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Resumo 
 

A presente dissertação de mestrado teve como objetivo principal verificar se será possível 

incluir o surf como modalidade alternativa a abordar no 3.º ciclo do ensino básico. Para 

que tal seja possível, procurou-se perceber se os alunos estariam motivados a ter aulas de 

surf em Educação Física e se os professores desta disciplina estariam disponíveis para ter 

formação específica sobre surf de modo a poderem lecionar esta modalidade. 

Tendo como amostra um conjunto de 294 alunos do 3.º ciclo do ensino básico e 23 

professores com responsabilidades neste nível de ensino verificou-se, após tratamento 

quantitativo dos dados no software IBM SPSS, que a grande maioria dos alunos (173) se 

sentiriam seguros a praticar surf na escola e que cerca de 247 dos alunos inquiridos 

gostariam de praticar surf no âmbito da disciplina de Educação Física, reconhecendo no 

surf uma modalidade que contribui para o seu desenvolvimento físico (199 alunos). 

Quanto aos professores, apesar de 15 dos 23 inquiridos não terem praticado surf, 22 

mostram concordância em que a modalidade seja incluída no currículo do 3.º ciclo do 

ensino básico, estando 19 destes docentes disponíveis para ter formação na área. 

O presente estudo possibilitou ainda verificar uma possível ausência de estudos que 

englobem em simultâneo aspetos relacionados com a motivação dos alunos em quererem 

ter aulas de surf e com uma implementação prática da modalidade em aula. 

 

Palavras-chave: Surf (ensino), motivação intrínseca, 3.º ciclo do ensino básico, 

Educação Física 
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Abstract 
 

Title: Study about the implementation of surf on the 3rd cycle Physical Education 

program.  

The present master's dissertation had as main objectives to verify if it will be possible to 

include surf as an alternative sport to be taught in the 3rd cycle of basic education. For 

this to be possible, it was sought to understand if the students would be motivated to take 

surf classes in Physical Education and if the teachers of this discipline would be available 

to have specific training on surfing to be able to teach this sport. 

Having a sample of 294 students from the 3rd cycle of basic education and 23 teachers 

with responsibilities at this level of education, it was verified after quantitative treatment 

of the data in the IBM SPSS software that the great majority of the students (173) would 

feel safe to practice surfing at school and that about 247 of the students surveyed would 

like to surf in Physical Education, recognizing in surf a sport that contributes to their 

physical development (199 students). Regarding teachers, although 15 of the 23 

respondents did not practice surf, 22 show agreement that the modality be included in the 

curriculum of the 3rd cycle of basic education, with 19 of these teachers available for 

receiving formation in the area. 

The present study also made it possible to verify a possible absence of studies that 

encompass simultaneously aspects related to the motivation of the students in wanting to 

take surf classes and with a practical implementation of the modality in class. 

 

Keywords: surf (teaching), intrinsic motivation, third cycle of basic education, Physical 

Education 
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1. Introdução 
 

O surf enquanto modalidade tem tido um incontornável crescimento a nível mundial 

e nacional, com cada vez mais praticantes amadores e profissionais; contudo, para esse 

crescimento nacional da modalidade, é quase nulo o contributo das escolas uma vez que 

a disciplina de Educação Física, no Ensino Básico, não contempla o surf enquanto 

modalidade a ser abordada.  

Mas tal não implica a completa exclusão da modalidade: a Escola E.B. 2/3 de 

Matosinhos tem apostado há alguns anos em modalidades aquáticas num projeto TEIP 

(Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) nas variantes surf e bodyboard, com 

resultados positivos; e, apesar de este estabelecimento de ensino ser um caso específico, 

tal iniciativa levou a questionar porque não poderia essa experiência ser proporcionada 

pela disciplina de Educação Física, ou seja, porque não pode ser lecionado o surf nessa 

disciplina?  

Por isso, o principal objetivo deste estudo é sustentar a inclusão do surf como 

desporto passível de ser abordado nas aulas de Educação Física, incluindo-o no currículo 

da disciplina, como modalidade alternativa. Este é o objetivo fundamental, que se 

desdobra noutros objetivos: 

 

1. Identificar, na literatura, as finalidades da prática de Educação Física; 

2. Identificar os benefícios da prática do Surf na saúde geral dos adolescentes;  

3. Avaliar a evolução da prática do Surf na última década, em Portugal;   

4. Relacionar os objetivos do Surf com os objetivos propostos pelo Ministério da 

Educação para a prática de Educação Física, em geral;   

5. Avaliar a disponibilidade dos docentes de Educação Física para obterem 

formação e lecionarem a prática do Surf; 

6. Avaliar a motivação dos alunos para a prática do Surf. 

 

Será possível essa introdução do surf no currículo? Estão reunidas as condições 

para o fazer? O que falta fazer? São outras questões a que procurarei dar resposta nesta 

dissertação de mestrado. 
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1.1. Enquadramento 
 

1.1.1. Apontamentos sobre a História do Surf 

 

1.1.1.1. Origem e desenvolvimento 

 

