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A PERFORMANCE DE ESCALADORES DENTRO DA ESCALADA ESPORTIVA 

 

Jonatas Lima Silva 

Gabriela Aparecida Vieira do Nascimento 

 
RESUMO 

 
 
A escalada esportiva é um esporte interativo, que agrega muitos valores não só esportistas como 
também para a vida do que os pratica. O objetivo deste artigo é mostrar a importância de 
treinamentos adequados para os escaladores que praticam e competem dentro da modalidade 
Escalada Esportiva, agregado juntamente de um profissional que esteja preparado e qualificado para 
isto. Bem como apresentar tipos de treinamentos e seus efeitos adquiridos tanto dentro do esporte 
como também na vida social do atleta. Neste artigo ressalta-se que ainda hoje necessita-se de mais 
profissionais da Área de Educação Física com especialidade dentro deste esporte que ainda é pouco 
divulgado, mas que vem crescendo muito nos dias atuais. O estudo foi baseado em revisões 
literárias, artigos científicos, livros e monografias com o intuito de corroborar com todo o processo 
desenvolvido. Conclui-se que mesmo com grande variedade de recursos nos dias atuais, ainda faltam 
muitos profissionais adequados que consigam assessorar os atletas que competem dentro desta 
modalidade especifica como a Escalada Esportiva, prevalecendo para que não tenha muitos danos 
causado por treinamentos inadequados. A escalada foge dos padrões estabelecidos de esporte, 
então seu treinamento se estende para um estilo de vida, agregando valores incalculáveis para a vida 
do atleta.  

 

Palavras-chave: Escalada. Escalada Esportiva. Treinamento. Educação Física. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho desenvolvido tem como tema a performance de Escaladores 

dentro da Escalada Esportiva, tendo assim a oportunidade de apresentar fatores que 

influenciam nas perdas e ganhos dentro da atividade esportiva, sejam eles físicos, 

psicológicos e sociais. Com uma perspectiva um pouco mais apurada voltada 

especificamente para a escalada, onde ainda encontramos grandes deficiências por 

parte de Educadores Físicos para montarem programas de treinamentos 

adequados. 

A escalada é um esporte que proporciona um grande número de emoções 

em uma intensidade elevadíssima, para seus praticantes estas manifestações que 

justificam a prática desse esporte, sua dimensão de crescimento e desafio, 

sentimentos e manifestações como: sensação de liberdade, raiva, medo, superação, 

vitória, auto realização, esforço e solidariedade. (1) 

Os atletas de escalada necessitam estar muito bem preparados para as 

competições, este preparo envolve tanto parte técnica, física e psicológica. Com isto 
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consegue evitar lesões e queda no rendimento de sua performance, além disso os 

ganhos adquiridos estendem as atividades realizadas outdoor, em escaladas de 

aventura por montanhas. 

Diante disso fica evidenciado que a massa corporal, percentual de gordura, 

a força de preensão manual, o metabolismo tanto anaeróbio e aeróbio, como 

também a economia de movimentos são fatores preponderantes para se obter 

sucesso dentro da Escalada Esportiva. (2) 

A escalada esportiva vem ganhando muitos adeptos por ser uma 

modalidade segura, e está com grande repercussão na mídia por ganhar uma 

chance de ser um esporte olímpico. Em 2020 já haverá competições realizadas 

como evento teste em Tóquio. (3) 

Para alcançar esses objetivos foi realizada revisão literária, pesquisa na 

internet, utilizado livros, de estudos já realizados a fim de que estes corroborem com 

o artigo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Conceito de escalada 

 

A escalada de um modo geral ou o ato subir uma montanha é bem mais 

antigo do que muitos pensam, e não eram de caráter esportivo e sim muitas vezes 

para fins religiosos, estrategicamente militares, para fins de pesquisas ou 

simplesmente por pura diversão e realização pessoal. 

