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RESUMO 

 

Assistimos na actualidade a uma evolução e mudanças constantes nos 

mais diversos domínios sócio-culturais, às quais surgem associados novos 

valores caracterizadores da sociedade. O Desporto não é excepção, adapta-se 

permanentemente à evolução, à mudança, aos novos conhecimentos e estilos 

de vida. Os Desportos de Aventura na Natureza aparecem junto aos novos 

paradigmas da sociedade contemporânea: a auto-realização pessoal e a 

melhoria da qualidade de vida (Miranda, Lacasa e Muro, 1995). Urge então 

questionar o Desporto, para além de perspectivas relativamente tradicionais e 

pragmáticas. Torna-se necessário aprofundar a sua compreensão a partir de 

novas abordagens. Neste sentido, a Estética do Desporto surge como mais 

uma forma de ver e sentir o Desporto, os vários desportos.  

O principal objectivo do presente estudo foi compreender e explicar (em 

parte) o valor estético dos Desportos de Aventura na Natureza. Para  o efeito 

recorremos à aplicação de um inquérito sob a forma de questionário, por meio 

do qual recolhemos a opinião de um grupo de 269 estudantes universitários 

portugueses, a frequentarem os terceiro e quarto anos dos respectivos cursos 

superiores de desporto. As principais conclusões retiradas do estudo 

evidenciaram que os estudantes universitários reconheceram ―moderado‖, 

―bastante‖ ou ―muito valor estético‖ aos Desportos de Aventura na Natureza. 

Foi possível concluir que as três categorias estéticas que mais contribuiram 

para o reconhecimento desse valor foram a Aventura, a Liberdade e a 

Velocidade e que, por outro lado, foi atribuída pouca importância às categorias 

Criatividade, Evasão e Expressividade. Verificou-se também que os praticantes 

destas actividades valorizam de forma mais intensa a Estética dos Desportos 

de Aventura na Natureza do que os não praticantes. Por último, foi possível 

constatar que o género feminino atribuiu maior valor estético aos ao conjuto de 

desportos em estudo do que o género masculino. 

 

Palavras-chave: DESPORTOS DE AVENTURA NA NATUREZA, ESTÉTICA DO 

DESPORTO, CATEGORIAS ESTÉTICAS. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays we assist to a constant change and evolution in the several 

socio-cultural aspects, to witch emerge associated new values that are 

characterizing of the society. Sport is no exception, it adapts to the permanent 

evolution, change, new knowledge and life styles. The Adventure Sports in 

Nature appear together to the new paradigms of the contemporary society: the 

self-realization and the improvement of the quality of life (Miranda, Lacasa e 

Muro, 1995). It‘s important to question the Sport, beyond traditional and 

pragmatic perspectives. It‘s necessary to deepen its understanding from new 

approaches. In this sense, the Aesthetic of Sport arises in a way of see and feel 

the Sport, several sports. 

The main objective of the present study is to understand and explain (in 

part) the aesthetic value of the Adventure Sports in Nature. To do so, we used 

an inquiry under a form of a questioner, from which we collect the opinion of 

269 portuguese university students, whom attend to the third and fourth years in 

the respective superiors courses.  The main conclusions withdrawn in the study 

showed that it was recognized ―moderated‖, ―plenty‖ and ―much aesthetic value‖ 

to the Adventure Sports in Nature. It was also conclude that the three aesthetic 

categories that were most valued were Adventure, Freedom and Velocity, and, 

in other hand, the aesthetic categories that contributed the least were Creativity, 

Evasion and Expressivity. It was also conclude that the practitioners of this kind 

of activities appreciate more fully the Aesthetic of the Adventure Sports in 

Nature that the non practitioners. Last, it was possible to note that the female 

gender valued most aesthetically the Adventure Sports in Nature that the male 

gender.  

 

Key-words: ADVENTURE SPORTS IN NATURE, AESTHETIC OF SPORT, 

AESTHETIC CATEGORIES. 
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RÉSUMÉ 

 

Nous assistons dans l'actualité à une évolution et à des changements 

constants,  aux quelles apparaissent associés aux nouveaux valeurs 

caractérisant de la société.  Le Sport n'est pas une exception, s'adapte 

permanente à l'évolution, au changement, aux nouvelles connaissances et des 

styles de vie.  Les Sports d'Aventure dans la Nature apparaissent près des 

nouveaux paradigmes de la société contemporaine: l'autoréalisation 

personnelle et l'amélioration de la qualité de vie (Miranda, Lacasa et Muro, 

1995). Il est urgent interroger le Sport, delà des perspectives relativement 

traditionnel et pragmatiques. Se rend nécessaire voir le sport par d‘autres 

perspectives, des nouveaux abordages.  Dans ce sens, l'Esthétique du Sport 

apparaît comme une forme de voir et sentir le Sport, des différents sports.  

Ainsi, le principal objectif du présente étude a été comprendre et 

expliquer (en partie) le valeur esthétique aux divers Sports d'Aventure dans la 

Nature. À cet effet ou a fait une enquête sous la forme de questionnaire, au 

moyen duquel nous rassemblons l'opinion d'un groupe de 269 étudiants 

universitaires portugais, à fréquenter le troisième et le quatrième années des 

respectifs cours supérieurs du Sport. Les principales conclusions enlevées de 

l'étude ont prouvé que les étudiants universitaires ont reconnu «modérée», 

«assez» ou « beaucoup de valeur esthétique » aux Sports d'Aventure dans la 

Nature. Nous avons conclu que les trois catégories esthétiques avec plus 

expressivité ont été l'Aventure, la Liberté et la Vitesse et que, d‘un autre côté, ils 

ont reconnu peu d'importance à la Créativité, à l‘Évasion et à l’Expressivité. Il 

s'est vérifié aussi que les pratiquants de ces activités attribuent plus d‘intensité 

de l'évaluation esthétique de ces activités dont les non pratiquants.  Finalement, 

il a été possible de constater que les femmes comprennent plus de valeur 

esthétique des Sports d'Aventure dans la Nature que les hommes.  

Mots-clés : SPORT D‘AVENTURE DANS LA NATURE, L‘ESTHÉTIQUE DU 

SPORT, CATÉGORIES ESTHÉTIQUES. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

É de senso comum que o Desporto assume uma importância real e de 

grande valor em todo o mundo.  Apesar desta constatação, Bento (1995) 

transmite a ideia de que a ―desportivização‖ da sociedade traz de negativo 

consigo a inferiorização da parte invisível, fenomenal e transcendental do 

Desporto. Neste contexto, pensamos que se torna urgente questioná-lo para 

além do evidente; torna-se necessário considerar o Desporto a partir de outras 

perspectivas, de novas abordagens. Neste sentido, a Estética do Desporto 

surge como mais uma forma de ver e sentir o desporto. Tal como afirma 

Lacerda (2000), a Estética foi buscar o seu nome à sensibilidade, à 

afectividade e à emoção, ou seja, ao sentir. Convém, no entanto, clarificar o 

que no nosso entender define a Estética. A Estética é um domínio que engloba 

a Arte e o Desporto. Contudo, o Desporto e a Arte são áreas distintas, pois, 

essencialmente, os objectivos são também eles distintos. A Estética do 

Desporto procura novos pontos de vista, novas lógicas para o Desporto, que é 

norteado pelos valores pragmáticos da sociedade contemporânea (Lacerda, 

2000). Na opinião de Lacerda (2002 b), o Desporto vale pelo que é capaz de 

proporcionar ao desportista e oferecer ao observador. De facto, o Desporto 

pode desencadear experiências estéticas, cuja análise evoca aspectos como 

as categorias estéticas (Lacerda e Côrte-Real, 2004). Torna-se, assim, 

necessário criar e reinterpretar categorias estéticas para que estas satisfaçam 

as qualidades do movimento humano (Lacerda, 1997), ou seja, do Desporto. 

Entendemos o Desporto na sua pluralidade, na sua diversidade. É de senso 

comum que o Desporto reflete ou espelha a sociedade e o que nela acontece. 

Por isso, faz todo o sentido caracterizar a sociedade para podermos também 

perceber como é o Desporto da actualidade.  

Nesse sentido, surgem as palavras de Paiva (2008), que afirma que 

actualmente vivemos numa sociedade global, onde cada vez mais se destaca a 

passividade do quotidiano, com modos de vida regrados e controlados, sem 
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espaço para emoções e descontrolos. Com efeito, conforme afirma Lash (2000) 

o sujeito da sociedade contemporânea tem a necessidade de controlar todas 

as áreas da sua vida e tudo o que o rodeia, pois esta é uma forma de fazer 

frente à insegurança. O Desporto, associado à ocupação do tempo livre, pode 

ser um tempo e um espaço no qual podemos contrariar a pressão exercida 

pela sociedade. É neste contexto que fazem sentido as palavras de Pereira 

(2005), ao considerar que, na sociedade actual, a auto-realização pode ser 

concretizada no tempo livre e de lazer.  

É desta forma que surgem as novas práticas desportivas na sociedade 

contemporânea, podendo-se caracterizar pela procura do prazer, pela 

valorização do indivíduo e por uma forte presença do risco (Costa, 2006). O 

desporto aventura surge então como uma possibilidade face ao homem que 

procura, fora dos padrões normalizados da sociedade, o seu equilíbrio interior, 

ao mesmo tempo que procura ―aventura‖ na natureza, pondo-se à prova a cada 

minuto, libertando-se das regras sociais que tem de cumprir quotidianamente 

(Carvalho & Riera, 1995). Tal como afirma Bétran (1995), o prazer, a natureza, 

a emoção, a diversão e a aventura ao alcance de todos, mas diferenciadas 

individualmente, normalmente realizadas na companhia de outros, 

inclusivamente em cooperação, sem distinção de sexo, idade ou nível, são os 

elementos essenciais que confirmam a identidade das actividades físicas de 

aventura na natureza.  

Para que não surjam ambiguidades relativamente aos termos utilizados 

para definir este grupo de actividades, optamos por tomar o nome definido num 

dos últimos trabalhos realizados sobre este tema, na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, por Paiva (2008), no qual a expressão sugerida é 

Desportos de Aventura na Natureza, expressão essa que reúne as diferentes 

perspectivas dos diversos autores empenhados nesta temática, assim como 

engloba as principais ideias que caracterizam estas modalidades. Faz, então, 

sentido compreender melhor o que caracteriza estas actividades, no seu todo, 

embora existam modalidades cujas características possam ser opostas. 

Marinho (2004), por exemplo, afirma que as Actividades na Natureza são 



 

5 
 

práticas cercadas por riscos e perigos calculados, não sendo necessário o 

treino regular, afastando-se assim das práticas desportivas comuns ou 

tradicionais, como sejam os desportos colectivos, que procuram o rendimento. 

Por outro lado, Paiva (2008) afirma que é inegável a tendência de aproximação 

do homem aos espaços naturais, marcada pelo desejo de regresso e pela 

necessidade de quebra com o quotidiano. Esta ideia é consubstanciada por 

Marinho (2004), ao colocar estas actividades, as Actividades na Natureza, 

como actividades que apelam à consciência ambiental e que podem e devem 

ser utilizadas como uma forma de educação e defesa dos valores ambientais. 

São as qualidades inerentes a estes desportos que nos podem ajudar a 

compreender melhor de que forma é, ou pode ser vivida, a experiência estética 

destas modalidades. 

Lacerda (2002 a) considera que a experiência estética induzida pelo 

Desporto pode reconciliar o homem do século XXI com a actividade desportiva, 

inscrevendo esses momentos na subjectividade humana. Contudo, esta 

experiência estética pode ser vivida de diferentes formas, que podem variar de 

pessoa para pessoa, mas também podem variar conforme a modalidade. Para 

Kupfer (1995), a atitude estética no desporto é dar uma oportunidade à 

estrutura de cada actividade de mostrar o que tem para oferecer. E, porque 

existem diferentes ambientes, a forma de apreciá-los esteticamente varia de 

ambiente para ambiente (Carlson, 1979). Rolston (1998), por exemplo, afirma 

que é nas florestas virgens que as emoções mais autênticas são vividas, e que 

o sublime e a beleza estão ligados à luta pela sobrevivência, que as florestas 

convidam à transcendência. Por outro lado, de acordo com Cunha e Silva 

(1998), a vivência do limite, a procura do risco, o regresso à natureza e a 

prática daquilo que pode ser entendido como uma individualidade partilhada, 

serão sem dúvida, características do universo radical. Estas são também as 

características dos Desportos de Aventura na Natureza. A tomada do risco 

surge assim como uma opção, cujo objectivo pode ser o de perceber até onde 

conseguimos ir, compreender quais são os nossos limites é uma das possíveis 

explicações para a aceitação e mesmo busca de risco na sua prática, está na 

dimensão do controlo de si próprio perante este tipo de situações (Pereira, 
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2005). Associadas a esta procura de controlo, face a situações de possível 

risco na prática destes desportos, surgem reacções físicas e emocionais. Como 

afirmam Bétran & Bétran (1995 b), o praticante tem uma resposta emocional 

quando realiza estas actividades: uma sensação de liberdade, um sentimento 

ecológico, um fluir de adrenalina que permite sentir paz e harmonia em 

algumas ocasiões e desequilíbrios e vertigens noutras.  

