
8

VERTIGEM NOS JOGOS OLÍMPICOS: 
a aventura em questão

present at the BNCC. This essay 
seeks to bring questions ans po-
sitions that range from concepts, 
competitions and interests that 
involve this new sports, beacu-
se they are believed to be use-
ful knowledge for teachers, hol-
ping to contribute to discussions 
and future practical applications 
in Brazilian schools.

Keywords: Adventure; Olim-
pic Games; Sport.

Introdução

jogos de vertigem, termo cunha-
do por Roger Caillois (1990), 
tem se alastrado pela cultura 
corporal do planeta. Os motivos 
vão desde a necessidade de re-
torno ao meio selvagem devido 
ao crescimento urbano espanto-
so e sufocante, até o desejo do 
ser humano de provar seu valor 
a si mesmo, impondo-se provas 
de coragem e superação. Asso-
cia-se ainda o avanço tecnológi-
co que permite que pessoas co-
muns atinjam lugares inóspitos e 
realizem feitos notáveis.

Certo é, que os Jogos Olím-

contexto e inovaram nas moda-
lidades apresentadas em Tóquio 
2020. Entram o surfe, o skate 
e a escalada, com grande apelo 
midiático, expectativa de atletas 
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Resumo: A aventura foi in-
serida nas Olimpíadas de Tóquio 
com as modalidades de Skate, 
Surfe e Escalada e os professo-
res de Educação Física precisam 

pois esses são conteúdos pre-
sentes na BNCC. Este ensaio 
procura trazer questionamen-
tos e posicionamentos que vão 
dos conceitos, às competições e 
os interesses que envolvem es-
sas novas modalidades, porque 
se julga que são conhecimentos 
úteis aos professores, esperan-
do contribuir com as discussões 
e futuras aplicações práticas nas 
escolas brasileiras.
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VERTIGO IN OLIMPIC 
GAMES: the Adventure 

in question

Abstract: The adventure was 
included in Tokyo Olimpic Games 
with the modalities of Skatebo-

-
bing and the Physical Education 
teachers need to understand this 
meaning, as these are contents 
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e do público em relação a como 
essas atividades, que outrora 
eram marginalizadas e afastadas 
do grande público, agora recebe-
rão tantos olhares no evento.

Discorrer sobre o tema, é para 
mim, que tenho dedicado mais 
de 25 anos de vida e trabalho à 
aventura, um prazer e uma res-
ponsabilidade, que exige um es-
forço de análise que possa levar 
ao professor de Educação Física 
informações pertinentes, críticas 

-
tes para que essa temática pos-
sa ser abordada nas aulas e nos 

na construção dos conhecimento 
por parte dos alunos.

Exposto o problema da entra-
da da aventura nas Olimpíadas, 
pretendo realizar este ensaio 
com a seguinte estrutura: Uma 
análise crítica do termo aventura 
e da sua ainda pouca relevância 
na Educação Física; A posição da 
Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC) a respeito da aventu-

A aventura nas Olimpíadas não 
começaram em Tóquio 2020; O 
skate, o surfe e a escalada em 
Tóquio; O futuro das Olimpíadas.

Aventura: da adjetivação 
ao substantivo

Segundo o Mini Dicionário Au-
rélio (FERREIRA, 2004), subs-
tantivo é uma palavra que dá 
nome a um ser, ou a um obje-
to, uma ação, ou seja, é aquilo 
que designa as coisas e as iden-

-

apontando-lhe uma qualidade, 
modo de ser, estado ou caráter.

Proponho que pensemos so-
bre as diferentes denominações 
relacionadas à aventura que fo-
ram propostas pelos estudio-
sos da Educação Física nas últi- 
mas décadas.

Betrán (2003) as denominou 
Atividade Física de Aventura na 
Natureza (AFAN), a utilização da 
designação atividade física, cau-
sa alguns problemas, principal-
mente, porque qualquer ativida-
de humana que gere certo gasto 
calórico além dos limites de re-
pouso se enquadraria neste cri-
tério e também por sobrevalori-
zar o termo físico em detrimento 
da integralidade humana.