Uma prática tão antiga que muito antes dos tempos de Cristo nascer, Deus 

falou com Moisés que este deveria subir, ato de escalar a montanha chamada Sinai, 

dizendo que o deveria fazer sozinho, levando duas tábuas de pedras, a escalada 

deveria ocorrer pela madrugada a dentro, onde posteriormente Deus escreveria 

suas leis nestas pedras. Moisés por sua vez o fez, e assim realizou uma escalada ao 

monte Sinai em solitário. (4) Bíblia 

Os europeus consideram a conquista de Mont Blanc com seus 4808m, ponto 

mais alto dos Alpes, situado na fronteira de França e Itália como o ponto inicial do 

montanhismo mundial, mas outros historiadores consideram a primeira ascensão do 

Mont Ventoux 1912m, na França, em 1336 no dia 24 de abril, como a primeira 

escalada documentada em uma montanha com fins puramente pessoais, pelo então 
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italiano Francesco Petrarca. Este descreveu com tanta riqueza sua escalada, 

detalhando toda beleza e os mistérios vividos nessa aventura, conquistando assim 

além da montanha, o título de Pai do Alpinismo. (5) 

Com isto despertou um caráter exploratório muito grande na Europa, e 

várias montanhas foram sendo conquistadas, uma a uma, depois começaram a 

escalar por faces ou rotas antes não escaladas, tornando assim as subidas cada vez 

mais exigentes. Posterior a isso começaram as subidas tentando quebrar os tempos 

que tinham sido vencidas, com isto o caráter competitivo foi brotando e aumentado 

cada vez mais dentro dos alpinistas. Os equipamentos começaram a evoluir, abrigos 

de montanha começaram a surgir, facilitando assim o ataque em muitas montanhas 

inacessíveis, a busca por conquistas novas e por raras belezas se espalhou de 

maneira avassaladora. 

No Brasil sabe se que em meados do século XVlll, várias montanhas já 

haviam sido conquistas ou escaladas, mas sem relatos que comprovassem este ato, 

sempre com caráter exploratório e feito por bandeirantes, mas em 1817 uma 

escalada mudaria isso, Henrietta Casteirs, inglesa e com seus 39 anos de idade 

escalou o Pão de Açúcar e cravou no cume a bandeira de seu País. O que de fato 

aconteceu posteriormente a isso foi uma certa agitação na cidade do Rio de Janeiro, 

talvez pela audácia ou por despertar sentimentos nacionalistas nos colonizadores 

portugueses, que logo soldados da coroa escalaram a mesma montanha, retiraram a 

bandeira inglesa e colocaram a bandeira do Reino Unido pelo Pavilhão Real 

Português. (5) 

Para o cenário atual e que até os dias atuais foi o fato marcante realmente 

para o montanhismo foi a conquista da montanha Dedo de Deus, em 1912. Um 

grupo de alpinistas alemães decidiu tentar conquistar esta montanha situada na 

cidade de Teresópolis no Estado do Rio de Janeiro, contrataram um guia local para 

leva-los até a base da montanha, esta por sua vez, com condições totalmente 

adversas, clima e rocha diferentes levaram ao insucesso desta equipe, que quando 

retornou disse para todos que se eles não conseguiram, nenhum escalador 

conseguiria tal ato. Isto causou um sentimento de motivação dentro de cinco 

teresopolitanos, José Teixeira Guimarães, acompanhado de Raul Carneiro, o guia 

da expedição alemã, e mais os irmãos Alexandre, Américo e Acácio de Oliveira, em 

uma empreitada que ficou marcada para toda história. 
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Os cincos escaladores ficaram por sete dias na montanha sem retornar a 

civilização, um menino ficava na base cozinhando a alimentação, eles enfrentaram 

fome, cansaço, viveram sentimentos nunca vividos por uma equipe brasileira, sem 

equipamentos adequados, cortavam árvores para se apoiar, subiam uns nos outros, 

carregavam peso o tempo todo. Ao fim dessa empreitada o presidente Marechal 

Hermes da Fonseca enviou uma carta alusiva parabenizando o feito destes grandes 

homens em território nacional. O Dedo de Deus é ate hoje o símbolo do 

montanhismo nacional. (5) 

