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RESUMO 

Procurando dar resposta à falta de modelos de avaliação da percepção de 

risco e segurança em Actividades de Desporto Aventura (ADA), definimos 

como objectivo principal deste estudo a elaboração de um modelo 

conceptual de avaliação da percepção de risco e segurança nas ADA, tendo 

por base as percepções de técnicos de Desporto Aventura (DA). 

A amostra é constituída por 114 docentes que leccionam DA e 35 técnicos 

de empresas ou clubes, que perfaz um total de 149 técnicos de ADA. 

Utilizámos a análise factorial exploratória, e com base na análise do valor do 

teste de Keiser-Meyer-Olkin (KMO=0,745), assumimos que a dimensão da 

amostra é adequada para a realização da análise factorial exploratória 

(Principal Axis Factoring). 

Da análise factorial exploratória, dos trinta itens da escala de percepção de 

risco e segurança nas ADA, e depois da rotação Varimax, foram extraídos 

19 itens que explicam 63,33% da variância comum dos dados. 

Pretendemos igualmente analisar as correlações que se estabeleceram 

entre as dimensões do modelo e verificar se as variáveis independentes em 

estudo (sexo, idade, habilitações literárias, formação específica em DA, 

formação complementar em DA e anos de experiência profissional) 

influenciam a percepção dos técnicos. 

Após a análise dos resultados verificámos que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a variável independente, sexo e a 

dimensão Comportamentos técnicos operacionais e a dimensão 

Planeamento de actividades, enquanto que para as outras variáveis 

independentes não existem diferenças estatisticamente significativas. Logo, 

quando avaliamos a percepção de risco e segurança nas ADA apenas 

estaremos condicionados pelo sexo. 
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ABSTRACT 

Searching to give an answer to the lack of models on the evaluation of risk and 

safety perception on the Adventure Sports Activities (ASA), we defined as main 

goal of this study the elaboration of a conceptual model evaluation of risk and 

safety perception on ASA based on the Adventure Sports (AS) technicians 

perceptions. 

The sample is composed by 114 teachers and 35 corporative or club technicians, 

making a total of 149 ASA technicians, until May 2010. 

We used the exploratory factorial analysis, and based on the Keiser-Meyer-Olkin 

test value analysis (KMO = 0.745), we assumed that the sample dimension is the 

right one to the realization of the exploratory factorial analysis (Principal Axis 

Factoring).  

From the exploratory factorial analysis, after 30 items on the risk and safety ASA 

scale of perception, and after the Varimax rotation, 19 items were extracted, 

which explains 63.33% of common data variance. 

We also intend to analyse the correlations established between the model 

dimensions and check if the independent variables in study (sex, age, 

qualifications, specific formation on AS, complementary formation on AS and 

professional experience years) influenced the technicians perception.  

After the results analysis, we checked that there are statistically significant 

differences between the independent variable, sex and the ―Operational 

Technical Behaviour ― dimension and the ―Activities Planning ― dimension, while 

for the others independents variables there aren’t statistically significant 

differences. So, when we evaluate the risk and safety perception on ASA, we will 

only be conditioned by the sex. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Actualmente, assistimos ao desenvolvimento de uma cultura em que o meio 

ambiente e a reconciliação com a natureza são um dos valores centrais. As 

actividades físicas de aventura na natureza têm sofrido um incremento e 

uma difusão notável nos últimos anos. Temos assistido a grandes mudanças 

sociais, culturais, politicas, ideológicas e tecnológicas, que contribuíram para 

alterações substanciais no que respeita às práticas desportivas de aventura.  

Neste contexto, a crescente importância das práticas desportivas na 

ocupação dos tempos livres de recreação e lazer fez surgir diferentes 

cenários no mundo do desporto. Um deles são, as Actividades de Desporto 

Aventura (ADA) em meio natural (Quaresma, 2008) que representam os 

novos valores da sociedade contemporânea, dos quais se destacam o 

hedonismo, o gosto pelo risco, a superação e a exaltação, o individualismo, 

a busca das origens e, consequentemente a busca pela natureza e os 

valores ecológicos (Pereira e Félix, 2002). 

Segundo Cunha (2006), a par deste incremento e aumento do número de 

praticantes emergem novos valores, novas profissões e novas entidades do 

sector de turismo activo. Recentemente, a adesão a práticas desportivas de 

aventura tem crescido consideravelmente, em particular por parte dos 

jovens.  

O que fascina e cativa os praticantes para a prática destas modalidades, são 

o facto de as mesmas serem um jogo mental e corporal em que se exploram 

e superam constantemente os próprios limites e onde se alcança o antes 

pensado inatingível. É ainda considerado como um desafio pessoal, um 

teste às próprias capacidades do indivíduo, o que permite a transmissão de 

sensações fortes. Chamarro (2009), defende exactamente que as 

actividades desenvolvidas nos programas de aventura e ar livre parecem ser 

um excelente tipo de exercício. Para Betrán (1995), citado por Cunha (2006) 

os elementos essenciais que formam a identidade das Actividades de 

Desporto Aventura (ADA) em meio natural são o prazer, a natureza, a 
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emoção, a diversão e a aventura ao alcance de todos e ainda a forma como 

se praticam, podendo ser de maneira individualizada ou na companhia de 

outros, ou até mesmo em cooperação, sem distinção do sexo, idade e nível 

técnico. 

A prática de actividades fora dos territórios tradicionais, cujo incremento 

envolve emoção, risco, prazer, sensação de limite e aventura surgiram com 

grande força e continuam a divergir na sociedade actual. Segundo Cunha, S. 

(2006), o mundo da tecnologia vem inovando, criando, sofisticando e 

aperfeiçoando artefactos e materiais esteticamente fabulosos e vistosos que 

permitem ao praticante executar e praticar as ADA em segurança. Graças à 

tecnologia o Homem pode elevar-se como um pássaro, nadar como os 

peixes e deslizar como o vento, daí estas actividades não passarem 

despercebidas na sociedade cada vez mais rotineira e controlada. 

Perante o estado evolutivo destas práticas surgem preocupações pelo seu 

crescimento desmesurado que comporta um risco não só para o ambiente, 

mas principalmente para os praticantes (Pereira e Félix, 2002; Fernández, 

2002). 

O motivo deste estudo encontra-se no crescente aumento do número de 

praticantes aderentes à prática das modalidades, à ampla divulgação dos 

meios de comunicação e da evolução tecnológica dos equipamentos de 

segurança e ao aparecimento destas modalidades, quer nos programas 

escolares de Educação Física, quer em empresas prestadoras de serviços 

de DA, resultando daí uma maior exposição aos perigos e danos físicos. 

Deste modo, justifica-se elaborar um estudo no âmbito da percepção do 

risco e dos riscos eminentes, que os técnicos responsáveis por estas 

actividades entendem como reais.  

Não esquecendo que os acidentes são um risco para as pessoas que 

praticam desportos de aventura (Schad, 2000; Schubert, 2002). Delle Fave 

et al. (2003), defendem que, parte da expectativa dos praticantes relaciona-

se com a questão destes experimentarem ―vários níveis de risco, e 
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excitação, numa clara situação de auto-avaliação dos limites físicos e 

psicológicos.‖. 

Em determinados casos, existe uma certa discrepância entre a percepção 

dos riscos entendidos pelos praticantes e os riscos realmente reais. Nada 

melhor para a identificação e percepção dos mesmos do que recolher 

informação junto do elemento responsável pela prática da modalidade, 

resultando desta recolha um modesto contributo no domínio da segurança e 

prevenção.  

Na perspectiva de Pires (1990), as actividades de desporto aventura em 

meio natural, podem ser entendidas com uma aventura desportiva praticada 

e vivida em plena natureza. Deste modo, estas actividades colocam o 

indivíduo num meio onde são despertados sentidos, emoções, assim a 

natureza é vista como uma perspectiva de aventura e de risco (Cunha, 

2006). 

No que diz respeito a Portugal, quase todas as actividades são 

fundamentalmente lúdicas, sem normas estritas e institucionalizadas, que 

permitem a existência de práticas anárquicas, podendo repercutir-se tanto 

na segurança dos praticantes como nos ecossistemas que são utilizados 

para a sua realização (Cunha, 2006). 

As actividades de desporto aventura, como actividades de risco que são, 

deverão ser encaradas com a maior das responsabilidades, nunca 

descorando as situações e os procedimentos de segurança, pois a vida é 

preciosa, tornando-se melhor ainda, quando vivida com qualidade 

(Quaresma, 2008). 
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2 - O Problema, Objectivos Hipóteses 

2.1 – O Problema 

Dentro do âmbito da indústria de lazer, o tema central em estudo será 

Percepção do Risco e Segurança nas Actividades de Desporto Aventura. 

Consideramos, que actualmente este assunto revela bastante importância, 

pois a segurança e o bem-estar dos alunos e dos praticantes deverá 

encontrar-se sempre implícita no desenvolvimento destas modalidades.  

A ideia de que nas Actividades de Desporto Aventura o risco é procurado 

como uma meta, engloba um conjunto de comportamentos. Dentro dessa 

perspectiva a promoção de risco não é um objectivo em si, mas um meio 

para os participantes cumprirem outros objectivos, de personalidade e busca 

de sensações (Delle Fave et al., 2003). 

Esta questão enquadra-se no domínio do risco e segurança, onde o tema a 

ser debatido será direccionado para o estudo e identificação dos tipos de 

riscos e de segurança na prática das modalidades percebidos pelos 

docentes e técnicos de modalidades de desporto aventura em questão. 

Segundo Bentley (2008), na pesquisa que elaborou, indica que para muitos, 

o risco real não é um elemento importante que influencia a participação nas 

actividades. O conceito de risco real e risco percebido (a experiência do 

medo e emoção) são distintos. Como o próprio nome aponta, Desportos de 

Aventura, a segurança pode delimitar algumas questões, se todos os riscos 

foram geridos a actividade pode deixar de ser atractiva e emocionante.  

Para Bentley (2008), o ideal seria envolver a maximização de risco, 

enquanto se controla o risco real e a incerteza do resultado. Portanto, a 

gestão da segurança tem um papel chave a desempenhar na gestão do 

nível de risco, tendo em conta o tipo de actividade em causa e o nível de 

habilidade do participante. 
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2.2- Objectivos 

2.2.1- Objectivo Geral 

Com este estudo pretende-se validar uma escala de avaliação da percepção 

do risco e segurança e ainda identificar a percepção dos tipos de risco e 

segurança que os docentes e técnicos têm nas Actividades de Desporto 

Aventura. 

2.2.2- Objectivo Específico 

 (I) Identificar a percepção dos tipos de risco e segurança que os 

docentes e técnicos têm em Actividades de Desporto Aventura; 

(II) Perceber se a formação profissional dos responsáveis pela 

concretização das actividades correspondem ao nível de exigência 

técnica e pessoal das actividades propostas, relativamente às 

questões de segurança dos participantes e do meio ambiente; 

(III) Verificar se as variáveis como a idade, sexo, habilitações 

literárias, a formação específica em Desporto Aventura (DA), a 

formação complementar em DA e os anos de experiência profissional, 

influenciam a percepção de risco e segurança. 



Introdução 

 

 
12 

 2.3 – Hipóteses 

Face aos objectivos inicialmente propostos, constituímos o seguinte quadro 

de hipóteses em função das respectivas amostras: 

H01 – Existe correlação estatisticamente significativa entre as dimensões do 

modelo; 

H02 – Existe correlação estatisticamente significativa entre os diferentes 

sexos e as dimensões do modelo; 

H03 – Existe correlação estatisticamente significativa entre as diferentes 

idades e as dimensões do modelo; 

H04 – Existem correlações estatisticamente significativas entre as diferentes 

habilitações literárias e as dimensões do modelo; 

H05 – Existem diferenças estatisticamente significativas entre a variável 

independente, formação específica em DA e as dimensões do modelo; 

H06 – Existem diferenças estatisticamente significativas entre a variável 

independente, formação complementar em DA e as dimensões do modelo;  

H07 – Existem diferenças estatisticamente significativas entre a variável 

independente, anos de experiência profissional em ADA e as dimensões do 

modelo. 
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1 – ACTIVIDADES DE DESPORTO AVENTURA, RISCO, SEGURANÇA  

 – Actividades de Desporto Aventura 

Para o nosso estudo, pensamos ser pertinente caracterizar e enquadrar o 

DA, perante os valores da actualidade, para uma melhor compreensão do 

desenvolvimento e rápida adesão que o mesmo sofreu nas últimas décadas. 

O desporto assume-se nos dias de hoje como um dos fenómenos mais 

importantes da sociedade contemporânea. Segundo Tojeira (1992), o 

desporto, vem disputar a ocupação do tempo de ócio activo, o que se tornou 

numa necessidade, sobretudo para as camadas jovens. 

Para Cunha (2005), a sociedade de hoje, dirige mais a sua preocupação 

para a prática do lazer libertador e para a realização pessoal em detrimento 

da centralidade do trabalho, o que as ADA poderão ser encaradas como um 

veículo para a correspondência dessas necessidades. O que leva a que 

exista uma alteração dos hábitos desportivos dos indivíduos, traduzido pelo 

uso social do tempo livre, factor que se deve a uma transformação da 

consciência cultural e desportiva contemporânea.  

