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RESUMO 

 

 

O objetivo deste artigo é mostrar que nas aulas de Educação Física existe espaço para atividades 
além dos jogos tradicionais aplicados, que existem horizontes a serem explorados que estão sendo 
esquecidos principalmente esportes relacionados com aventura e que exigiram dos alunos muito mais 
que apenas desempenho físico, mas também habilidades relacionadas a outros aspectos, 
principalmente o afetivo e social, diante disto ressaltaremos a Escalada Esportiva. Este artigo tem 
como objetivo ressaltar que nos dias atuais os professores necessitam muito mais que apenas aulas 
básicas para conseguir resgatar os alunos para as atividades, e que a escalada pode ser uma 
ferramenta inovadora, quebrando assim a rotina existente nos conteúdos atuais. Além disso, mostrar 
as vantagens que um esporte diferenciado pode trazer para aqueles que o praticam. O estudo foi 
baseado em revisões literárias, artigos científicos, monografias com o intuito de corroborar com todo o 
processo desenvolvido. Concluiu se que a grande variedade de conhecimentos adquiridos é 
importantíssimo desde as séries iniciais, mas também ao longo de todo processo de aprendizado. E 
que quanto mais estímulos os alunos estiverem maior serão suas habilidades, seja para o esporte ou 
para resolução de problemas em sua vida cotidiana como cidadão. A escalada foge de todos os 
padrões estabelecidos atualmente, quebrando assim paradigmas, resgatando e proporcionando 
novamente o prazer pelas aulas de Educação Física. 
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Introdução 

 

O trabalho desenvolvido tem como tema a Escalada Esportiva como conteúdo 

de ensino nas escolas, tendo assim a oportunidade de apresentar uma modalidade 

pouco difundida. Às vezes pelo desinteresse dos alunos no aprendizado ou mesmo 

pela mesmice aplicada, em aulas aplicadas em quadras com conteúdos já bem 

conhecidos como futebol, basquete, handebol e voleibol. 

Uma perspectiva de ensino mecanizada que é passada desde as séries 

iniciais e que se arrasta até a formação do terceiro ano, cortando assim 

possibilidades futuras de conhecimento e vivencias. Com isso a Escalada na escola 

vai além do convencional, proporcionando uma Educação Física diferenciada, 

aumentando o leque de informações, forçando os alunos a tomarem suas próprias 



decisões, tornando os cada vez mais formadores de opinião, que é reforçado com o 

objetivo dos Pcns, BRASIL (1997,p1) ‘’Posicionar-se de maneira critica, responsável 

e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas’’. 

Cabe ressaltar os valores dos esportes com bola, tão valorizados em nossa 

sociedade, mas que acabam deixando a desejar e despertando assim o 

desinteresse dos alunos. A escalada traz consigo valores consigo  que agregam não 

somente ao esporte, mas sim a vida como um todo, daqueles que a praticam, 

tornando muitas vezes um estilo de vida. 

O desinteresse causado por fatores intrínsecos nos alunos deve ser 

combatido com aulas diferenciadas, no despertar de novos horizontes, trabalhando 

valores externos e internos que mudam parâmetros estabelecidos pela sociedade, 

fazendo assim com que o aluno descubra e busque por novos desafios, seja no 

esporte ou na vida. 

Segundo Hyder (1999), (apud SOARES 2006, p15) diversos programas 

diferentes reivindicam que a participação nas atividades de escalada ajuda as 

crianças em vários aspectos, como interpessoais( cooperação e habilidade de 

comunicação), no intrapessoal ou pessoal(auto confiança e auto estima), no 

cognitivo( resolução de problemas e decisões) e no aspecto físico( capacidades 

físicas e motoras). 

A escalada como esporte tem ganhado cada vez mais adeptos, com um 

crescimento nos últimos anos, sendo assim adaptada a escola os alunos serão 

apresentados a uma nova realidade. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a Escalada Esportiva aos alunos e 

professores, visando assim uma recuperação pelo interesse pelas aulas de 

Educação Física. Como agregador de valores esportivos e sociais. 

Para alcançar tais objetivos foram realizadas revisões bibliográficas, 

pesquisas na internet, de estudos já realizados a fim de corroborarem com este 

artigo 

 

Conceito de escalada 

 



A escaladas ou subidas as montanhas não tinham tanto caráter esportivo em 

seu inicio, eram de caráter religioso, militar, de pesquisas e até mesmo por pura 

realização pessoal. Está prática é tão antiga que existem relatos de antes de Cristo, 

quando Moisés sobe a montanha para levar as tábuas de pedra para serem escritas 

por Deus. 