De forma sucinta, podemos afirmar que os Desportos de Aventura na 

Natureza são modalidades que têm características diferentes, variando estas 

em função dos meios em que se desenvolvem. Mas, no seu todo, permitem ao 

praticante fruir momentos de liberdade, adrenalina e paz, entre muitas outras 

características. Estas emoções e sensações são determinantes para a 

experiência estética que estes desportos podem proporcionar. Neste contexto, 

foi nosso objectivo compreender como é entendido o valor estético destes 

desportos. Para além dos efeitos ao nível das sensações e dos sentimentos, é 

de salientar o facto de estas actividades permitirem a vivência de situações 

próximas do limite e carregadas de risco (simulado), nas quais o praticante 

consegue ter a percepção de que controla a sua vida e o que nela acontece, 

face a uma sociedade contemporânea que sufoca e constrange o espaço e o 

tempo de descontrolos.  

Com este trabalho pretendemos contribuir para uma melhor 

compreensão da Estética do Desporto, especificamente na nossa área de 

estudo, os Desportos de Aventura na Natureza. O principal propósito da  

pesquisa situou-se em identificar um quadro de categorias que possa explicar a 

atribuição de valor estético aos diversos Desportos de Aventura na Natureza 

em análise. Constituíram-se ainda como objectivos do estudo verificar as 

diferenças de opinião entre praticantes e não praticantes de Desportos de 

Aventura na Natureza, assim como, verificar as diferenças entre géneros.  

O trabalho apresenta-se dividido em sete partes. A primeira corresponde 

aos Preliminares exigidos a esta tipologia de estudos. A segunda parte  

corresponde à Introdução, por meio da qual se pretendeu expôr, de forma clara 

e resumida, o estado do conhecimento acerca do tema em estudo e ainda 
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identificar os seus propósitos e objectivos. A terceira parte do trabalho é 

dedicada  à Revisão da Literatura, na qual procuramos analisar o estado actual 

de conhecimentos no domínio do nosso tema de estudo, de forma alargada e 

desenvolvida. Este capítulo encontra-se subdividido em quatro partes: a 

Estética da Desporto,  a Sociedade Contemporânea e Emergência dos 

Desportos de Aventura na Natureza, Caracterização dos Desportos de 

Aventura na Natureza e a Dimensão Estética dos Desportos de Aventura na 

Natureza. Subsequentemente surge o capítulo da Metodologia, no qual é 

caracterizado o grupo de estudo, é explicado de que forma forma foi construído 

e aplicado o instrumento utilizado para a recolha de informação e ainda, quais 

os procedimentos estatísticos aplicados na análise dos resultados obtidos. O 

capítulo seguinte respeita à Apresentação, Discussão e Interpretação dos 

Resultados, no qual à medida que vamos apresentando os resultados 

provenientes da aplicação do questionário, os vamos também discutindo e 

interpretando à luz da argumentação exposta na revisão da literatura, 

comparando as semelhanças e diferenças com o que foi defendido pelos vários 

autores. Por fim, no capítulo das Conclusões e Sugestões, expõem-se as 

principais conclusões resultantes da análise dos resultados face aos objectivos 

propostos, e ainda apresentam-se sugestões para possíveis trabalhos futuros.  
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2 – ESTÉTICA DO DESPORTO 

 

2.1 - ESTÉTICA DO DESPORTO 

 

   

  

 

 

 

Estamos de acordo com esta afirmação, mas também com a ideia de 

que a ―desportivização‖ da sociedade traz de negativo consigo a inferiorização 

da parte invisível, fenomenal e transcendental do Desporto. Por isso mesmo, 

urge interpelar o Desporto, para além do óbvio. Torna-se necessário considerar 

o Desporto a partir de outras perspectivas, de novas abordagens. Neste 

sentido, a Estética do Desporto (ED) emerge como mais uma forma de ver e 

sentir o Desporto. Já em 1983, surgia Abe em defesa de um Desporto do 

futuro, que teria de considerar o corpo humano como uma unidade entre o 

corpo e a mente, afirmando o quão altas são as expectativas de que o 

Desporto devolva o espírito da sensibilidade e da emoção, que são as 

fundações da vida e do homem. Este é um Desporto no qual a Estética tem um 

lugar de destaque. Torna-se, assim, importante perceber o que é a ED. Já 

alguns autores se debruçaram sobre o assunto, que se revelou controverso, na 

medida em que nem todos têm o mesmo ponto de vista.   

 Interessa então compreender que a Estética é uma forma de percepção 

de um objecto ou actividade e que pode incluir o bonito e o feio, a graciosidade 

e o grosseiro, na sua forma conceptual (Best, 1995). De acordo com Kupfer 

(1995), a atitude estética é diferente da atitude económica, social, ou outra 

qualquer, pois afastamo-nos dos nossos interesses do dia-a-dia e olhamos 

para as qualidades e relações estéticas. Apreciar esteticamente um Desporto é 

como entrar em conflito com a sua visão prática, afirma ainda o mesmo autor, 

pois temos de nos distanciar dos nossos interesses quotidianos ou comuns e 

procurar relações e qualidades estéticas, ou seja, a atitude estética exige que 

―O desporto está em todo o lado, marcando os comportamentos, a 

linguagem, os interesses e estilos de vida de muitas pessoas de todas as 

idades e estratos sociais e culturais.‖  

(Bento, 1995, p. 269). 
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nos afastemos um pouco dos interesses realísticos ou profissionais para 

podermos apreciar outro tipo de valores. Kupfer (1995) dá mesmo o exemplo 

de como é difícil conseguirmos apreciar a graciosidade de um boxeur que 

esteja a derrubar o nosso atleta preferido, ou como é praticamente impossível 

valorizar o trabalho de uma equipa quando estamos a jogar contra ela por um 

prémio.  

A Estética foi buscar o seu nome à sensibilidade, à afectividade e à 

emoção, ou seja, ao sentir (Lacerda, 2000). A mesma autora, num outro 

trabalho (1997), considera que com o propósito de buscar outras dimensões, 

sentidos e relações no Desporto, a visão estética constitui-se como uma das 

formas possíveis de analisar a actividade desportiva. A Estética, como refere 

Levinson (2005), pode definir-se como um ramo da filosofia dedicado à análise 

conceptual da Arte e da experiência estética. É aqui que surgem as 

divergências, na relação entre a Estética, a Arte e o Desporto. Best (1995), por 

exemplo, considera que a maioria dos desportos não podem ser entendidos 

como forma de Arte, pois o prazer estético é apenas incidental, e não um 

objectivo, mas, de facto, podem ser vistos como estéticos. Contudo, torna-se 

difícil distinguir o que é estético do que é artístico (Best, 1995). Neste mesmo 

trabalho, o autor divide o desporto em desportos propositivos (purposive sports) 

e em desportos estéticos (aesthetic sports). Nos primeiros, a Estética é 

incidental, acontece isoladamente em determinados momentos e a sua 

importância é relativamente pequena. Alguns exemplos destes desportos são o 

futebol, a escalada, a orientação ou o squash. Nos desportos definidos pelo 

autor como estéticos, a Estética assume um papel central, sendo que os 

objectivos das actividades não podem ser atingidos independentemente da 

forma como são conseguidos. A qualidade da execução das diferentes 

habilidades é essencial para que a vitória possa ser alcançada. Alguns 

exemplos destes desportos são a natação sincronizada, os trampolins e a 

ginástica. Por último, Best (1995) acrescenta que o prazer estético que 

retiramos de eventos desportivos deriva da observação ou realização de 

acções aproximadas da forma ideal, da perfeição da forma de execução da 

actividade.  
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Best (1995) não foi o único autor a diferenciar os desportos em função 

da Estética; também Kupfer (1995) distingue três tipos de actividades 

desportivas: (1) os desportos lineares, nos quais os desempenhos incluem a 

quantificação do tempo e/ou espaço (exp.: lançamento do peso e salto em 

altura); (2) os desportos qualitativos, cuja excelência é equivalente à beleza do 

movimento: nestes desportos admira-se a execução fluida de movimentos 

variados e difíceis (exp.: ginástica e patinagem artística); e, por último, (3) os 

desportos competitivos, que requerem oposição humana, ofensiva e defensiva, 

para serem jogados: são essencialmente de natureza social (exp.: futebol e 

basquetebol). Este autor considera que todos os desportos são potencialmente 

estéticos, uns mais do que outros, mas em todos eles podemos fruir de 

momentos estéticos, pois a atitude estética implica uma abertura e 

compreensão àquilo que o objecto tem para oferecer. No Desporto, isto 

significa dar uma oportunidade à estrutura de cada actividade ou modalidade 

de mostrar o que têm para oferecer.  

Kupfer (1995) valoriza a apreciação estética do Desporto ao dizer que 

esta pode, e efectivamente afecta, as nossas percepções diárias do movimento 

físico, ou seja, quando apreciamos a qualidade dos movimentos dos melhores 

atletas a realizar as manobras mais difíceis, estamos a imprimir imagens no 

nosso próprio movimento, que se podem revelar nas nossas acções diárias, 

como por exemplo, quando no movimento de fechar a porta de uma garagem 

realizamos uma pirueta.  

Na mesma linha de pensamento, Cordner (1995) procurou mostrar que o 

Desporto e a Arte têm semelhanças, mas que essas semelhanças não colocam 

o Desporto no domínio da Arte. Algumas das semelhanças a que este autor fez 

referência foram, por exemplo: que ambos os domínios têm em comum o 

espectador; que não existe geralmente um motivo distinto nos tipos de 

motivação pelos quais artistas e atletas seguem os seus interesses; que a 

criatividade existe nos dois domínios; e que o interesse ideal do espectador é 

semelhante no Desporto e na Arte, mas que nada disto significa, contudo, que 

não existam importantes diferenças entre estas duas áreas.  
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Um outro autor, Kuntz (1985), considera que todas as actividades 

desportivas podem ser descritas como cinestésicas e empáticas, mas algumas 

delas têm menor Valor Estético (VE) do que outras. Também Masterson (1983) 

procurou entender a relação do Desporto com a Arte, analisando a opinião de 

vários autores, na qual considerou que apesar da relação controversa que 

existe entre ambos, em geral, há um acordo no que respeita ao facto de o 

Desporto ter características que podem ser vistas esteticamente, 

particularmente na forma como são descritas algumas performances, mas ter 

uma dimensão estética não significa que uma actividade ou o seu produto 

possam ser identificados como Arte.  

Ainda no que respeita às diferenças e semelhanças entre o Desporto e a 

Arte, há um aspecto, já referido e que merece uma atenção especial, isto é, a 

relação entre o espectador e o praticante. Cordner (1995) assinala que apesar 

de ambas as áreas terem em comum a existência do participante e do 

espectador, o desportista não anseia a excelência na sua acção para que esta 

pareça tão bem quanto o possível, ou seja, na prática do Desporto não há a 

mesma concepção e responsabilidade para com as exigências do ponto de 

vista do espectador que existe na prática da Arte. Já Kupfer (1995) defende 

que o que é distinto em cada desporto e o que deve moldar as nossas 

expectativas, enquanto espectadores, deve também contribuir para o desfrute 

estético enquanto participante. No mesmo trabalho, o autor acrescenta ainda 

que, quando jogamos, os nossos sentidos estão mais despertos, não só o 

nosso corpo é o receptor de informações sensoriais vindas do envolvimento, 

mas é ele próprio objecto de consciência sensorial. A graciosidade que o 

espectador apenas vê, o executante sente, pois quando o corpo faz, a mente 

está a licitar, a ordenar: o desempenho estético inclui continuidade física e 

mental.  

Face a todas estas considerações, é importante esclarecer que no nosso 

entender, o Desporto e Arte são áreas diferentes mas ambas têm em comum a 

possibilidade de apreciação estética.  