Robinson (1992), defende ainda que a característica de busca de 

sensações, leva a que muitos indivíduos sejam atraídos para a prática de 

ADA. Segundo Walle (1997), na pesquisa bibliográfica que realizou, o DA é 

caracterizado pela assunção de riscos e a capacidade de assumir que o 

risco da experiência é uma motivação acrescida para aqueles envolvidos em 

ADA. 

As ADA que hoje conhecemos e pretendemos estudar são muito diferentes 

das suas origens. Estas modalidades não se tornaram imutáveis no tempo, 

foram sofrendo um processo evolutivo característico das próprias 

actividades, devido a fenómenos de ordem desportiva e social, o que 

conduziu uma crescente difusão e generalização das suas práticas na nossa 

sociedade.  
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 Hoje em dia, a procura de sensações que sejam vividas em grupos, junto do 

meio ambiente, substituem as noções de competição e ―luta‖ pela vitória. 

Deste modo, as ADA são cada vez mais populares, centrando-se na auto- 

realização e na melhoria da qualidade de vida em substituição da 

competição e tensão (Miranda, et al., 1995).  

Actualmente deixou de ser uma questão de ―lutar contra‖, para ser uma 

questão de ―partilhar com‖ (Lésélouc et al., 2002), o que torna muito mais 

aliciante estas actividades desportivas, visto que contém uma vasta oferta de 

práticas individualizadas, que são pouco regulamentadas (excepto em 

termos de segurança), em que em vez de adversários directos passamos a 

considerar como oponentes as forças da natureza e a auto-superação de 

nós próprios.  

Para Walle (1997), as ADA, são distinguidas das actividades comuns, pela 

procura deliberada de risco e incerteza do resultado. 

Segundo Constantino (1997) as ADA surgem “…tendo como palco, cenário e 

público a natureza, onde a água, a terra e o ar se transforma num grande 

ginásio e em que a natureza se torna num parceiro indispensável, exigindo a 

sua preservação, como condição necessária”.  

As ADA que proporcionam o prazer corporal que se sobrepõe a uma ideia de 

vitória, sacrifício e livre de horários, que transmitem a sensação de liberdade 

e sem compromissos, têm um papel cada vez mais preponderante no seio 

da sociedade contemporânea (Cunha, 2006). A fuga para locais recônditos e 

isolados confere à maioria dos desportos de aventura características 

comuns de separação e isolamento do quotidiano. 

Segundo Neto (1995), as motivações principais para a multiplicação desta 

vaga de novas actividades desportivas devem-se: 

 - Ao confronto com o espaço natural – natureza; 

 - À imprevisibilidade deste meio – aventura; 
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 - Ao risco e à aventura corporal – perícia, autocontrole, disciplina, 

sobrevivência; 

 - À liberdade de escolha das práticas e das condutas – informalidade; 

 - Ao desenvolvimento e identificação com um grupo e uma cultura – 

socialização. 

Na opinião de Cunha (2006), a possibilidade do homem atingir o seu 

equilíbrio interior ao mesmo tempo que procura obter prazer é garantido pela 

prática das ADA. Uma característica particular das ADA é a incerteza dos 

resultados. O empenho e a emoção do participante são estimulados pela 

ausência de uma conclusão garantida (Quaresma, 2008).  

Na adesão às ADA, são destacados valores como o hedonismo. Cada 

indivíduo procura ser o mais eficaz possível, procura o sucesso em tudo o 

que faz, o gosto pelo risco, a superação e a exaltação, o individualismo (a 

procura de um estatuto de centralidade) a pesquisa das origens e 

consequentemente a busca da natureza e dos valores ecológicos (Pereira e 

Félix, 2002). A sociedade actual, segundo Cunha (2006), valoriza muito a 

ideia de procura do máximo prazer no que se faz.  

 Deste facto podemos afirmar que o individualismo hedonista, unido ao 

prazer do consumo (Pereira e Félix, 2002), legitimado com a cultura pós 

moderna, contribui para o destaque das ADA. 

1.2 – A Teoria do Acidente 

Segundo Cunha (2006), a regulação e controle do sector das actividades de 

desporto aventura é muitas vezes suscitado pelos órgãos de comunicação 

social, devido aos acidentes que existem, que por vezes resultam da falta de 

formação de profissionais responsáveis pela dinamização da actividade. 

Para Hobbs e Williamson (2002), a maior causa para a existência dos 

acidentes deve-se a características como o erro humano. 
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A título de exemplo e segundo Silva, et al. (2000), a maioria dos acidentes 

nas ADA relacionados com manobras de cordas provém de descuidos, 

insuficiência de conhecimentos técnicos, desentendimentos na comunicação 

entre os intervenientes e excesso de confiança. 

A maioria dos acidentes ocorre quando dois tipos de perigos, humanos 

(subjectivos) e ambientais (objectivos), se combinam ou interagem ao 

mesmo tempo, criando deste modo um potencial de acidente. 

Um potencial de acidente é quando a sua probabilidade de ocorrência 

aumenta. A probabilidade é altamente influenciada pela relativa força e 

número de perigos presentes e igualmente pelas contra-medidas  ró-

activas, activas e reactivas que se tomam. Como não é possível conhecer 

com exactidão estas probabilidades, o conhecimento destes factores e o 

julgamento baseado neste conhecimento pode ajudar a avaliar com mais 

rigor, ainda que subjectivamente, o risco potencial (Schimelpfenig e Lindsey, 

1991; Priest e Gass, 1997). 

Podemos então concluir que acidente é a ocorrência de um evento 

indesejável e inesperado que pode trazer consequências ou danos a um 

indivíduo ou objecto que ocorrem de um modo não intencional. 

1.3 – Classificação do Perigo 

Segundo Walle (1997), perigo é todo o evento acidental com potencial para 

causar danos aos indivíduos, às instalações ou ao meio ambiente. 

É uma situação com o potencial de criar danos, designadamente ferimentos 

os lesões pessoais, danos para a propriedade, instalações, equipamentos, 

ambiente ou perdas económicas. (Quaresma, 2008).  

O perigo e a incerteza, em si, criam uma sensação de risco, e o risco reforça 

a incerteza. O aumento do risco implica que as pessoas se exponham ao 

perigo. Os perigos e a exposição aos mesmos (riscos) poderão ser uma 

ameaça ao bem-estar físico (lesões), ou ao bem-estar psíquico (humilhação, 
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embaraço, perda de confiança e amizades). 

Para Walle (1997), o perigo numa ADA, pode estar presente, mas a 

superação do risco emerge como um efeito colateral e não uma motivação 

intrínseca de aventura. 

Grimaldi e Simonds (1984), consideram que o perigo é uma situação que 

contém um conjunto de factores que, quando não controlados, conduzem a 

eventos/ocorrências prejudiciais/nocivas. Kolluru (1996) completa afirmando 

que o perigo é um conjunto de condições que apresentam uma fonte de 

risco mas não o risco em si. 

Segundo Fuller e Drawer (2004), um perigo ou factor de risco é uma 

condição, objecto ou situação que pode ser uma fonte potencial de dano às 

pessoas, e o risco é a probabilidade de que um perigo terá um impacto 

sobre essas pessoas. Sander e Mccormick (1993), ainda consideram que o 

perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que têm o potencial 

de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. 

Deste modo o perigo é classificado como uma possibilidade de ocorrência, 

incerta mas previsível, que é uma ameaça de dano a uma pessoa ou objecto 

(Michaelis, 2002). 

Podemos tipificar o perigo em dois tipos de categorias: elemento (factor ou 

causa) e conjuntura. Os elementos de perigo são as fontes de ferimento ou 

de perca. As conjunturas são condições que acentuam ou influenciam a 

hipótese de ocorrência de um ferimento ou de perca. A presença de perigo, 

quer seja uma causa ou uma conjuntura, aumenta o risco.  

Para resolver o problema do perigo, deve-se removê-lo, desde que essa 

acção não aumente o risco ou origine outras situações perigosas. Se não for 

possível a sua remoção, então a melhor solução é tentar evitar o perigo, ou 

seja, pode-se tratar de alterar a planificação inicial ou mesmo o caso de 

abortar uma missão. 

Para Calil (2005), os termos de risco e perigo, por vezes são confundidos. 
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Perigo é uma fonte potencial de dano, enquanto que o risco é um valor que 

pode ser estimado e que considera a probabilidade de ocorrência de um 

dano e a gravidade do mesmo. 

1.4 – O Risco 

A sociedade actual é considerada por Giddens (1994), como sendo uma 

sociedade de incerteza com uma cultura de risco. Deste modo, a adopção 

activa de certos tipos de risco, será uma parte importante do clima de risco, 

e da procura da sociedade de hoje. Ainda, segundo Walle (1997), as 

pessoas procuram o risco como um meio de realização pessoal, essa 

procura associa-se ao meio cultural em que o indivíduo vive. 

Para Assaiilly (1992), o termo risco, tem origem etimológica no Latim, nas 

palavras ―resecare‖ ou ―risiciare‖. Em Itália, ―rischhio‖ e ―risco‖ significa o 

perigo ligado à navegação marítima, conteúdo semântico com íntima relação 

com o termo Latim ―risiciare‖. O que nos leva a dizer que o risco pode ser 

definido como a incerteza de perda (Priest e Gass, 1997).  

O conceito de risco será limitado ao modo como é percebido individualmente 

e enquanto tomado de modo voluntário, dado que é um elemento 

constitutivo das actividades de desporto aventura (Williams e Donnelly, 

1985). 

Uma definição mais completa de risco, é aquela que tem em conta os 

valores individuais de risco absoluto e competência, ou seja, onde o risco é 

avaliado em função da percepção de risco e de competência (Priest e Baille, 

1987), para que o participante esteja preparado psicologicamente para todo 

o tipo de situações. 

Quando falamos em risco referimo-nos a perigos calculados em função de 

possibilidades futuras (Giddens, 2001). Ainda segundo o mesmo autor, o 

conceito de risco é inseparável das ideias de probabilidade e de incerteza, 

ou seja, não se pode dizer que se está a enfrentar um risco se o resultado 

da acção já está garantido.  
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Segundo Walle (1997), o comportamento dos participantes de ADA, pode 

ser explicado através de duas teorias, uma sugere que estas actividades 

envolvem riscos que são perseguidos como um fim em si mesmo, em que o 

processo de tomada de riscos é encarado como um aspecto inevitável para 

o indivíduo, visto que a auto-realização do mesmo depende da assunção e 

superação dos riscos, enquanto que a outra teoria apenas focaliza a 

introspecção do indivíduo, como o objectivo das ADA, onde o risco é apenas 

um efeito paralelo. 

Para Quaresma (2008), risco é uma combinação da probabilidade de 

ocorrência de uma situação potencialmente perigosa e da sua gravidade. Da 

associação com a incerteza dos resultados, existe um consenso de que 

aventura envolve riscos e de que o risco é frequentemente identificado como 

um dos traços determinantes da aventura. 

A maior parte das ADA envolve sempre um certo nível de risco, mesmo 

quando as devidas precauções são implementadas (Fuller e Drawer, 2004). 

Uma actividade de DA encerra em si um elevado risco durante a sua prática 

(Pereira e Felix, s/d). Segundo, Fuster e Matute (1988), os três tipos de 

factores que conferem risco à actividade são, nomeadamente, os factores 

inerentes ao meio (Giddens, 2001), as características das actividades e o 

próprio sujeito enquanto elemento activo.  

Num estudo realizado por Jones et al. (2003), os participantes consideram 

os factores inerentes ao meio como sendo riscos objectivos, que são 

incontroláveis, e os riscos relacionados ao sujeito enquanto elemento activo, 

como factores de ordem subjectiva. 

Segundo Quaresma (2008), o risco pode ser individual, quando depende 

apenas do indivíduo (participante) e este assume-o inteiramente, ou pode 

depender de terceiros, quando é essencialmente assumido pelo(s) 

elemento(s) enquadrante(s) da actividade, docentes, monitores. 

Spink et al. (2004), considera que existe risco quando existem situações 

consideráveis (desafios) às habilidades que podem levar a consequências 
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pessoais graves (até mesmo à morte) no caso de erro.  

Num estudo que Pereira e Felix, (s/d) elaborou, as ADA, ocorrem num 

ambiente de risco do qual todos participantes, têm perfeita consciência, 

sendo que, frequentemente este sentimento é vivido como um fim em si 

mesmo, dado que pode suscitar sensações agradáveis. Para além disso, o 

controlo do risco parece conferir uma sensação de poder sobre as 

circunstâncias e, consequentemente, uma sensação de controlo sobre a 

própria vida.  

Num estudo elaborado por Cunha (2006), os participantes entenderam que 

os riscos podem ser reduzidos, se todos os elementos da actividade 

estiverem controlados. 

Segundo Granjo (s/d), para que avaliação dos riscos envolventes de uma 

actividade seja eficiente é essencial consultar os formadores da actividade, 

os quais têm a percepção das condições em que esta se desenrola. Estes, 

são valiosos na discussão de perigos e riscos e na visualização de formas 

de os minimizar. Segundo o mesmo autor, tende-se a assumir que o risco 

probabilístico é a forma mais racional de avaliar as ameaças e de tomar 

decisões acerca das mesmas. 