[...] e prepara- te para amanha, para que subas, pela manha, ao monte 
Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, 
ninguém apareça em todo o monte; nem ainda ovelhas nem gado se 
apascentem diante defronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de 
pedra, como as primeiras; e levantando pela manha de madrugada, subiu 
ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas 
tábuas de pedra [...] encontrado em Bíblia Sagrada. 
 
 

Outros relatos são significantes para o inicio desta modalidade, como a 

ascensão na França, em 24 de abril de 1336, uma das primeiras escaladas 

documentadas. 

De acordo com Daflon e Daflon, (2014, p10) “Petrarca descreveu com tanta 

riqueza a beleza e os mistérios de sua jornada, que acabou sendo chamado o Pai 

do Alpinismo”. 

Mas para os europeus a data contada como o inicio é bem posterior a esta, 

com a conquista de Mont Blanc com seus 4.808 metros, ponto culminante dos Alpes, 

na fronteira da França com a Itália. 

Depois desta conquista, todos montanhistas pelo mundo começaram pela 

busca intensa por raras belezas encontradas nas montanhas, algo despertado e 

jamais contido, várias picos ou montanhas foram conquistados, escalados pelo 

mundo, até então de maneiras rústicas, sem muitas ferramentas adequadas para 

tais feitos. Em meados do século XlX isso começa a mudar, com abrigos sendo 

instalados para ajudarem os montanhistas. 

No Brasil até meados do século XVlll, algumas montanhas já tinham sido 

conquistadas, porém sem relatos que comprovassem isso, realizadas por 

bandeirantes, com caráter sempre exploratório, mas em 1817 um feito marca com a 

ascensão de uma mulher inglesa, Henrietta Casteirs, com seus 39 anos escala o 

Pão de açúcar e crava a bandeira de seu país no cume desta montanha. 

 Daflon e Daflon (2014, p15), afirma que “O certo é que esse acontecimento 

causou certa agitação na cidade do Rio de Janeiro, seja pelo seu cunho de audácia 

ou por despertar sentimentos nacionalistas nos colonizadores portugueses”. 



O fato marcante para a historia do montanhismo brasileiro foi em 1912 

quando escaladores alemães decidiram tentar conquistar a montanha situada na 

cidade de Teresópolis, chamada o Dedo de Deus, com uma rocha e clima diferentes 

do que estavam acostumados na Europa. Diante disso não obtiveram sucesso, 

ecoando assim que ninguém mais o conseguiria também. Isto inflamou e motivou 

José Teixeira Guimaraes, acompanhado por Raul Carneiro, um caçador que serviu 

de guia para os alemães, e mais os irmãos Alexandre, Américo e Acácio de Oliveira, 

em uma que seria a empreitada que ficara marcada na história do montanhismo 

nacional, foram sete dias acampados na montanha, escalando, colocando grampos 

de metal, utilizando árvores e troncos para subir os lances mais lisos, com esta 

conquista foram recebidos como heróis. 

Citado por Daflon e Daflon (2014, p18), “até mesmo o então presidente da 

Republica Marechal Hermes da Fonseca, tomou conhecimento do feito e mandou 

um telegrama de congratulações”. 

Com o passar dos anos e a evolução constante, tanto dos escaladores como 

dos equipamentos utilizados, foram surgindo modalidades que cabe ao praticante 

escolherem uma ou várias, de acordo com sua habilidade e disponibilidade de 

tempo. As principais são: 

Boulder são blocos de pedras pequenos onde só precisa de magnésio e 

sapatilhas para escalar. 

Escalada tradicional geralmente são escaladas maiores, onde necessita de 

um conhecimento maior de técnicas e equipamentos. 

Big wall são montanhas que precisam de mais de um dia para ser vencidas, 

implicando além de conhecimentos técnicos de equipamentos, necessita de 

conhecimento meteorológico, além de um planejamento logístico apurado. 

Escalada Alta Montanha praticada em regiões do Alpes precisa além de 

todos os conhecimentos e técnicas normais, de conhecimento especializado em 

gelo, são  escaladas extremamente comprometidas. 