Os anos foram passando e com isso veio a evolução de equipamentos, 

contribuindo também com a performance dos escaladores tendo aumentando 

gradativamente, além disso modalidades foram surgindo e cada escalador optava 

pela qual o agradava mais, podendo praticar várias quando quisesse, de acordo com 

seu tempo e habilidade adquirida. As principais modalidades praticadas até nos dias 

atuais são: 

a. Boulder: escalada feita em blocos, não exigindo tanta complexidade, pois 

requer o mínimo de equipamento, facilitando que o escalador possa praticá-la 

sozinho. Além da sapatilha e o magnésio usado, requer o uso de um colchão 

chamado crash pad, para caso o atleta caia. A dificuldade pode variar desde o muito 

fácil para o complicado, os blocos medem em torno de três a cinco metros. 

b. Escalada Esportiva: esta se caracteriza por terem proteções fixas, ou seja, 

nunca são retiradas da rocha, que tem o nome de grampos ou chapeletas, 

colocadas em distâncias relativamente próximas afim de que as quedas do 

escalador sejam pequenas e seguras, nesta modalidade o importante é que o atleta 

ou seu praticante preocupe se somente com o alto desempenho, com a superação 

de seus limites e toda segurança adequada. As vias de escalada desta modalidade 

variam entre vinte e sessenta metros, e se tornou uma das mais praticadas em todo 

o mundo. 

c. Escalada Indoor: esta modalidade é praticada em muros artificiais, suas 

agarras são confeccionadas por areia ou resina, pode ser em ginásios, academias 

ou até mesmo dentro de sua própria casa. Seu surgimento na Europa originou se 

para manter o preparo físico durante o inverno, quando as condições climáticas não 

eram tão favoráveis, se estende aos dias de hoje. Reforçando isso, as competições 

olímpicas serão realizadas em muros artificiais. 
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d. Escalada Tradicional: são escaladas realizadas em montanhas, o tempo 

gasto nessa escalada pode variar de uma hora até o dia inteiro. Uma modalidade 

que já envolve riscos inerentes, o escalador deve conhecer várias técnicas, ter um 

excelente preparo físico e psicológico. As proteções que asseguram os escaladores 

podem ser mais escassas, tendo assim um maior comprometimento para aqueles 

que a praticam. 

e. Escalada Aventura: esta modalidade requer conhecimento por parte de 

seus praticantes, devido a complexidade de sua escalada. Deve se conhecer além 

de todas as técnicas de escalada, ter um conhecimento apurado de meteorologia, 

geologia. Nesta modalidade o escalador tentar jogar o mais limpo possível com a 

montanha, isto é, usa somente proteções que a rocha oferece e que podem ser 

retiradas por outro escalador quando terminada sua prática. Neste tipo de 

modalidade os riscos aumentam consideravelmente, podendo até ocorrer acidentes 

graves ou fatais. 

f. Big Wall: o significado dessa modalidade é uma grande parede, que 

somente será vencida após dois dias ou mais de escalada, dependendo da 

complexidade da escalada, ou seja, o grau de dificuldade encontrado. Nesta 

modalidade, os escaladores geralmente não descem para descansar, dormem em 

camas suspensas, fazem todas as suas necessidades pendurados. Cabe ressaltar 

seus praticantes devem ter todos os conhecimentos necessários, tanto técnicos 

como psicológicos, meteorológicos, além de um conhecimento apurado de resgate. 

g. Escalada Alpina: está modalidade não pode ser praticada no Brasil, diante 

que nossas montanhas não ultrapassam os 3000 metros de altitude. Uma escalada 

complexa que engloba todos os outros conhecimentos, além de que o escalador 

deve ter conhecimento glaciar ou seja, caminhadas e escaladas em gelo. Alguns 

escaladores nunca poderão praticar esta modalidade, porque talvez não se 

adaptaram com a falta de oxigênio encontrada nas montanhas. Auto grau de 

comprometimento e altíssimo grau de risco, os acidentes nesta modalidade 

geralmente são fatais. 