1.5 – A Segurança   

Hoje em dia, podemos afirmar que segurança e risco caminham lado a lado. 

A segurança, ou mais concretamente a falta dela, tornou-se uma 

preocupação central das sociedades modernas (Quaresma, 2008). 

Cunha (2006), defende que as ADA, tal como todas as modalidades 

desportivas têm regras de ―jogo‖, que contribuem para a segurança. Tendo 

em conta que a redução do risco, como já foi referido anteriormente, é um 

princípio básico para o bom funcionamento destas modalidades. Assim é da 

responsabilidade dos monitores, técnicos e praticantes, contribuírem para 

tal, de forma a proporcionarem um mundo de sensações em segurança.  
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O uso da experiência e das capacidades técnicas de um indivíduo, contra os 

perigos dos quais tem noção é, para Smith (1998), a relação entre a 

segurança e risco. Assim sendo, se as ADA forem praticadas por pessoas 

disciplinadas e instruídas por formadores com credibilidade para intervir, 

para alertar para o rigor, para fiscalizar e sobretudo formar, terão elevados 

índices de segurança (Branco, 2002). O risco passa a ser reduzido ao 

mínimo e a segurança eleva-se significativamente quando, diferentes 

características físicas, psicológicas e técnicas se associam. 

A evolução da tecnologia tem contribuído para as questões de segurança, 

contudo não é suficiente. Deste modo, e considerando que o risco está 

sempre presente, é necessário que os monitores e técnicos o assumam, e 

controlem os riscos. Os riscos podem ser controlados e minimizados através 

do uso de equipamentos de segurança, credenciados por organismos 

internacionais de segurança e o pelo treino dos monitores (Spink et al. 2004; 

Cunha, 2005). 

Do ponto de vista das organizações de ADA, a obediência, por parte dos 

participantes às normas de funcionamento e a experiência e o treino dos 

monitores, na qualidade das actividades garantem a segurança dos 

participantes (Spink et al., 2004). 

Segundo os resultados de um estudo elaborado por Hobbs e Williamson 

(2002), as intervenções de segurança para reduzir o erros, seriam melhor 

dirigidas para os aspectos que envolvem regras e conhecimentos baseados 

no desempenho dos participantes. 

Num estudo realizado na modalidade de escalada, os autores Benincasa e 

Rezende (2006), consideraram que as técnicas de segurança compreendem 

um conjunto de medidas que deverão ser tomadas com o intuito de reduzir 

os riscos de queda e acidentes bem como o de atenuar as suas 

consequências. Considera-se assim, que os factores de protecção, são os 

recursos pessoais ou sociais os quais atenuam ou neutralizam o impacto do 

risco. 



Revisão da Literatura 

 

 
26 

1.6 – A Percepção de Risco 

Para Benincasa e Rezende (2006), os factores de risco são elementos com 

uma grande probabilidade de desencadear ou associar-se a um evento 

indesejado, não sendo necessariamente um factor causal. Deste modo, 

segundo os mesmos autores a percepção de riscos, desenvolve-se segundo 

a perspectiva do controle preventivo dos mesmos, procurando, por meio da 

educação, influir nos comportamentos desviantes para a saúde do corpo e 

do meio ambiente. 

Falarmos do conceito de risco, torna-se um tanto ambíguo, isto é, segundo 

Cunha (2006), devido à sua complexidade em termos pessoais, pois é difícil 

discernir objectivamente o que é ou deixa de ser uma actividade arriscada. 

Para Picasso (2002) e Leep e Gibson (2006), algo está associado ao facto 

de o risco derivar de uma construção social, resultando assim o conceito de 

risco consoante o contexto sócio-cultural, o que torna a sua percepção 

subjacente a cada grupo social. 

O risco é dificilmente quantificado uma vez que não é possível simplesmente 

compartimentar em risco objectivo (estatística) e em risco subjectivo 

(percepção de riscos). Todas as avaliações de riscos quantificados 

envolvem uma decisão humana, quer directamente ou indirectamente e, 

estes julgamentos são inevitavelmente baseados na subjectividade (Fuller e 

Myerscough, 2001).  

Indivíduos com diferentes níveis de conhecimento e distintas habilidades, 

segundo Walle (1997), irão ter diferentes percepções de risco, segundo os 

seus próprios parâmetros de avaliação. Ainda para o mesmo autor, pessoas 

experientes tendem a procurar o aumento dos níveis de risco, com a 

evolução das suas habilidades. 

Segundo a pesquisa que Leep e Gibson (2006), elaboraram, os indivíduos 

participantes nas ADA, tendem a planear com antecedência, antes de 

participar numa actividade de risco, aumentando assim o controle sobre a 

situação. Deste modo, o risco é calculado, o que os pode levar a lidar com 
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situações de perigo sem se colocarem verdadeiramente em condições 

prejudiciais.  

Quando o tema é direccionado ao nível de empresas de DA, segundo 

Miranda et al., (1995), estas têm como objectivo fomentar o trabalho de 

equipa, desenvolvendo habilidades directivas, como o aumento da 

capacidade de assumir riscos, de planificar as ADA com antecedência e de 

formar indivíduos que sejam capazes de tomar decisões de qualidade. 

Segundo Delle Fave et al., (2003), as ADA são caracterizadas por terem 

vários tipos de percepções de perigo. Para estes autores, a assimilação de 

risco não é um objectivo em si, mas um meio para os participantes 

cumprirem outros objectivos, como a necessidade de excitação (Ellis, 1973, 

Tuffey e Gould, 1996) e autonomia e auto-determinação (Frederick e Ryan, 

1995). Quando, de um modo geral as pessoas tendem a estimar de uma 

forma errada as probabilidades de risco para a saúde e, esses riscos são 

percebidos como sendo menores do que o são na realidade, pode 

desencorajar os indivíduos a tomarem as devidas medidas de precaução 

(Weinstein e Klein, 2002). Contudo a percepção de risco não será tão 

correcta para o indivíduo caso o participante percepcione o risco com sendo 

um estimulo novo, iminente, incontrolável (Lyod, 2001). 

Para Fuller e Myerscough (2001), as diferenças na percepção do risco, 

inevitavelmente, levam a diferentes pontos de vista da aceitabilidade ou 

inaceitabilidade de riscos. Deste modo, a percepção de risco é um 

importante indicador de como o indivíduo ou um grupo de indivíduos pode 

responder a um conjunto de dados que se relacionam com um risco 

particular.  

No estudo feito por Delle Fave et al., (2003), os autores concordam que 

existe uma discrepância entre risco objectivo e a percepção subjectiva que 

se tem do risco. O que é percebido como risco e perigo por um grupo de 

indivíduos pode ter uma conotação diferente para outro grupo, com base nas 

competências pessoais e experiências passadas.  
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Segundo Ryan (2003), a aceitação do risco é um conceito relativo e associa-

se a muitos factores, inclusive o nível de habilidade de um participante, 

conceito que irá influenciar uma situação de risco e a confiança dos seus 

instrutores. Qualquer actividade pode ser potencialmente perigosa, quando o 

indivíduo não possui competências adequadas para enfrentar o desafio 

(Delle Fave et al., 2003). 

Segundo Fuller e Myerscough (2001), quando se mede a percepção do 

risco, é importante apresentar argumentos sobre o mesmo e enquadrá-los 

num contexto que é familiar para as partes envolvidas, em diferentes 

dimensões. 

Segundo Fuller e Drawer (2004), existem vários factores que podem 

influenciar na percepção do risco, tais como, o género, a idade, se uma 

pessoa é uma portadora de deficiência ou não. Os factores que influenciam 

a percepção de risco podem ainda ser categorizados como intrínsecos se 

dependerem de características individuais dos participantes, tal como, a 

idade, a estabilidade articular e a força muscular, ou podem ser devido a 

factores extrínsecos, quando falamos nas regras de um jogo que pode 

modificar a probabilidade de um participante contrair uma lesão e/ou 

gravidade de ferimentos. 

A avaliação de risco é também determinada, pelas características individuais 

dos participantes. A percepção de risco de um indivíduo é formada por duas 

componentes: a percepção física, que se refere à informação recebida 

através do sistema sensorial e a percepção cognitiva, que se relaciona com 

os processos mentais que determinam como um indivíduo reage às 

informações recebidas. As percepções físicas de situações são normalmente 

rápidas, o que permite que os atletas respondam rapidamente às diversas 

circunstâncias durante a actividade desportiva. A percepção cognitiva é 

formada ao longo do tempo, onde os conhecimentos e a experiência 

influenciam a evolução do participante (Fuller e Drawer, 2004). 

Segundo Pomfret (2006), os factores que influenciam a prática de ADA, são 

por exemplo, o envolvimento do meio ambiente, o tipo de personalidade do 
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indivíduo, a sensação de procura, os elementos do estilo de vida, a 

experiência, as percepções pessoais de aventura e os estados emocionais 

do sujeito.  

Para Page et al. (2005), os factores que influenciam a percepção do risco 

podem-se dividir em três dimensões: (1) factores individuais: falhas de 

comunicação, falta de atenção às instruções dadas, à linguagem/ factores 

culturais, informação imprecisa de habilidade/limites, falha por parte dos 

participantes no cumprimento das instruções, lesões anteriores, excesso de 

confiança, inexperiência; (2) factores de material/equipamentos: má 

qualidade, inadequado para as condições da actividade, inapropriado para 

as habilidades do participante; (3) factores ambientais: condições 

meteorológicas, temperatura externa, níveis de iluminação. 

Segundo Cecile et al. (2009), a maior parte dos estudos foca-se na pesquisa 

de factores individuais associados à susceptibilidade para as lesões na 

participação do desporto. A percepção individual de aventura que cada 

sujeito tem, influencia a prestabilidade para o mesmo, em participar neste 

tipo de actividades (Pomfret, 2004). É ainda sugerido que para os 

participantes a personalidade, as suas próprias características, os estilos de 

vida, sejam factores que influenciam a percepção que os indivíduos têm da 

actividade.  

Para Robinson (1992), a atracção e a busca do risco nas actividades ADA, é 

mediada por dois atributos essenciais da personalidade, uma elevada 

necessidade de estimulação e uma orientação autónoma forte. Estes 

atributos exigem que o participante seja capaz de atender, de forma eficiente 

e responder eficazmente à tarefa na matriz dos estímulos relevante, num 

ambiente que é rico em estimulação sensorial e relacionado a isso, agir de 

forma puramente autónoma, onde é exigido uma disposição para os 

indivíduos aceitarem a responsabilidade das suas acções e decisões que 

podem ter consequências graves. 

Num estudo de Cecile et al. (2009), a ansiedade-traço da competição, 

características de baixa auto-estima, baixos recursos e um baixo suporte 
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social estão fortemente relacionados ao facto de um indivíduo correr um 

maior número de riscos e aumenta a probabilidade de lesão numa actividade 

desportiva.  

A frequência e a gravidade dos acidentes também dependem do nível e do 

tipo de desporto praticado (Cecile et al., 2009). Vários estudos têm 

demonstrado que apesar do risco de lesões no desporto, os participantes em 

ADA, praticam estas actividades superando situações de risco 

demonstrando confiança e sentimentos de auto-eficácia, acreditando nas 

suas capacidades para lidar com o risco (Cecile et al., 2009). 

Segundo um estudo, validado por Page et al. (2005), os instrutores 

identificaram como um conjunto de factores de risco para os seus 

participantes nas actividades, quando estes ignoravam as instruções dadas 

e subestimavam as suas. 

Segundo Pomfret (2006), a correlação entre uma experiência anterior e a 

percepção de risco também existe. Para este autor, os participantes mais 

experientes vêm o risco como um desafio, como um elemento que pode ser 

controlado e não como um perigo, além disso estes preocupam-se mais com 

a melhoria do seu desempenho do que com os riscos percebidos. Segundo 

o estudo realizado por Pomfret (2006) e Leep e Gibson (2006), ambos 

autores constataram que conforme os participantes ganham experiência, a 

percepção de risco diminuí e a percepção de competência aumenta. 

Para Shoham et al. (1998) a experiência e a motivação do indivíduo são 

estímulos para estes participarem em ADA, bem como a personalidade-traço 

que é considerada a base do comportamento de risco. Fuller e Myerscough 

(2001), defendem que os indivíduos são muitas vezes influenciados na sua 

tomada de decisão, por um processo conhecido como a dissonância 

cognitiva, em que os participantes vão ignorar ou alterar a sua percepção de 

risco, quando existe um conflito entre os factos e a sua opção preferida. 

A avaliação cognitiva refere-se à forma como os indivíduos percepcionam o 

risco da situação em relação à sua capacidade de competência percebida 
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para lidar com esse risco.  

Segundo Robinson (1992), na avaliação do risco, o indivíduo deve lidar com 

distintas dimensões de incerteza de tarefas. Em que a primeira dimensão, 

diz respeito à probabilidade de falha que ocorre (incerteza do resultado), e a 

segunda dimensão diz respeito à natureza das consequências da falha.  

Competência refere-se á capacidade que o indivíduo possui para lidar 

eficazmente com as exigências da tarefa.  

