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Resumo 

O objetivo deste estudo foi traçar o perfil do estado de humor de praticantes do surfe. Para isso, foi 

aplicado o questionário (POMS) com 65 itens, em 50 praticantes do esporte, momentos antes de iniciar a 

prática do surfe. Com os dados recolhidos, realizou-se uma análise estatística descritiva onde os 

resultados mostram benefícios, pois a dimensão de vigor relacionando com a energia e o fator psicológico 

se sobrepõe. Contudo, este artigo busca compreender e traçar o perfil de estado de humor dos praticantes 

de surfe, ressaltando a importância da pratica do surfe como forte aliado na busca por um melhor bem 

estar e qualidade de vida. 

Palavras-chave: Surfe, Estado de humor, Lazer. 
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INTRODUÇÃO 

O surfe é um esporte de aventura que propicia aos seus praticantes a sensação de 

bem estar, superação e lazer, além de integrar com o meio ambiente, sendo também uma 

prática em que exige hábitos saudáveis de seus praticantes. Os praticantes “[...] 

encontram momentos de emoções, de sensações, de contatos físicos que os levam a 

momentos de prazer intenso, proporcionando sentimentos de fusão com o mundo” 

(COSTA, 2000).   

É muito comum observarmos o surfe sendo praticado pelos adolescentes e 

jovens, a partir desta prática, enxergamos a influência dos princípios, valores sociais, 

morais e éticos desse esporte que devem ser empregados no dia a dia e no contexto em 

que esses jovens estão inseridos. Possibilitando também o desenvolvimento de 

habilidades de concentração e coordenação motora, fundamentais para o 

desenvolvimento físico, psicológico e para o processo educacional (LIMA, 2012). 

Além de proporcionar ao praticante o contato direto com o meio ambiente ensinando 

valores de preservação e amor à natureza, não só para os que praticam o esporte há mais 

tempo, mas essencialmente para as crianças que desejam iniciar na prática do esporte.  

Buscando o entendimento que toca o desafio da preservação ambiental para um 

novo tempo de sustentabilidade é necessário à mínima percepção dos fenômenos 

ambientais. Na prática do surfe, todavia a simples noção de como se formam as ondas 

ou mesmo a direção dos ventos, remete os surfistas a se religarem ao meio ambiente, 

assim aguçando os sentidos da percepção sobre as relações naturais (MALAVOLTA, 

2007). 

Para constatar, Parkinson (2008) fala que o surfe pode trabalhar também a mente, pois 

alguns praticantes se preocupam com o local onde é praticado, trazendo iniciativas 

ecológicas que podem fazer mudanças no mundo.  

Para Tani (1996), o esporte enquanto conteúdo de educação física escolar ou não 

escolar tem como objetivo primordial a aquisição de habilidades e conhecimentos, e sua 

prática ao longo da vida, visa o bem-estar e a qualidade de vida. 
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Entre essas habilidades e conhecimentos, destacamos o desenvolvimento do equilíbrio, 

reflexo e coordenação motora, trabalho e fortalecimento de todos os músculos do corpo, 

principalmente costas, braços e pernas (IBRASURF, 2013). 

Martins (2009) acredita que com riquíssimo repertório de movimentos, uma recente 

ascensão, o mercado que se apropria da sua estética e a valorização da natureza presente em sua 

realidade, são fatores que agregam ao surfe singularidade para uma aula de Educação Física completa. 

E, para além dos espaços escolares, o litoral do Espírito Santo possui extensão 

de 411 km, a qual corresponde a 5% da costa brasileira (Incaper, 2010), que já é 

utilizado para o lazer e para prática de várias modalidades esportivas entre elas está o 

bodyboard e o surfe. Ambiente esse que pode ser utilizado para os fins educacionais 

seja ele na prática de algum esporte especifico ou não, algo que já vem sendo praticado 

por alguns projetos espalhados pela orla capixaba. 

A melhora da autoestima também é um efeito conhecido da atividade física. 