Diante dessas realidades sabemos que são necessários usos de 

equipamentos adequados para cada modalidade, mas iremos abordar os principais 

equipamentos utilizados pelos escaladores afim de agregar um pouco mais e 

conhecimento sobre o assunto. São eles: 
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a. Botas e sapatilhas: são os calçados utilizados tanto para caminhada, ou 

até mesmo para escalada propriamente dita, os solados são de borracha apropriada 

dando assim uma maior aderência a rocha possibilitando assim uma maior 

segurança. 

b. Bauldrier: também conhecida como cadeirinha, é o equipamento que se 

veste para amarrar a corda, este segurara o escalador em uma eventual queda, 

deve-se ter o certificado de segurança, e possui uma vida útil. 

c. Mosquetões: eles podem ser simples ou de trava com rosca, são 

utilizados para assegurar o escalador, tanto na escalada como em descidas das 

montanhas, também possuem um selo de certificação e da carga que suportam, 

existem várias marcas no mercado. 

d. Freios: estes equipamentos que ajudam na frenagem de quedas, e 

eventuais descidas, são de duro alumínio e super resistente. 

e. Capacete: um equipamento essencial para a proteção do escalador, 

principalmente quando se pratica a atividade outdoor. 

f. Corda: equipamento importantíssimo, escaladores costumam dizer que é o 

cordão umbilical. A principal característica da corda é que deve ser dinâmica, afim 

que evite lesões nos escaladores durante uma queda. Possui uma vida útil de 

utilização e deve ser inspecionada periodicamente. 

g. Magnésio: usado para secar o suor das mãos dos escaladores, única 

função desse pó utilizado durante a atividade, vale ressaltar que recomenda-se que 

limpe com uma escova a sujeira deixada na rocha ao fim da atividade. 

 

Treinamento de escalada 

 

Como em todo esporte, a escalada também requer treinamento para se 

obter resultados. A questão está em como treinar, todo treinamento envolve 

geralmente ganho de força e resistência, são as características que os atletas mais 

buscam. Na escalada isto não é diferente, mas agrega outras valências 

importantíssimas para o melhor desempenho. 

Cada pessoa tem suas próprias características e habilidades, alguns podem 

ter um ótimo equilíbrio, outros podem ter um antebraço e uma composição muscular 

que lhe proporcionaram maior resistência nos dedos e tendões. Já outro pode ter 
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uma habilidade mental apurada, que fará com que resolva problemas mais 

facilmente e crie alternativas melhores na escalada. (5) 

A força que os escaladores exercem é extremamente grande, está 

relacionada diretamente de forma absoluta ou relativa com a massa corporal de 

cada atleta, além disso a grande força ou tensão gerada nos com os músculos 

flexores dos dedos, são pontos importantíssimos para o desempenho do escalador 

dentro de uma competição. (6) 

Todo treinamento que adquira força e resistência e que principalmente 

construa uma melhor formação muscular é importante, até mesmo porque isto 

evitará lesões no futuro por conta das cargas exigidas fisicamente de cada individuo. 

Mas dentro da escalada a grande moral da história é que para se ficar bom, você 

deve escalar pelo menos de quatro a cinco vezes por semana, seja em muros de 

escalada ou rochas. (5) 

Só que um dos pontos chave do treinamento está em saber realmente 

montar um treino adequado, grande parte de Educadores Físicos ainda encontram 

dificuldades em treinos específicos para este grupo. Escaladores submetem o seu 

corpo, tantos os músculos como tendões a cargas altíssimas e constantes de stress, 

com isso causando lesões, que pessoas comuns nunca teriam. (7) 

O treinamento é muito importante e contém bases especificas a serem 

seguidas, afim de que o atleta esteja preparado tanto fisicamente como também 

psicologicamente. Por isso a pirâmide do treinamento seria: 

a. Treinamento de resistência: consiste em o atleta ganhar resistência nos 

músculos, e tendões afim de conseguir encarar rotinas de treino e competições. 

b. Treinamento de força: este tipo, exige muito fisicamente do atleta, sendo 

assim deve ser muito bem planificado, e seus descansos devem ser adequados, o 

atleta ganha força de explosão, para conseguir resolver problemas principalmente 

nas competições. 

c. Treinamento mental: este é fundamental tanto para o sucesso dentro da 

competição, mas também para a prática da atividade outdoor, além de agregar um 

imenso valor, ao dia a dia do atleta em sua vida social, fora do esporte. 

d. Aquecimentos e alongamentos: importantíssimos principalmente antes e 

depois de cada sessão de treino, estes previnem lesões e melhoram o desempenho 

do atleta. 
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Além do treinamento não se pode esquecer que uma boa alimentação e 

principalmente um descanso adequado são fatores preponderantes para o sucesso 

dos treinos e nas competições, a cobrança muitas vezes são tão grandes e a busca 

insensata por resultados fazem com que os atletas não cumpram estes requisitos de 

maneira adequada. 