Bandura (1982), defende que na percepção individual de uma habilidade 

pessoal num ambiente específico o indivíduo é levado a antecipar-se a 

determinados resultados consoante a sua percepção de competência. Assim 

em situações em que a percepção do risco exceda a percepção da 

competência, o indivíduo antecipa um resultado de falha e as consequências 

associadas ao mesmo. 

A selecção de uma determinada acção ou tarefa será influenciada pela 

disposição e experiência individual. Segundo Robinson (1992) o 

comportamento de risco é determinado pela inter-relação entre indivíduo e a 

motivação para ter sucesso ou para evitar falhar a probabilidade de sucesso 

e o valor de incentivo ligado a determinada tarefa. Os indivíduos mais 

motivados para a realização da tarefa, optarão por seleccionar tarefas com 

probabilidade de, muito alto, ou muito baixo sucesso. Os indivíduos 

motivados por um desejo de sucesso, geralmente, mostram preferência por 

riscos intermédios e tarefas moderadamente difíceis, evitando situações de 

alto risco que estão além do seu alcance. 

Pomfret (2006) afirma que a percepção dos indivíduos será influenciada pela 

expectativa e pelo tipo de experiência vivida anteriormente. Segundo o autor, 

o paradigma ilustrado será entre a competência e o risco. Os praticantes 

jovens tendem a confundir a percepção do risco e a noção de competência 

devido à sua falta de experiência. A personalidade do participante, irá afectar 

a percepção da aventura e a motivação para participar nas ADA. Indivíduos 

com altos níveis de busca de sensações, segundo a sua pesquisa, 
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expressam uma percepção positiva para as ADA.  

Segundo um estudo feito por Bentley e Page (2008), os participantes 

identificaram a falta de familiaridade com a actividade e com o ambiente 

como sendo factores propícios para a existência de uma lesão. Enquanto 

que, os instrutores, identificaram o facto de os seus atletas não seguirem as 

instruções dadas e as competências dos mesmos, como os factores 

propícios para a ocorrência de situações de risco. 

Segundo Bentley e Page (2008), o indivíduo é um processador imperfeito 

das informações no que diz respeito à sua interacção com o meio. Ou seja, o 

indivíduo recebe informação de um ambiente (percepção), informação que 

deve ser filtrada, de modo a que faça sentido (cognição) e depois deve ser 

tomada uma decisão que diz respeito ao tipo de comportamento em relação 

ao meio ambiente (decisão e acção). 

Segundo Beedie e Hudson (2003), as ADA, são consideradas como 

perigosas, devido às mudanças climatéricas, e a condições elementares, por 

exemplo quando existem pedras soltas em actividades recreativas de 

montanha. 

Alguns estudos de base etnográfica têm sugerido que os participantes de 

desporto de alto risco tendem a atribuir as causas dos acidentes a não 

possuírem o material certo, que os leva a fazer as actividades sem a devida 

segurança. (Cecile et al., 2009). 

Segundo Williamson e Feyer (1998) os factores que contribuem para a 

existência de acidentes, que foram identificados no seu estudo pelos 

participantes, propostos para as actividades de desporto aventura estão 

expressos no quadro 1. 
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Quadro n.º I – Modelo de dimensões proposto por Williamson e Feyer (1998) 

Dimensão Definição 

Dificuldade 
 Estimativas da força e resistência do atleta, bem como o 

grau de exposição à actividade. 

Condições meteorológicas 
Meteorologia favorável ou desfavorável para a realização 

da actividade. 

Condições ambientais 
Que fazem referência ao tipo de terreno, às dificuldades 

para a orientação. 

Equipamento 
Quantidade e qualidade dos materiais, dispositivos de 

protecção e utilização de equipamento. 

Fadiga Fadiga provocada pela própria actividade 

Erros de omissão 

Referentes a erros de falta de atenção/concentração, de 

procedimentos, transporte de equipamentos, falta de 

formação e baixo nível técnico/condição física. 

Erros de Comissão 

Incluem erros técnicos, como esquecer de um material; 

erros de perícia, na execução de uma capacidade física; e 

erros de procedimentos, na aplicação de procedimentos 

padronizados 

Erros na Solução de 

Problemas 

Tomada de decisão errada. 

Velocidade Realizar as actividades com excessiva velocidade 

Deste modo, Chamarro e Fernández-Castro (2009), afirmam, que os 

instrutores destas áreas devem adquirir competências básicas, para que 

possam realizar a actividade com segurança e rendimento. Devem treinar os 

seus atletas para que adquiram uma boa condição física, uma boa 

capacidade de concentração, para que façam a escolha correcta e 

adequada do material a utilizar, para que sejam capazes de avaliar as 

condições ambientais, para que tenham respeito pelas regras, para que 

treinem o aumento da capacidade de tomada de decisão e muitos outros 

factores. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Dado que o objectivo inicial da nossa investigação foi a validação de uma 

escala de avaliação e identificação da percepção de risco e segurança que 

docentes e técnicos têm na realização de Actividades de Desporto Aventura 

(ADA), com base na identificação dos tipos de riscos e segurança 

reconhecidos pelos inquiridos. Participaram neste estudo, docentes e 

técnicos de ADA. 

Neste capítulo serão apresentados, os instrumentos, os procedimentos e as 

respectivas análises estatísticas, de forma a termos um melhor 

entendimento de toda a metodologia.  

2 - AMOSTRAS 

Neste estudo, participaram 149 docentes/técnicos de actividades de 

desporto aventura, dos quais 114 são docentes, que leccionam DA nas suas 

aulas ou no desporto escolar e 35 técnicos de empresas ou clube. Deste 

modo, obtivemos uma amostra de 61,7% (n=91) elementos do sexo 

masculino e 38,9% (n=58) do sexo feminino.  

As idades dos elementos desta amostra estão compreendidas entre os 19 e 

os 59 anos, apresentando uma média de idades de 26,12 anos, um desvio 

padrão de 8,26 anos e um coeficiente de variação de 31,62%.  

Quanto às habilitações literárias dos elementos da amostra em estudo, 

91,9% (n=137) são licenciados e 8,1% (n=12) têm o mestrado. 

Relativamente ao tipo de formação específica em DA durante a formação 

académica temos: escalada 67,8% (n=101); actividades com cordas 39,6% 

(n=59); canoagem 27,5% (n=41); BTT 25,5% (n=38); montanhismo 11,4% 

(n=17); canyoning 5,4% (n=8); tiro com arco 4,7% (n=7); paintball 2,7% (n=4) 

e outras modalidades de DA 10,7% (n=16). 

Em relação à formação complementar em DA, temos que 29,5% (n=44) dos 
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técnicos participou em acções de formação/jornadas técnico-científicas, 

13,4% (n=20) dos inquiridos tiraram o curso de monitores em empresas de 

DA, 5,4% (n=8) tirou o curso de monitor/treinador na Federação e 10,1% 

(n=17) dos participantes participou em outras actividades de formação 

complementar. 

Quanto aos anos de experiência profissional em ADA verificamos que 22,8% 

(n=34) dos técnicos lecciona ADA de 0 a 3 anos, 63,8% (n=95) lecciona ADA 

de 4 a 6 anos, 8,1% (n=12) lecciona ADA há mais de 6 anos e 5,4% (n=8) da 

amostra não respondeu a esta questão. 

A caracterização detalhada da amostra encontra-se descrita no quadro n.º II. 
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Quadro n.º II – Caracterização da amostra segundo o sexo, a idade, as habilitações literárias, 

formação específica em DA, formação complementar em DA e os anos de experiência profissional em 

DA.  

  N % M DP CV (%) 

Sexo 
Masculino 91 61,1 

   

Feminino 58 38,6 

Idade  149 100  26,12 8,26 31,62 

Habilitações 

Literárias 

Licenciatura 137 91,9 

   

Mestrado 12 8,1 

Formação 

académica 

específica em DA 

Actividades com cordas 59 39,6 

   

BTT 38 25,5 

 Canoagem 41 27,5    

 Canyoing 8 5,4    

 Escalada 101 67,8    

 Montanhismo 17 11,4    

 Paint-ball 4 2,7    

 Tiro com arco 7 4,7    

 Outras 16 10,7    

Formação 

complementar em 

DA 

Curso de monitor 

em empresas de DA 

20 13,4    

Curso de 

monitor/treinador em 

Federações 

8 5,4    

 

Acções de 

formação/jornadas 

técnicas 

44 29,5    

 Outras 15 10,1    

Anos de 

experiência 

profissional em 

DA 

De 0 - 3  34 22,8    

De 4 – 6 95 63,8    

Mais de 6 12 8,1    

 Não respondeu 8 5,4    

Legenda: N – Frequência; % – Percentagem; M – Média; DP – Desvio Padrão; CV – Coeficiente de Variação: CV=DP/M*100 (%). 
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3 - INSTRUMENTOS 

3.1 - Questionário da Percepção de Risco e Segurança em ADA  

Para avaliar a percepção dos docentes/técnicos em ADA desenvolvemos 

uma escala multidimensional, estruturada em quatro dimensões em que 

duas destas encontram-se divididas em sub-dimensões.  

As dimensões que compõem a escala apresentam-se do seguinte modo: 

Condição do meio envolvente/ conjuntura - Refere-se a todas as 

percepções, comportamentos e planeamentos relativos às características 

ambientais e meteorológicas e às características físicas do local em que se 

irá realizar a actividade. 

Sub-dimensão: Características ambientais e meteorológicas - Refere-

se às condições climatéricas e atmosféricas, época do ano, hora do 

dia e duração da actividade; 

Esta dimensão é composta pelos itens 1, 3, 5, 9 e 12. 

Sub-dimensão: Características físicas dos locais de prática - Refere-

se ao isolamento, características e conhecimento dos locais de 

prática, à dificuldade de execução e morosidade de assistência 

médica e ainda aos planos de salvamento e técnicas de resgate e 

evacuação. 

Esta dimensão é composta pelos itens 7, 16, 21, 24 e 27. 

Equipamento/Material – Refere-se à qualidade e quantidade de material e 

aos cuidados a ter na sua manutenção e utilização. 

Esta dimensão é composta pelos itens 4, 13, 18 e 23. 

Comportamento técnico operacional – Refere-se às percepções sobre os 

comportamentos operacionais dos elementos responsáveis pelo 
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enquadramento técnico das actividades de desporto aventura perante 

situações de risco. 

Sub-dimensão: Características comportamentais – Refere-se à 

possibilidade de ocorrência de acidentes, à identificação, 

avaliação e eliminação de elementos de risco; à alteração de 

planos; à avaliação e discussão das ocorrências; 

Esta dimensão é composta pelos itens 6, 10, 14, 15, 19, 25 e 

26. 

Sub-dimensão: Características operacionais – Refere-se às 

técnicas de segurança e aos comportamentos do técnico 

perante situações de tarefas de dificuldade acrescida. 

Esta dimensão é composta pelos itens 17, 20, 28 e 30. 

Grupo e características individuais dos participantes – Refere-se a todas as 

percepções, comportamentos e planeamento relativos ao número de 

participantes e às suas características individuais, tais como experiência, 

habilidade de realização, capacidade e condição física, concentração, etc. 

Esta dimensão é composta pelos itens 2, 8, 11, 22 e 29. 

Em resultado deste alinhamento das dimensões, o instrumento de avaliação 

proposto é constituído por trinta (30) itens ou questões de resposta fechada, 

sendo as respostas obtidas através de uma escala de Likert de cinco (5) 

pontos, que oscila entre os extremos Discordo Totalmente (ao qual 

corresponde o valor 1) e Concordo Totalmente (ao qual corresponde o valor 

5), sendo que as questões 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 25, 26, 28 e 29 têm a 

sua cotação invertida. 

Para a caracterização da amostra do estudo dos inquiridos considerámos os 

parâmetros relativos ao sexo, à idade, às habilitações literárias, à formação 

específica em DA, à formação complementar em DA e aos anos de 

experiência profissional de actividades de desporto aventura. 
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4 - MODELO DE ESTUDO 

4.1 - Variáveis dependentes 

Na medida em que a presente investigação pretende conhecer a opinião dos 

inquiridos em relação a um conjunto de constructos que formam as escalas 

de percepção de risco e segurança, as dimensões do respectivo 

questionário constituem diferentes variáveis dependentes em função dos 

mesmos: 

Uma vez que se trata de um modelo multidimensional, definimos as 

seguintes variáveis dependentes: 

1) Condição do meio envolvente/ conjuntura; 

2) Equipamento/Material;  

3) Comportamento técnico operacional;  

4) Grupo e características individuais dos participantes.  

4.2 - Variáveis independentes 

Com o objectivo de estudar o efeito diferencial das opiniões, quanto às 

variáveis dependentes, criamos um grupo em função das respectivas 

variáveis independentes: 

Estudo de docentes e técnicos: 

1) Sexo;  

2) Idade;  

3) Habilitações literárias;  

4) Formação específica em DA;  

5) Formação complementar em DA;  

6) Anos de experiência profissional em ADA. 

Pretendemos, assim, verificar se existem diferenças entre as opiniões dos 

inquiridos, segundo as variáveis definidas, com vista a uma melhor 
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identificação da percepção de risco e segurança nas actividades de desporto 

aventura. 