Pimentel (2017) propôs Ativi-
dades de Aventura, pois elimina-
ria a questão do termo físico da 
proposta anterior e retira também 
a ideia de natureza que pode ge-
rar certa distinção entre ativida-
des praticadas em locais mais sel-
vagens como montanhas e mares 
daquelas realizadas no meio ur-
bano, mas ainda assim a ideia de 
atividade é bastante genérica e 

se espera daquele que a pratica.
Esportes na Natureza foi a 

ideia disseminada por Dias, Me-
lo e Alves Junior (2007), que de 
saída apresenta a ideia de uma 
prática esportiva, contrariando a 
maioria dos estudiosos dos es-
tudos do lazer que negam ao 
esporte a ligação direta com a 
aventura, pelo seu caráter com-
petitivo. Este pensamento asso-
cia-se ao conceito de natureza 
como faz Betrán, talvez porque 
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seus estudos tenham sido pro-
postos, primeiramente, na cida-
de do Rio de Janeiro, com sua 
beleza natural exuberante.

Esportes Radicais de Aventura 
e Ação foi a nomenclatura apre-
sentada por Pereira, Armbrust e 
Ricardo (2008). Nele a noção de 
esporte é também valorizada las-
treando-se nos escritos de Tubino 
(2002) sobre o tema e a utiliza-
ção de radicais partindo de Uvi-
nha (2001). Pelos dois termos 

caia-se novamente na competiti-
vidade esportiva e agora utilizan-
do o assustador radical, que re-
mete a algo ainda mais perigoso, 
mesmo que se aponte que a utili-
zação dos termos radical ou aven-
tura, não os torna mais o menos 
arriscados, pois esta é uma qua-
lidade da ação prática e não da 
denominação teórica do mesmo.

-
mente cronologicamente depois, 
Práticas Corporais de Aventura 
(PCA) também foi um nome usa-
do por alguns autores e que cul-
minou com o entendimento da-
queles que propuseram a BNCC 
(BRASIL, 2017), como o mais 
adequado para designar este 
conteúdo na escola. Importan-
te ressaltar, que a ideia de práti-
ca corporal se baseia no pressu-
posto de que a Educação Física 
tematiza as práticas da cultura 
corporal e, portanto, nada mais 
justo, para esses autores, do 
que entender a aventura por es-
se prisma. Alerto para o fato de 
que desta feita é necessário par-
tir do paradigma da cultura cor-
poral para aceitar essa ideia.

Mas o que há de estranho em 
todas essas proposições? O que 
lhes falta? O que não enxerga-

-
ção do dicionário como manifes-
to anteriormente.

Em todas elas, a aventura é 

ou seja, uma atividade física, 
uma atividade, um esporte, uma 
prática corporal e, por este mo-
tivo, ela se revela como menos 
importante do que outras temá-
ticas da Educação Física anuncia-

esporte, dança, lutas, ginástica, 
jogos e brincadeiras, são subs-
tantivos denominativos das ex-
pressões culturais humanas e a 
aventura é apenas uma qualida-
de de uma prática desta cultura.

Assim sendo, passo a denomi-
nar no texto e em minhas falas, a 
partir de agora, apenas Aventu-
ra porque acredito no valor des-
sas práticas e na importância do 
substantivo para igualar-se à ou-
tras práticas da cultura corporal.

Aventura na BNCC: 

Desde 2018, a BNCC entrou 

os professores de Educação Fí-
sica devem desenvolver com os 
estudantes em todo território 
nacional, entre eles, a novida-
de foi a aventura. Tema ousado, 
pois aventurar-se é seguir pa-
ra o desconhecido, explorando e 

-
te. Se a Educação Física por tra-
balhar num ambiente mais aber-
to do que as outras disciplinas 
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curriculares (quadra, pátio, cam-
pos etc.) e com o corpo em mo-
vimento, já apresenta muito mais 
riscos, pode-se imaginar se um 
dos objetivos for exatamente ir 
ao encontro destes perigos ten-
tando controlar os seus riscos?