Como afirma Lacerda (2002 a), no desporto atingiu-se um nível de tal 

forma elevado, que urge encontrar novas dimensões balizadoras do sucesso 
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desportivo e a dimensão estética concretiza uma dessas possibilidades. A ED 

pode representar assim uma abertura a novas possibilidades de fruição da 

actividade desportiva, acrescenta a autora. Por outras palavras, a ED procura 

novos pontos de vista, novas lógicas para o desporto, sendo norteada pelos 

valores pragmáticos da sociedade contemporânea (Lacerda, 2000). Vivemos 

num tempo em que o negativismo impera e a Estética é um dos possíveis 

antídotos para esta forma de estar (Lacerda, 2002 a). Portanto, pensamos que 

a ED permite estabelecer uma relação positiva com o Desporto, assim como 

nos permite frui-lo e vivê-lo para além da perspectiva da obtenção de 

resultados.  

Também Cunha e Silva (1998) considera que o movimento utilizado para 

fazer Desporto empresta à actividade desportiva uma mais-valia estética, e que 

o Desporto e a motricidade implicam uma dependência mútua e se ancoram 

num território estético que deve constituir o pano de fundo das Ciências do 

Desporto. De facto, ―olhar o Desporto do ponto de vista estético não dissolve 

nem anula qualquer tipo de aproximação, apenas exalta o valor do Desporto, 

alimentando-o e revigorando-o como fenómeno cultural.‖ (Lacerda, 2002 b, p. 

22). No mesmo trabalho, a autora considera que o Desporto vale pelo que é 

capaz de proporcionar ao desportista e oferecer ao observador.  

De acordo com Marinho (2007), a experiência estética surge por meio da 

interacção sujeito-objecto, realizando a unidade entre a estrutura formal do 

objecto e atitude fruidora do sujeito. Torna-se, assim, evidente que o Desporto 

pode desencadear experiências estéticas, cuja análise evoca aspectos como 

as categorias estéticas (Lacerda e Côrte-Real, 2004). As categorias estéticas 

não são mais do que expressões que procuram traduzir ou definir as 

sensações ou emoções desencadeadas pela vivência de experiências 

estéticas. No entanto, são mais facilmente encontradas categorias estéticas na 

literatura (enquanto forma de Arte) e que nem sempre se adequam ao 

Desporto e às suas características próprias. É preciso, então, criar e 

reinterpretar categorias estéticas para que satisfaçam as qualidades do 

movimento humano (Lacerda, 1997), ou seja, do Desporto.  
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Neste contexto, para a realização do presente trabalho, seleccionámos 

um conjunto de categorias estéticas inerentes ao Desporto, específicas de 

determinadas modalidades ou actividades realizadas em contacto com a 

natureza. Algumas destas categorias foram já utilizadas noutros trabalhos com 

objectivos semelhantes aos nossos, como por exemplo, Lacerda (2002 b) e 

Ferreira (2007). Contudo, entendemos incluir novas categorias estéticas que 

encontrámos na literatura sobre o nosso objecto de estudo, e que, muito 

embora não fossem consideradas categorias estéticas pelos próprios autores, 

representam qualidades associadas ao nosso objecto de estudo. Da 

conciliação da literatura consultada, podemos, então, dar o exemplo de 

algumas dessas categorias: a criatividade, a expressividade, a harmonia, a 

fluidez, a velocidade, o equilíbrio, o risco, o estilo, a superação, a perfeição e a 

liberdade. 

Outros estudos de natureza semelhante à do presente trabalho foram já 

realizados, como o de Lacerda (2002 b), que procurou clarificar a possibilidade 

de o observador apreciar esteticamente um grupo alargado e diferenciado de 

modalidades desportivas, com o objectivo central de perceber se é possível 

reconhecer e identificar qualidades estéticas na pluralidade de desportos. Para 

isso, foi recolhida a opinião, através de um questionário, de um conjunto de 138 

professores universitários de Ciências do Desporto e de Belas-Artes. Os 

resultados e conclusões que mais se evidenciaram foram que, da listagem de 

41 desportos submetida a apreciação, mais de metade foram classificados 

como possuindo moderado, bastante e muito VE. Verificou-se também a 

existência de uma associação entre a intensidade de VE atribuído a uma 

modalidade e o nível de simpatia ou afinidade por essa modalidade. Identificou-

se ainda um conjunto de categorias esclarecedoras do conceito de ED, que 

foram a expressividade, a perfeição, a elegância, o ritmo, a criatividade, a 

harmonia e o equilíbrio. Foi possível destacar ainda um conjunto de factores 

influenciadores da apreciação estética do Desporto, tais como: a presença de 

música e de elementos do reportório da dança, as características do espaço 

físico onde se desenvolvem as actividades, o tipo de vestuário e acessórios 

utilizados, a diversidade de materiais característicos dos diferentes desportos, 



 

17 
 

a plástica do corpo humano na multiplicidade de movimentos inerentes às 

várias actividades desportivas, o morfótipo dos desportistas, a existência de 

relações de cooperação e de oposição entre os atletas e, a qualidade do 

domínio técnico exibido na prática desportiva.  

Também Ferreira (2007) realizou um trabalho na área da ED, no qual 

procurou entender a ED Paralímpico, questionando um grupo de 41 estudantes 

universitários portugueses de Desporto e Educação Física, ligados à Actividade 

Física Adaptada. Os principais objectivos foram: conhecer a intensidade de VE 

atribuído ao Desporto Paralímpico; identificar um conjunto de categorias que 

pudesse explicar o VE do Desporto Paralímpico; perceber até que ponto 

existiria uma tendência para hierarquizar, do ponto de vista estético, as 

diferentes modalidades paralímpicas que integram o Desporto Paralímpico; e, 

finalmente, verificar quais as categorias estéticas que melhor explicariam o VE 

da cada modalidade paralímpica. Destacam-se como resultados e conclusões 

o reconhecimento de VE no Desporto Paralímpico e no conjunto de 

modalidades que o integram, assim como, as categorias estéticas mais 

valorizadas neste tipo de desportos, que foram a superação, a expressividade, 

a agilidade e a criatividade. Concluiu-se ainda que as modalidades 

paralímpicas consideradas como as que apresentam bastante e muito VE 

foram a equitação, a natação, o atletismo, a vela, o goalball e o basquetebol 

em cadeira de rodas. 

Estes estudos permitem-nos concluir que a generalidade dos desportos 

pode ser apreciada esteticamente e que a natureza dessa apreciação varia de 

acordo com as características e qualidades das diferentes actividades, assim 

como com o ponto de vista do apreciador. É através das categorias estéticas 

que se torna possível perceber, clarificar e comunicar o VE de cada desporto. 

 Os desportos aqui em estudo são considerados por alguns autores 

como sendo resultado das alterações societais, bem como das mudanças 

axiológicas a que temos assistido nas nossas sociedades. Com efeito, é 

consensual que o Desporto tende a revelar a sociedade na qual se insere, 
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sendo, por isso, pertinente perceber em que contexto social emergem os 

Desportos de Aventura de Natureza. 

2.2 - A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E EMERGÊNCIA DOS 

DESPORTOS DE AVENTURA NA NATUREZA 

 

  

 

  

 

 

 

A sociedade contemporânea pode ser caracterizada, segundo Marques 

(2000), pela emergência de novos valores e pelo modo como vivemos o dia-a-

dia, como se fosse o último, numa vertigem ditada pelo consumo. Lacerda 

(1997) é da mesma opinião, pois considera o materialismo e a competitividade 

palavras de ordem nas sociedades ocidentais. Marques (2000) vai ainda mais 

longe ao afirmar que na sociedade actual se manifestam valores contraditórios, 

por um lado a alta competitividade, resultante do processo da globalização da 

economia e, por outro, uma forte reacção contra um mercado que cada vez 

mais dita as regras, impondo-as à sociedade e àqueles que a administram. 

 A mudança e a velocidade são duas das principais características do 

presente momento. ―Talvez seja mais correcto dizer que nos assusta o facto de 

a nossa era estar prenhe de incertezas e que a coisa mais incerta é o porvir‖ 

(Bento, 2000, p.192). O desenvolvimento e a evolução ocorrem a uma 

velocidade estonteante, de tal forma que, como defende Beck (2000), a todo o 

momento estamos a ser ultrapassados, a tornarmo-nos obsoletos, advindo daí 

o risco, o receio de não conseguirmos acompanhar a evolução. O ritmo a que 

as coisas acontecem cria então uma sensação de que nada depende de nós, 

uma sensação de descontrolo. Na mesma linha de pensamento, Lash (2000) 

afirma que o sujeito da sociedade contemporânea tem a necessidade de 

controlar todas as áreas da sua vida e tudo o que o rodeia, pois esta é uma 

forma de fazer frente à insegurança.  

―Cada época tem o seu modo de entender, de explicar. Não tanto 

porque se altera o tempo, mas porque com ele se altera a nossa 

condição.‖  

Bento (1995, p. 272). 
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 Ainda no sentido de melhor entendermos como se caracteriza sociedade 

contemporânea, Bétran & Bétran (1995 a) classificaram-na como sendo uma 

cultura de consumo, que nos conduziu a um individualismo hedonístico, 

narcisista e egoísta. Paiva (2008) afirma que actualmente vivemos numa 

sociedade global, onde cada vez mais se destaca a passividade do quotidiano, 

com modos de vida regrados e controlados, sem espaço para emoções e 

descontrolos. Um dos locais que melhor representa esta classificação é a 

cidade, afirma Bento (2000) ao considerar que as cidades são entidades 

primordialmente económicas, funcionais e estéticas, convidando ao consumo 

de signos, de experiências geradoras de prazer, do espectacular, do popular, 

do agradável e do imediatamente acessível.  

Estes são alguns dos valores emergentes nas sociedades ocidentais e 

mais desenvolvidas que, no entender de Paiva (2008), resultam como resposta 

às necessidades que surgem do controlo e rotina impostas, dos quais destaca 

o hedonismo, o individualismo, o narcisismo, o esteticismo, o subjectivismo e 

personalização, assim como a constante busca do prazer.  

Lash (2000) afirma que da mesma forma que organizamos a nossa vida 

quotidiana, organizamos o nosso tempo de lazer: hedonisticamente. Com o 

aumento do tempo livre, após o período industrial, surgiu uma nova cultura 

desse mesmo tempo livre, na qual se projectaram as novas necessidades, os 

novos valores sociais, os novos modelos e estilos de vida (Constantino, 1993). 

É neste contexto que fazem sentido as palavras de Pereira (2005), ao 

considerar que, na sociedade actual, a auto-realização é possível de ser 

concretizada no tempo livre e de lazer. Com a necessidade de novas formas de 

ocupação de tempo livre, há cada vez mais espaço para o lazer (Paiva, 2008). 

À medida que o processo de civilização avança, aumenta o controlo 

social sobre as manifestações públicas de uma emoção forte e, 

consequentemente, aumenta também a necessidade de válvulas de escape, 

onde estas emoções possam ser vividas de forma simulada (Feixa, 1995). O 

autor acrescenta ainda que estes momentos são formas de programar 

emoções que se vivem ao máximo e que fazem subir a adrenalina, são 

momentos de fuga à rotina diária. E é também neste sentido que o desporto 
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surge, nas suas novas dimensões, como uma alternativa, como uma válvula de 

escape, como um momento de fuga, onde os praticantes procuram libertar-se 

controlo social. 

Constantino (1993) argumenta que a cultura teve consequências 

directas sobre o sistema de práticas ligadas ao corpo e ao exercício físico, 

traduzindo-se numa cultura desportiva nova. Assim, as novas práticas 

desportivas que surgiram na sociedade contemporânea podem-se caracterizar 

pela procura do prazer, pela valorização do indivíduo e por uma forte presença 

do risco (Costa, 2006).  

Desta forma, os novos desportos, tal como as actividades físicas na 

natureza aparecem junto aos novos paradigmas centrados na auto-realização 

pessoal e na melhoria da qualidade de vida, vindo assumir um lugar ao lado 

dos paradigmas da competição, do esforço e da tensão (Miranda, Lacasa e 

Muro, 1995). Cunha e Silva (1999) fala mesmo na substituição do paradigma 

do rendimento pelo paradigma da recreação e tempos livres, da substituição do 

super-homem pelo homem superexcitado. São estas características da 

sociedade contemporânea que se repercutem igualmente no Desporto e que 

tornam o desporto de recreação tão atractivo. 