Pesquisas realizadas demonstram que pessoas submetidas às atividades de preparação 

física aumentavam a sensação de bem-estar e outras melhoravam sua vida social. 

(RATEY, 2002 apud NETO & WENDHAUSEN, 2010). 

Muito se dá pelo fato de ser um esporte individual, mas não individualista, onde ainda 

assim é praticado em grupo o que acaba estimulando essa integração social fator esse 

que contribui em grande parte nessa sensação de bem estar mental. Entendendo a 

socialização como um processo pelo qual as pessoas adquirem comportamentos e 

crenças ou a cultura do meio social onde elas vivem, sendo a família, pares, 

comunidade, escola, meios de comunicação, sistema de leis, normas e crenças sociais, 

respectivamente as principais fontes de socialização (ARNETT, 1995, p. 519-533 apud 

RAMOS et al.,2014, p. 822). 

          Nesse sentido Samulski (2002), acredita que a motivação para praticar atividade 

física pode ser definida como a totalidade de fatores, que determinam a atualização de 

formas de comportamento dirigido a um determinado objetivo, caracterizada como um 

processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, que depende da interação de fatores 

pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). Essa teoria afirma que a motivação é 

determinada por fatores que não dependem apenas do indivíduo, havendo intervenção 

também do meio social, estando o nível de ativação para determinada atividade aliado 
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aos fatores do comportamento como as intenções, interesses motivos e metas para a 

atividade. 

 

Para Werneck (2003) o estado de humor pode ser entendido como um estado 

psicológico composto por sentimentos positivos e negativos, que podem ser mensurados 

pelo POMS, que variam em intensidade e duração, sendo um indicador do bem-estar 

psicológico. 

Diante tais considerações, este artigo tem como objetivo relacionar a partir da prática do 

surfe, compreender e traçar o perfil de estado de humor de praticantes desta atividade 

física. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em duas praias na região litorânea da grande Vitória 

(ES), que é composta pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, 

Vila Velha e Vitória. O questionário foi aplicado na praia do Ulé, localizada no 

Balneário de Ponta da Fruta em Vila Velha e na praia de Solemar que é localizada no 

Balneário de Jacaraípe na Serra.  

Segundo os próprios surfistas essas são umas das melhores e mais adequadas praias para 

tal prática na região. Para a prática do surfe são necessários diversos fatores naturais e 

devido aos fatores positivos dessas praias como o vento, poucos banhistas, boa 

formação e tamanho das ondas, elas são extremamente visadas e utilizadas, trazendo um 

grande número de praticantes. 

Os voluntários selecionados para a pesquisa foram aqueles que têm o costume de 

praticar o surfe como lazer, para um bem estar físico e mental prazeroso, levando em 

conta a prática regular e não só como um esporte da moda. 

Os pesquisadores explicaram aos voluntários todos os procedimentos envolvidos 

no estudo e, caso concordassem em participar, seriam submetidos a responder o 

questionário POMS (Perfil de Estado de Humor – Profile of Mood States), desenvolvido 

por McNair et al. (1971), no qual o seu objetivo é a avaliação do estado de humor. Ele é 
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composto por seis dimensões (Vigor como ponto positivo de humor, e como pontos 

negativos, Raiva, Confusão mental, Depressão, Fadiga e Tensão), as quais são 

constituídas por 65 itens avaliados em uma escala de 0 (nada) a 4 (extremamente) onde 

o voluntário deve anotar como se sente em relação a cada adjetivo.  

O distúrbio total de humor (DTH) é calculado pela soma dos fatores negativos, menos o 

fator positivo, sendo uma medida global do distúrbio de humor. (TERRY & LANE, 

2000 apud WERNECK e NAVARRO, 2011). 

O instrumento foi respondido de maneira voluntária e anônima momentos antes 

de entrarem na água para a prática do surfe. A organização dos resultados obtidos em 

cada dimensão resulta em um gráfico, possibilitando avaliar o perfil do humor do 

praticante do surfe.  