A proposta coloca como obri-
gatória a prática da aventura no 

6º e 7º ano com práticas volta-
das ao ambiente urbano e o 8º e 
9º ano com as práticas voltadas 
à natureza. Para a educação in-
fantil e ensino fundamental I ela 
pode ser apresentada, mas não é 
obrigatória, cabendo na parte di-

-
pendendo dos contextos regio-
nais e intenções dos professores.

Percebe-se uma inconsistên-
cia nestas escolhas ou a presen-
ça de receios dos proponentes. 
Em primeiro lugar quais seriam 
as práticas urbanas do 6º e 7º 
ano? Seriam o skate e o patins? 
Escalada e mountain bike fariam 
parte? O surfe e o slackline pra-
ticados nas grandes cidades do 
Rio de Janeiro ou Santos são ur-
banos ou de natureza? Deixando 
de lado essas dúvidas imperti-
nentes, me pergunto por que as 

-
ra deste conteúdo. Será pelo fa-
to de os adolescentes serem os 
mais ávidos a se arriscarem? Ou 
há medo de acidentes? Pois, se 
a segunda hipótese for aceita, 
é necessário se perguntar se o 
professor de Educação Física es-
tá apto a trabalhar com os pe-

-
mação, apenas recentemente, 
começou a implantar este tema 

na graduação e muitos professo-
res não o conhecem.

 Seja por um motivo ou outro, 
é certo que a cultura da Aven-
tura ainda não está cristaliza-
da na Educação Física e muitos 

-
frentados como capacitações, 
discussões, leituras, encontros, 
pesquisas e publicações para 
desvendar esse objeto. Todavia 
a inclusão do tema é uma emer-
gência que promete frutos sabo-
rosos à educação escolar.

Um resgate dos jogos de 
vertigem nas Olimpíadas

Agora que a mídia deu espa-
ço para as modalidades do skate, 
surfe e escalada, nos parece que 
a aventura vai iniciar sua entra-
da no seleto grupo das modalida-
des do Barão de Coubertin. Mas 
a história não nos deixa mentir.

O Mountain Bike com a pro-
va de cross country está pre-
sente desde os Jogos Olímpi-
cos de Atlanta 1996, já o BMX 
fez sua estreia em Pequim 2008  
(COB, 2020).

Na água outras modalidades 
também presentes mostram que 
a Aventura não é uma novida-
de. A Canoagem Slalon partici-
pou pela primeira vez em 1972 
em Munique, mas saiu e retor-
nou novamente em 1992 nos Jo-
gos de Barcelona (COB, 2020). 
O Windsurf, por sua vez, é mais 
antigo do que as outras moda-
lidades dentro das Olimpíadas, 
pois está desde 1984 sem inter-
rupções (ABWS, 2019).
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Além disso, há também os Jo-
gos Olímpicos de Inverno, em 
que são disputadas modalidades 
como Bobsled, Esqui, Luge, Ske-
leton e Snowboard, ou seja, 1/3 
das modalidades são de Aventu-
ra (SEED, 2020).

Dois destaques devem ser fei-
tos a partir desta constatação de 
que a Aventura já existe nos Jo-
gos Olímpicos.

O primeiro se refere a neces-
sidade de diferenciar o que ca-
racteriza uma modalidade como 
Aventura. Independente da no-
menclatura que se usa, ou do 
referencial teórico, o consenso 
é que essas práticas são de ris-
co e perigo e que os pratican-
tes as buscam com o objetivo 
de enfrentarem essas situações 
acreditando na sua habilidade 
e competência para superar os 
obstáculos, o que se relaciona, 
diretamente, com o postulado 
por Caillois (1990) que diferen-
ciou em seus jogos aqueles cuja 
característica está em sentir a 
vertigem (ilinx), isto é, o frio na 
barriga, provocado pela instabi-
lidade, de queda ou deslize. Em 
todas as modalidades citadas es-
te é o principal objetivo, tentar 
evitar uma queda, ou manter-se 
me equilíbrio numa situação de-