Escalada indoor com agarras produzidas com resina, que retratam agarras 

naturais, esta modalidade pode ser praticada tanto em casa como ginásios de 

treinamento, sendo muito segura. 

Escalada esportiva como o próprio nome diz, uma escalada voltada 

totalmente para o esporte, onde seu praticante não precisa se preocupar tanto com 



a segurança, mas sim com seu desempenho, tentando superar cada vez mais seus 

limites. 

 

Escalada esportiva na escola 

 

A escalada esportiva teve seu inicio no inverno rigoroso da Ucrânia em 

meados dos anos 70, onde os escaladores tiveram a gloriosa idéia de colocar 

pedras coladas as paredes para que mantivessem seus treinos nos períodos de 

neve, um conceito que foi muito bem aceito e se espalhou pelo mundo. 

Prática acessível dentro da escola, onde o professor trabalhara em conjunto 

com seus alunos, ensinando e aprendendo juntos, porque na escalada cada um 

encontra sua melhor maneira de vencer o obstáculo, como se estivessem vencendo 

uma montanha, mesmo que de forma lúdica, trabalhos em equipe sem competição, 

são ferramentas essências no aprendizado. 

Hoje é crescente a procura dos jovens pelos esportes de aventura ou 

radicais, que traem consigo riscos, na busca de eliminar ou minimizar isso a 

escalada indoor é muito aceita dentro da escola, retratando isto com segurança, 

cabe ressaltar que se o professor não tem conhecimento devido, deve se 

especializar para que possa repassar tal aprendizado. 

Os alunos sentem se atraídos por atividades que lhes proporcionam prazer, 

onde podem conhecer e experimentar novidades, que posam transgredir ou até 

mesmo quebrar determinadas regras, a escola que consegue associar a educação 

ligada os interesses dos alunos ganha na qualidade do conteúdo desenvolvido e na 

permanência destes dentro das aulas. 

 Aurcichio (2009), diz que uma das melhores maneiras de se atrair os alunos 

é os esportes radicais, mesmo que estes não tenham os equipamentos, a escola 

pode fornecer material de uso coletivo, além de ser uma ótima maneira de trabalhar 

o comportamento, conduta e respeito ao próximo. Além disso, as partes práticas 

envolvendo as técnicas, com clima de descontração irão trabalhar o aumento da 

concentração, desenvolvimento de habilidades e promover reeducação psicomotora. 

O trabalho realizado com escalada na escola abrangera tantos assuntos que 

poderão ser discutidos não somente nas aulas de Educação Física, mas também em 



outras matérias. Como produção de textos de suas vivencias, efetuar cálculos, de 

velocidade das quedas, corrigir posturas corporais dentre outros. 

Professores que não arriscam, estão fadados a transformar suas aulas em 

cosias monótonas, fazendo assim com que os alunos percam o interesse pelas 

aulas, e com isso pela atividade física, e assim os levando a ter um futuro talvez até 

sem saúde. Qualquer disciplina deve ensinar os aluno como viver em sociedade, 

mas nas aulas de Educação Física, isto se intensifica, e com o trabalho em conjunto 

com a escalada isto se solidifica cada vez mais. 

A escalada trabalha força de maneira integral, sendo assim de suma 

importância que o professor esteja sempre presente, orientando seus alunos para 

que estes não se machuquem e tenham lesões, causados pelo esporte, até mesmo 

porque não é um clube de formação de atletas. 

 Viana (2010) reforça que trabalhos com resistência a tração dos ligamentos 

colateral, epicondilite medial, são patologias causadas pela repetição dos 

movimentos e uma musculatura enfraquecida para tal atividade. 

A escalada indoor destaca se por possuir situações problemas, onde exige 

muito da coordenação motora, gerando descontrole no comportamento motor, 

estimulando cada vez mais os alunos a buscarem soluções para estes impasses e 

estabelecer relações com experiências já vividas. 

Os esportes radicais tem se tornado matéria em cursos de Educação Física 

em todo país. Trazendo assim cada vez mais praticantes para tais modalidades, 

dentre elas a escalada esportiva, isto quando tiveram algum contato seja em suas 

series iniciais ou na faculdade. 

 

Benefícios da Escalada na escola 

 

A escalada proporciona vivencias como todos os outros esportes, 

trabalhando habilidades que vão muito além do subir, saltar, correr, trabalha força, a 

resistência da força, flexibilidade, equilíbrio e agilidade, tomada de decisão por 

escolher o melhor caminho a ser escalado e persistência para não desistir antes de 

terminar o objetivo. 