 

Importância do treinamento adequado 

 

Todos atletas quando treinam esperam os resultados, nas competições 

então isto se intensifica com premiações. O grande problema se esconde por de traz 

de uma cortina invisível, a falta de uma planificação adequada e consciente de 

treino, além de um grande fator que é esquecido por muitos treinadores, o fator 

social, a mente do atleta por muitas vezes é agredida e nunca tratada. 

Um programa de treinamento mental deve ser aplicado no atleta, e isto irá se 

tornar uma filosofia de vida, alimentando assim uma rica tradição de um guerreiro, 

como se prepara se realmente para uma guerra, mas de forma calma, de aceitação 

e não agressiva. (8)  

Este treinamento é de suma importância e pode ser seguido por um 

esquema chamado de os sete passos, que além de deixar o guerreiro ou atleta 

preparado para o combate, no caso a competição, ou mesmo uma escalada em 

montanha perigosa, servira para a sua vida como um todo. Os passos são: 

a. Tomar consciência: consiste em melhorar sua consciência de percepção 

de si mesmo, direcionando sua mente ao um dialogo interior, detectando suas 

perdas de concentração graves. 

b. A vida é sutil: sua atenção recolhe e concentra, direcionando as suas 

sensações de seu corpo, como respiração, postura entre outros. 

c. Aceitar a responsabilidade: consiste em aceitar as responsabilidades ao 

invés de procurar culpados, ou querer que a situação fosse diferente da vivida, até 

mesmo querer que existisse uma solução mágica para os problemas. 

d. Dar: aceitar uma atitude de poder, ver o que pode agregar para oferecer a 

atividade, aceitando os riscos e todas possibilidades. 

e. Escolher: uma fase de transição onde você escolhe a direção em que irá, 

declinar e assumir o fracasso ou assumir a responsabilidade, tomando a verdadeira 

postura de um guerreiro, enfrentado de maneira eficaz e com garra. 
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f. Escutar: tem que aprender a ouvir a situação em que se encontra, se é de 

risco, tensa, aprender a entender e solucionar da melhor maneira, analisando item 

por item, acreditando na construção do processo como um todo. 

g. A viagem: uma vez dentro da situação seja ela na competição ou na vida, 

deve se concentrar na viagem e não no destino. Sempre queremos o resultado pra 

ontem, pensamos sempre no destino e esquecemos do caminho percorrido. 

Aceitando tudo isso concentrara no real motivo e passará pela situação de 

maneira melhor, chegando assim ao destino com maior tranquilidade. 

Tudo que se torna um sumidouro de energia deve ser ignorado, ninguém 

caminha sozinho, familiares, amigos, treinadores e até mesmo os adversários são 

peças importantíssimas, o ego é um dos principais sumidouros de energia de um 

grande atleta. (8) 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos estudos, conclui-se que o processo de treinamento deve começar 

com bases solidificadas, necessitando de um suporte que vai além de treinamentos 

físicos, abrangendo também um trabalho psicológico e mental. 

A escalada esportiva é por si só um esporte que exige do atleta, tanto 

fisicamente como psicologicamente, a busca pela perfeição e resultados faz com 

que alguns atletas não treinem de maneira adequada ou busquem informações e 

treinamentos em locais errados e o principal com pessoas erradas. 

Desta forma fica claro uma carência de profissionais que abrangem todos os 

itens necessários para um treinamento integrado, que realmente proporcionará ao 

atleta o que ele realmente necessita. 

Os valores agregados aos atletas após treinamentos intensos e competições 

seguidas, podem ter valores positivos quanto negativos, isso dependerá de como foi 

seu treinamento e toda sua preparação para enfrentar o dia a dia desta rotina. 

Fica claro que muitos profissionais estão preparados para este mercado, e 

conseguem montar treinamentos específicos e estruturados, contudo, a grande 

maioria desconhece o que é Escalada Esportiva, o que é atribuído a este esporte tão 

grandioso e magnífico. 

Evidenciamos ainda que o melhor seria mais estudos sobre o assunto, de 

maneira que agregue mais valores e conhecimento à área estudada. 
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