O segundo ponto importante, 
considera que as modalidades 
olímpicas nascem com a caracte-
rização de disputa (agôn), nelas 
dois adversários tentarão vencer 
um ao outro em provas de ve-
locidade, força, agilidade, equi-
líbrio, destreza, resistência etc. 
A competição é inerente nestas 

modalidades e o adversário é 
fundamental, para que se meça 
capacidades e habilidades, o que 
não é uma necessidade dos jo-
gos de vertigem, ou Aventura.

dessa diferenciação mostra, co-

os jogos podem se misturar, por-
tanto, uma prática de Aventura 
pode ser realizada com o espí-
rito agonístico, mas sua raiz de 
busca de superação em desa-

-
ce. Talvez por isso, seja comum, 
ver adversários em competições 
de skate comemorando quan-
do o oponente consegue acertar 
uma manobra muito difícil. Por-
que aquele competidor que tor-
ce pelo adversário, entende a di-

pelo outro e não quer que um 
acidente ocorra, mesmo porque, 
ele quer a torcida do outro para 
si, quando sua vida estiver em 
jogo e muito provavelmente já 
esteve na situação de seu adver-
sário podendo avaliar e sentir o 

Tóquio 2020: a Aventura 
em destaque

Surfe, Skate e Escalada foram 
escolhidos para serem modalida-
des de apresentação em Tóquio. 

ganhas pelos atletas não contam 
no quadro geral, mas elas pode-

-
vo, caso permaneçam nas Olim-
píadas de Paris, em 2024.

Essas práticas foram autoriza-
das a participar porque cumprem 
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com requisitos de organização 
esportiva, como: ser pratica-
do em muitos países do mun-
do, ter Federação Internacional 
que o regulamenta, seguir as re-
gras da Carta Olímpica e do Có-
digo Mundial Anti-Doping, igual-
dade de gênero, relação com o 
país sede, trazer valores para a 
população (SANA, 2016). Todas 
essas modalidades cumprem os 
requisitos, mas o que as trouxe 
realmente para o Japão, forma 
os outros motivos, que comenta-
rei com mais elaboração.

• Apelo da Juventude – Vá-
rias modalidades olímpi-
cas tem poucos pratican-
tes e diminuem a cada dia, 
pois o interesse dos jovens 
é pequeno por Tiro com Ar-
co, Pentatlo Moderno, Es-
grima, Luta Greco Romana, 
que são modalidades anti-
gas e que pouco atraem os 
jovens de hoje, sendo as-
sim, podem vir a desapare-
cer, pois com poucos parti-
cipantes diminuem também 
as veiculações na mídia e 
os patrocínios que susten-

-
mente. Surfe, Skate e Es-
calada são esportes que os 
jovens praticam em grande 
quantidade e esses núme-
ros só aumentam. Segun-
do a CBSK (2020), o skate 
possui cerca de 8,5 milhões 
de praticantes no Brasil e o 
surf tem aproximadamen-
te 3 milhões de praticantes 
em nosso país (SURF TO-
TAL, 2019). A escalada não 

é um esporte tão popular no 
Brasil, apesar de seu cresci-
mento ter se acentuado nas 
últimas décadas, porém, no 
mundo todo, estima-se cer-
ca de 35 milhões de prati-
cantes (RIOBO, 2016).

• Valor para os veículos de 
comunicação e interesse 
que desperta na mídia e no 
público – Os Jogos Olímpi-
cos conseguem milhares de 
pessoas assistindo as com-
petições ao vivo nas cida-
des sede e ainda milhões de 
espectadores na televisão e 
nos aparelhos de celular e 
computadores. Como vive-
mos um mundo globalizado, 
modalidade que conseguem 
grande apelo midiático pe-
las imagens incríveis dos 
movimentos dos atletas co-
mo as manobras de Surfe, 
Skate ou os movimentos da 
Escalada, atraem os olhares 
e a atenção de um grande 
público. O skate movimen-
ta 1 bilhão de reais em ne-
gócios e produtos por ano. 
E o surfe consegue 1,5 bi-
lhão em negócios em nos-
so país (CBSK, 2020, SURF 
TOTAL, 2019).