 

RESULTADOS 

Através dos 50 questionários aplicados com os surfistas durante a pesquisa, 

obtivemos resultados positivos nos escores que representam o bem estar e qualidade de 

vida. 

Nos escores de Tensão e Ansiedade foram obtidos 28 pontos, no item Depressão 

obtivemos 148 pontos, para Raiva e Hostilidade 169, no item Fadiga 136 pontos. 

Entretanto para Vigor obtivemos a maior pontuação, com um índice de 1232, em 

seguida não houve indicio de confusão mental e obtivemos pontos negativos no 

distúrbio total de humor. Mostrando que a prática desportiva na água além de elevar a 

autoestima do individuo, minimiza os transtornos psíquicos e de humor, trazendo pontos 

positivos e benefícios no dia a dia dos praticantes. 

Os resultados são apresentados conforme a figura. 
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Figura 1 – Perfil do Estado de Humor dos praticantes de surfe. 

 

DISCUSSÃO 

Diante dos seis fatores categorizados (Tensão, Raiva, Depressão, Vigor, Fadiga 

e Confusão Mental) no questionário de POMS (Profile of Mood States) e a partir de 

uma mensuração estatística feita pela soma de todos os adjetivos presentes no 

questionário, constatou-se que o distúrbio total de humor e tensão foram negativos, o 

vigor sendo o único ponto que apresenta aspecto humoral positivo, obteve o valor mais 

alto onde se conclui que a prática do surfe oferece estados de energia, animação e outros 

benefícios a seus praticantes. 

O perfil do indivíduo é caracterizado pela forma em que o resultado se mostra 

em um gráfico de linhas. O vigor aparece acima de todas as outras subescalas, é 

chamado de iceberg, devido ao desenho apresentado no gráfico. Ele é um dos melhores 

medidores de sucesso atlético, sendo ele o fornecedor dos níveis das subescalas 

(SCHMITT, 2010 apud ACKEL, 2001).  

Dessa maneira, com os dados que obtivemos e com seus resultados fica evidente que os 

surfistas apresentam menos sintomas de estados negativos de humor, depressão, raiva e 

estresse, do que os fatores positivos. 

Independente dos significados que cada praticante atribui à prática do surfe e que 

influenciam em seu estado de humor, seja a superação de desafios, convívio com 

amigos, lazer, estilo de vida, a saúde, o bem-estar e principalmente, o contato com a 
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natureza, que esses conhecimentos e habilidades adquiridos em sua prática sejam 

reflexos no dia a dia de cada um. E claramente a permanência dos avaliados nessa 

prática demonstra que o estado de energia, vigor físico e psicológico realmente são 

benéficos na prática do esporte.  

Além do questionário ter sido aplicado momentos antes de cada voluntário 

iniciar o exercício, isso faz afirmar o quanto essa prática é benéfica para cada praticante, 

pois mostra que ele retorna para o mar seja qual for a sua motivação mesmo ela sendo 

influenciada por fator pessoal ou o meio social. 

A atividade física realizada na água, que tem como fator positivo o contato com 

a natureza, no caso do surfe que o praticante desliza sobre a água em cima de uma 

prancha, traz ao individuo uma sensação de tranquilidade, assim como eles mesmos 

relataram, como pontos interessantes observados durante a pesquisa, os praticantes 

diziam estar satisfeitos e tranquilos só de estar em contato com a praia, a areia, olhar a 

vista, assim como relatou um surfista:  

 

“O surfe traz uma paz de espirito, tranquilidade, olhe para esse mar, 

tem como não ficar bem?” 

 

Através dessa aproximação o individuo passa a se preocupar também com as questões 

ambientais ao seu redor, sempre zelando por preservar as praias, sendo as praias mais 

bonitas e paradisíacas também um dos critérios para a prática do esporte. O surfe acaba 

se tornando também um meio de cuidado, zelando pelo local do momento de 

descontração e lazer. 