5 - PROCEDIMENTOS 

5.1 - Procedimentos para a elaboração dos instrumentos 

Para a elaboração do instrumento de avaliação da percepção de risco e 

segurança dos técnicos de ADA, desenvolvemos um questionário de 

respostas fechadas. Características como a validade e a fidelidade do 

instrumento foram construídas através de uma revisão profunda da literatura 

sobre o tema, o que nos permitiu orientar o estudo em quatro dimensões.  

O questionário é composto por 30 itens de resposta fechada, respondidos 

numa escala de tipo Likert de 5 pontos (1=discordo completamente e 

5=concordo completamente) e em que cada item tem uma e só uma 

possibilidade de resposta da percepção dos técnicos, perante a percepção 

de risco e segurança nas actividades de desporto aventura. 

Foi necessário construir um questionário, cumprindo a estratégia delineada, 

de modo a que pudéssemos ter garantias de fiabilidade na recolha de dados. 

De modo a adequarmos o instrumento aos objectivos do nosso estudo 

realizamos uma alargada pesquisa bibliográfica onde o questionário foi 

sendo modificado. 

Com o objectivo de efectuar um pré-teste ao instrumento, o mesmo foi 

aplicado a uma amostra heterogénea, constituída por 18 técnicos licenciados 

em Educação Física e Desporto com experiência superior a 10 anos em 

actividades de desporto aventura escolhidos aleatoriamente. Desta forma, 

pretendemos verificar a inteligibilidade do instrumento, garantindo que as 

diferenças nas respostas correspondem a diferenças de opiniões e 

sentimentos e não a diferenças interpretativas relativamente ao item. 

Com base em Bell (2004) e Ghiglione e Matalon (2001), avaliamos o tempo 

médio que demoravam a preencher o instrumento, a clareza e a 
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ambiguidade das questões, e ainda a verificação de questões eticamente 

inconvenientes, se na opinião dos inquiridos foi omitido algum tópico 

importante e, por último, a agradabilidade do formato do questionário. 

Terminado este procedimento, foi então apresentada a versão final do 

instrumento de avaliação. 

5.2 - Procedimentos de recolha de dados 

Nos momentos de abordagem, os técnicos realizaram o preenchimento do 

instrumento na presença do investigador. Para o preenchimento do 

instrumento propusemos uma única forma de abordagem - o preenchimento 

foi efectuado na presença do investigador após a explicação do devido 

instrumento. Ainda foram explicados os objectivos do estudo e o modo de 

preenchimento do questionário, tendo sido também salvaguardado o 

anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o carácter 

voluntário do preenchimento. 

Como critério de inclusão na amostra, definimos que, relativamente aos 

técnicos, seriam incluídos todos os indivíduos com licenciatura na área da 

Educação Física e Desporto existentes em Portugal até Maio de 2010. 

O período de recolha dos dados decorreu entre os meses de Outubro de 

2009 a Maio de 2010. 

6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Numa primeira fase do tratamento estatístico, eliminámos os questionários 

que não correspondiam aos requisitos impostos para o estudo. Aos 

restantes, os dados por estes obtidos foram analisados através do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS®), versão 

16.0. 
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Para a caracterização das amostras utilizámos a estatística descritiva, 

nomeadamente a frequência (n), a percentagem (%), a média (M) e o desvio 

padrão (DP). 

Após a recolha e inserção dos dados no aplicativo específico de estatística 

SPSS 16.0 (Statistical Products and Service Solutions©, 1999), procedeu-se 

a uma análise inicial dos dados, no que se refere a medidas de tendência 

central (média) e de dispersão (desvio padrão). Posteriormente, foi 

efectuada uma Análise Factorial Exploratória (método Principal Axis 

Factoring) com rotação Varimax, sendo realizada a análise de consistência 

interna (α de Cronbach) para cada um dos factores obtidos. Os critérios para 

determinação dos factores foram: (i) saturação igual ou superior a 0.30 de 

cada item no hipotético factor (Auweele, Rzwnicki e Van Mele, 1997); (ii) 

cada factor possuir um mínimo de 3 itens (Hatcher, 1994); e, (iii) a retirada 

do item não deveria diminuir a fidelidade do suposto factor (Cronbach, 1951). 

Por fim e com vista à análise comparativa entre as variáveis independentes 

estudadas, recorreu-se ao teste t de Student para amostras independentes 

(análise da variável sexo) e à ANOVA com o respectivo teste post-hoc 

Scheffé (análise da variável de anos de experiência profissional). O nível de 

significância foi mantido em 5% (*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001). 

Quando pretendemos perceber a representatividade da média relativamente 

à amostra em estudo, utilizámos o coeficiente de variação1 (Pestana e 

Gageiro, 2005; Reis, 2002). Aceitaremos a representatividade dos dados, se 

os valores das percentagens obtidas forem inferiores a 30% (Maroco e 

Bispo, 2003; Pestana e Gageiro, 2005). 

A primeira etapa da exploração dos dados será feita pela análise univariada, 

consistindo no estudo exploratório e descritivo das variáveis dependentes e 

da análise da normalidade e da homogeneidade das amostras. 

                                            
 
 
1
 CV=DP/M*100 (%) (CV=Coeficiente de variação; DP=Desvio padrão; M=Média). 
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Assim, fizemos a caracterização das variáveis dependentes através da 

média e desvio padrão e da análise da normalidade da distribuição das 

amostras através do teste Kolmogorov-Smirnov Z (Pestana e Gageiro, 2000; 

2005). 

Considerámos que, quando estes valores são estatisticamente significativos 

(p<0,05), violam a normalidade da amostra (Pestana e Gageiro, 2000; 2005).  

Para o estudo do modelo referente aos técnicos de DA, utilizámos a Análise 

Factorial Exploratória, uma vez que pretendíamos descobrir a estrutura 

factorial subjacente a um conjunto de variáveis e não só reduzir um número 

elevado de factores a apenas algumas dimensões (Munro, 2005). Esta 

técnica estatística permite estudar a variância comum das variáveis 

estudadas (Maroco e Bispo, 2003), sem no entanto considerar o erro. 

Assim, através deste teste, pretendemos explicar o máximo de correlação 

comum possível existente entre as variáveis, através da utilização de um 

menor número de dimensões finais. Deste modo, optámos por não utilizar a 

Análise Factorial das Componentes Principais, que explica o máximo de 

variância possível e não unicamente aquela que é comum, gerando assim 

uma matriz matemática semelhante. 

Sendo o objectivo da rotação dos factores a produção de uma solução 

interpretável, considerámos para o presente estudo a rotação ortogonal, de 

modo a minimizar o factor de covariação entre as variáveis em estudo 

(Maroco e Bispo, 2003). Assim, não permitimos que as variáveis se 

correlacionassem, aumentando desta forma o significado de cada factor, por 

entendermos que nas dimensões estudadas se observa o pressuposto da 

independência. 

Relativamente aos critérios de selecção para a extracção dos factores 

através da análise factorial exploratória, seleccionámos: (1) eigenvalues 

superiores a 1,0 (Munro, 2005); (2) o valor crítico da relação item/factor 

superior a 0,4; (3) as comunalidades elevadas, aproximadamente de 0,6 

(Pestana e Gageiro, 2000). 
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Quando o nosso objectivo foi medir a precisão das escalas do instrumento 

aplicado, utilizámos a consistência interna dos factores através do alfa de 

Cronbach. Este define-se como a proporção da variabilidade nas respostas 

que resulta das diferenças de opinião e sentimentos dos inquiridos e não da 

ambiguidade dos itens (Moreira, 2004; Pestana e Gageiro, 2000), 

considerando-se aceitáveis indicadores de consistência interna valores de 

alfa superiores a 0,6 (Maroco e Garcia-Marques, 2006). 

No mesmo sentido, a consistência interna pressupõe que as variáveis 

tenham distribuição normal ou, pelo menos, simétrica e que as escalas 

sejam aditivas, de modo a que cada variável se relacione linearmente com o 

valor da escala (Maroco e Bispo, 2003; Pestana e Gageiro, 2000). 

Como apenas uma das dimensões tem valores que não são estatisticamente 

significativos, fomos obrigados a fazer uma análise de estatística 

paramétrica para a mesma, enquanto que para as outras dimensões 

analisamos os dados obtidos através de estatística não-paramétrica. 

Para a aplicação e teste ao instrumento, utilizámos o procedimento 

estatístico paramétrico, t-test2, para dois grupos independentes, para assim 

verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas (p <0,05) entre 

as variáveis independentes dicotómicas e as dimensões da escala (Almeida 

e Freire, 2003; Levin e Fox, 2004; Maroco e Bispo, 2003); e o procedimento 

não paramétrico: teste Mann.Whitney3, para a avaliação de diferenças 

estatísticas significativas entre as médias dos valores de duas condições 

(Dancey e Reidey, 2006). 

Utilizámos o teste estatístico paramétrico de análise da variância One-Way 

Anova quando o nosso objectivo foi a comparação entre três ou mais 

grupos. Assim, através da análise da variância pudemos determinar se 

existiam ou não diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre as 

                                            
 
 
2
 Teste paramétrico (distribuição normal). 

3
 Teste não-paramétrico (análise de dados quando não são satisfeitas as condições dos 

testes paramétricos). 
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variáveis independentes das amostras (Pestana e Gageiro, 2000; 2005; 

Thomas et al.., 2005) e utilizámos o teste estatístico não- paramétrico 

Kruska-lWallis, quando comparamos grupos independentes em que os 

dados não satisfazem as condições requeridas para um teste Anova, 

paramétrico (Dancey e Reidey, 2006). 

O nível de significância foi mantido em 5%, para todos os procedimentos 

estatísticos realizados (*p <0,05; ** p <0,01; ***p <0,001). 

8 - DIFICULDADES 

A maior dificuldade com que nos deparámos resultou da falta de 

sensibilidade por parte de alguns docentes e técnicos em participarem neste 

estudo.  

Assim, a receptividade não foi a desejada, no que se refere essencialmente 

ao preenchimento do questionário que lhes estava destinado. Isto é, foram 

entregues alguns questionários aos docentes que nunca foram devolvidos, 

razão pela qual somente obtivemos resposta de 114 docentes inquiridos de 

um total de 150 questionários cedidos aos mesmos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do estudo, obtidos através 

do tratamento estatístico dos mesmos. 

Para a amostra do nosso estudo começamos por apresentar a análise 

descritiva das variáveis dependentes, seguindo-se a apresentação dos 

resultados das análises comparativas efectuadas. 

2 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1 - Análise Factorial Exploratória 

Pela observação do quadro n.º III e com base na análise do valor do teste de 

Keiser-Meyer-Olkin (KMO=0,745), podemos assumir que a dimensão da 

amostra é adequada para a realização da análise factorial exploratória 

(Principal Axis Factoring). 

Quadro n.º III – Análise Factorial Exploratória (Principal Axis Factoring), consistência interna e teste de 
KMO. 

 

Características 
físicas dos 
locais de 
prática/meio 
envolvente 

Características 
do grupo 

Comportamentos 
técnicos 

operacionais 

Reacções 
face a 
uma 

ocorrência 

Planeamento 
de 

actividades 

% of Variance 18,36 7,12 6,06 5,49 4,96 

Cumulative % of 
Variance 

18,36 25,48 31,55 37,04 42,00 

α (Alpha de Cronbach) 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 

Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sample 
adequacy (KMO) 

 0,745  
  

Da análise factorial exploratória dos trinta itens da escala de percepção do 

risco e segurança nas actividades de desporto aventura, e depois da rotação 
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Varimax4, foram extraídos 19 itens que explicam 63,33% da variância 

comum dos dados. 

Tendo em consideração os valores de consistência interna dos 

factores/dimensões estudadas (α de Cronbach), verificamos igualmente, 

pela observação do quadro n.º III, que variam entre o valor mínimo de 0,5 

(Planeamento de actividades) e o valor máximo de 0,8 (Características 

físicas dos locais de prática/meio envolvente). Aceitamos como válidas todas 

as dimensões, uma vez que respeitam o valor mínimo referido na bibliografia 

de referência da temática de α>0,60 (Maroco e Garcia-Marques, 2006), 

excepto a dimensão Planeamento de actividades que tem o valor de α=0,50, 

valor que se aproxima do valor mínimo exigido.  

No quadro n.º III verificamos que o factor 1, que explica 18,36% do total da 

variância, satura 4 itens (14, 16, 20 e 23) relacionados com a dimensão 

Características físicas dos locais de prática/meio envolvente. O factor 2 

integra a dimensão Características do grupo, com 7,12% da variância, e 

inclui 3 itens (11, 21 e 22). O factor 3 explica 6,06% do total de variância e é 

constituído por 4 itens (1, 2, 12 e 30), caracterizando-se pela dimensão 

Comportamentos técnicos operacionais. O factor 4 integra a dimensão 

Reacções face a uma ocorrência, com 75,49% da variância, e inclui 3 itens 

(10,15 e 26). O factor 5 explica 4,96% do total de variância e é constituído 

por 5 itens (3, 5, 7, 9 e 18), caracterizando-se pela dimensão Planeamento 

de actividades. 

Desta reorganização dos factores resultou um novo instrumento constituído 

por 19 itens distribuídos por cinco dimensões, esquematizado na figura n.º 1. 