Considerando a cada vez maior importância do lazer e do ócio nas 

sociedades contemporâneas, Bétran (1995) afirma que as práticas corporais de 

carácter recreativo se constituíram como a principal forma de utilização do ócio 

activo das pessoas pertencentes aos países economicamente desenvolvidos 

do ocidente. Também Cunha e Silva (1998) é da opinião que a reconfirmação 

dos espaços naturais como espaços de lazer e Desporto não é alheia a uma 

certa translação da sociedade do rendimento para a sociedade da recreação. O 

desporto aventura surge então como uma possibilidade face ao homem que 

procura, fora dos padrões normalizados da sociedade, o seu equilíbrio interior, 

ao mesmo tempo que procura ―aventura‖ na natureza, pondo-se à prova a cada 

minuto, libertando-se das regras sociais que tem de cumprir quotidianamente 

(Carvalho & Riera, 1995). Ainda a reforçar esta ideia surgem Bétran & Bétran 

(1995 a) ao referirem  que as actividades físicas de aventura na natureza foram 

impulsionadas pela mudança de mentalidades, pelo paradigma ecológico, pelo 

―Cada época tem o seu modo de entender, de explicar. 

Não tanto porque se altera o tempo, mas porque com 

ele se altera a nossa condição.‖  

Bento (1995). 

 



 

21 
 

desejo de experimentar emoções agradáveis de carácter sensório-motriz, pela 

aplicação tecnológica ao mundo da recreação e pela influência dos meios de 

comunicação social (media).  

Perante o exposto, torna-se fundamental compreender um pouco melhor 

como estas actividades se caracterizam, o que fazemos já no capítulo seguinte.  

 

 

2.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS DESPORTOS DE AVENTURA NA 

NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A constante mudança e evolução presentes em todos os aspectos da 

civilização contemporânea trazem consigo, em contrapartida, mecanismos de 

compensação. As actividades físicas de aventura na natureza fazem parte 

deste conjunto de mecanismos e, portanto, é importante, para o nosso estudo, 

caracterizar melhor este grupo de actividades. Tal como afirma Bétran (1995), 

o prazer, a natureza, a emoção, a diversão e a aventura ao alcance de todos, 

mas diferenciadas individualmente, normalmente realizadas na companhia de 

outros, inclusivamente em cooperação, sem distinção de sexo, idade ou nível, 

são os elementos essenciais que confirmam a identidade das actividades 

físicas de aventura na natureza. Para que não surjam ambiguidades 

relativamente aos termos utilizados para definir este grupo de actividades, 

optamos por tomar o nome definido num dos últimos trabalhos realizados na 

Faculdade de Desporto da Faculdade do Porto (FADEUP) por Paiva (2008), no 

qual o nome sugerido é Desportos de Aventura de Natureza (DAN). Dada a 

―…ao mesmo tempo sentimos uma incontrolável necessidade de 

«regresso às origens», de contacto com o que é «natural» … no início do século 

XXI, que nos põe freneticamente à procura de «actividades» que nos possam 

responder a todas estas ansiedades que sentimos e que nos levam da imersão 

no mundo virtual à corrida pelas matas e florestas para «observar» a natureza.‖   

Barrocas (2008, p. 3) 

 



 

22 
 

variedade de conceitos em torno deste tipo de actividades, Paiva (2008) 

procura encontrar uma expressão de consenso que retenha as diferentes 

perspectivas dos diversos autores empenhados nesta temática. Neste 

contexto, o termo que o autor encontrou para melhor expressar estas 

actividades, é a DAN, um termo que engloba já a ideia de que não são já 

‗novos desportos‘ e a ideia que subjaz a procura da aventura num espaço cada 

vez mais valorizado nas nossas sociedades, o espaço natural. Com o seu 

trabalho de revisão, Paiva (2008) procurou compreender o quadro axiológico 

actual e os próprios DAN, que não são mais do que um conjunto de actividades 

que se caracterizam: pelo local em que se fundamentam, a natureza (e os seus 

meios terrestre, aquático e aéreo), pelas emoções que provocam (risco, 

incerteza e aventura), pelo público-alvo diversificado a que se destinam, e 

finalmente, pela flexibilidade de regulamentações, horários e formas de prática. 

Na perspectiva de Marinho (2004), as Actividades na Natureza são 

práticas cercadas por riscos e perigos calculados, não sendo necessário o 

treino regular, afastando-se assim das práticas desportivas comuns ou 

tradicionais, como por exemplo os desportos colectivos, que procuram 

tendencialmente o rendimento. E que, apesar de se verificar uma influência no 

sentido de rentabilizar e transformar estas práticas numa forma de competição, 

Marinho (2004) acredita que ainda são muitas as actividades imbuídas de 

características genuinamente lúdicas, carregadas de emoções e expressivas 

formas de brincar com o risco.  

Os DAN podem ser praticados nos principais meios físicos naturais: 

aéreo, terrestre e aquático. Como salienta Cunha (2006), as actividades 

realizadas na natureza são caracterizadas pela adaptação aos componentes 

estáticos e dinâmicos do ambiente, ou por aproveitar as energias que estes 

geram. E, como tal, procurámos no nosso trabalho e na selecção das 

modalidades a apresentar no questionário, escolher actividades que pudessem 

ser representativas disso mesmo, que se realizassem no meio terrestre, aéreo 

e aquático. O leque de modalidades é muito vasto, sendo exemplos das 

mesmas: Asa Delta, Paraquedismo, Bicicleta Todo-o-terreno (BTT), 

Montanhismo, Alpinismo, Passeio Pedestre, Orientação, Ski, Snowboard, 
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Body-Board, Surf, Kite-Surf, Mergulho, Rafting, Canoagem, Canyoning, entre 

muitos outros. No capítulo da Metodologia fazemos uma breve explicação das 

modalidades por nós seleccionadas para o questionário.  

O praticante dos DAN, o ―homem-aventura‖, arrisca-se, assume outros 

papéis para romper com os estereótipos da sociedade (Carvalho & Riera, 

1995). Mais uma vez, trata-se de fugir da pressão imposta pela civilização, 

onde o ritmo e a rotina controlam o dia-a-dia. Com efeito, como afirma Paiva 

(2008), é inegável a tendência de aproximação do homem aos espaços 

naturais, marcada pelo desejo de regresso e pela necessidade de quebra com 

o quotidiano. Desta forma, estamos de acordo com Betrán & Betrán (1995) que 

consideram este tipo de desportos como actividades físicas praticadas no 

tempo livre, que procuram a aventura imaginária e sensações hedonistas e 

individuais, num contexto natural. Os DAN são, assim, actividades espontâneas 

e lúdicas, que colocam o sujeito em relação com o mundo dos sentidos e da 

emoção, onde a natureza é vivida numa perspectiva de aventura e risco 

(Cunha, 2006). A autora acrescenta ainda que estas práticas reflectem a busca 

da intensidade de sensações, o risco incrementado, onde a integridade física 

pode ser realmente ou simbolicamente posta em causa. Podemos então 

afirmar que os valores caracterizadores dos DAN podem criar a atracção de 

risco, indo de encontro às necessidades da sociedade actual que vive na busca 

de momentos únicos, com riscos controlados, com sensações agradáveis fora 

dos meios habituais (Cunha, 2006), por outras palavras, são actividades 

emoção, risco, prazer, sensação de limite e aventura. 

Apesar de não ser tema do nosso trabalho, é de destacar que os DAN 

podem e devem também desempenhar um papel importante como veículo de 

sensibilização para as temáticas da natureza, consciencializando para o 

ambiente e para a responsabilidade individual, ou seja, para a Educação 

Ambiental e para o desenvolvimento de valores de respeito pelo mundo natural 

(Paiva, 2008). O mesmo autor vai mais longe ao considerar que estas 

actividades deverão ser baseadas no conceito de desporto sustentável, no 

respeito pelos meios e cenários onde as práticas são realizadas e no 

desenvolvimento de novas tecnologias de segurança dos praticantes e na 
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inovação das práticas e actividades. Esta ideia é reforçada por Marinho (2004), 

para quem as Actividades na Natureza apelam à consciência ambiental e que 

podem e devem ser utilizadas como uma forma de educação e defesa dos 

valores ambientais. 

 

 

2.4 - A DIMENSÃO ESTÉTICA DOS DESPORTOS DE AVENTURA NA 

NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A experiência estética induzida pelo Desporto pode reconciliar o homem 

do século XXI com a actividade desportiva, inscrevendo esses momentos na 

subjectividade humana (Lacerda, 2002 a). Esta subjectividade revela-se na 

forma como cada um de nós vê e sente o Desporto. Vivemos num tempo em 

que o Desporto é um direito e é plural: nos modelos, nos cenários, nas 

modalidades e nas pessoas que o praticam, um Desporto para todos e à 

medida de cada um (Constantino, 1993). Em concordância, Bento (1998, p. 

162) afirma que ―No desporto todos têm lugar. Nós e os outros. O 

reconhecimento e o respeito pelas diferenças.‖ Também na ED todos têm 

lugar, ou seja, todas a modalidades ou práticas desportivas têm o seu espaço, 

pois todas elas possuem características que podem ser apreciadas 

esteticamente. 

Relativamente à Arte, Kupfer (1995) afirma que devemos assumir 

diferentes expectativas e orientações dentro da própria atitude estética, que 

não é apropriado esperar a mesma sensação estética de diferentes artes ou 

estilos. Acrescenta ainda que não deve ser surpresa, por isso mesmo, que 

― Se a cultura é o que o homem cria e acrescenta à natureza, como pôr 

em dúvida o estatuto cultural do desporto, quando este é uma prática de 

acrescento, de inscrição de humanidade no ser, de configuração ―mundana‖ 

do homem?!‖ 

 (Bento, 1995, p. 272). 
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diferentes desportos se manifestem com potencial estético diferenciado. Para 

este autor, a atitude estética no Desporto é dar uma oportunidade à estrutura 

de cada actividade de mostrar o que tem para oferecer.  

De acordo com Levinson (2005), uma das áreas de maior atenção 

estética é, precisamente, a estética da natureza, que evoca experiências e 

atitudes distintas. Contudo, estas experiências podem ser diferentes de acordo 

com o meio em que estamos. Relativamente ao potencial estético da natureza, 

Carlson (1979) defende que para apreciarmos esteticamente a natureza temos 

que conhecer os diferentes ambientes da natureza e sistemas e elementos 

dentro dos ambientes. Na medida em que existem diferentes ambientes, a 

forma de os apreciar esteticamente varia de ambiente para ambiente (Carlson, 

1979). Budd (2005) acrescenta ainda que a experiência estética da natureza 

não deve ser restrita à contemplação de formas e cores, características e 

movimentos não interpretados, ou seja, que o nosso envolvimento com a 

natureza é tipicamente em ambos os papéis, como praticante e como 

espectador. Já Richards (2001) considera que muitas das formas naturais à 

nossa volta conseguem evocar atenção, apreciação e receio. A autora atribui 

mesmo um papel muito importante à beleza (beauty), considerando que esta 

tem uma função evolutiva nas nossas vidas, explicando que a apreciação 

estética nos sensibiliza conscientemente, transformando o nosso cérebro e 

modificando as nossas perspectivas passadas e futuras. Em conformidade, a 

apreciação estética da natureza tem o mesmo efeito, sendo que, na opinião da 

autora, as formas fractais da natureza são um apelo claro à sensibilização 

consciente, deixando em aberto a possibilidade de a beleza da natureza nos 

alertar para aquilo em que devíamos reparar, para o que está certo, e como tal, 

devíamos proteger, reiterando-se, então, as ideias de Paiva (2008) e Marinho 

(2004), no que concerne à importância da Educação Ambiental através dos 

DAN. 

Rolston (1998) tem uma visão um pouco diferente, considerando que a 

floresta não pode ser vista como uma forma de Arte, pois não há artista e que a 

experiência estética na natureza exige a compreensão de que a natureza é ela 

própria um objecto não-artístico, que não foi desenhado para a nossa 
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admiração. Contudo, afirma que a floresta representa as forças elementares da 

natureza e que a floresta ataca todos os sentidos – visuais, auditivos, 

olfactivos, tácteis e paladar – sendo que a experiência visual é a mais crítica, 

não sendo exaustiva, pois sem os outros sentidos a experiência estética na 

floresta não é adequadamente vivida. No entanto, tal como Richards (2001), 

Rolston (1998) considera que temos de ser selectivos na apreciação estética 

da natureza, pois não conseguimos alcançar a totalidade dos elementos que 

esta possui, temos que nos focar em determinadas partes da natureza, 

convergindo com a apreciação estética das formas fractais da natureza. O 

mesmo autor afirma ainda que é nas florestas virgens que as emoções mais 

autênticas são vividas, e que o sublime e a beleza estão ligados à luta pela 

sobrevivência, que as florestas convidam à transcendência. 