 

Segundo Werneck & Navarro (2011) diferentes tipos e intensidades de atividade física 

têm o potencial de melhorar o humor, desde que esteja adequada à individualidade do 

praticante, seja praticada num ambiente agradável e de forma prazerosa. O benefício 

psicológico do exercício está na dependência de uma interação ótima entre o praticante, 

as características do exercício e do ambiente. 

No surfe, especificamente, essa variabilidade motivacional pode ser demonstrada como 

no caso de muitos adeptos procurarem o esporte com objetivo de sociabilização, isto é, 
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impulsionados pelo desejo de estar com os amigos. No entanto, para Amaral e Dias 

(2008) sua prática pode assumir outros interesses, como o gosto em desenvolver 

regularmente uma atividade física, passando a realizar as suas sessões de surfe sozinho, 

independente da presença de amigos, o que anteriormente era um fator indispensável. 

A partir do momento em que o gosto de desenvolver qualquer atividade física é 

incorporado pelo sujeito, podemos perceber o quão benéfico isso será para ele, pois o 

hábito de realizar atividades físicas regulares dá ao sujeito uma melhor qualidade de 

vida, diminuindo os fatores de risco de doenças cardiovasculares, melhorando a postura, 

diminuindo o nível de estresse, percebe-se uma melhora na autoestima e aumento da 

coordenação motora.  

O praticante precisa aprimorar aptidões motoras e físicas para surfar, mesmo um 

individuo com um sistema motor bem desenvolvido, a aplicação para o surfe se torna 

complexa, pois ficar em pé em uma prancha, saber mergulhar para “furar” a onda, 

requer do praticante uma ampla coordenação motora e um tônus muscular. Através da 

pratica e do treinamento a coordenação motora fina e grossa se tornam mais eficazes, 

onde tais habilidades refletem no cotidiano de cada um e que poderiam ser transportas e 

aprimoradas didaticamente em aulas de Educação Física, utilizando claro de outros 

instrumentos como skate ou slackline. 

 

Dentro do contexto de qualidades físicas, o surfe é uma modalidade diversificada onde 

se utilizam várias capacidades motoras dependendo do momento da prática, seja 

remando contra a arrebentação ou quando se está surfando a onda. Assim cita, Brito e 

Lima (2009): 

 

As principais capacidades são equilíbrio, resistência aeróbica e muscular 

localizada, flexibilidade, agilidade, forças dinâmicas e de explosão. A força é 

fundamental para a prática do surfe, pois melhora sua técnica. Trabalhar tais 

capacidades físicas faz com que o surfe seja prazeroso.   

 

Outro fator importante é a melhora da condição cardiorrespiratória, trazendo ótimos 

benefícios à saúde, em outras práticas e também para as aulas de educação física, aonde 

os alunos com melhor condicionamento físico podem realizar atividades como correr, 
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saltar e jogar com mais facilidade e por um maior período de tempo, gastando menos 

energia e tendo uma resposta fisiologia melhor em relação aos alunos sedentários. 

Esse fator também contribui no social e na construção da personalidade, pois segundo 

Castardeli (2012) as vivências dos esportes individuais em relação ao conteúdo das 

aulas de Educação Física escolar favorecem a formação da personalidade e identidade 

dos estudantes.   

Além disso, pessoas que realizam melhor as atividades se sentem mais vigorosas e mais 

dispostas a praticar outras modalidades, sejam elas coletivas ou individuais.  Para Ratey 

(2002), atividades que proporcionam a melhora do equilíbrio e coordenação, reduzem a 

timidez e aumentam a capacidade de fazer amigos. Segundo ele, “essas atividades [...] 

fortalecem as redes neurais no cerebelo, que é a área responsável pelo equilíbrio e a 

coordenação motora, mas também pela coordenação de nossas interações sociais”. 

Para além dos praticantes assíduos, no Espírito Santo podemos citar um projeto 

muito importante e pouco conhecido, localizado na praia de Jacaraípe, que visa 

proporcionar a pessoas com necessidades especiais a prática do surfe. 

