática. Deste modo, acreditamos que estes relatos 

que foram ausentes, poderiam acrescentar na discussão desta pesquisa e devem ser 

considerados em estudos futuros. 

Se tratando das atividades físicas de aventura na natureza, inclusive a 

modalidade da escalada esportiva em rocha, consideramos uma prática de ligação direta 

com a expressão emocional devido à exposição ao risco da atividade, e segundo Lavoura, 

Schwartz, Machado (2008) através do contato com este esporte o indivíduo pode 

apresentar mudanças nos valores e estilos de vida, além de condutas de preservação e 

conservação da natureza. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O primeiro contato com a escalada esportiva em rocha proporciona a 

experiência prioritariamente de sentimentos e emoções positivas. Os sentimentos 

positivos predominantes no primeiro contato com a escalada esportiva em rocha foi 

alegre, concentrado, emocionado e realizado, e os sentimentos negativos foram o medo, 

desespero, ansiedade, apreensão e insegurança.  
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Se tratando dos resultados obtidos nesta pesquisa, apesar de algumas 

limitações em relação ao número da amostra dos sujeitos e a exclusão daqueles que não 

alcançassem a metade da via, foram obtidos resultados satisfatórios em relação a 

manifestação das emoções no primeiro contato com a escalada esportiva em rocha. 

Sugerimos que novos estudos sobre as emoções e os sentimentos atrelados ao primeiro 

contato com a escalada esportiva em rocha, seja incluído a filmagem como recurso 

metodológico para registro e análise das expressões faciais além da utilização de 

indicadores fisiológicos, como frequência cardíaca e se possível a análise de receptores 

dos hormônios relacionados.  
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Anexo 1 -  Entrevistas Transcritas 

Voluntário 1/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Uai mano, eu achei foda,  pra caramba! 

 Como você se sente? 

Agora que eu to no chão eu tô aliviado. Lá em cima dá uma adrena (adrenalina) porque 

você tá ali e tá pensando se realmente você está seguro. E você está procurando um lugar pra se 

apoiar, as vezes você não acha, dá um pouquinho de desespero, mas manter a calma eu acho que 
é melhor 

 O que você pensou durante a escalada? 

O Desespero é questão de procurar, sabe quando você está procurando onde segurar, você 

fica assim,: será que eu seguro aqui, será que eu seguro ali, procurando a melhor posição. 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Quando eu cheguei ali, no ponto de descanso eu fiquei bastante feliz, achei bem da hora 

chegar ali, poder dar uma respirada mais calmo e ver o que a gente já subiu né, achei da hora. 

Agora na hora ali, que ficou mais….já deu aquela arriscadinha ali né, pra segurar, ali já deu um 

pouco já de medo, assim…. não medo, mas quando você sabe que pode não dar certo né, ta certo 
que tem a segurança aqui, a gente tá super seguro, mas a mente ainda não sabe disso. 

 Como você lidou com seus pensamentos? 

Eu tentei, primeiro ali, confiar no equipamento, que a gente ta usando, então já fiquei… 

pensei assim, pô o equipamento vai me segurar, então, posso arriscar, e ai arrisquei zé… a gente 
tá seguro né, eu acredito. 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

O estado emocional é totalmente diferente, ali (em cima) você fica atento, parece que 

você está mais atento a tudo assim, saca? Parece que você tá…. até agora meu coração ta meio 
disparado…(risos) a caidinha ali não é muito alta não mano, mas la de cima, quando você olha 

assim, ja dá um .. (risos)é muito diferente do que a gente tá acostumado, mas foi legal pra caralho. 

 Emoções positivas. 

Positivo, esse estado de euforia assim é massa, e quando você chega lá a satisfação de ter 

subido ali, de ter...eu nunca subi aqui né mano, então, já subi, então já dá uma felicidade assim, 
de um lugar que você nunca foi você conseguir ir, achei bem legal mesmo. 

 Emoções negativas. 

Negativo, essa questão de..., igual eu te falei antes, quando você ta procurando onde 

segurar, e ai acaba que você não acha rápido onde segurar, você demora um pouco, você tenta 
uma, você tenta outra, até você achar aquela que você encaixou melhor, e aí dá uma sensação 

assim de “eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair” fraga? Uma sensação de insegurança, se eu não 

achar um lugar bom eu vou cair. 
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Voluntário 2/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Foi emocionante, foi a primeira vez né, foi legal, eu confiei, eu acho que depois que eu 

confiei na segurança da corda eu consegui desempenhar melhor e olhar mais pra cima, e não ter 
medo, fraga? 