Ao falar-se na origem do surf é comum encontrar-se nas praias de águas claras do 

Havai o seu local de nascimento (Warshaw, 2010, p. 18). Contudo, em 1987, Filipe Pomar 

sugeriu que teria sido no território do atual Peru que o surf teria nascido, vendo no 

caballito (que supõe ter sido inventado em 3000 a.C.) o antepassado mais remoto das 

modernas pranchas de surf, sendo utilizado para a atividade piscatória e como 

divertimento (Warshaw, 2010, pp. 19-21). Tendo ainda por base a travessia do Pacífico 

efetuada por Thor Heyerdahl em 1947, feita numa “balsa-long raft, which he named the 

Kon Tiki”(Warshaw, 2010, p. 21), Pomar tomou como correta a teoria cunhada por 

Heyerdahl no século XX, que sugeria que teriam sido os habitantes da América do Sul 

(essencialmente provenientes do território do atual Peru), a colonizar a Polinésia, o que 

comprovava que fora a partir do Perú que o surf se expandiu, tendo chegado inclusive ao 

Havai (Warshaw, 2010, pp. 21-22). 

A teoria de Filipe Pomar, apesar de sedutora, falha em dois pontos: em primeiro 

lugar, o caballito, devido aos materiais perecíveis de que é constituído, destrói-se 

facilmente, o que explica a ausência de qualquer tipo de exemplares milenares deste 

género de embarcação (Warshaw, 2010, p. 19); em segundo lugar, testes de ADN 

refutaram a ideia de uma origem peruana da colonização da Polinésia, o que colocou por 

terra o argumento da expansão do surf do Peru para outras partes do Oceano Pacífico 

(incluindo o arquipélago do Havai) (Warshaw, 2010, p. 22). 

 

Face a estes pressupostos, a teoria mais segura para a origem do surf continua a ser 

aquela que o situa como nascido e procedente da Polinésia, mais concretamente do Havai 

(Moreira, 2009, p. 11; Warshaw, 2010, p. 25). A sustentar esta tese são apontados como 

argumentos a postura corporal tomada (corpo ereto sobre a prancha, ao contrário da 

postura tomada no caballito) (Warshaw, 2010, p. 25) e a documentação resultante da 

expedição de James Cook que, em 1778, chegou ao Havai, tomando contacto com os 
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nativos deste arquipélago, que o brindaram com a sua aparição em pranchas, surfando até 

junto das embarcações por Cook comandadas1 (Warshaw, 2010, p. 29).  

No século XIX, este desporto encontrava-se moribundo. Como causa do 

decréscimo de surfistas no Havai destacam-se as consequências das doenças trazidas 

pelos marinheiros ocidentais, que dizimaram muita da população autóctone do 

arquipélago, mas também pela ação dos missionários europeus na imposição da religião 

cristã em detrimento da preservação dos costumes e tradições dos havaianos (Warshaw, 

2010, p. 35). Mas a influência da Igreja iria perigar, motivo que propiciou a entrada 

massiva de capitalistas americanos (que aumentou exponencialmente com a anexação do 

Havai pelos EUA e com o derrube da monarquia havaiana, em 1893), que tornaram a 

plantação de cana de açúcar a principal atividade da ilha, obrigando os havaianos a 

sujeitar-se a este trabalho para conseguirem subsistir, a que se adiciona o aumento da 

incidência de doenças como a sífilis e a cólera, o que provocou a diminuição dos 

praticantes de surf (Warshaw, 2010, p. 36). 

O início do século XX foi propício ao ressurgimento da modalidade, principalmente 

pelo interesse dos estrangeiros ocidentais que procuravam diversão (Warshaw, 2010, pp. 

42-43). A ação sensibilizadora do havaiano Hume Ford (fundador do Outrigger Canoe 

and Surfboard Club, em 1908) entre os ocidentais (entre eles o famoso escritor Jack 

London, que se tornou em conjunto com Ford um dos embaixadores da modalidade), 

possibilitou o aumento de praticantes estrangeiros deste desporto nas praias havaianas 

(Warshaw, 2010, pp. 44-45). Aliando-se a estes dois entusiastas, o surfista George Freeth 

tratou de divulgar a modalidade na Califórnia (Warshaw, 2010, pp. 47-48), surfando em 

Venice Beach (Warshaw, 2010, p. 50). 

Este século XX presenciou ainda o início da expansão do surf como negócio, 

funcionando como dependente das remessas de turistas endinheirados que apareciam no 

Havai à procura de diversão (Warshaw, 2010, p. 52). O club de surf e canoagem Hui 

Nalu, fundado no Havai em 1911, foi um dos polos agremiadores de surfistas, turistas e 

curiosos entusiastas do surf (Warshaw, 2010, p. 53). O seu fundador, Kahanamoku, ficou 

conhecido pela sua procura de ondas por praias americanas e australianas, o que provocou 

uma ainda maior divulgação da modalidade (Moreira, 2009, p. 11; Warshaw, 2010, p. 