Segundo Ogawa (1996), a escalada sempre tem um risco embutido quando 

se desafia a força da gravidade em alturas, aumentando cada vez mais a vontade de 



superação quando se escala, além do fator que qualquer falha resultará na queda do 

praticante. 

Na escola, a escalada esportiva pode ser de grande utilidade no 

desenvolvimento das crianças ou adolescentes, no despertar pelo interesse em 

atividades físicas, desenvolvendo aspectos afetivos, cognitivo social e 

cooperativismo. 

A escalada, um esporte radical despertar a vontade por aventuras, fazendo 

com que o aluno crie novamente uma vontade de praticar atividade física, seja esta 

dentro da escola ou quem sabe prolongar para extraclasse, ajudando assim em 

questões de saúde como prevenção de doenças como obesidade e sobre peso. 

De acordo com Alencar et al (2011), as atividades físicas são um fator 

preponderante para a eliminação de problemas como obesidade e sobre peso, e diz 

que os alunos tem total conhecimento sobre isso. 

Esportes radicais como a escalada proporcionam a formação de grupos 

inserindo todos ao esporte, mesmo aqueles menos habilidosos, uma vez que um 

dependerá do outro para praticar a escalada, deixando os alunos cada vez mais 

inseridos na sociedade, ficando com o sentimento de que é importante, ajudando os 

assim na formação como cidadãos. 

Soares (2006), enfatiza que é importantíssimo o contato de crianças com 

varias modalidades esportivas, aumentando assim seu repertório motor e que este 

poderá ser transferido posteriormente no futuro para outros esportes ou até mesmo 

em seu dia a dia ou na vida profissional, familiar e na sociedade, através de valores 

e atitudes conquistados em suas fases iniciais. 

Na escalada cria se certa união entre seus praticantes, mas tarde podendo 

ser tornar um estilo de vida onde todos participam de tudo, aumentando cada vez 

mais os valores de amizade, cooperativismo e da união entre os grupos sociais. 

Uvinha (2001,s.p) (apud SOARES, 2006, p.49) enfatiza ainda que: 

 

[...] nos grupos de jovens, o que há de comum é o fato de todos eles 

estarem a procura de algo, isto é, de estarem a procura de si 

mesmos... sozinho estou perdido: juntos, somos fortes; é o que me 

dá a sensação de identidade social e, deste modo, me protege contra 

a ansiedade[...].  

 



A escalada como componente na escola cria se um resgate pelo interesse 

dos alunos, os mais ousados ou não, aqueles mais hábeis ou menos hábeis, todos 

dependerão um dos outros para praticarem, assim antigos conceitos de habilidades 

e jogos serão quebrados ao longo das práticas, um beneficio que vem sendo 

esquecido ao longo dos anos, principalmente por aqueles que são os multiplicadores 

do ensino. 

De acordo com Darido (2003), o professor de Educação Física aproveita o 

tempo em que seus alunos brincam de futebol, para preencher diários de aula. Em 

muitos casos divide a turma em dois times e coloca um aluno para apitar o jogo, 

outra vez sem se preocupar com o que pode acontecer nessa atividade. 

Fatores que serão observados a todo tempo na pratica de escalada, a 

intervenção do professor com o aluno é importantíssima, estreitamento de laços 

afetivos e confiança, fortalecimento de relações sociais e afetivas que se estenderão 

para toda vida. 
 

Conclusão 

 

Diante dos estudos, conclui se que o processo de descaracterização pelas 

aulas de Educação Física vem sendo regado por muitos e muitos anos, seja pelos 

alunos e professores. 

Processo longo que vem sendo petrificado por todos, tristemente aceito. Nota 

se ainda que os alunos e professores acabem sendo vitimas de um processo que 

degrada cada vez a imagem das aulas. 

A Escalada Esportiva pode ser uma excelente ferramenta para os 

professores, trabalharem valores intrínsecos em seus alunos, um esporte que está 

numa escala crescente atualmente, além de ser pouco difundido e por isso pode 

despertar interesses nos alunos. Podendo ainda trabalhar valores extras classe, 

estabelecendo uma relação professor e aluno cada vez mais forte. 

Desta forma a escalada pode agregar muito ao estudo e praticas esportiva 

dentro e fora da escola, desde que haja um interesse principalmente pela parte 

docente. 
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