Em concordância, Cunha e Silva (1998) faz referência a um universo 

radical que se caracteriza pela vivência do limite, a procura do risco, o regresso 

à natureza e a prática daquilo que pode ser entendido como uma 

individualidade partilhada. Estas são também as características dos DAN. A 

tomada do risco é explicada pelas suas propriedades catárticas no contexto de 

uma sociedade incerta e de rápidas mudanças, pelo que este tipo de 

actividades fornece emoções que frequentemente enfatizam um sentimento de 

unicidade com o ambiente e, à medida que a performance aumenta (há um 

maior controlo corporal), esta sensação diminui, o que nos conduz na busca de 

desafios cada vez maiores (Stranger, 1999). A tomada do risco surge assim 

como uma opção com o objectivo de entendermos até onde conseguimos ir, 

compreender quais são os nossos limites e uma das possíveis explicações 

para a aceitação e mesmo busca de risco na sua prática, está na dimensão do 

controlo de si próprio perante este tipo de situações (Pereira, 2005).  

As emoções e as sensações desencadeadas pala prática deste tipo de 

actividades são fundamentais. Como sugerem Bétran & Bétran (1995 b), o 

praticante tem uma resposta emocional quando realiza estas actividades: uma 

sensação de liberdade, um sentimento ecológico, um fluir de adrenalina que 

permite sentir paz e harmonia em algumas ocasiões e desequilíbrios e 

vertigens noutras. Vários autores falam do tipo de sensações ou emoções que 
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a prática deste tipo de actividade pode provocar. No capítulo da Metodologia 

deste trabalho estão reunidas o conjunto de categorias estéticas incluídas no 

instrumento de recolha de informação e as respectivas referências 

bibliográficas. Podemos contudo, desde já, salientar: aventura (Miranda, 

Lacasa e Muro, 1995), criatividade (Aspin, 1983; Cordner, 1995), evasão 

(Miranda, Lacasa e Muro, 1995; Bétran & Bétran, 1995 a), entre outros.  

Tendo em consideração a análise realizada à literatura, pensamos estar no 

ponto de partida para uma análise de campo, na qual pretendemos 

compreender se, de facto, as considerações do nosso grupo de estudo vão de 

encontro ou se diferenciam dos argumentos dos autores referenciados na 

nossa revisão da literatura. 
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3 - METODOLOGIA 

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDO 

Tendo em conta que este seria um estudo sobre a ED, especificamente 

sobre os DAN, julgamos ser adequado pedir a colaboração de pessoas com 

formação relativamente a este tema, o que de alguma forma nos permitiria 

assegurar com alguma consistência o nível de conhecimentos específicos 

nesta área. Assim, solicitámos a estudantes universitários de Desporto, 

pertencentes aos terceiro e quarto anos da licenciatura, que preenchessem os 

questionários por nós desenvolvidos.  

O grupo de estudo foi assim constituído por um total de 269 estudantes 

pertencentes às Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

Instituto Superior da Maia (ISMAI) e Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD). Estas são três das mais conceituadas faculdades e escolas 

superiores do norte de Portugal. A descrição do grupo de estudo apresenta-se 

no Quadro 1.  

Quadro1: Descrição do grupo de estudo. 

 Do total de estudantes inquiridos, 184 eram do género masculino e 85 

do género feminino, sendo que a média de idades se situou nos 22 anos, com 

um desvio padrão de aproximadamente 2 anos de idade. Reuniu-se, portanto, 

um grupo etário bastante homogéneo. Podemos ainda referir que 134, dos 269 

estudantes inquiridos são ou já foram praticantes de DAN, 101 do género 

masculino e 33 do género feminino. 

 

Género Número Média de Idade Desvio Padrão Praticantes DAN 

Masculino 184 22,04 1,8 101 

Feminino 85 22,42 2,0 33 
Total 269 22,16 1,9 134 
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3.2 - INSTRUMENTO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

 Para dar resposta aos objectivos do nosso estudo, aplicámos um 

inquérito sob a forma de questionário, visando a recolha de informação. O 

questionário aplicado foi construído de raiz, com base em instrumentos 

utilizados em estudos anteriores, concretamente, num trabalho de Lacerda 

(2002 b), que tinha como objectivo compreender o VE de um conjunto variado 

de desportos, e num estudo de Ferreira (2007) sobre o VE do Desporto 

Paralímpico.  

Foi elaborada uma primeira versão do questionário e realizado um pré-

teste a ex-estudantes e a estudantes do quinto ano da licenciatura em 

Desporto. Após ter sido aplicada esta primeira versão e serem corrigidos 

alguns pontos do questionário, chegou-se a uma segunda versão que foi 

aplicada a um grupo com características idênticas ao nosso grupo de estudo. 

Feitas algumas correcções pontuais, constatámos que o questionário estava 

então adequado, pelo que chegámos à versão definitiva (Anexo I), com apenas 

duas questões fechadas de carácter opinativo.   

Na primeira questão, que procurava medir a intensidade da opinião no 

que se referia ao VE atribuído aos DAN, elaborou-se uma escala de formato 

tipo Lickert, com cinco categorias numéricas, a que correspondiam as 

respectivas categorias verbais: 1 - ―nenhum VE‖, 2 - ―pouco VE‖, 3 - ―moderado 

VE‖, 4 - ―bastante VE‖ e 5 - ―muito VE‖. Os inquiridos tinham apenas de 

assinalar uma opção de resposta.  

 Na segunda questão procurámos clarificar o entendimento do VE. Para o 

efeito apresentava-se uma lista de dezasseis (16) categorias estéticas, 

pedindo-se aos inquiridos que, utilizando novamente uma escala de 

intensidade, associassem todas as categorias às diversas modalidades 

desportivas. A escala variava de um (1) a cinco (5), sendo que a 1 

correspondia ―não contribui para o reconhecimento de VE‖, e a 5 correspondia 

―contribui muito para o reconhecimento de VE‖.  
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 As modalidades foram seleccionadas inicialmente com base na sua 

filiação nas federações portuguesas, sendo posteriormente escolhidas apenas 

dez que pudessem ser representativas da diversidade existente (sem esquecer 

os diferentes planos de prática: ar, terra e água). Cada uma das modalidades 

sugeridas no questionário está brevemente descrita do Quadro 2: 

Quadro 2: Descrição sumária das modalidades sugeridas no questionário. 

Modalidades Descrição 

Alpinismo 

―Realização de ascensões a montanhas de altitude elevada, 

consideradas acima dos 2500m. (…) Contudo, actualmente, o 

termo Alpinismo é comummente utilizado como genérico para 

definir as ascensões às inúmeras montanhas de altitude 

elevada.‖  

http://www.fcmportugal.com 

BTT 

―O BTT compreende as actividades praticadas em bicicletas 

todo-o-terreno ou bicicletas de montanha, que, como o próprio 

nome indica, possibilitam percursos em bicicleta por terrenos 

mais acidentados ou fora de estrada, o que, na natureza, pode 

possibilitar percursos mais interessantes e inesperados‖  

(Ante Mare, 2005, cit. por Costa, 2006) 

Canyoning 

―Conjugando a aventura da escalada com a beleza de linhas de 

água bravias. (…) Se tentarmos definir à letra, a palavra 

Canyoning significa percorrer um fio de água, ultrapassando os 

obstáculos encontrados ao longo de todo o percurso.‖ 

http://www.fcmportugal.com 

Mergulho 

―O mergulho é a actividade que envolve a submersão total 

debaixo de água, a profundidade variável, por determinado 

tempo, como forma de usufruir da observação e interacção com 

o mundo subaquático, sua fauna, flora, recursos minerais e 

outros.‖  

(Ante Mare, 2005, cit. por Costa, 2006) 

  

http://www.fcmportugal.com/
http://www.fcmportugal.com/
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Montanhismo 

―O montanhismo consiste na actividade de marcha e/ou 

ascensão desenrolada em média montanha, até 2500m. É 

necessário o conhecimento determinadas técnicas de 

orientação e utilização de equipamento adequado para que 

seja possível estar neste meio em autonomia e segurança. O 

principal objectivo da prática do montanhismo é, normalmente, 

atingir o cimo de uma montanha de baixa dificuldade técnica.‖  

http://www.fcmportugal.com 

Parapente 

―Embora o Parapente seja um desporto de risco inerente, está 

muito longe de ser um desporto radical. É sobretudo um 

desporto de grande calma e contemplação, que ao 

proporcionar horas de descontracção por paisagens 

paradisíacas, faz esquecer todo o stress quotidiano.‖  

http://portalaventuras.com 

Queda Livre 

―No Paraquedismo, a queda livre é a principal actividade, 

servindo os pára-quedas apenas para aterrar em segurança e 

o mais rápido possível. Num salto de queda livre (ou abertura 

manual) o paraquedista sai do avião de uma altura 

habitualmente entre os 3.000 e os 4.000 metros, abrindo o 

pára-quedas a cerca de 900 metros do solo. Neste espaço de 

tempo, que dura cerca de 45 a 60 segundos, o paraquedista 

voa a uma velocidade vertical na ordem dos 190 km/hora 

podendo através da mudança do corpo efectuar diversos 

movimentos em todos os sentidos e aumentar a velocidade 

vertical.‖ 

http://portalaventuras.com 

Rafting 

―A actividade de rafting é um desporto de equipa, que consiste 

em descer um rio, numa embarcação pneumática, o raft, e 

vencer os diversos obstáculos que possam surgir, como 

árvores, rochas, remoinhos, quedas, etc. (…) A velocidade 

atingida varia consoante as condições e os participantes, não 

ultrapassando os 18 km/hora‖  

http://www.fcmportugal.com/
http://portalaventuras.com/
http://portalaventuras.com/
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(Ante Mare, 2005, cit. por Costa, 2006).  

Snowboard 

―As provas de snowboard contêm alguns dos elementos 

clássicos das corridas de ski alpino, quer em formato 

individual, quer em formato de frente e frente (em paralelo), 

assim como contêm competições espectaculares de halfpipe e 

de pistas especialmente concebidas para a modalidade.‖ 

http://www.fpesqui.pt/ 

Surf 

―O Surf é um desporto que se pratica na superfície da água 

usando as potencialidades das ondas. Inicialmente utilizavam-

se pranchas de madeira preparadas para deslizar nas ondas 

do mar.‖  

http://portalaventuras.com 

 As categorias estéticas foram seleccionadas de acordo com as 

características sugeridas na leitura de alguns autores que se debruçaram sobre 

o tema dos DAN, como por exemplo, Miranda, Lacasa e Muro (1995) e Bétran 

& Bétran (1995 a e b), entre outros. Contudo, foi também contemplado o facto 

de algumas destas características terem sido consideradas como categorias 

estéticas em trabalhos anteriores, como Lacerda (2002 b) e Ferreira (2007). 

Algumas dessas categorias são: a criatividade, a expressividade, a harmonia, a 

fluidez, a velocidade, o equilíbrio, o risco, o estilo, a superação, a perfeição e a 

liberdade. No Quadro 3 encontram-se todas as categorias utilizadas no 

questionário e as respectivas referências bibliográficas. 

 

 

Quadro 3: Identificação das categorias estéticas incluídas no questionário e respectivas 

referências bibliográficas. 