55); a expansão do surf para as praias australianas, ainda que começada timidamente em 

                                                 
1 Semanas passadas sobre esta demonstração de apreço, os nativos assassinaram James Cook, o que 

provocou confrontos entre os marinheiros das embarcações inglesas e os nativos. O maior poder de fogo 

dos navios ditou a morte de muitos destes nativos (Warshaw, 2010, p. 29). 
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inícios do século XIX, ocorreu a um ritmo acelerado nas primeiras décadas do século 

seguinte, com a multiplicação de clubes promotores do surf (Warshaw, 2010, p. 57). 

 

Falou-se até agora de surfistas, grupos e instituições promotoras da modalidade. 

Falemos também de inventores: basta referir-se o nome de Tom Blake como o inventor, 

em 1935, do estabilizador para as pranchas de surf, permitindo maior mobilidade e 

controlo da direção por parte do surfista, contribuindo para facilitar a aprendizagem dos 

iniciados na modalidade e aumentar o desempenho dos mais experientes. (Warshaw, 

2010, p. 64). Aumentam, durante a década de 30, os praticantes americanos e australianos 

(Warshaw, 2010, p. 67), tomando os havaianos consciência de que podiam tornar o seu 

arquipélago um polo turístico importante tendo como pilar a prática do surf (Warshaw, 

2010, p. 81).  

As duas décadas seguintes assistiram a um aumento do número de praticantes; e a 

zona sul da Califórnia (principalmente a praia de Malibu) era dos destinos mais 

procurados pelos surfistas (Warshaw, 2010, p. 108), ao mesmo tempo que ia aumentando, 

embora em menor escala, a afluência de surfistas na Austrália (Warshaw, 2010, p. 134). 

No entanto, os anos de crescimento exponencial correspondem, segundo Warshaw 

(2010), aos finais da década de 50 até ao início da de 70 do século passado (Warshaw, 

2010, p. 157). 

Os anos 60 foram de agitação para a modalidade: multiplicam-se campeonatos, 

organizações, iniciativas de divulgação… e aparecem as shortboards (“pranchas curtas”) 

em finais desta década. A década seguinte foi a da invenção da leash (espécie de corda 

que impede que a prancha se perca nas ondas se o surfista dela cair); e os anos 80 

vivenciaram novamente a inovação, com a criação das thruster (pranchas de três 

quilhas)(Guimarães, 2011, p. 23). 

Não é necessário continuar por este périplo histórico internacional para se perceber 

como evoluiu o surf enquanto desporto: expandiu-se para várias regiões costeiras, obteve 

a adesão das massas; e hoje, quando alguém se desloca a uma qualquer praia para se 

banhar de sol e de mar, dificilmente passa sem ver alguém em prancha de surf, cavalgando 

as ondas, seja no Havai, EUA ou Portugal.  

 

 

 



O Surf na Educação Física 

5 

1.1.1.2. O Surf em Portugal 

 

Para a elaboração da História do Surf em Portugal, é referência obrigatória a obra 

coordenada por João Moraes Rocha, intitulada História do Surf em Portugal – as origens, 

obra essa que destaca na sua introdução a dificuldade em conseguir construir a História 

do Surf no nosso país, motivada pela falta da organização de um corpus documental e da 

recolha de testemunhos (Rocha, 2008b, p. 6). Dadas estas dificuldades, Moraes Rocha 

entendeu coligir um levantamento de testemunhos de vários surfistas portugueses (Rocha, 

2008b, p. 6). 

O primeiro desses testemunhos, o de Pedro Martins de Lima (“Pipas”), refere o seu 

contacto com a modalidade em 1945, através da leitura de uma revista onde aparecia o 

célebre surfista Duke Kahanamoku (Lima, 2008, p. 11). Dois anos depois, Pedro Lima 

conta ao leitor “que o bodyboard improvisado com uma prancha de cortiça começou em 

Portugal em 1947 em Carcavelos […]” (Lima, 2008, p. 12). A prática de surf em Portugal, 

segundo o relato deste surfista, é de certo modo precária entre meados dos anos 40 e 

inícios da década de 60, uma vez que faltava ainda a venda em Portugal do equipamento 

indispensável à modalidade – como a prancha – que Pedro Lima apenas consegue 

comprar em Biarritz, em 1959 (Lima, 2008, p. 14). 

Um dos grandes aspetos a reter sobre o surf em Portugal até ao ano de 1974 é “o 

número tremendamente restrito de surfistas portugueses anteriores a 1974 [o que] 

expressa bem a condição estruturalmente elitista da modalidade”, facto que é justificável 

quer pela falta, quer pela careza do material logístico que era necessário à prática da 

modalidade (Rocha, 2008c, p. 42). O pós-25 de Abril de 1974 levou a uma mudança de 

atitude do público face ao surfista: “o surfer passou a ser alguém que o comum cidadão 

olhava com desconfiança, pois estava associado a uma certa diferença, senão mesmo 

marginalidade” (Rocha, 2008c, p. 45), devido principalmente à sua aparência desleixada, 

pela quantidade de vezes que ia à praia surfar, e pela sua associação com o comum 

drogado (Rocha, 2008c, p. 45). Apesar desta perda de prestígio do surfista perante a 

sociedade, tal não impediu a realização do primeiro Campeonato Nacional de Surf em 

1977, na Ericeira (organizado pela FPAS2), nem do subsequente 1º Campeonato 

Internacional de Surf, em Peniche (Lima, 2008, p. 30), nem da expansão e formação de 

núcleos de surf3. E a prática deste desporto foi-se expandindo – basta referir-se a 

                                                 
2 Federação Portuguesa de Atividades Submarinas (Lima, 2008, p. 30) 
3 Sobre o nascimento dos vários núcleos de surf, consultar (Rocha, 2008a, pp. 51-153). 
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realização de um outro campeonato de surf, em Matosinhos, realizado em 1982 (Lima, 

2008, p. 31) e da fundação da Federação Portuguesa de Surf, em 1985 (Boavida, 2008, p. 