 Como você se sente? 

Cansado, meus braços estão doendo, duros, rígidos, mas assim, emocionado e feliz por 

ter subido mesmo. 

 O que você pensou durante a escalada? 

No próximo lugar que eu ia segurar ue, porque tinha um monte de gente falando em baixo 

e eu estava tentando não concentrar no que eles estavam falando, eu estava tentando pensar qual 

que era o próximo movimento, e sempre subir o pé né, acho que eu sempre pensava muito no pé, 
antes você segurava firme com a mão, mas ja sabendo que o próximo passo é sempre estar com o 

pé mais acima, quando eu consegui pensar nisso,eu consegui subir, comecei garrando lá, falei 

assim não, tem que subir o pé, fazer uma alavanca, acho que consegui subir mais. 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Vontade de subir o resto, e eu não estava querendo desistir, mas meus braços começaram 
a doer, ai eu já não estava mais… eu vi que eu conseguiria dar mais um passo mas vi que acima 

desse passo eu ia ter que ter mais trabalho pra dar o próximo, porque ela é bem assim né, ela tem 

uma curva assim, ai eu vi que eu não conseguiria fazer mais, ai eu acho que não conseguiria fazer 
mais … e também eu acho que eu já tinha entrado assim numa meta, pra mim mesmo. 

 Como lidou com seus pensamentos? 

Eu não pensei em nada, eu só pensei em subir a rocha. Eu não tive tempo pra pensar, a 

única coisa que eu pensava era qual seria o próximo passo e minha segurança 
 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

Antes de subir eu estava ansioso e apreensivo, no que podia acontecer.  Lá em cima eu 

fiquei nervoso, cauteloso e apreensivo com a minha segurança. Ao descer eu tive a 

sensação de alivio de poder tocar o chão. 
 

 Emoções positivas. 

Positiva, a prática do esporte, de ter conseguido também, acho que  a gente tava né, 

preestabelecido um local, eu fiquei com isso na cabeça também, ficar determinado a fazer isso, 
eu acho que é a emoção mesmo do esporte. 

 Emoções negativas. 

Negativo? Nada negativo, não sei se depois vai inchar algum lugar  
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Voluntária 3/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Superação, dor muscular, muita dor muscular, porque eu não sou acostumada com esse 

tipo de exercício, mas é mais superação. 

 Como você se sente? 

Adrenalina correndo no corpo ainda, tremendo, por ter feito esforço e ter chegado um 

pouco alto.  

 O que você pensou durante a escalada? 

O tempo todo eu estava olhando pra ver como eu ia fazer, e o tempo todo pensando que 
o máximo que eu chegasse ia ser a minha superação em cima do esporte 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Adrenalina correndo o tempo inteiro, de não querer soltar, de caçar um lugar ao mesmo 

tempo, de achar uma posição confortável tudo junto, é um sentimento bom. 

 Como você lidou com seus pensamentos? 

Eu tive que… na hora você não consegue escutar nada, some tudo da cabeça, a gente só 

pensa que tem que chegar no objetivo. 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

Eu acho que sim porque teve uma adrenalina, envolveu a altura que é uma coisa que 

influencia porque eu tenho um pouco de medo, mas eu me propus a fazer da aquela ansiedade 
 

 Emoções Positivas. 

Positiva, Todas, fiquei feliz por ter praticado, por ter esse contato, fiquei feliz por ter 

chegado alto, esse tipo de sentimento  

 Emoções negativas. 

Negativa, talvez um pouco de medo de altura, eu tentei nem olhar pra baixo e focar, 

confiar na segurança. 
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.Voluntário 4/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Pela primeira vez de ter tido essa oportunidade, pra ver como que é com os equipamentos, 

que tem a performance também, eu achei da hora viu mano, muito doido e eu quero continuar ai, 
isso dá uma força boa, eu percebi lá em cima que consta muito o equilíbrio, só que eu não estou 

sabendo descansar na pedra que àquela hora que eu parei na mesa ali eu está fazendo muita força 

aqui. 