Categorias 

Estéticas 
Referências Bibliográficas 

Aventura 

Miranda, Lacasa e Muro (1995, p.55): ―Os ‗novos desportos‘ 

têm um ingrediente de conquista que proporciona emoção e 

aventura.‖ 

http://portalaventuras.com/
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Viciante 

Oliveira (2007, p.135): ―Estas sensações, uma vez 

experimentadas, conduzem a um sentimento quase viciante 

dos Big-Riders em obter sensações já experienciadas, 

estabelecendo-se um ciclo vicioso de aquisição/re-

aquisição.‖  

Criatividade 

Aspin (1983): ―criatividade e imaginação são com certeza 

coisas apreciadas e valorizadas na nossa participação e 

observação de actividades desportivas.‖ 

Cordner (1995): ―…não pode ser negada a grande 

importância que a criatividade tem no desporto. Podemos 

notar também que os melhores atletas e artistas nos atraem 

pela distinção do seu génio.‖ 

Liberdade 

Miranda, Lacasa e Muro, (1995, p.55): ―Um sentimento de 

liberdade, engrandecido pela presença da natureza, 

apodera-se dos praticantes de actividades deslizantes.‖ 

Velocidade 

Marinho (2004, p. 53): ―O mergulho, a vertigem, a 

velocidade, os desequilíbrios e as quedas são 

características presentes nessas práticas.‖ 

Contemplação 
Best (1995): ―…a contemplação é uma parte importante da 

estética, não sendo contudo exaustiva.‖ 

Risco 

Bétran, J. & Bétran A. (1995 a, p.114): ―…trata-se de 

experimentar as máximas sensações possíveis: risco, 

prazer, medo, liberdade, tranquilidade, etc.‖ 

Equilíbrio 

Miranda, Lacasa e Muro, (1995, p.55): ―O que 

provavelmente lhe presta o seu abundante potencial 

sensorial é a sua constante vicissitude com o equilíbrio e a 

incerteza.‖ 

Superação 

Ferreira (2008, p. 122): ―Esta categoria encontra-se muito 

ligada ao desporto e ao atleta, pois ele busca de forma 

intensa, atingir os limites, superar-se a cada dia, ultrapassar 

recordes e isso é um dos aspectos que torna o desporto 

belo.‖ 
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Estilo 

Lacerda (2002 b, p. 261): ―(…) o estilo tenderá cada vez 

mais a desempenhar um papel muito importante na 

apreciação estética do Desporto, na medida em que 

representa a possibilidade de cada um trazer à superfície 

aquilo que é verdadeiramente e que de outra forma 

permanecerá oculto para o outro.‖  

Perfeição 

Lacerda (2007, p. 396): ―Perfeição e excelência remetem 

também para virtuosismo, que pode ser entendido como a 

capacidade que alguém possui em conseguir ser tão perfeito 

tecnicamente, que acaba por contaminar esteticamente 

quem o observa.‖ 

Fluidez 

Marinho (2004, pp. 51): ―Actividades na natureza foi o termo, 

por mim escolhido, para designar as diversas práticas 

manifestadas, nos mais diversos locais naturais (terra, águas 

e ar), cujas características se diferenciam dos demais 

esportes tradicionais, tais como as condições de prática, os 

objectivos, a própria motivação e os meios utilizados para o 

seu desenvolvimento, além da necessidade de inovadores 

equipamentos tecnológicos possibilitando uma fluidez entre 

praticantes e o meio ambiente.‖ 

Harmonia 

Bétran, J. & Bétran A. (1995 a, p.112): ―…face à resposta 

emocional que sente o praticante que realiza estas 

actividades: uma sensação de liberdade, um sentimento 

ecológico, um fluir de adrenalina que permite sentir paz e 

harmonia em algumas ocasiões e desequilíbrio e vertigem 

noutras, em contacto directo com a natureza.‖ 

Excitação 

Marinho (2004, pp. 55): ―Os aventureiros envolvidos em tais 

práticas parecem estar fortalecendo um novo estilo de vida, 

em busca de práticas mais excitantes que brincam com o 

risco e com o perigo…‖ 
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Expressividade 

Marinho (2004, pp. 55): ―acredito que ainda são muitas as 

atividades que são imbuídas de características 

genuinamente lúdicas, carregadas de emoções, denotando 

singulares e expressivas formas de brincar com o risco.‖ 

Evasão 

Miranda, Lacasa e Muro, (1995, p.57): ―O praticante de asa 

delta, surf, rafting… encontra um impulso interno ou uma 

‗pressão‗ externa que o leva à prática desportiva (descarga 

de stress, busca de sensações, auto-realização, 

necessidade de risco, evasão, …).‖ 

Bétran, J. & Bétran A. (1995 a, p.112): ―Um dos factores que 

popularizaram estas actividades na nossa sociedade é a 

necessidade de evasão do ambiente urbano, escapar da 

vida quotidiana…‖ 

 

3.3 - PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

 Depois de definido o grupo de estudo, foram contactados pessoalmente 

alguns dos professores responsáveis pelas turmas de terceiro e quarto anos 

das instituições universitárias FADEUP, ISMAI e UTAD, para que fosse 

permitida a aplicação dos questionários aos estudantes das respectivas 

instituições. Após resposta afirmativa, os questionários foram entregues e 

recolhidos pessoalmente pelos professores. Apenas nas turmas do terceiro ano 

da FADEUP os questionários foram distribuídos e recolhidos por nós.  
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3.4 - PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

Para o tratamento dos dados recolhidos fez-se uso do software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 16.0) para Windows, 

e também do Microsoft Office Excel 2007. 

Recorremos à estatística descritiva, utilizando predominantemente as 

frequências relativas e o Independ Samples T-test para comparar grupos 

independentes. Para a caracterização do grupo de estudo, recorremos à 

medida de tendência central – média – e à medida de dispersão – desvio-

padrão. 
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4 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

4.1 - VALOR ESTÉTICO ATRIBUIDO AOS DESPORTOS DE AVENTURA NA 

NATUREZA 

 

 No sentido de conhecer o VE atribuído aos DAN considerado pelo nosso 

grupo de estudo, pediu-se na primeira questão que se atribuísse VE aos DAN 

de acordo com a escala que ia de ―nenhum VE‖ a ―muito VE‖. 

 Os resultados que seguidamente apresentamos no Quadro 4 referem-se 

às frequências relativas (%) das respostas para cada categoria verbal 

apresentada.  

 

Quadro 4: Frequências relativas do VE atribuído aos DAN.  

Nenhum VE  Pouco VE Moderado VE Bastante VE Muito VE 

  %   

2 3 36 45 14 

 

A análise dos dados permitiu verificar que a maioria dos inquiridos 

atribuiu VE aos DAN. Na realidade, apenas cinco por cento (5%) dos inquiridos 

reconheceu pouco (2%) ou nenhum (3%) VE nos DAN. Assim, noventa e cinco 

por cento (95%) dos inquiridos responderam que reconhecem moderado 

(36%), bastante (45%) e muito (14%) VE nestes desportos. Os resultados 

confirmam a nossa perspectiva de que todos os desportos podem ser 

esteticamente apreciados, na esteira de autores como Kupfer (1995), que 

afirma que em todos os desportos podemos fruir de momentos estéticos, 

Lacerda (2002 b; 2004), que considera que o desporto pode, de facto, 

desencadear experiências estéticas, ou Kuntz (1985) que pensa que todas as 

actividades desportivas podem ser descritas como cinestésicas e empáticas. Já 

relativamente aos DAN, da Revisão da Literatura percebemos que, de facto, há 

autores que consideram estas actividades possíveis fontes de experiências 
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estéticas, como Levinson (2005), Carlson (1979) e Budd (2005), que atribuem à 

natureza uma das áreas de maior atenção estética, na qual o modo de 

apreciação estética não se limita à contemplação de cores e formas, devendo 

variar de ambiente para ambiente.  

Confirmado que os DAN têm VE, temos agora que considerar a análise 

mais aprofundada da sua compreensão, explicitada por meio de categorias 

estéticas.  

 

4.2 - CATEGORIAS ESTÉTICAS QUE PROCURAM EXPLICAR O VALOR 

ESTÉTICO DOS DESPORTOS DE AVENTURA NA NATUREZA 

 

 De forma a identificar quais as categorias estéticas que melhor 

expressam o VE dos DAN foi pedido aos inquiridos do nosso estudo que, 

através de uma escala de intensidade, hierarquizassem a importância de cada 

categoria para o esclarecimento desse VE. Em termos ilustrativos, recorreu-se 

à medida descritiva média para descrever os resultados obtidos.  

Na Figura 1 estão representados os valores da média de cada uma das 

categorias que explicam o VE da Queda Livre. Nesta modalidade, os 

inquiridos entenderam que as categorias que mais contribuem para a 

compreensão do VE são a velocidade, a liberdade e a excitação. Com efeito, 

situaram-nas entre 4 e 5, ou seja, entre as categorias verbais contribui bastante 

e contribui muito para o reconhecimento de VE. O contexto ambiental em que 

decorre a Queda Livre parece-nos poder, em parte, explicar a valorização 

destas categorias estéticas. A eterna ânsia de conquista do espaço e do tempo 

pelo homem podem justificar o seu gozo pela velocidade, ao mesmo tempo que 

lhe confere um sentimento de liberdade. Essa liberdade pode explicar, em 

nosso entender, um regresso à natureza, em harmonia com os elementos da 

paisagem em que ocorre a actividade. Tal como o praticante dos DAN em 

geral, o praticante de Queda Livre, no seu tempo desportivo, liberta-se dos 
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constrangimentos urbanos de horários, trânsito, salas fechadas, etc., para se 

deixar planar num espaço de liberdade e de excitação (Paiva, 2008).  

 

Figura 1: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para a 

Queda Livre. 

Na modalidade Canyoning, os inquiridos reconheceram que as 

categorias que mais contribuíram para a explicação do VE desta modalidade 

foram as categorias Aventura, Excitação, Liberdade e Superação, que 

apresentaram valores situados entre o 3 e o 4 (Figura 2), ou seja, entre as 

categorias verbais contribui moderadamente e contribui bastante, para o 

reconhecimento de VE. Se tivermos em conta a modalidade, que basicamente 

consiste na descida de rios, aproveitando todas as energias e formas de apoio 

ou deslize que os próprios rios podem fornecer, ultrapassando a diversidade de 

obstáculos que aparecem no caminho, não é difícil compreender que tenham 

sido estas as categorias consideradas de maior importância. A Aventura e a 

Excitação associadas ao facto que não sabermos que desafios nos esperam 

pelo caminho a percorrer. O desconhecido pode assim, em nosso entender, 

explicar, a sensação de Aventura e Excitação. Por outro lado, a sensação de 

Liberdade, desencadeada pelo presença num espaço aberto, onde ninguém 

nos diz por onde temos de ir ou como temos que fazer, pode funcionar, como 

nas palavras de Feixa (1995), como uma válvula de escape, onde os 

praticantes procuram libertar-se do controlo social. Já a Superação pode ser 

explicada como resultado da capacidade que revelamos ao ultrapassar os 

diversos obstáculos que a descida do rio nos pode apresentar.  
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Figura 2: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 
Canyoning. 

 

Na modalidade Montanhismo, as categorias que mais contribuíram para 

a compreensão do VE foram Aventura e Liberdade, cujos valores se situaram 

entre 3 e 4 (Figura 3), ou seja, entre as categorias verbais contribui 

moderadamente e contribui bastante. Seguindo a lógica anterior, se 

considerarmos as características da modalidade, que consistem em atingir o 

cimo de uma montanha, através da marcha ou da caminhada, recorrendo ao 

uso de diversas técnicas, podemos inferir que o factor desconhecimento e 

também o contexto natural em que as actividades decorrem devem estimular a 

sensação de Aventura, por um lado, e Liberdade por outro, pois, tal como 

afirma Pereira (2009), a ausência de limites simbólicos desencadeia uma busca 

individual de limites físicos, no confronto com um mundo aparte do quotidiano. 

A autora acrescenta ainda que partir para a aventura é deixar um mundo 

conhecido e seguro para se arriscar num mundo desconhecido, colocando 

ênfase numa opção pessoal e lúcida que opera uma ruptura. 
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Figura 3: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

Montanhismo. 

 

Na Figura 4 podemos verificar que na modalidade Surf, as categorias 

que mais contribuíram para a compreensão do VE foram Equilíbrio e Estilo, 

cujos valores se situaram entre 4 e 5, ou seja, entre as categorias verbais 

contribui bastante e contribui muito para o reconhecimento de VE. Atendendo 

às principais características da modalidade, cabe sublinhar que se trata de um 

desporto em que usando as potencialidades das ondas, se procura deslizar 

sobre a água utilizando uma prancha e realizando manobras de maior ou 

menor dificuldade. Se considerarmos a instabilidade e imprevisibilidade das 

ondas, de facto, a capacidade de controlo e Equilíbrio sobre a prancha pode 

ser de extrema dificuldade, mais ainda se tivermos de realizar manobras, que 

podem ir desde passar por dentro de um tubo, a realizar elevações acima das 

próprias ondas, por exemplo. Por outro lado, a dificuldade das manobras e a 

forma como cada praticante as executa, pode explicar, em parte, a razão pela 

qual a categoria Estilo teve uma atribuição elevada de VE no nosso grupo de 

estudo. O estilo é inclusivamente um dos aspectos de avaliação na prática do 

Surf competitivo, o que vem demonstrar que esta categoria tem uma 

importância significativa nesta modalidade desportiva, confirmando as palavras 

de Lacerda (2002 b), acerca da importância crescente desta categoria estética, 

pois representa a possibilidade de cada mostrar o seu potencial. Contudo, a 
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valorização desta categoria estética também poderá estar relacionada, em 

parte, com um Estilo de vida que se criou à volta desta modalidade desportiva, 

evidenciado no tipo de roupa usada pelos seus seguidores e cor de cabelo 

oxigenado, entre muitas outras características, mas que resulta de um 

processo de estetização do Surf, que, nas palavras de Stranger (1999), 

providencia o ambiente em que o eu (self) de cada um pode ancorar em 

experiências transcendentais de unicidade com a natureza.  

 
Figura 4: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

Surf. 