230). O número de praticantes tem, nestes últimos quatro anos, sofrido um significativo 

aumento, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – O Surf em Portugal4 

 

Fonte: Federação Portuguesa de Surf, 2017 

 

 

 

1.1.2. Fundamentação Teórica 

1.1.2.1. Estudos sobre o Surf  

 

Ao fazer-se o inventário, ainda que não completo, dos estudos feitos a respeito do 

surf enquanto modalidade deve referir-se a quantidade incomensurável de trabalhos 

relacionados com a modalidade, tanto em Portugal como no estrangeiro. Essa quantidade 

numerosa de trabalhos foi focada num artigo da autoria de Vinicius Zeilmann Brasil, Ciro 

Goda e de Valmor Ramos, onde estes inventariam a “produção científica sobre surf entre 

2000 e 2011” (Brasil, Ramos, & Goda, 2013, p. 869). Segundo estes autores, os estudos 

sobre o surf podem dividir-se em cinco vertentes principais: “sócio-antropológica”; 

“qualidade de vida e saúde”; “desempenho esportivo”; “administrativa”; e “pedagógica” 

(Brasil et al., 2013, pp. 874-875). 

                                                 
4 A presente tabela foi fornecida pela Federação Portuguesa de Surf a pedido do autor desta dissertação de 

mestrado. Serve esta nota também para agradecer a disponibilidade e a prontidão demonstradas por esta 

Federação no atendimento do meu pedido de estatísticas atualizadas sobre o surf em Portugal. 

Elementos desportivos 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de praticantes 1.501 1.693 2.144 2.494 2.298 

Taxa de Crescimento -14,0% 12,8% 26,6% 16,3% ------ 

Número de praticantes femininos 338 347 423 439 450 

Número de praticantes nos 

escalões jovens (até juniores) 

576 631 800 940 1041 

Clubes em atividade 79 80 109 92 90 

Escolas em atividade 188 189 196 226 270 
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A perspetiva sócio-antropológica assenta essencialmente em estudos sobre a 

cultura, valores, História e “espaços de prática do surf” (Brasil et al., 2013, p. 874). Nesta 

perspetiva inserem-se o trabalho de Warshaw (2010) sobre a História geral do surf a nível 

mundial, bem como o mais provocador estudo de Scott Laderman (2014) sobre as 

mutações políticas a nível mundial e a sua interação com a prática do surf. Para o caso 

português, é indispensável a referência da obra coordenada por Rocha (2008a) apesar de 

não se basear maioritariamente em documentação escrita sobre a História da modalidade 

em Portugal mas antes em testemunhos vários, o que a torna no seu conjunto uma obra 

heteróclita em que vários estudos nela contidos podem constar de outras categorias.  

Os estudos de qualidade de vida e saúde são todos aqueles que se reportam a 

questões relacionadas com os problemas físicos obtidos devido à prática do surf e ao 

estudo de vertentes relacionáveis com as condições de saúde dos praticantes da 

modalidade. Sobre a saúde dos praticantes, o artigo da autoria de César Vaghetti, Helio 

Roesler e Alexandre Andrade (2007) procurou verificar as diferenças na resposta auditiva 

em praticantes de surf com grau maior e menor de habilidade, enquanto Júlia Romariz, 

Adriana Guimarães  e Alcyane Marinho (2011) procuraram aferir se a qualidade de vida 

dos surfistas é influenciada pela prática deste desporto, onde concluíram que, perante os 

resultados obtidos, a qualidade de vida dos surfistas estudados não foi influenciada pela 

atividade física associada ao surf, mas possivelmente por outros fatores (Romariz et al., 

2011, p. 477). Nesta linha da qualidade de vida insere-se ainda o estudo de Arídio Neto e 

de Mônica Wendhausen (2007), que procurou compreender quais as vantagens da prática 

do surf pela população “infanto-juvenil” em termos de melhoria de saúde geral.  