Em relação ao modelo original com 4 dimensões, em que duas das mesmas 

se encontravam subdivididas em duas sub-dimensões, passamos a ter 5 

dimensões. Inicialmente tínhamos: Condição do meio envolvente/ 

conjuntura, dividida em Características ambientais e meteorológicas e 

Características físicas dos locais de prática; Equipamento/Material; 

                                            
 
 
4
 Rotação ortogonal. 
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Comportamento técnico operacional, dividida em Características 

comportamentais e Características operacionais; Grupo e características 

individuais dos participantes.  

Agrupamos as dimensões do seguinte modo: 

 

Figura n.º 1 – Representação gráfica das dimensões do instrumento, resultante da Análise Factorial 
Exploratória. 

2.2 - Análise da relação linear entre as variáveis dependentes 

No quadro n.º IV, na intercepção da linha com a coluna da mesma 

dimensão, é apresentado o valor do coeficiente de consistência interna (α de 

Cronbach) para a dimensão em questão e é igualmente apresentada a 

matriz de correlação Pearson (r) para as dimensões em estudo. 

Segundo Pestana e Gageiro (2005), o coeficiente de correlação de Pearson 

é considerado baixo quando r se encontra entre 0,20 e 0,39; é considerado 

moderado quando se encontra entre 0,40 e 0,69; considera-se alto se o valor 

de r for entre 0,70 e 0,89 e, por último, considera-se muito alto se o valor for 

superior a 0,90.  

Neste sentido, as correlações estabelecidas nestas ocorrências são 

Dimensões 

Características físicas dos locais de 
prática/meio envolvente:  

Itens: 14, 16, 20, e 23 

Características do grupo: 
Itens: 11, 21 e 22 

Comportamentos técnicos operacionais: 
Itens: 1, 2, 12 e 30 

Reacções face a uma ocorrência: 

Itens: 10, 15 e 26 

Planeamento de actividades: 
Itens: 3, 5, 7, 9 e 18 
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consideradas positivas5 e estatisticamente significativas, para níveis de 

significância de 99% (p<0,01), no primeiro caso e de 95% (p<0,05), no 

segundo caso. 

Quadro n.º IV – Matriz de correlação das dimensões em estudo e o respectivo α  de Cronbach. 

 

Através da análise da matriz de correlação, verificamos que existe 

correlação.  

Quanto ao coeficiente de correlação de Pearson, expressa no quadro n.º IV, 

verificamos que existe correlação entre a maior parte das dimensões. Assim, 

entre a dimensão Características físicas dos locais de prática/meio 

envolvente e Características do grupo existe uma correlação moderada; para 

a dimensão Características físicas dos locais de prática/meio envolvente e 

Comportamentos técnicos operacionais também existe correlação 

moderada, ou seja, apresentam valores entre 0,40 e 0,69.  

Entre a dimensão Características físicas dos locais de prática/meio 

                                            
 
 
5
 Verifica-se a variação sempre no mesmo sentido, isto é, sempre que uma variável 

aumenta a outra variável correspondente varia no mesmo sentido. 

 

Característica
s físicas dos 
locais de 
prática/meio 
envolvente 

Característica
s do grupo 

Comportamento
s técnicos 

operacionais 

Reacções face 
a uma 

ocorrência 

Planeamento de 
actividades 

Características físicas 
dos locais de 
prática/meio envolvente 

α=0,8 
0,547** 

0,000 

0,429** 

0,000 

0,262** 

0,001 

0,291** 

0,000 

Características do 
grupo 

 α=0,7 
0,307** 

0,000 

0,232** 

0,004 

0,144 

0,080 

Comportamentos 
técnicos operacionais 

  α=0,6 
0,172** 

0,036 

0,185* 

0,024 

Reacções face a uma 
ocorrência 

   α=0,6 
0,258** 

0,002 

Planeamento de 
actividades 

    α=0,5 

Legenda: Na primeira linha são apresentados os valores de correlação de Pearson e na segunda linha é apresentado o valor de 
significância respectivo (Sig. 2-tailed). *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 



Apresentação dos Resultados 

 

 
55 

envolvente e Reacções face a uma ocorrência, existe uma correlação baixa; 

na dimensão Características físicas dos locais de prática/meio envolvente e 

Planeamento de actividades, existe uma correlação baixa; entre a dimensão 

Características do grupo e Comportamentos técnicos operacionais, existe 

uma correlação baixa; para a dimensão Características do grupo e 

Reacções face a uma ocorrência, existe uma correlação baixa; as 

dimensões Reacções face a uma ocorrência e Planeamento de actividades; 

entre a dimensão Reacções face a uma ocorrência e Comportamentos 

técnicos operacionais; e entre a dimensão Planeamento de actividades e 

Comportamentos técnicos operacionais, tem uma correlação baixa, ou seja, 

apresentam valores entre 0,20 e 0,39 (Pestana e Gageiro, 2005).  

E ainda, constatamos que não se verificam correlações estatisticamente 

significativas entre a dimensão Características do grupo e Planeamento de 

actividade, pois apresentam valores inferiores a 0,19. 

2.3 - Análise descritiva  

No quadro nº V estão apresentados os valores referentes à média, ao desvio 

padrão e ao valor de Kolmogorov-Smirnov Z das variáveis dependentes, que 

neste caso constituem as dimensões do modelo. 

Quanto à análise dos valores de Kolmogorov-Smirnov Z que nos permitem 

avaliar a normalidade da amostra, isto é, se segue ou não a distribuição 

normal, verificamos que não comprovam a mesma, à excepção da última, 

uma vez que nenhum é estatisticamente significativo (p<0,05) e, por isso faz-

se o teste de Mann-Whitney, na comparação de dois grupos e o Kruskal-

Wallis para a comparação de três ou mais grupos. 
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Quadro n.º V – Análise descritiva das variáveis dependentes (dimensões do modelo). 

 
Média Desvio Padrão 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

P 

Características físicas dos locais de 
prática/meio envolvente 

4,8 0,4 3,746 0,000 

Características do grupo 4,3 0,7 1,981 0,001 

Comportamentos técnicos operacionais 4,6 0,5 2,568 0,000 

Reacções face a uma ocorrência 4,2 0,8 2,140 0,000 

Planeamento de actividades 3,9 0,6 1,082 0,193 

Legenda: * - p<0,05     

Entre as diversas dimensões do modelo, podemos verificar que os recursos 

humanos valorizaram mais a dimensão Características físicas dos locais de 

prática/meio envolvente (M=4,8; DP=±0,4).  

Em segundo lugar, observamos que são valorizados os aspectos 

relacionados com os Comportamentos técnicos operacionais (M=4,6; 

DP=±0,5). 

De seguida, temos a dimensão Características do grupo (M=4,3; DP=±0,7), 

depois é valorizada as Reacções face a uma ocorrência (M=4,2; DP=±0,8). 

Por último, verificamos que foi valorizada a dimensão Planeamento de 

actividades (M=3,9; DP=±0,6).  

3.4 - Análise comparativa  

3.4.1 - Sexo 

Os valores da média das dimensões de percepção de risco e da segurança 

em actividades de desporto aventura, do valor do teste Mann-Whitney (U) e 

do teste t e o respectivo valor de significância (p), diferenciados por sexo, 

são apresentados no quadro n.º VI. 
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Quadro n.º III – Análise comparativa das variáveis independentes por sexo. 

 
Masculino 

M ± DP 

Feminino 

M ± DP 
U p 

Características físicas dos locais 
de prática/meio envolvente 

4,7±0,5 4,8±0,3 -1,669 0,095 

Características do grupo 4,3±0,7 4,4±0,6 -0,183 0,855 

Comportamentos técnicos 
operacionais 

4,6±0,4 4,5±0,5 -2,023 0,043 

Reacções face a uma ocorrência 4,3±0,8 4,1±0,7 -1,920 0,209 

   t p 

Planeamento de actividades 3,8±0,7 4,1±0,6 -2,699 0,008 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; t – valor do teste t; p – valor de significância; * p<0,05 

Através da análise dos resultados apresentados no quadro n.º VI, podemos 

verificar, igualmente, que existem só diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) nas dimensões estudadas, Comportamentos técnicos 

operacionais  e Planeamento de actividades. 

3.4.2 – Idade 

Os valores da média das dimensões de percepção de risco e da segurança 

em actividades de desporto aventura, do valor do teste Mann-Whitney (U) e 

do teste t e o respectivo valor de significância (p), diferenciados por idade, 

são apresentados no quadro n.º VII. 

Quadro n.º IVI – Análise comparativa das variáveis independentes por idade. 

 
19 – 23 anos 

M ± DP 

24 a 59 anos 

M ± DP 
U p 

Características físicas dos locais 
de prática/meio envolvente 

4,7±0,5 4,7±0,3 -0,750 0,454 

Características do grupo 4,3±0,7 4,4±0,6 -0,296 0,768 

Comportamentos técnicos 
operacionais 

4,6±0,5 4,5±0,4 -0,614 0,539 

Reacções face a uma ocorrência 4,1±0,8 4,3±0,7 -1,506 0,132 

   t p 

Planeamento de actividades 3,9±0,7 3,9±0,6 -0,130 0,897 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; t – valor do teste t; p – valor de significância; * p<0,05 

No quadro n.º VII, verificamos, que não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) nas dimensões estudadas. 
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3.4.3 – Habilitações Literárias 
 

No quadro n.º VIII são apresentados os valores da média das dimensões de 

percepção de risco e de segurança em actividades de desporto aventura, do 

valor do teste Mann-Whitney (U) e do teste t e o respectivo valor de 

significância (p), diferenciados por habilitações literárias, agrupados em dois 

escalões (licenciatura e mestrado). 

Quadro n.º VI – Análise comparativa das variáveis independentes por habilitações literárias. 

 
Licenciatura 

M ± DP 

Mestrado 

M ± DP 
U p 

Características físicas dos 
locais de prática/meio 
envolvente 

4,7±0,4 4,9±0,2 -0,371 0,710 

Características do grupo 4,4±0,7 4,1±0,7 -1,244 0,213 

Comportamentos técnicos 
operacionais 

4,5±0,5 4,7±0,3 -1,100 0,271 

Reacções face a uma 
ocorrência 

4,2±0,8 4,4±0,5 -0,904 0366 

   t p 

Planeamento de actividades 4,0±0,7 3,9±0,6 0,253 0,801 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; F – valor do teste F; p – valor de significância; * p<0,05 

Como é perceptível, não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre as variáveis independentes (dimensões do modelo) e a variável 

independente habilitações literárias agrupada em escalões etários. 

3.4.4 – Formação Específica em DA 

Os valores da média das dimensões de percepção de risco e da segurança 

em actividades de desporto aventura, do valor do teste Mann-Whitney (U) e 

do teste t e o respectivo valor de significância (p), diferenciados por 

formação específica em DA, são apresentados no quadro n.º IX. 
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Quadro n.º IX – Análise comparativa das variáveis independentes por formação específica. 

 
Sim 

M ± DP 

Não 

M ± DP 
U p 

Características físicas dos locais 
de prática/meio envolvente 

4,7±0,4 4,6±0,5 -1,295 0,195 

Características do grupo 4,3±0,7 4,4±0,5 -0,464 0,642 

Comportamentos técnicos 
operacionais 

4,6±0,4 4,4±0,5 -1,549 0,121 

Reacções face a uma ocorrência 4,2±0,7 4,1±0,9 -0,106 0,916 

   t p 

Planeamento de actividades 3,9±0,7 4,0±0,6 -0,439 0,661 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; t – valor do teste t; p – valor de significância; * p<0,05 

Após a análise dos resultados apresentados no quadro n.º IX, podemos 

aferir, que não existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

nas dimensões estudadas. 

3.4.5 – Formação Complementar em DA 

Os valores da média das dimensões de percepção de risco e da segurança 

em actividades de desporto aventura, do valor do teste Mann-Whitney (U) e 

do teste t e o respectivo valor de significância (p), diferenciados por 

formação complementar em DA, são apresentados no quadro n.º X. 

Quadro n.º X – Análise comparativa das variáveis independentes por formação complementar. 

 
Sim 

M ± DP 

Não 

M ± DP 
U p 

Características físicas dos locais 
de prática/meio envolvente 

4,7±0,3 4,7±0,5 -0,200 0,842 

Características do grupo 4,4±0,7 4,3±0,7 -0,622 0,534 

Comportamentos técnicos 
operacionais 

4,6±0,5 4,5±0,5 -1,397 0,162 

Reacções face a uma ocorrência 4,3±0,8 4,1±0,7 -1,458 0,145 

   t p 

Planeamento de actividades 3,9±0,6 3,9±0,7 0,319 0,750 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; t – valor do teste t; p – valor de significância; * p<0,05 

Através da análise dos resultados apresentados no quadro n.º X, podemos 

apurar, que não existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

nas dimensões estudadas. 
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3.4.6 – Anos de Experiência Profissional 

No quadro n.º XI são apresentados os valores da média das dimensões de 

percepção de risco e segurança em actividades de desporto aventura, do 

valor de K do teste Kruskal-Wallis e do valor de F do teste Anova e o 

respectivo valor de significância (p), diferenciados pelos anos de experiência 

profissional. 