Na modalidade Snowboard (Figura 5), as categorias que mais 

contribuíram para a compreensão do VE foram Estilo, Velocidade e Equilíbrio, 

cuja média foi 4, o que significa que foi considerado que estas categorias 

contribuem bastante para o reconhecimento de VE. Tal como no Surf, também 

no Snowboard é utilizada uma prancha sobre a qual temos que deslizar, neste 

caso, na neve, e, de igual modo, a realização de manobras de maior ou menor 

dificuldade também é um objectivo. Parece-nos ser similar a relação entre 

estas modalidades e a compreensão do seu VE, pois as categorias 

consideradas como as que mais contribuem para a sua compreensão são as 

mesmas, contudo, surge aqui a Velocidade. Este facto pode estar associado, 

por um lado à sensação de Velocidade sentida na descida das montanhas de 

neve, a qual é difícil de controlar pois não temos mecanismos adequados para 

esse efeito, apenas a técnica. Por outro lado, algumas das variantes do 
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snowboard, na sua vertente competitiva, incluem o factor tempo na sua 

avaliação, ou seja, há uma corrida em que o atleta que chegar primeiro vence. 

Esta luta contra o tempo é manifesta em muitas modalidades desportivas, pelo 

que nos arriscamos a adiantar que a Velocidade se constitui muito 

provavelmente numa das categorias estéticas específicas do Desporto e que 

não encontramos mencionada no domínio da Arte.  

  

Figura 5: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 
Snowboard. 

 
Na modalidade Parapente (Figura 6), as categorias que mais 

contribuíram para a compreensão do VE foram Liberdade, Aventura e 

Contemplação, com valores compreendidos entre 3 e 5, ou seja, entre as 

categorias verbais contribui moderadamente e contribui muito. O Parapente é 

uma modalidade desportiva na qual, recorrendo ao uso de material adequado, 

o praticante plana a uma altitude elevada, o que por si só represente um risco. 

Este é, na nossa perspectiva, o elemento que cataliza a sensação de aventura 

e daí que esta tenha sido considerada uma das categorias que mais contribui 

para o esclarecimento do VE desta modalidade. Mas, se pensarmos na altitude 

a que os praticantes se encontram aquando da realização desta actividade, 

torna-se evidente que o campo visual se alarga, assim como se altera a sua 

perspectiva sobre o mundo envolvente, numa observação única e distinta. Daí 
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que a Contemplação, no sentido de observação privilegiada, quase sagrada, 

possa ter uma importância significativa no entendimento do VE do Parapente. 

Não dissociado, também nos parece evidente que a Liberdade tenha a mesma 

importância, pois a oportunidade de viver a sensação de planar bem alto, fora 

do espaço habitual do quotidiano e das suas pressões, pode ser um momento 

de catarse e libertação.  

 

Figura 6: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 
Parapente. 

Na modalidade Mergulho (Figura 7), as categorias que mais 

contribuíram para a compreensão do VE foram Liberdade, Aventura e 

Contemplação, com valores compreendidos entre 3 e 4, ou seja, entre as 

categorias verbais contribui moderadamente e contribui bastante para o 

reconhecimento de VE. Esta actividade envolve a submersão total debaixo de 

água, a profundidade variável, por determinado tempo, como forma de usufruir 

da observação e interacção com o mundo subaquático. Apesar de estas 

categorias estéticas terem já sido consideradas como das que mais contribuem 

para o esclarecimento do VE de outras modalidades, aqui as suas justificações 

parecem ser um pouco diferentes. Relativamente à Liberdade, o facto de 

estarmos inseridos e submersos num meio absolutamente distinto pode 

explicar esta sensação, pois aliena completamente do contexto e do meio em 

que vivemos o nosso dia-a-dia, e como tal, liberta dos seus constrangimentos. 
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No que concerne à Contemplação, no nosso entender, esta categoria é 

destacada pelo facto de na prática de mergulho termos a oportunidade de 

observar um meio único e muito diferente do habitual, e que, de outra forma 

não o poderíamos fazer, como o testemunho de corais, peixes e algas, numa 

convivência serena. Esta visão só é possível de ser vivida através da prática do 

mergulho, pelo que a contemplação se torna assim numa categoria estética 

com muita importância nesta modalidade. Já a valorização elevada da 

categoria Aventura pode ser explicada pela dependência do uso de materiais 

que nos permitem estar mais tempo dentro água e a profundidades mais 

elevadas, o que de outro modo não seria possível sem que isso 

comprometesse a integridade física dos praticantes. Mas também, o contacto 

possível com seres, que em alguns casos podem ser considerados perigosos, 

pode influenciar a sensação de aventura, associado ao factor risco.  

 
Figura 7: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

Mergulho. 

 

Na modalidade Rafting (Figura 8), as categorias que mais contribuíram 

para a compreensão do VE foram Aventura, Velocidade e Excitação, com 

valores compreendidos entre 3 e 4, ou seja, entre as categorias verbais 

contribui moderadamente e contribui bastante. Neste desporto, o praticante tem 

que descer um rio, numa embarcação pneumática e vencer os diversos 

obstáculos que possam surgir. Nesta modalidade é fácil perceber que a 
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embarcação pode, de facto, atingir velocidades relativamente elevadas, para 

um veículo que não tem meios mecânicos de controlo das mesmas, o que pode 

explicar o destaque da categoria estética Velocidade. Mas, é também desta 

aparente falta de controlo que pode ser explicada a emoção de que qualquer 

coisa pode acontecer a par da dificuldade em ultrapassar os obstáculos que 

vão surgindo no decorrer da descida. São as sensações de descontrolo e 

também o desconhecimento do percurso e dos seus obstáculos que parecem 

justificar as considerações do nosso grupo de estudo, de que as categorias 

Aventura e Excitação contribuem bastante ou muito para o entendimento do VE 

desta modalidade. Estes resultados vêm de encontro à opinião de Pereira 

(2009), que considera que há um forte e efectivo controlo social da excitação 

individual, no sentido de conter excitações apaixonadas em público, e até em 

privado, e desta forma, este grupo de actividades vem, de certa forma aliviar a 

tensão criada por este controlo cerrado. Por outro lado, a permanente busca de 

estimulação emocional e sensorial (característica das sociedades ocidentais 

contemporâneas), a quebra coma rotina e a continuidade da vida, são servidas, 

de acordo com Paiva (2008), por intermédio da aventura.  

 
Figura 8: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

Rafting. 

 

Na modalidade BTT (Figura 9), as categorias que mais contribuíram 

para a compreensão do VE foram Velocidade, Aventura e Liberdade, com 
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valores compreendidos entre 3 e 4, ou seja, entre as categorias verbais 

contribui moderadamente e contribui bastante para o reconhecimento de valor 

estético. Neste desporto, o praticante utiliza uma bicicleta com a qual realiza 

percursos em montanha, em terrenos acidentados e inesperados. Em nosso 

entender, as categorias Aventura e Liberdade são consideradas como as que 

mais contribuem para o esclarecimento do VE do BTT, porque, tal como 

noutras modalidades, o contacto com o ambiente natural e o que isso traz 

consigo, como por exemplo, o desconhecimento do espaço envolvente, o 

aparecimento de obstáculos inesperados e o distanciamento do meio urbano, 

com as suas regras e normas, permite ao praticante viver momentos nos quais 

é unicamente ele que controla o seu próprio corpo e toma as suas opções. 

Contudo, a Velocidade aqui parece-nos surgir ligada à vertente da competição, 

na qual os praticantes fazem provas de contra-relógio e, como tal, o objectivo 

da prova não se esgota na realização do percurso, mas é procurada 

igualmente pela realização mais rápida. Tal como noutras modalidades 

analisadas anteriormente, nas quais estas categorias estéticas foram 

destacadas, podemos aferir que isto se deveu a um entendimento da 

modalidade como uma actividade que permite ao praticante viver momentos 

que podem responder às necessidades que surgem por imposição da 

sociedade, como a busca de prazer e o individualismo.  

 
Figura 9: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

BTT. 
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Na modalidade Alpinismo (Figura 10), as categorias que mais 

contribuíram para a compreensão do VE foram Superação e Aventura, com 

valores compreendidos entre 3 e 4, ou seja, entre as categorias verbais 

contribui moderadamente e contribui bastante. Esta é uma actividade 

desportiva que, muito brevemente, consiste na realização de ascensões a 

montanhas de altitude muito elevada. A selecção das categorias Superação e 

Aventura como as que mais contribuem para a compreensão do VE do 

Alpinismo adequa-se perfeitamente às características da modalidade, que é 

extremamente exigente a nível físico. As limitações impostas pelas condições 

em que se realizam as ascensões, que podem ir desde temperaturas muito 

baixas, à variação da pressão, aos ventos intensos, a queda de rochas e 

avalanches, à rarefacção do oxigénio, entre outras que colocam os alpinistas 

muito próximos dos limites fisiológicos (Pereira, 2009), dificultando a ascensão 

das montanhas, colocando em causa a integridade física dos alpinistas. Este 

facto está associado, em nosso entender, a uma das necessidades mais 

antigas do Homem, a de Superação contínua (Pereira, 2009), no sentido de 

vencer as suas próprias limitações e ir cada vez mais além. Ao mesmo tempo, 

procura Aventura na natureza, ao colocar-se à prova a cada minuto, libertando-

se de regulamentos societais (Carvalho & Riera, 1995).  

 

Figura 10: Hierarquização das categorias estéticas estabelecida pelo grupo de estudo para o 

Alpinismo. 
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Após verificarmos quais as categorias que melhor explicam o VE dos 

desportos em análise, de acordo com a opinião do grupo estudado, podemos 

constatar que:  

 As três categorias estéticas reconhecidas mais vezes como sendo 

as que mais contribuíram para o reconhecimento de VE foram a 

Aventura, a Liberdade e a Velocidade. Este resultado converge 

com Miranda, Lacasa e Muro (1995), que consideram que este 

tipo de desportos tem um ingrediente de conquista que 

proporciona emoção e aventura, assim como um sentimento de 

liberdade. Também Marinho (2004) considera que a velocidade é 

uma das características presentes nessas práticas. 

 As três categorias estéticas reconhecidas mais vezes como sendo 

as que menos contribuíram para o reconhecimento de VE foram a 

Criatividade, a Evasão e a Expressividade. Já este resultado vem 

contrariar as palavras de autores como Aspin (1983), que atribuiu 

à criatividade uma das categorias apreciadas e valorizadas, tanto 

na participação como na observação de actividades desportivas, 

ou Cordner (1995), que considerou que a criatividade tem muita 

importância no Desporto. Também Miranda, Lacasa e Muro 

(1995) afirmaram que os praticantes destas modalidades 

procuram uma descarga de stress, busca de sensações, auto-

realização, necessidade de risco, e evasão. O mesmo 

argumentam Bétran, J. e Bétran A. (1995), que consideram que 

um dos factores que popularizou estas actividades na nossa 

sociedade foi a necessidade de evasão do ambiente urbano. 

Ainda Marinho (2004) entende que estas actividades são 

imbuídas de características genuinamente lúdicas, denotando 

expressivas formas de brincar com o risco.  

 Algumas das categorias estéticas que mais contribuíram para o 

reconhecimento de VE em algumas modalidades são as mesmas 

que menos contribuíram para o reconhecimento de VE noutras 
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modalidades. Isto pode ser explicado pelo facto de as diferentes 

modalidades apresentarem diferentes potencialidades estéticas. 

Como explica Kupfer (1995), a atitude estética no Desporto é dar 

uma oportunidade à estrutura de cada actividade de mostrar o 

que tem para oferecer. Por outras palavras, as características e o 

ambiente de cada modalidade são determinantes para a forma 

como vivemos e sentimos esses desportos, para a sua 

experiência estética. Por exemplo, se a velocidade está inerente à 

prática de um desporto, pode não estar nada relacionada com 

outro. Torna-se assim mais claro entender que categorias 

estéticas muito valorizadas numa modalidade, possam ser 

aquelas que menos contribuíram para o reconhecimento de VE 

noutra modalidade.  

 

Um dos objectivos deste trabalho foi perceber se a variável ser 

praticante ou ex-praticante de DAN influenciava a opinião dos inquiridos 

relativamente ao VE dos desportos em análise. Para realizar a comparação 

entre praticantes e não praticantes, utilizou-se o Independ Samples T-test. De 

acordo com os dados, em 167 variáveis, 45 apresentam diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo de praticantes e o grupo de não 

praticantes.  

Quadro 5: Descrição das diferenças estatisticamente significativas entre os praticantes e os 

não praticantes de DAN. 