No grupo de estudos relacionados com a qualidade de vida e saúde, na vertente 

relacionada com os problemas físicos dos surfistas, é de destacar para o caso português o 

estudo de Joana Almeida, Jorge Lains e Manuel Veríssimo (2009), pioneiro à altura da 

sua feitura, em que se analisaram as lesões agudas sofridas por um conjunto de 151 

surfistas, concluindo-se que “grande parte das lesões são provavelmente passíveis de 

prevenção pelo uso de material protector” (Almeida et al., 2009, p. 18). Nesta categoria 

podemos ainda inserir os trabalhos relacionados com a prática desportiva da modalidade, 

e nesse aspeto podemos incluir nesta categoria o trabalho de José Oliveira (2007) sobre a 

importância do risco para praticantes de surf profissionais especializados em surfar ondas 

de grandes dimensões. É evidente que, ainda nesta dimensão investigativa, se podem 

adicionar os estudos relacionados com o tratamento das lesões sofridas durante a prática 

desportiva, onde se pode inserir o estudo de Alacoque Erdman, Keyla do Nascimento, 
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Glaucia Silva e Sabrina Ramos (2007), que demonstrou a utilidade dos profissionais e 

das práticas de enfermagem entre os praticantes amadores de surf. 

As abordagens centradas na vertente “desempenho desportivo” são todas aquelas 

que se relacionam com o treino físico e mental do surfista (Brasil et al., 2013, p. 874). 

Neste âmbito, é de salientar o estudo recente de Michaela Bruton, Roger Adams e 

Nicholas Dwyer (2013) sobre o tipo de impacto que o surf tem na transformação dos 

músculos dos seus praticantes, tanto a nível de prática de lazer como de competição. 

Talvez a abordagem administrativa seja aquela que mais contributos tenha 

recentemente trazido em termos de trabalhos de investigação. Neste campo, são de 

salientar os estudos relacionados com as potencialidades turísticas das zonas propícias à 

prática da modalidade, bem como na possibilidade de preservação e conservação da 

natureza potencializada pelo surf. Na primeira vertente desta abordagem, são numerosos 

os estudos que procuram mostrar as implicações da modalidade em termos monetários e 

enquanto potenciadora da atividade turística, de que se destacam os trabalhos feitos por 

portugueses, como as dissertações de mestrado de João Lopes (2008) (para o caso da 

Madeira), e de Tânia Cale (2012) sobre as potencialidades turísticas dos Açores, a que se 

devem adicionar ainda os contributos de Carlos Rebelo e Luís Carvalhinho (2012) e de 

Humberto Perdigão (2013) para o caso de Peniche, e o de André Campos (2016). Por 

outro lado, em termos internacionais, o artigo de Fabiano Sperotto (2011) assenta apenas 

na vertente da preservação da natureza, enquanto o estudo realizado por Pimporn Audrey 

Tatamjarik (2004) sobre o turismo sustentável no Havai, e o artigo realizado por Danny 

O’Brien e Jess Ponting (2013) para a Papua Nova Guiné conseguem agrupar as duas 

vertentes inseridas na abordagem administrativa, uma vez que aliam a potencialização da 

atividade turística relacionada com o surf com o aspeto ecologista da conservação da 

natureza e da biodiversidade. 

Por fim, a abordagem pedagógica centra-se em duas vertentes distintas: o “processo 

de ensino e aprendizagem” e “programas e currículo” (Brasil et al., 2013, p. 875). Na 

primeira destas vertentes inserem-se os estudos de Valmor Ramos (2015), Vinícios 

Brasil, Valmor Ramos, Jeferson Souza, Thais da Silva de Barros, Juarez Nascimento 

(2016), e o de Vinícius Brasil e Valmor Ramos, em conjunto com Ciro Goda (2013) 

relacionados com o conhecimento do treinador de surf para o ensino e treino da 

modalidade, a que se deve ainda adicionar o trabalho de Marco Correia (2005). Na 

segunda vertente desta abordagem surgem os estudos sobre o surf e o currículo, de que 

se destaca a recente dissertação de mestrado de Luiz Chagas (2017), onde este autor 
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procura justificar a inclusão do surf como modalidade possível de abordar na disciplina 

de Educação Física. 

Com base neste agrupamento dos estudos sobre o surf nas categorias propostas por 

Brasil, Ramos e Goda (2013, pp. 874-875), é possível incluir o estudo por mim realizado 

maioritariamente na abordagem pedagógica, na vertente relacionada com os “programas 

e currículo” (Brasil et al., 2013, p. 875), uma vez que o que se procura nesta dissertação 

de mestrado é incluir o surf no leque de modalidades curriculares a abordar na disciplina 

de Educação Física. No entanto, como se verá, não é alheia a este trabalho uma 

abordagem centrada na “qualidade de vida e saúde” (Brasil et al., 2013, p. 874), uma vez 

que se mostrarão as vantagens do surf para a saúde dos praticantes, como se verá mais 

adiante. 

 

1.1.2.2. A prática de Educação Física – finalidades e benefícios 

 

 Fitness, atividade física e exercício físico são termos correntes dos profissionais 

ligados ao desporto e à saúde e que têm de ser forçosamente distinguidos antes de se 

passar a tecer considerações sobre os objetivos da Educação Física. 