Esses números enchem os 
olhos e os bolsos do COI que po-
dem levar aos patrocinadores do 
evento dados populacionais incrí-
veis e a certeza de atingirem seus 
consumidores. Este retrato eco-
nômico é uma expressão de mu-
danças culturais que estão ocor-
rendo no planeta, cada vez mais, 
a juventude busca sentir emoções 
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em sua plenitude e a Aventura é 
carregada dessas possibilidades, 
o que leva a muitos feitos impres-
sionantes do ponto de vista es-
portivo e o COI já percebeu isso e 
quer aproveitar dessa onda.

Expectativas e o 
futuro Olímpico

O que se pode esperar da 
Aventura nesta Olimpíada é a 
continuidade das modalidades 
que já existiam, com a hegemo-
nia da Europa e EUA no pódio e, 
neste caso, a participação brasi-
leira costuma ser modesta, sen-
do o Windsurf a modalidade que 
mais perto chegou de uma meda-
lha olímpica com o atleta Bimba.

Agora com as três novidades 
o que podemos ter? Na escala-
da, nossa pouca tradição nos fez 

não teremos atletas participan-
do, apesar dos esforços da As-
sociação Brasileira de Escalada 
Esportiva (ABEE, 2018) de me-
lhorar a organização e o plane-
jamento do esporte nos últimos 
anos. A palavra na escalada bra-
sileira é renovação, pois os atle-
tas brasileiros tem idade média 
muito superior aos estrangeiros 

(PEREIRA; PRADO, 2019).
Agora o skate e o surfe podem 

ter história bem distinta. Os 8 mil 
quilômetros de litoral brasileiro 
e a expansão do skate em todo 
território nacional, podendo ser 
considerado o segundo esporte 
mais praticado no país, podem 
levar o Brasil ao topo do pódio.

No surfe temos a geração 
chamada Brazilian Storm, tem-
pestade brasileira, ou seja, um 

-
tas que tem obtido desempenho 
excelente nos campeonatos da 
World Surf League (WSL, 2020) 
a principal competição mun-
dial tem grandes chances. Ga-
briel Medina, Adriano de Souza 
(Mineirinho) e Italo Ferreira, são 
campeões mundiais e favoritos. 
A extensão de praias, e a prática 
no Brasil criou uma cultura local 
de surfe muito valorizada, gera-
dora de um mercado consumidor 
muito grande e o incentivo pa-
ra que se realizem competições, 
se faça o intercâmbio dos atletas 
com as ondas de outros países 
e que se patrocine aqueles com 
chances de se destacar nos cam-
peonatos faz do surfe um espor-
te de grande destaque.

No skate a organização de 
campeonatos não é tão bem fei-
ta, quanto no surfe em territó-
rio nacional, mas o baixo custo 
da prática, o fato de ser prati-
cada em qualquer lugar indepen-
dente de uma estrutura especí-

públicas que promovem a cons-
trução de pistas abertas à po-
pulação, inclusive nas localida-
des mais pobres e afastadas dos 
centros urbanos, gera uma mas-
sa de praticantes de todas as 
idades. Associado a isso, temos 
grandes ex-atletas atraindo a 
mídia para os eventos, como é o 
caso de Bob Burnquist e Sandro 
Dias, os dois ex-campeões mun-
diais. A novidade no caso do ska-
te é o excelente resultado das 
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meninas, tendo como uma das 
principais expoentes Leticia Bu-

e tem um programa na televisão 
fechada na qual mostra sua tra-

muitas outras meninas neste es-
porte, que além de muito margi-
nalizado devido sua origem as-
sociada a drogas e vadiagem, 
ainda é machista como a maio-
ria das modalidades esportivas.