Variável 
Valor da 

Diferença 

Média – 

praticantes 

Média – não 

praticantes 

Estética nos DAN 0,025 3,83 3,60 

Queda Livre – Viciante 0,043 3,34 3,02 

Queda Livre – Risco 0,046 4,14 3,81 

Queda Livre – Superação 0,039 3,89 3,57 

Canyoning – Aventura 0,018 3,98 3,64 

Canyoning – Viciante 0,016 3,47 3,11 
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Canyoning – Evasão 0,006 3,56 3,12 

Montanhismo – Aventura 0,087 3,80 3,54 

Montanhismo – Viciante 0,016 3,18 2,82 

Montanhismo – Superação 0,016 3,69 3,31 

Montanhismo – Excitação 0,001 3,60 3,10 

Montanhismo – Expressividade 0,003 3,30 2,90 

Montanhismo – Evasão 0,032 3,45 3,11 

Surf – Liberdade 0,047 4,11 3,84 

Surf – Superação 0,047 3,98 3,73 

Surf – Evasão 0,017 3,61 3,26 

Snowboard– Velocidade 0,026 4,18 3,90 

Snowboard – Evasão 0,026 3,58 3,24 

Parapente – Aventura 0,006 4,25 3,86 

Parapente – Superação 0,005 3,80 3,41 

Rafting – Contemplação 0,003 3,68 3,30 

Rafting – Fluidez 0,003 3,67 3,30 

Rafting – Harmonia 0,011 3,57 3,22 

Rafting – Evasão 0,018 3,53 3,16 

Mergulho – Velocidade 0,019 2,87 2.50 

Mergulho – Risco 0,034 3,61 3,30 

Mergulho – Equilíbrio 0,025 3,13 2,78 

Mergulho – Superação 0,033 3,53 3,22 

Mergulho – Evasão 0,012 3,69 3,31 

BTT – Aventura 0,027 3,99 3,68 

BTT – Viciante 0,019 3,85 3,51 

BTT – Contemplação 0,042 3,63 3,36 

BTT – Equilíbrio 0,031 3,77 3,46 

BTT – Superação 0,004 3,87 3,48 

BTT – Evasão 0,001 3,59 3,08 

Alpinismo – Aventura 0,008 4,04 3,65 

Alpinismo – Viciante 0,028 3,46 3,14 

Alpinismo – Criatividade 0,008 3,59 3,22 
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Alpinismo – Risco 0,023 3,92 3,60 

Alpinismo – Equilíbrio 0,002 3,72 3,28 

Alpinismo – Superação 0,001 4,14 3,69 

Alpinismo – Perfeição 0,038 3,62 3,33 

Alpinismo – Fluidez 0,001 3,56 3,15 

Alpinismo – Harmonia 0,010 3,61 3,25 

Alpinismo – Excitação 0,001 3,82 3,35 

Alpinismo – Evasão 0,015 3,58 3,21 

 

A análise dos resultados permitiu verificar que:  

 Estão presentes diferenças em todas as 10 modalidades 

utilizadas no questionário como representantes dos DAN.  

 Em todas as diferenças encontradas, as médias dos inquiridos 

praticantes de DAN têm valores mais elevados que as médias dos 

inquiridos não praticantes destas mesmas modalidades. Ou seja, 

podemos considerar que os praticantes dos DAN atribuem maior 

VE aos DAN. Isto vem confirmar as considerações de Kupfer 

(1995), que defende que o que é distinto em cada desporto e o 

que deve moldar as nossas expectativas enquanto espectadores, 

deve também contribuir para o desfrute estético enquanto 

participante, ou seja, quando jogamos, os nossos sentidos estão 

mais despertos, o que o espectador apenas vê, o executante 

sente.  

 As categorias estéticas que registaram diferenças foram a Evasão 

(8 modalidades), a Superação (7 modalidades), o Viciante (5 

modalidades) e a Aventura (4 modalidades). Em todas as 

categorias que apresentaram diferenças, a intensidade da sua 

influência no reconhecimento de valor estético foi superior nos 

praticantes do que nos não praticantes de DAN.  
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O último objectivo deste estudo foi compreender se existiam diferenças 

de opinião entre géneros. Para comparar estes dois grupos utilizámos o 

Independ Samples T-test. Os dados dos questionários aplicados mostraram a 

existência de 20 diferenças em 167 variáveis, no que respeita à opinião do 

género masculino e do género feminino. 

Quadro 6: Descrição das diferenças estatisticamente significativas entre o género feminino e o 

género masculino. 

Variável 
Valor da 

Diferença 

Média – 

Feminino 

Média – 

Masculino 

Estética nos DAN 0,001 3,42 3,81 

Canyoning – Perfeição 0,011 3,46 3,11 

Canyoning – Expressividade 0,033 3,38 3,07 

Montanhismo – Criatividade 0,028 3,31 2,98 

Montanhismo – Estilo 0,012 3,21 2,83 

Montanhismo – Perfeição 0,001 3,56 2,97 

Montanhismo – Excitação 0,036 3,51 3,12 

Surf – Risco 0,004 3,67 3,25 

Surf – Harmonia 0,020 3,94 3,62 

Snowboard – Liberdade 0,046 4,05 3,77 

Snowboard – Contemplação 0,048 3,66 3,37 

Snowboard – Risco 0,018 3,83 3,49 

Snowboard – Harmonia 0,004 3,95 3,57 

Parapente – Aventura 0,027 4,23 3,90 

Rafting – Liberdade 0,004 3,96 3,55 

Mergulho – Estilo 0,029 3,54 3,21 

Mergulho – Perfeição 0,009 3,59 3,19 

Mergulho – Fluidez 0,020 3,64 3,29 

Alpinismo – Estilo 0,017 3,51 3,17 

Alpinismo – Fluidez 0,041 3,49 3,22 

 

Foi possível ainda constatar que: 
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 Estas diferenças registaram-se em 8 das 10 modalidades, sendo 

que apenas no BTT e na Queda Livre não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas.  

 Em todas as diferenças encontradas, as médias dos inquiridos do 

género feminino são superiores às do género masculino, excepto 

no nível de intensidade do VE dos DAN (pergunta 1 do 

questionário), na qual se verificou o oposto, ou seja, os indivíduos 

do género masculino apresentaram valores mais elevados o que 

as médias dos inquiridos do género feminino. Relativamente a 

esta temática, não temos literatura com a qual possamos 

confrontar criticamente os dados obtidos na medida em que não 

encontramos nenhum estudo que faça referência a diferenciação 

por género no que se refere à apreciação estética ou atribuição 

de VE.  

 As categorias estéticas que apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre géneros foram a Perfeição (3 

modalidades), o Estilo (3 modalidades), o Risco (2 modalidades), 

a Harmonia (2 modalidades), a Liberdade (2 modalidades) e a 

Fluidez (2 modalidades). Em todas as desigualdades, o género 

feminino apresentou valores mais elevados o que as médias dos 

inquiridos do género masculino. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES  
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5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O presente trabalho, de natureza exploratória não teve a pretensão de 

fechar um campo, nem de fazer generalizações ou de chegar a conclusões 

finais. Apenas desejamos dar mais um pequeno passo na direcção da 

compreensão da ED, através do estudo de um conjunto de modalidades 

desportivas emergentes, ainda pouco investigadas no seio deste domínio.  

Neste sentido, e após a análise dos resultados, podemos verificar que os 

DAN apresentam VE, sendo que apenas um número muito reduzido de 

inquiridos (2%) lhes atribuíu a categoria ―nenhum VE‖. A maioria considerou 

que os DAN manifestam ―bastante‖ ou ―muito‖ VE.  

Para a compreensão do VE atribuído aos DAN, o grupo de estudo 

considerou que as três categorias estéticas com maior expressividade são a 

Aventura, a Liberdade e a Velocidade. Por outro lado, reconheceram pouca 

importância às categorias Criatividade, Evasão e Expressividade. 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas (45 em 167) na 

valorização estética dos DAN entre praticantes destas actividades e não 

praticantes, sendo que foi maior a intensidade da valorização estética para os 

praticantes do que para os não praticantes. Assim, concluímos que os 

praticantes atribuem maior VE aos DAN do que os não praticantes destas 

modalidades. 

Na comparação do entendimento do VE deste tipo de actividades, no que 

diz respeito ao género, em todas as diferenças estatisticamente significativas 

encontradas (20 em 167), as médias dos inquiridos do género feminino foram 

superiores às médias do género masculino, excepto relativamente à 

intensidade com que valorizaram em termos estéticos os DAN, aspecto em que 

se verificou precisamente o oposto. No geral das categorias registou-se o 

mesmo, ou seja, os valores das raparigas foram superiores aos dos rapazes.  
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Relativamente às limitações do estudo, parece-nos importante realçar a 

extensão do questionário. Este factor pode contribuir para o cansaço dos 

inquiridos no seu preenchimento, o que, em certa medida, se pode traduzir em 

alguma desconcentração e desinteresse.  

 

 

No seguimento deste estudo, visto que fica a ideia de que há ainda muito 

para descobrir, deixamos algumas sugestões para futuras pesquisas:  

 

 Estudar o VE dos DAN a partir do ponto de vista de outros grupos 

sociais, por exemplo, professores e monitores especialistas deste 

tipo de actividades.  

 Relativamente ao instrumento, seria possível encurtar um pouco a 

sua extensão, se se reduzisse o leque de categorias estéticas que 

explicam o entendimento do valor estético em cada modalidade 

desportiva. Ainda em relação ao instrumento, o questionário deverá 

ser mais curto, no sentido de se tornar mais simples de preencher 

e em menos tempo. 

 Ou, ainda em termos metodológicos, recorrer a outro instrumento 

de inquirição, nomeadamente a entrevista, que permite 

compreender melhor o sentido das respostas. 
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7 - ANEXO 



 

 
 

  



 

      
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

Na qualidade de estudante do 5º ano da FADE – UP e no âmbito da disciplina de seminário, estou a desenvolver um trabalho monográfico para 

conclusão de curso. 

Este questionário procura recolher dados que permitam estudar a Estética nas Actividades Físicas de Aventura na Natureza. 

Dependendo a Estética das características do objecto ou da actividade (neste caso das Actividades Físicas de Aventura na Natureza), assim 

como do olhar do observador e do praticante (da sua opinião em relação ao objecto, ou seja as Actividades Físicas de Aventura na Natureza), o 

que lhe pedimos é que contribua para o esclarecimento deste domínio ainda pouco estudado do Desporto. 

O conceito de Valor Estético associado às Actividades Físicas de Aventura na Natureza, que surge ao longo do questionário, irá ser por si 

―construído‖ de acordo com a formulação das suas respostas. 

Assinale com X a quadrícula correspondente à categoria de resposta que melhor expressa o seu entendimento.  

Serão mantidos os anonimato e a confidencialidade das respostas.  



 

      
 

Identificação pessoal          

Sexo:  

M    F  

Idade: 

______ 

È praticante de alguma Actividade Física de Aventura 

na Natureza?                 S                    N    

Desde quando? ______ 

Já praticou alguma Actividade Física de Aventura na 

Natureza?                     S                      N   

Durante quantos anos? ______ 

Se sim, qual? 

 _______________ 

 

 

1. Atribua valor estético às Actividades de Aventura na Natureza de acordo com a escala que se segue: 

 

Nenhum valor estético  

Pouco valor estético  

Moderado valor estético  

Bastante valor estético  

Muito valor estético  

 

 



 

      
 

2. Se reconheceu algum valor estético nas Actividades Físicas de Aventura na Natureza, assinale, utilizando a escala que se segue, em que 

medida cada categoria contribui para o esclarecimento desse valor estético. 

1. Não contribui para o reconhecimento de valor estético 

2. Contribui pouco para o reconhecimento de valor estético 

3. Contribui moderadamente para o reconhecimento de valor estético 

4. Contribui bastante para o reconhecimento de valor estético 

5. Contribui muito para o reconhecimento de valor estético 

 

 Queda Livre Canyonning Montanhismo Surf Snowboard 

Aventura      

Viciante      

Criatividade      

Liberdade      

Velocidade      

Contemplação      

Risco      

Equilíbrio      

Superação      

Estilo      

Perfeição      

Fluidez      

Harmonia      

Excitação      

Expressividade      

Evasão      

Outra:      
 



 

      
 

 

 

 Parapente Rafting Mergulho BTT Alpinismo 
A(s) sua(s) 

modalidade(s) 

Aventura       

Viciante       

Criatividade       

Liberdade       

Velocidade       

Contemplação       

Risco       

Equilíbrio       

Superação       

Estilo       

Perfeição       

Fluidez       

Harmonia       

Excitação       

Expressividade       

Evasão       

Outra:        
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