 

Atividade física, segundo Kohl e Cook (2013), é “bodily movement that increases 

energy expenditure” (Kohl & Cook, 2013, p. 18). Nesta aceção, todo o movimento 

corporal, de qualquer ordem, é considerado atividade física uma vez que o principal 

objetivo da atividade física é gastar energia (ou seja, lavar o carro pode ser considerada 

atividade física). Fitness é definido pelos mesmos autores como “a set of physiological 

attributes that are either healt related or skill related. Physical fitness is an adaptative 

physiologic state that varies with growth and maturity status and physical activity” (Kohl 

& Cook, 2013, p. 18). Exercício físico, por sua vez, é uma “activity designed to target a 

particular outcome” (Kohl & Cook, 2013, p. 17), o que implica um planeamento, 

estruturação e repetição sucessivas, o que o distingue da atividade física uma vez que o 

objetivo não é apenas o gasto de energia através do movimento corporal, mas inclusive a 

tentativa de aperfeiçoar o corpo do praticante através da repetição contínua de 

movimentos estudados e planeados durante um tempo pré-definido5. 

                                                 
5 Apesar desta distinção entre atividade física e exercício físico, Adrianne Hardman e David Stensel 

constatam que muitas vezes os dois termos podem ser utilizados de modo indiscriminado e indefinido na 

literatura existente (Hardman & Stensel, 2009, p. 13). A razão desta indefinição reporta-se ao facto do 
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Com base nos mesmos autores, Educação Física é a disciplina curricular que tem 

como finalidades “to develop motor skills, knowledge, and behaviors of healthy active 

living, physical fitness, sportsmanship, self-efficacy, and emotional intelligence” (Kohl 

& Cook, 2013, p. 18). Nesta definição da disciplina de Educação Física é evidente que a 

prática da atividade e do exercício físicos são meios para melhoria do fitness, ao mesmo 

tempo que se constata haverem dimensões que apenas a prática de atividade física não 

pode contemplar, como o desportivismo, a inteligência emocional e “behaviors of healthy 

active living” (Kohl & Cook, 2013, p. 18) e que a Educação Física pressupõe. Será que 

essas finalidades se encontram no programa da disciplina (no caso concreto deste estudo, 

o do 3º ciclo do ensino básico)? Como forma de responder a esta interrogação, consultou-

se o Programa de Educação Física para o 3.º ciclo do Ensino Básico (2001).  

Segundo esse Programa, as finalidades da Educação Física inserem-se na 

“perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do bem estar”(Jacinto et al., 2001, p. 6), e 

são elas:  

• Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado 

às necessidades de desenvolvimento do aluno; 

• Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de elevação e 

manutenção das capacidades físicas; 

• Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes 

actividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno […]; 

• Promover o gosto pela prática regular das actividades físicas e assegurar a compreensão da 

sua importância como factor de saúde e componente da cultura, na dimensão individual e 

social; 

• Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se desenvolvem as actividades físicas 

[…] (Jacinto et al., 2001, p. 6). 

 

O primeiro ponto transcrito do programa refere a “aptidão física” como uma das 

finalidades da Educação Física, algo que se adequa com a definição desta disciplina 

elaborada por Kohl e Cook, em que se faz referência ao “physical fitness”, termos 

anglófonos que se traduzem normalmente em aptidão física. No entanto, diferentemente 

da definição fornecida pelos teóricos referidos, há no programa de Educação Física uma 

ressalva importante: “elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado 

às necessidades de desenvolvimento do aluno” (Jacinto et al., 2001, p. 6) ou seja, deve 

haver uma adequação das atividades e exercícios ao que deve ser desenvolvido no aluno, 

                                                 
termo atividade física ser demasiado vasto e inclusivo (podendo incluir até o exercício físico, o que faz com 

que por vezes não seja autonomizado do conceito de atividade física (Hardman & Stensel, 2009, p. 13).  
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consoante a sua idade e necessidades específicas relacionadas com o crescimento e o 

desenvolvimento físico e mental que proporciona a Educação Física. 

Os dois pontos seguintes não oferecem dúvidas no que respeita à concordância com 

a definição de Cook e Kohl: “knowledge, and behaviors of healthy active living” (Kohl 

& Cook, 2013, p. 18) relaciona-se com a segunda finalidade do programa de Educação 

Física, enquanto a terceira finalidade referida no programa da disciplina implica a prática 

desportiva per se em contexto escolar, através da execução de exercícios e atividades 

físicas de diversas modalidades desportivas. 

Apesar da definição dos teóricos abarcar grande parte das finalidades da Educação 

Física, as duas últimas finalidades do programa implicam mais do que a prática de 

exercício e atividade física, mais do que a adoção de comportamentos considerados 

saudáveis – implicam o gosto pela prática desportiva, e uma participação e integração 

social, tenuemente referida na definição de Kohl e Cook com o termo “sportsmanship”. 

Esse gosto apenas pode ser desenvolvido por cada aluno – é evidente que há muitos alunos 

que não gostam da prática de exercício físico – e a adesão e integração em instituições 

ligadas à prática desportiva apenas é possível em primeiro lugar pelo desenvolvimento de 

gosto pela modalidade/atividade promovida por essas instituições. 