Fora a questão dos resulta-
dos competitivos, há alguns fa-
tores a se ponderar para o futu-
ro da Aventura nas Olimpíadas. 
Um deles é que a França é o lo-
cal do surgimento da Escalada e 

-
-

mente porque a modalidade é 
-

culdade (paredes com mais de 
20m de altura e muito inclina-
das), Boulder (paredes com até 
4m de altura, também inclina-
das, mas com colchão de segu-
rança no lugar de cordas) e Ve-
locidade (paredes de 15 menos 
inclinadas e com apoios fáceis). 
Esta última apesar de ser tecni-
camente mais fácil do que as ou-
tras, terá a prova mais rápida da 

em torno de 6s para os homens 
e de 7s para as mulheres, sendo 
uma atração apreciadíssima pela 
mídia, porque é de fácil compre-
ensão do público e ótima para os 
patrocinadores.

Sobre o skate, ele será pro-
movido na modalidade Street 
Park que valoriza tanto a parte 
técnica, quanto as manobras ar-
rojadas em rampas de elevada 

inclinação e velocidade. Pelo que 
se observa nos campeonatos 
mundiais, será uma grande atra-
ção para o público acompanhar 
diretamente no ginásio e é cla-
ro na televisão e internet, pois o 
visual dos atletas e a pouca se-
melhança com os demais atletas 
olímpicos em termos de força fí-
sica e postura corporal, poderão 
levar a mudanças de olhares so-
bre o corpo ideal para o esporte.

Já sobre o surfe pesa uma po-
lêmica que foi a ideia de se cons-
truir uma piscina de ondas pa-
ra os jogos, pois em Tóquio não 
há como realizar um campeona-
to. Haviam muitos interesses por 
trás disso, inclusive do ex-cam-
peão mundial, o norte ameri-
cano Kelly Slater, que construiu 
nos EUA uma piscina de ondas 
na qual já foi realizado um cam-
peonato. O que se pretendia, era 
fazer o mesmo no Japão. Porém, 
como os custos são altos, deci-
diu-se fazer a competição em 
Chiba, distante 40 minutos de 
Tóquio. Este empreendimento 
pode no futuro propiciar a cria-
ção de piscinas em todos os lu-
gares que não tem ondas e po-
pularizar ainda mais o esporte.

Longe de fechar a questão da 
Aventura Olímpica e sua relação 
com a Educação Física, é possí-
vel perceber que o termo Aven-
tura como substantivo merece 

-
fessores, pois siglas e adjetivos 
só criam maior confusão no pen-
samento daqueles que ainda não 
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estão familiarizados com essa 
novidade na Educação Física.

Na escola a Aventura será uma 
realidade se a formação continu-
ada for encarada pelo professor 
como uma verdadeira necessida-
de de engrandecimento da cultu-

-
cará apenas nos planejamentos 
dos professores sem uma real 
inserção da escola.

Podemos perceber que a 
Aventura já estava presente nos 
Jogos Olímpicos e que ela trazia 
a incorporava o jogo de vertigem 
ao ideal agonístico e isso pode 
mudar inclusive a própria noção 
de esporte no futuro.

Os interesses culturais associa-
dos aos mercadológicos trouxe-
ram o Skate o Surfe e a Escalada 
para Tóquio e a tendência é sua 
permanência, pois eles agregam 
valores que o espírito olímpico ne-
cessita para sua sobrevivência.

Podemos esperar boas com-
petições no Skate e Surfe em Tó-
quio para o Brasil e provavelmen-
te comemorações, o que mostra 
que mesmo distante do COB es-
sas modalidades andam mui-
to bem sozinhas. Já a Escalada 
precisa subir muito e com rapi-
dez para que os atletas brasilei-
ros representem o país em Paris.

O professor de Educação Físi-
ca precisa entender que a Aven-
tura é uma forma de expressão 
da identidade cultural humana 
que não pode ser ignorada, seja 
do ponto de vista, competitivo, 
de lazer, de entretenimento, de 
mercado, ou de educação.
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