 Como você se sente? 

Eu acho essa prática desestressante, quando você tá lá em cima, não é que vc presta 

atenção só nas pegadas, você fica naquela ali de não cair, chegar lá em cima, o medo de cair só 

com aquele equipamento eu não tive, entendeu, se pá pode ser meio errado confiar muito mas eu 
não senti tanto medo não. Corda, cadeirinha, não é a mesma coisa, com eles dá um leve. 

 O que você pensou durante a escalada? 

Pensei que eu tenho que dar um jeito de chegar lá em cima né mano, só que, é isso que 

eu estava te dando ideia, quando eu estou lá na pedra parece que eu to só lá mano, eu esqueço de 

tudo de fora, por isso que é desestressante, tá ligado? to pensando só ali, onde eu vou pegar, o 
equilíbrio ali, tentando ficar o mais colado na pedra pra ver se gasta menos força. Só ali no 

exercício. 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Dá um pouquinho de adrenalina, dá uma sensação de sei lá mano, espairecer, dá um alívio 
fraga? 

 Como você lidou com seus pensamentos? 

Eu tentei focar no exercício e subir o quanto eu podia, tentei ficar mais calmo mais 

tranquilo pra fazer cada movimento 
 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

Mudou, antes eu estava até meio tranquilo, os músculos relaxados, mas ai a partir do 

momento que você vai pra pedra... Como foi a primeira vez dá um pouquinho de ansiedade de 

você querer subir pra ver de qual é, mas quando eu fiquei lá em cima eu fiquei mais suave, mas a 
adrenalina o tempo inteiro. 

 Emoções Positivas. 

Positivo, pra mim começa desde lá do início da trilha, desde quando eu saio de casa eu 

sei que eu vou ir pra um lugar mais suave, ta ligado, eu sou um cara muito ansioso, e ai quando 
eu venho pra esses matos ai, andando, onde eu morava eu fazia muita trilha também, e isso me 

relaxa vei, eu fico mais de boa, mais suave, … distraio a cabeça né mano, pra mim é muito melhor 

as vezes do que ir pra um rock e chapar tá ligado. É diferente também eu ir lá no campus e subir 
na parede (Muro indoor de escalada),lá eu tô muito mais no ganhar força, aqui eu já to mais numa 

parada pra relaxar, tipo lazer mesmo, lazer misturado com esporte. 

 Emoções Negativas. 

 Negativa? …ah mano, difícil essa pergunta sua.. 

 Negativas? … Só se você cair tá ligado, mas eu nem subi la pensando nisso, em momento 
algum eu pensei, eu vou cair, isso aí eu sou sincero, porque é do equipamento ne. E assim, la na 

parede, a gente sobe sem nada, por mais que não está tão alto eu to pendurado, então eu sei onde 

eu vou ter segurança de ir ou não. Tanto É que a primeira vez que eu subi ali eu andei um 
pouquinho e falei que não tenho mais forças, e já falei ô mano desce eu ai que eu não vou ter força 

pra subir, mas na entendeu, por isso que eu acho que eu fiquei mais de boa, mas eu penso que tem 

que ter um pouco de preocupação com isso ai,com o equipamento, se ele está seguro, se ele está 

ajustado. 
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Voluntário 5/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Muito boa, desafiadora porque eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, tem que 

fazer bastante força, sei lá, difícil. 

 Como você se sente? 

Eu gostei, foi reconfortante, não sei qual seria a palavra, mas uma sensação boa, e eu 

cheguei ali bem no limite. 

 O que você pensou durante a escalada? 

Eu so queria subir o trem mesmo, subir a parede toda até onde dava. eu tentava não pensar 
na altura porque eu tenho medo, ai eu não podia olhar pra baixo em pro lado, só pra rocha, ai na 

hora que eu olhei ai eu falei ahh não. Eu me concentrei somente na rocha pra não pensar na altura. 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Como eu te falei né, pensei em subir mesmo, só não pensar na altura. 

 Como você lidou com seus pensamentos? 

Eu tentei ficar calmo, porque eu tenho medo. Eu tentei concentrar mesmo, pra não me dar 

medo 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

Sim, a adrenalina né, você quer vencer aquilo,então mexe com essa parte do ser humano 

de competição de se superar. Antes da prática, eu só queria fazer o que tinha que fazer, subir até 
onde desse né. 