 

Mas talvez o maior contributo da Educação Física seja o relacionado com a saúde: 

disciplina curricular que ambiciona o desenvolvimento motor do indivíduo, a Educação 

Física assenta na prática do exercício físico, o que a coloca como promotora da saúde 

uma vez que é sabido que o exercício físico é “bom para a saúde”. Segundo Vuori e 

Andersen (2003), o exercício físico tem efeitos positivos comprovados com certeza 

absoluta no que respeita à saúde dos sistemas circulatório (de que os mais significativos 

contributos são a prevenção e tratamento da tensão alta, e a prevenção de doenças 

coronárias) e respiratório. Pode ainda ajudar a prevenir o cancro do cólon e auxiliar à 

melhoria da qualidade de vida em pacientes com artrite (Vuori & Andersen, 2003, p. 317), 

bem como a reduzir o risco do aparecimento de diabetes de tipo 2 (Byrne & Hills, 2007, 

p. 51). 

Ainda que as melhorias em termos de saúde física sejam imensas, há ainda que 

referir o papel do exercício físico como importantíssimo para a melhoria da saúde mental, 

uma vez que há vários estudos que o confirmam, e um consenso generalizado entre a 

comunidade científica ao afirmar-se que há melhorias em termos de humor e disposição 

geral da pessoa (aumento da autoestima) e proporciona o alívio dos sintomas de ansiedade 
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e de depressão em pacientes que sofrem destas duas patologias (Vuori & Andersen, 2003, 

p. 318). 

Em termos de saúde física, deve salientar-se o papel do exercício físico na 

prevenção da obesidade entre as crianças e adolescentes (Byrne & Hills, 2007, p. 50) o 

que, no contexto da sociedade atual em que se sabe existir uma prevalência acentuada de 

obesidade infantil (Byrne & Hills, 2007, p. 51), o faz desempenhar um papel de relevo. 

Do exposto, é seguro afirmar que a disciplina de Educação Física traz benefícios 

físicos e mentais a todos os que praticam os exercícios físicos que esta supõe. 

 

1.1.2.3. O Surf como desporto: principais benefícios e desvantagens 

A presente rubrica pretende verificar os benefícios do surf enquanto modalidade 

desportiva e as desvantagens da sua prática. Mas antes de me direcionar para esta questão, 

entendo ser pertinente esta interrogação: será o surf um desporto? 

Para responder cabalmente a esta interrogação, entendi procurar uma definição para 

o termo “desporto”. Segundo Michelini (2015),  o termo “desporto” implica, antes de 

mais “amusement and play” (Michelini, 2015, p. 39). Mas isto é uma forma vaga de 

definir desporto, como salienta Michelini (2015), pelo que para definir este termo convém 

ter-se em mente quatro aspetos:  

 

1. It is a physical activity. […]. 

2. It is performance-orientated. […]. 

3. It has its purpose in itself. […] The operations of sport are disconnected from utilitarian 

aim and are therefore unproductive. 

4. It is governed by rules. (Michelini, 2015, p. 40). 

 

O primeiro dos quatro pressupostos é fácil de perceber se se recordar a definição, 

deixada atrás, para o conceito de atividade física; o segundo implica a própria habilidade 

do indivíduo na prática do desporto – quanto maior a habilidade, maior o desempenho, e 

vice-versa. Podemos dizer que esta segunda característica do desporto se relaciona com 

terceira, uma vez que o desporto não tem qualquer fim produtivo – serve como meio de 

lazer e para melhoria do desempenho físico. Mas é a quarta característica que permite 

distinguir o desporto de outra qualquer atividade física (como caminhar): há regras que 

têm de ser cumpridas em qualquer desporto, regras de conduta, de procedimentos e de 

técnica a utilizar. 
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À luz desta definição, podemos dizer seguramente que o surf cumpre os primeiros 

três pressupostos; contudo, em termos de regras a cumprir, estas relacionam-se 

maioritariamente com aspetos técnicos relacionados com a segurança e com a conduta o 

que ainda assim não impede que se diga tacitamente que o surf é um desporto. 

 

Como qualquer atividade desportiva, o surf implica um conjunto de exercícios que 

trazem benefícios para a saúde dos seus praticantes, os quais estão relacionados com a 

prática do exercício físico – visto o surf implicar um conjunto de exercícios físicos; e, 

como qualquer desporto, “o surf […] não [é] somente uma prática esportiva voltada ao 

lazer, mas um instrumento pedagógico e de interação social, proporcionando aos seus 

praticantes momentos de prazer e de encontro entre gerações”, uma vez que são de várias 

faixas etárias os praticantes da modalidade (Neto & Wendhausen, 2007, p. 3).  

Enquanto desporto, o surf é visto por especialistas como fundamental para o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes: as crianças dos 6 aos 12 anos devem ser 

estimuladas a praticar várias modalidades desportivas, incluindo o surf, para estimular 

capacidades físicas; dos 12 aos 15 anos, o surf é visto como importante no processo de 

ganho de massa muscular, crescimento e manutenção/perda de peso (Steiman cit. Neto & 

Wendhausen, 2007, pp. 3-4). Consoante a idade, e o tempo enquanto praticante, a prática 

do surf implica o desenvolvimento de “resistência aeróbia”, aumento da força dos 

membros superiores e inferiores “e agilidade e flexibilidade para realizar manobras” 

(Neto & Wendhausen, 2007, p. 4). 