Quadro n.º XI – Análise comparativa das variáveis independentes por anos de experiência 
profissional. 

 
0 – 3 anos 

M ± DP 

4 – 6 anos 

M ± DP 

Mais de 6 anos 

M ± DP 
K p 

Características físicas 
dos locais de 
prática/meio 
envolvente 

4,8±0,4 4,6±0,5 4,7±0,4 5,394 0,067 

Características do 
grupo 

4,4±0,6 3,8±1,1 4,2±0,8 0,370 0,831 

Comportamentos 
técnicos operacionais 

4,6±0,5 4,6±0,4 4,7±0,4 1,119 0,571 

Reacções face a uma 
ocorrência 

4,2±0,8 4,1±0,9 4,6±0,6 2,097 0,350 

    F p 

Planeamento de 
actividades 

4,0±0,6 3,4±1,0 4,0±0,7 2,768 0,066 

Legenda: M – Média; DP – Desvio padrão; F – valor do teste F; p – valor de significância; * p<0,05 

Como é perceptível, pela análise da tabela não existem diferenças 

estatisticamente significativas. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As actividades físicas de desporto aventura surgem hoje em resposta à 

necessidade do aumento do interesse da sociedade em passar mais tempo 

envolto pela natureza. 

O indivíduo em si, cada vez mais, procura afastar-se da vida urbana, 

preferindo a busca pela aventura. 

Sabemos que cada vez mais as novas gerações tem dado uma grande 

importância ao desporto e hoje em dia assume-se com um fenómeno de 

necessidade para grande parte dos seres humanos. Deste modo podemos 

afirmar, que a prática de desporto nas últimas décadas converteu-se hoje 

num fenómeno de massas, em que os indivíduos procuram atingir interesses 

como saúde, convívio e bem-estar, libertação de stress, condição física. 

Poucos são hoje, aqueles que ficam indiferentes à prática de exercício físico, 

e nada melhor do que o desporto de recreação e lazer para responder a 

estas necessidades. 

Esta procura pela prática de ADA tem sofrido um acréscimo no seu número 

de participantes tanto em escolas, como em clubes ou empresas. As 

camadas jovens são motivados para a prática destas actividades, 

principalmente por estas permitirem a superação dos seus próprios limites o 

que envolve emoção, risco, prazer, o individualismo e o hedonismo (Pereira 

e Félix, 2002; Cunha 2006). 

Com crescimento destas actividades e modalidades, surgiram novas 

preocupações, que emergem no risco e na segurança dos praticantes, assim 

como na preservação do meio ambiente (Pereira e Félix, 2002; Fernández, 

2002). O que leva a que as ADA sejam encaradas com a maior das 

responsabilidades, nunca descorando os procedimentos de segurança dos 

seus intervenientes (Quaresma, 2008). 

Esta conjuntura obriga a que os técnicos destas modalidades enfrentem um 

conjunto de novos desafios, implícitos na segurança e no bem-estar dos 

alunos e praticantes. 
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2 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Entre as cinco dimensões que constituem o instrumento, verificamos que a 

mais valorizada foi a dimensão Características físicas dos locais de 

prática/meio envolvente, seguidas das dimensões Comportamentos técnicos 

operacionais, das Características do grupo, das Reacções face a uma 

ocorrência e por último do Planeamento de actividades. 

Pela análise dos valores médios das respostas às questões que constituem 

as dimensões do instrumento aplicado, os resultados encontrados sugerem 

que, de um modo geral, os técnicos, avaliam e valorizam a percepção de 

risco e segurança nas ADA de uma forma elevada. 

Estes resultados vão ao encontro de estudos anteriores (Chamarro e 

Fernández-Castro, 2009, Martha et al., 2009, Page et al. 2005), segundo os 

quais, a percepção de risco e segurança está relacionada com a exposição 

ao risco real inerente a estas modalidades, tais como o baixo nível técnico, a 

falta de concentração, as condições meteorológicas/ambientais e 

atmosféricas, erros comportamentais, material/equipamento e factores 

individuais, onde se considera que quanto maior é o risco maior é a sua 

percepção. 

Pereira e Félix (s/d) resumem os factores que conferem risco às ADA, aos 

factores inerentes ao meio, às características das actividades e ao próprio 

sujeito enquanto elemento activo. 

Dos resultados obtidos nas cinco dimensões do modelo, verificamos que a 

dimensão mais valorizada é a Características físicas dos locais de 

prática/meio envolvente. 

Esta dimensão está relacionada com identificação e avaliação de todos os 

elementos de risco da actividade relativos às condições e às características 

próprias dos locais onde vão ser realizadas as actividades, para que se 

possa fazer um controlo eficaz dos riscos e se possa minimizar os mesmos 

promovendo assim a segurança da actividade. Page et al. (2005), afirma que 

factores ambientais, tais como: condições meteorológicas, temperatura 
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externa, níveis de iluminação influenciam a planificação das ADA. 

Deste modo, é da responsabilidade de todos os intervenientes, técnicos, 

monitores e praticantes, proporcionarem um mundo de sensações em 

segurança com o total controlo dos riscos. 

A reforçar esta ideia, vários autores, Spink et al. (2004), Cunha (2005), 

Cunha (2006), Chamarro e Fernández-Castro (2009), afirmam-nos que a 

obediência, por parte dos participantes às normas de funcionamento e a 

experiência e o treino dos monitores, bem como a actualização regular dos 

seus conhecimentos e das técnicas de segurança é fundamental para o 

normal funcionamento das actividades.  

Os riscos podem ser controlados e minimizados através do uso de 

equipamentos de segurança, credenciados por organismos internacionais de 

segurança (Spink et al. 2004; Cunha, 2005).  

A dimensão dos Comportamentos técnicos operacionais é valorizada em 

segundo lugar. 

Esta dimensão diz respeito ao comportamento do técnico perante um 

desentendimento na comunicação dos intervenientes, quando os 

participantes não seguem as instruções dadas nem tem competências para 

realizar a actividade, tal como Bentley e Page (2008) e Silva, F. et al. (2000), 

identificam nos seus estudos. 

Assim, a percepção de risco e segurança, parece depender de 

características individuais dos participantes, bem como da sua capacidade 

de atenção às instruções dadas e da planificação destas actividades. 

Relativamente à dimensão Características do grupo, constata-se que 

indivíduos com diferentes níveis de conhecimento e distintas habilidades, 

segundo Walle (1997), irão ter diferentes percepções de risco, segundo os 

seus próprios parâmetros de avaliação. Ainda para o mesmo autor, pessoas 

experientes tendem a procurar o aumento dos níveis de risco, com a 

evolução das suas habilidades. 
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Logo, consoante as características próprias do grupo, as percepções de 

risco e segurança irão variar, e a planificação da actividade será feita 

consoantes essas mesmas características. 

A dimensão Reacções face a uma ocorrência foi valorizada em quarto lugar, 

não significando com isto que seja reduzida a importância que lhe é 

atribuída, pois as médias encontradas são, mesmo assim, elevadas. 

 A esta dimensão dizem respeito aspectos relacionados com reacções 

perante uma ocorrência vivida anteriormente ou na presente situação. 

Pomfret (2006) afirma que a percepção dos indivíduos será influenciada pela 

expectativa e pelo tipo de experiência vivida anteriormente. A personalidade 

dos participantes, irá afectar a percepção da aventura e a motivação para 

participar nas ADA. Segundo um estudo feito por Bentley e Page (2008), os 

participantes identificaram a falta de familiaridade com a actividade e com o 

ambiente como sendo factores propícios para o surgimento de uma situação 

de risco ou mesmo acidente. Neste caso, os resultados sugerem que os 

indivíduos sentem que a percepção de risco e segurança em ADA são 

consequentes das experiências vividas anteriormente, ou das vividas no 

momento actual e a sua respectiva reacção. 

A dimensão valorizada em último é a Planeamento de actividades. Segundo 

a pesquisa que Leep e Gibson (2006), elaboraram, os indivíduos 

participantes nas ADA, tendem a planear com antecedência bem como fazer 

planos de salvamento, antes de participar numa actividade de risco, 

aumentando assim o controle sobre a situação. Deste modo, o risco é 

calculado, o que os pode levar a lidar com situações de perigo sem se 

colocarem verdadeiramente em condições prejudiciais.  

Quanto à estrutura factorial extraída do modelo, aceitamos a mesma, na 

medida em que os valores de KMO atestam a adequabilidade da amostra ao 

teste estatístico, os valores dos eigenvalues são elevados e bastante 

satisfatórios e também porque a variância comum explicada parece ser 

suficiente para aceitar o modelo.  
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Relativamente à análise das correlações das dimensões do modelo extraído, 

verificamos que não existem correlações significativas, a um nível de 

confiança de 99%, entre a dimensão Características do grupo e 

Planeamento de actividades, enquanto as outras dimensões tem correlações 

significativas. Neste sentido, a avaliação da percepção de risco e segurança 

nas ADA, deverá passar sempre pela compreensão e validação dos factores 

críticos para cada contexto de avaliação.  

O facto de existirem correlações moderadas entre a maior parte das 

dimensões da percepção de risco e segurança em ADA atesta que o modelo 

poderá ser aceite, na medida em que, assim, faz sentido avaliar todas as 

dimensões.  

Caso as correlações fossem muito elevadas, poderíamos, então, utilizar a 

avaliação de uma das dimensões, predizendo se as demais teriam 

classificação elevada ou não. No caso da inexistência de correlações, 

estaríamos perante a avaliação de conceitos diametralmente diferentes. 

Aceitamos deste modo a hipótese nula H01, dado que existem, 

maioritariamente, correlações estatisticamente significativas entre as 

dimensões do modelo proposto. 

A percepção de risco e segurança é um conceito multidimensional, ou seja, 

a percepção não se limita apenas aos riscos objectivos ou à probabilidade 

estatística de risco, mas também à interpretação subjectiva dos níveis de 

risco, que são determinados pelas características individuais dos 

participantes (Fuller, 2004). As teorias de percepção de risco foram 

baseadas em características individuais, conhecimento, personalidade e 

culturais dos indivíduos. 

O risco passa a ser reduzido ao mínimo e a segurança eleva-se 

significativamente quando, diferentes características físicas, psicológicas e 

técnicas se associam. 

Para garantirmos a segurança dos participantes e a sua percepção de risco 

e segurança nas ADA, a obediência, por parte dos participantes às normas 
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de funcionamento e a experiência dos mesmos, o treino dos monitores, na 

qualidade das actividades, fazem parte deste conjunto do conceito 

multidimensional (Spink et al., 2004), 

Um dos objectivos da presente investigação foi o de verificar qual a 

influência das variáveis independentes na percepção de risco e segurança 

nas ADA. 

Deste modo, fomos verificar se existiam diferenças estatisticamente 

significativas entre as variáveis independentes em estudo (sexo, idade 

habilitações literárias, anos de experiência profissional, formação específica 

e formação complementar) e as dimensões do modelo. 

Com base nos resultados obtidos constatamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre a variável independente, sexo e a 

dimensão Comportamentos técnicos operacionais e a dimensão 

Planeamento de actividades. 

O sexo masculino valoriza mais a dimensão dos Comportamentos técnicos 

operacionais, do que o sexo feminino. E o sexo feminino valoriza mais a 

dimensão Planeamento de actividades.  

Estes resultados podem ser explicados, pelo facto de os rapazes serem 

significativamente mais activos, e dispensarem um maior tempo de prática 

em actividades intensas/vigorosas, do que as raparigas, que tendem a 

praticar desportos de intensidade moderada e vigorosa, como Gomes 

(2007), afirma no seu estudo quando compara a actividade física entre 

adolescentes do concelho de Barcelos. E ainda, de acordo com Villwock e 

Valentini (2007) e Valentini (2002), o sexo masculino considera-se mais 

competente a nível motor do que o sexo feminino. 

Quanto ao resto das dimensões, para a variável independente sexo, não 

existem diferenças nas suas percepções, tal como Valentini (2002) defende 

no seu estudo as percepções de competência de rapazes e raparigas são 

semelhantes. 
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Ao analisarmos a variável independente idade verificamos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões estudadas. 

O mesmo acontece num estudo elaborado por Valentini (2002), em que os 

seus resultados sugerem que indivíduos de diferentes idades evidenciam 

percepções de competência similares. 

Em relação às variáveis independentes, habilitações literárias, formação 

específica, formação complementar e anos de experiência profissional 

verificamos que não existem diferenças estatisticamente significativas.  

Semelhantes resultados foram encontrados no estudo de Franques et al 

(2003), em que o nível de instrução educativa não teve qualquer influência 

nos resultados obtidos no seu estudo em que relaciona a busca de 

sensações como um factor comum em indivíduos dependentes de opiáceos 

e de indivíduos praticantes de desporto de alto risco.  

Relativamente à formação num estudo feito por Andrade (2009), sobre a 

importância atribuída, auto-percepção e necessidades de formação do 

treinador de basquetebol sobre os conhecimentos e competências 

profissionais, o autor verifica que os treinadores necessitam de maior 

formação ao nível dos conhecimentos que das competências profissionais.  