Criado pela escolinha Moulin Surf School, o projeto AMAS (Atividade Motora 

Adaptada ao Surfe), teve inicio em 2006, com a iniciativa do professor de Educação 

Física Juliano Moulin, que busca através da pratica do surf, ajudar crianças e pessoas 

com necessidades especiais a desenvolver um melhor sentido de coordenação, 

naturalidade, equilíbrio e a socialização. 

Através do projeto AMAS a escola de surfe pode ter o prazer de ajudar meninos e 

meninas que tem entre seis a trinta e cinco anos de idade, o projeto tem como parceiros 

a Associação Pestalozzi, o Centro de Educação Infantil de Jacaraípe e a própria 

comunidade (Projeto AMAS, 2006). 

O projeto mostra que o surfe é uma atividade que pode ser realizada por todos, 

passando uma visão não só de qualidade de vida, mas o contexto da inclusão, ética e 

moral. 

Então por que não utilizar o exemplo do projeto para além das praias e levá-lo à Escola? 

Afinal os portadores de necessidades especiais, geralmente são os alunos que não 

participam e não vivenciam as aulas de Educação Física, tendendo a se inibir e se 
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excluir socialmente. Segundo MARTINS (2009) com um projeto de Surfe na Escola, todos meios 

utilizados no processo educativo entram em vigor, e ainda incitam a criatividade e a renovação da ação 

do professor, de forma a estimular a pesquisa e o interesse do aluno que percebe o ambiente inovador 

sendo criado, resultando em conhecimentos que são somados a cultura de movimento daquelas 

crianças, espontaneamente.  

O papel da Educação Física na Escola é formar o aluno e promover a ele o desenvolvimento físico, 

motor, dentre outros seja ele portador de necessidades especiais ou não. Fazendo assim com que o 

sujeito possa se inserir no meio social em que vive.  

 

CONCLUSÃO  

Diante os objetivos traçados nesta pesquisa e aplicação dos questionários 

momentos antes da prática dos voluntários, podemos observar que os fatores de humor e 

os benefícios que o surfe propicia são importantes para que o praticante mantenha 

motivação e o vinculo com o esporte. 

Então, constatamos que todas as sensações que o surfe pode propiciar ao seu 

praticante buscando incitar de alguma forma a partir das qualidades e benefícios desse 

esporte não apenas como uma prática imposta, mas sim, prazerosa para que crianças, 

jovens e adultos colham frutos sejam eles relacionados à saúde, lazer, ambiental e 

dentre outros já citados anteriormente na busca por um melhor bem estar e qualidade de 

vida. 

Portanto Neto & Wendhausen (2010) acreditam que para as crianças e 

adolescentes, o esporte pode tornar-se um grande aliado pedagógico, isso porque 

desenvolve as habilidades motoras, essenciais para a alfabetização, físicas, pois auxilia 

no desenvolvimento e crescimento dos mesmos e psicológico porque desenvolve 

algumas competências como a cooperação, a interação com o outro e com a natureza e a 

elevação da autoestima, aspecto tão importante para a construção de sua identidade 

social. 

As razões para a prática de esportes na natureza – entre os quais o surfe – se encontra, 

basicamente, na busca por emoções corporais intensas, no desafio pessoal, no contato 
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com a natureza e nos relacionamentos interpessoais (EXTREMERA, RICO, 2008 apud 

AMARAL & DIAS, 2008). 

Enfim, com suas características e a partir de seus benefícios ligados diretamente ao 

movimento e de forma que possa contribuir na vida de quem prática e agregar valores, o 

surfe, assim como os esportes em geral, a dança, a ginástica, entre outros, mostra-se 

como uma possibilidade de conteúdo a ser utilizado nas aulas de Educação Física, 

aproveitando-se de toda extensão litorânea ou então utilizando de instrumentos que 

desenvolvam habilidades e conhecimentos presentes no surfe. 
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