 Emoções Positivas. 

Positiva de superação, de eu ter conseguido, e você esta ali na atividade física você meio 

que esquece do resto do mundo e isso é bom também né.  

 Emoções Negativas. 

Negativa… não… somente questão de altura 
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Voluntário 6/6 

 Como foi essa experiência para você? 

Foi demais, ainda mais que eu nunca tinha feito esportes radicais antes 

 Como você se sente? 

Eu tô em êxtase né, a adrenalina ainda está no corpo, por ser uma coisa que eu nunca fiz 

na minha vida eu ainda tenho medo de altura. 

 O que você pensou durante a escalada? 

Eu pensei que eu sempre quis tentar subir mais, igual aquela hora, primeira vez que eu 
soltei e você me segurou, eu me senti mais confiante, então eu só subi. 

 O que você sentiu durante a escalada? 

Sentimento de conquista, eu fiquei muito feliz de ter alcançado até ali. Tive mais 

confiança no inicio, quando eu sentei e fiquei pendurado antes de eu subir, assim tive mais 
segurança 

 Como você lidou com seus pensamentos? 

Então cara, a sensação que eu tive foi de muita adrenalina, tanto que depois que eu 

consegui descer de lá eu fiquei  todo tremendo por causa de tanta adrenalina que estava no meu 

corpo, mas o em questão do meu pensamento eu tentei manter maior calma possível, tentando 
escutar principalmente o que você falava para eu fazer, onde segurar e tal, mas eu fiquei um 

pouco... bem elétrico na verdade a hora que eu estava subindo, por causa da altura, eu não me dou 

bem com altura, mas eu consegui subir eu não sei como, mas é isso aí 
 

 Seu estado emocional foi alterado pela escalada? 

Então antes da escalada eu tive a sensação que eu estava muito ansioso porque eu tenho 

uma certa dificuldade com altura, eu não sei porque, mas eu consegui escalar a rocha. Durante a 
escalada eu estava com muita adrenalina também no corpo, também por causa da altura, mas eu 

estava calmo entendeu? Mas depois eu só fiquei com aquela sensação de realização porque eu 

achei que eu não iria conseguir entendeu 

 

 Emoções Positivas. 

Eu acho que a adrenalina foi muito positiva por causa que no início estava meio receoso, 

só quando começou a ficar mais alto, meu coração começou a acelerar, eu me senti mais forte que 

o normal, ai ficou mais fácil, tive mais facilidade, me ajudou bastante, então foi uma alegria muito 
grande, que me ajudou a subir, entendeu? é a questão pensamento é que eu tentei manter maior 

calma possível, não olhando para baixo e só escutando mesmo, o que você tinha falado para fazer 

 

 Emoções Negativas. 
A altura foi bem emocionante, eu tentei manter a calma, mas eu fiquei com um pouco 

de medo quando eu estava lá no meu máximo. Como eu disse antes, eu tenho dificuldade com 

altura. Mas eu fiquei muito feliz de ter praticado, achei demais. 
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Anexo 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS. 

Prezado (a) Senhor (a)_____________________________________________________. 

Esta pesquisa é sobre SENTIMENTOS E EMOÇÕES ASSOCIADOS AO 

PRIMEIRO CONTATO COM A ESCALADA EM ROCHA. e está sendo desenvolvida por 

mim, Duane Maciel Gripp, do Curso de Educação Física da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, sob a orientação do Prof. Leonardo Madeira Pereira. 

Os objetivos do estudo é descrever os estados emocionais decorrentes do primeiro 

contato com a escalada em rocha. A finalidade deste trabalho é possibilitar o contato 

prioritariamente de forma positiva com a modalidade de Escalada em Rocha, dessa forma 

garantindo a aderência do iniciante e o-aproximando dos ambientes naturais. 

Solicitamos a sua colaboração com a resposta de uma entrevista Semi Estruturada 

após a execução da prática, como também sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo para fins acadêmicos. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo absoluto. Informamos que essa pesquisa possui a execução de prática com 

o risco controlado, utilizando os materiais de segurança necessários e em ótimos estados de 

conservação. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua 

disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 

pesquisa. 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste 

estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que 

os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em 

eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

Assinatura:                                                               Diamantina, ____de _________de 2018  
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