Estes resultados são contrários ao nosso estudo, onde não existem 

diferenças estatisticamente significativas tanto para a formação específica 

ao longo da sua licenciatura/mestrado bem como para a formação 

complementar após a sua formação inicial. Januário et. al (2009), 

evidenciam que os professores necessitam de formação em todas as áreas 

especificas de forma a actualizarem os seus conhecimentos e  a terem uma 

melhor percepção para a sua leccionação. 

Os valores obtidos, no nosso estudo,  surgem em grande parte devido  aos 

técnicos que não tiveram formação específica em DA durante a sua 

formação académica, mas que acabaram por ter formação complementar 

nas áreas de DA através de cursos de monitores de ADA junto a empresas 

ou federações e/ou fizeram formações através de jornadas 
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científicas/acções de formação. Deste modo, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os técnicos que tiveram formação 

específica ou formação complementar no que concerne à percepção de 

risco, sendo esta elevada para ambos os casos, ou seja, o nível de 

exigência técnica é bastante elevado, quer numa situação quer noutra, 

podendo isto significar que os técnicos sentem-se bastante preparados para 

lidar com as situações de risco que possam acontecer nas suas ADA. 

Quanto aos anos de experiência profissional, não existem diferenças 

estaticamente significativas. Nos três casos, com diferentes anos de 

experiência, os técnicos apresentam elevadas médias de percepção de risco 

e segurança. Podemos afirmar numa tentativa de justificar e perceber estes 

resultados que os técnicos sentem realmente ter conhecimentos sobre todo 

o enredo ao qual as ADA estão envolvidas. 

Conclusões contrárias, chegou, Andrade (2009), quando afirma que 

treinadores com menos experiência sentem-se menos competentes do que 

os treinadores com maior experiência. 

Era de esperar que, quanto maior fossem os anos de experiência 

profissional de um indivíduo maior fosse a sua percepção de risco e 

segurança. Contudo o que verificámos no nosso estudo é que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes anos de 

experiência profissional. Estes dados podem ser justificados pelo facto de 

não termos muitos indivíduos que possuem mais de 10 anos de experiência, 

em que a sua percepção de risco e segurança seja diferenciada. O que 

acontece é que nos três grupos de anos de experiência profissional por nós 

balizado, os anos de experiência são próximos, o que pode influenciar o 

facto de estes terem percepções idênticas. No entanto, o valor da média da 

percepção é elevado.  

Na tentativa de justificar pormenorizadamente os resultados, acrescentamos 

que tanto licenciados como mestrandos, com poucos anos de experiência ou 

muitos, encontram-se bem preparados para lidar com situações de risco nas 

suas actividades e tem grandes noções de percepção de risco e segurança 
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em ADA. 

Neste sentido, somos levados a admitir que estas quatro variáveis não 

influenciam a percepção de risco e segurança em ADA. 

Perante este facto, aceitamos a hipótese nula H02, pois existem correlações 

estatisticamente significativas entre os distintos sexos. 

As hipóteses H03, H04, H05, H06 e H07não podem ser aceites pois não existe 

correlação estatisticamente significativa entre as diferentes idades, 

habilitações literárias, formação específica em DA, formação complementar 

em DA e anos de experiência profissional e as dimensões do instrumento. 

Enquanto que, independentemente das outras variáveis por nós definidas, a 

percepção de risco e segurança continua a ser a mesma, os técnicos 

apenas tem percepções diferentes de risco e segurança em ADA quando 

comparados os géneros. 
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1 - CONCLUSÕES  

Chegado este momento e tendo em conta as naturais limitações de ordem 

metodológica e as dificuldades encontradas ao elaborar um trabalho desta 

natureza, o estudo de investigação realizado, baseado nos resultados 

obtidos e nos objectivos inicialmente propostos, permitiu retirar as seguintes 

conclusões: 

(I) Os técnicos em estudo parecem evidenciar um elevado nível de 

percepção de risco e segurança nas ADA, relativo às cinco 

dimensões do modelo, pois avaliam e valorizam os factores que 

influenciam a organização das suas actividades de forma elevada. 

 

(II) Ainda no que se refere ao modelo desenvolvido para a avaliação 

da percepção dos técnicos, concluímos que a estrutura factorial 

proposta é boa e aceitável, uma vez que os resultados 

encontrados indicam que a variância comum e a consistência 

interna são suficientes para a validação do modelo.  

 

(III) Quanto à influência das variáveis independentes dos técnicos na 

percepção que os mesmos têm sobre o risco e segurança nas 

ADA, os resultados evidenciam que apenas a variável sexo 

influencia a percepção de risco e segurança nas ADA. Logo, 

quando avaliamos a percepção de risco e segurança nas ADA 

apenas estaremos condicionados pela variável dependente do 

sexo. Concluindo que as outras variáveis não possuem poder 

discriminatório para percepção de risco e segurança, quando em 

contexto de ADA. 

 
Após finalizado este estudo, podemos concluir que os inquiridos tem 

elevadas percepções de risco e segurança nas ADA, independentemente da 

idade, de possuírem licenciatura ou mestrado, da sua formação específica 

em DA, da sua formação complementar em DA e dos seus anos de 
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experiência profissional. Assim, constatamos que apenas o sexo do 

indivíduo influencia na percepção de risco e segurança nas ADA.  

Quanto ao nível de exigência técnica imposto para o ensino de DA, 

concluímos que a amostra da nossa investigação  revela que os indivíduos 

são competentes na realização das suas actividades e que as encaram com 

a maior das responsabilidades, nunca descorando dos devidos 

procedimentos de segurança. 

Ou seja, podemos concluir que os técnicos estão preparados para lidar com 

situações de risco e são capazes de proporcionar actividades em segurança. 

 

2 - PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 

As investigações futuras nesta área poderão: 

(I) Estudar a percepção de risco e segurança nas ADA por parte dos 

participantes; 

(II) Observar de forma sistemática os comportamentos dos 

participantes nas ADA, para identificar as suas percepções 

perante condições diferentes. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIOS 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
PERCEPÇAO DE RISCO E SEGURANÇA NAS ACTIVIDADES DE DESPORTO 

AVENTURA 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES  
E ALTO DOURO 

  
MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÂO FÍSICA 

NO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

  
 

Este questionário pretende a recolha de dados para um estudo de natureza académica (Tese de 

Mestrado no Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário). 

  

  

Com a presente investigação é nosso objectivo estudar e identificar a percepção de risco e 

segurança que os futuros profissionais/técnicos de desporto têm nas actividades de desporto 

aventura, relativamente às seguintes dimensões Condições Físicas do Meio 

Envolvente/Conjuntura, Equipamento/Material, Comportamentos Técnicos Operacionais, Grupo e 

Características Individuais dos Participantes. 

  

  

Este questionário é anónimo e confidencial, pelo que será integralmente assumido por nós que 

os resultados finais nunca identificarão as pessoas e/ou as organizações inquiridas. 

  

  

A sua resposta é importante. Ficaremos muito gratos se tiver a amabilidade de responder a todas 

as questões, pois, o tempo estimado de preenchimento não ultrapassa em muito os 3 minutos. 

  

Muito obrigado pela sua colaboração 

  
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

DEPARTAMENTO DE DESPORTO 

Vânia Sá 

Tel. 919772796  email: vaniatwins@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Na planificação de actividades de desporto aventura em meio natural, por vezes, é 

fundamental verificar as condições meteorológicas. 

 
1 2 3 4 5 

2- A falta de concentração dos participantes durante a instrução para a tarefa deve ser 

compensada com uma maior atenção do técnico/monitor durante a realização da mesma. 

 
1 2 3 4 5 

3- A hora do dia em que decorre uma actividade de desporto aventura em meio natural, 

não é determinante para a segurança da mesma. 

 
1 2 3 4 5 

4- A inspecção periódica aos materiais e equipamentos de desporto aventura só deve ser 

feita desde que os mesmos interfiram na segurança dos praticantes. 

 
1 2 3 4 5 

5- Independentemente das condições climatéricas e meteorológicas, os cuidados a ter na 

preparação de uma actividade de desporto aventura em meio natural deverão ser sempre 

os mesmos. 

 

1 2 3 4 5 

6- A alteração dos planos iniciais da actividade só deverá ser executada quando estão em 

causa questões de segurança. 

 
1 2 3 4 5 

7- Os planos de salvamento e técnicas de resgate só deverão ser treinados nas situações 

em que as dificuldades de acesso são elevadas. 

 
1 2 3 4 5 

8- Uma anterior experiência traumatizante de um participante, vai influenciar o seu estado 

emocional durante a prática de futuras actividades. 

 
1 2 3 4 5 

9- Nem sempre a época do ano tem influência no planeamento de uma actividade de 

desporto aventura em meio natural. 

 
1 2 3 4 5 

10- A ocorrência de um eventual acidente deverá estar afastada do pensamento de quem 

enquadra uma actividade de desporto de aventura. 

 
1 2 3 4 5 

11-Na planificação de actividades de desporto aventura em espaços naturais com 

pequenos grupos é fundamental informar sempre as autoridades locais (ex. bombeiros). 

 
1 2 3 4 5 

12- Prever a duração de uma actividade desporto aventura em meio natural é um factor 

determinante para a segurança da mesma. 

 
1 2 3 4 5 

13- Ao verificar-se que existe material danificado, poderá o mesmo ser utilizado, desde 

que não interfira directamente na segurança dos praticantes. 

 
1 2 3 4 5 

14- Sempre que se enquadram actividades de desporto aventura deve-se identificar e  1 2 3 4 5 

PERCEPÇÃO DE RISCO E 
SEGURANÇA NAS ACTIVIDADES DE 

DESPORTO AVENTURA 

  
 

As seguintes afirmações referem-se às dimensões da Percepção de Risco e Segurança nas 
Actividades de Desporto Aventura. 

Para cada afirmação indique o seu grau de concordância relativamente ao conteúdo da mesma, 
assinalando a opção que mais se adequa às suas percepções e opiniões. 

Não existem respostas certas ou erradas, apenas pedimos que escolha a posição que mais se 

aproxima da sua. 

Se Discorda Totalmente com a afirmação, assinale com uma circunferência em torno do número 
1. 

Se Concorda Totalmente com a afirmação, assinale com uma circunferência em torno do número 
5. 

Pode assinalar qualquer um dos números intermédios (de 1 a 5) que melhor corresponde à aquilo que sente. 

Discordo 
Totalmente 

Concordo 
Totalmente 



 

 

avaliar todos os elementos de risco. 

15- Perante uma situação de elevado risco, deve-se abortar a actividade.  1 2 3 4 5 

16- Ao planificarmos uma actividade de desporto aventura em meio natural é fundamental 

ter em conta as facilidades de acesso, para situações em que seja necessária a 

assistência médica. 

 

1 2 3 4 5 

17- Perante praticantes experientes a atenção do técnico/monitor deverá manter-se 

elevada. 

 
1 2 3 4 5 

18- No final de uma actividade de desporto aventura não é fundamental verificar se há 

danos no material utilizado. 

 
1 2 3 4 5 

19- Os acidentes só acontecem porque geralmente os técnicos de desporto aventura não 

dominam as variáveis ambientais e as condições climatéricas. 

 
1 2 3 4 5 

20- A actualização e aperfeiçoamento das técnicas de segurança, deve ser feita 

regularmente. 

 
1 2 3 4 5 

21- A planificação de uma actividade de desporto aventura em meio natural deve ser 

sempre feita com a devida antecedência. 

 
1 2 3 4 5 

22- Na planificação de actividades desporto aventura em espaços naturais com grupos 

numerosos é fundamental informar sempre as autoridades locais (ex. bombeiros). 

 
1 2 3 4 5 

23- Antes de uma qualquer actividade de desporto aventura deve-se sempre inspeccionar 

o estado do material. 

 
1 2 3 4 5 

24- Para a realização, com plena segurança, de actividades de desporto aventura em 

espaços naturais é sempre necessário ter um profundo conhecimento dos locais de 

prática. 

 

1 2 3 4 5 

25- Sempre que ocorre um acidente a responsabilidade deverá ser atribuída ao 

monitor/técnico da actividade. 

 
1 2 3 4 5 

26- Perante ocorrências relativas a falhas de segurança é fundamental esquece-las o mais 

rapidamente possível. 

 
1 2 3 4 5 

27- Na planificação de actividades de desporto aventura em espaços naturais é 

fundamental elaborar sempre planos de salvamento e evacuação. 

 
1 2 3 4 5 

28- Para tarefas de dificuldades distintas a atenção do monitor e prestação de apoio 

deverá ser sempre a mesma. 

 
1 2 3 4 5 

29- Os seguros de acidentes pessoais dos participantes são fundamentais para a 

concretização em segurança de actividades de desporto aventura. 

 
1 2 3 4 5 

30- Antes de uma actividade de desporto aventura deve realizar-se sempre um briefing de 

segurança. 

 
1 2 3 4 5 

Muito obrigado pela sua colaboração 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sexo:  

Feminino  

Masculino  

 

Idade  

 Anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitações Literárias  

Tem alguma formação específica 
em actividades de desporto 
aventura? Se sim, indique qual: 

 

Tem alguma formação 
complementar em actividades de 
desporto aventura? Se sim, 
indique qual: 

 

Anos de experiência 

profissional: 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   

MUITO OBRIGADO PELA SUA 
COLABORAÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