Para além das melhorias em termos físicos, o surf, como todos os desportos, 

potencia sensação de bem-estar devido ao aumento de endorfinas e de neurotransmissores 

responsáveis pela “regulação do estado de ânimo, no controle da ansiedade e na 

competência para manipular o estresse e a agressividade, tornando-nos mais atentos e 

sociáveis” (Ratey cit. Neto & Wendhausen, 2007, p. 6). O exercício físico que implica 

coordenação de movimentos aumenta o número de “conexões entre neurônios” e  torna 

robustas “as redes neurais do cerebelo, que é a área responsável pelo equilíbrio e a 

coordenação física, mas também pela coordenação de nossas interações sociais” (Ratey 

cit. Neto & Wendhausen, 2007, p. 6), contribuindo para a redução dos níveis de timidez, 

o que permite maior sociabilidade e maior habilidade para o estabelecimento de ligações 

de amizade com outras pessoas (Neto & Wendhausen, 2007, p. 6). 
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Apesar das vantagens referidas, o surf tem também os seus contras. Como perigo 

maior e mais evidente, uma vez que o meio aquático não é um meio para o qual o corpo 

humano esteja adaptado, o risco de morte por afogamento. Tal pode ser evitado através 

da prevenção, com o cumprimento de normas de segurança específicas, e pela maior 

vigilância dos praticantes por indivíduos que sejam nadadores experientes. É evidente 

que este risco permanecerá como espectro gerador de preocupação, e não é para menos.  

Mas não só este risco está associado à prática do surf havendo outros riscos como 

lesões e fraturas em diversas áreas do corpo, infeções víricas e bacterianas, cancro da 

pele, hipotermia, a que se devem adicionar os perigos provocados pela fauna marinha, 

tais como os ataques de tubarão ou de peixes venenosos. Ao mesmo tempo, a falta de 

ingestão de líquidos ou sólidos, devido ao elevado tempo passado pelo surfista no mar, 

causa hipoglicemia (Oliveira, 2007, pp. 38-39).  

Se observarmos a maior parte das lesões referidas, facilmente podemos constatar 

que a grande maioria delas pode acontecer também noutros desportos. E a grande maioria 

delas pode ser evitada/minimizada se cumpridos requisitos de segurança, como em todos 

os outros desportos. Tanto é que o surf é tido como um desporto mais seguro que outras 

modalidades segundo as estatísticas (Moreira, 2009, p. 143). 

 

1.1.2.3. Os objetivos da Educação Física e a prática do surf: encontros 

  

Pelo que foi exposto anteriormente, podemos dizer que os objetivos da prática da 

Educação Física são cumpridos pelo surf como desporto. O surf implica um conjunto de 

exercícios que permitem o desenvolvimento motor, a manutenção e melhoria da saúde 

física e psicológica do praticante. Mas há riscos, como vimos acima. Por isso, deve 

perguntar-se: será viável a inclusão do surf no programa da disciplina de Educação Física? 
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2. Metodologia  
 

2.1. A Amostra: caracterização 

  

Para dar resposta às duas últimas questões de investigação deste estudo, foi 

essencial reunir uma amostra composta por alunos e por professores. Deste modo, 

recolheram-se dados de um conjunto de 294 alunos do 3º ciclo do ensino básico e de 23 

professores de Educação Física com responsabilidades letivas neste nível de ensino.  

No respeitante aos alunos, 117 deles frequentam a Escola Secundária Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, em Espinho; 63 estudam na EB 2,3 Júlio Dinis, em Grijó; 94 são 

alunos da Escola Básica e Secundária de Canelas, e os restantes 20 estudam em Cinfães, 

na Escola Secundária Professor Doutor Flávio Resende. Da totalidade desses 294 alunos, 

168 são do sexo masculino e 126 do sexo feminino, correspondendo a 57,1 e a 42, 9% da 

amostra, respetivamente. 

 

Tabela 2 – Sexo dos alunos 

 

 Frequência Percentagem 

Masculino 

Feminino 

Total 

168 57,1 

126 42,9 

294 100,0 

 

Estes alunos são, na sua maioria, alunos com 13 anos (111 alunos, o que equivale a 

37,8% da amostra) e 14 anos (103 alunos, o que equivale a 35% da amostra). É de notar 

existirem alunos com 11 anos (5 alunos), 12 anos (46 estudantes), 15 anos (17 estudantes), 

16 anos (7 alunos) e 3 alunos com 17 anos. Dois dos estudantes inquiridos não revelaram 

a sua idade. 
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Tabela 3 – Idade dos alunos 

 

 Frequência Percentagem 

Não Respondeu 2 0,7 

11 5 1,7 

12 46 15,6 

13 111 37,8 

14 103 35,0 

15 17 5,8 

16 7 2,4 

17 3 1 

Total 294 100,0 

 

Quanto aos professores, são na sua maioria do sexo masculino (12 docentes de um 

total de 23). 

 

Tabela 4 – Sexo dos docentes 

 

  Frequência    Percentagem 

Masculino 12 52,2 

Feminino 11 47,8 

Total 23 100,0 

 

Estes docentes têm idades compreendidas entre os 37 e os 58 anos tendo na sua 

maioria 25 anos de experiência docente (3 docentes), ligeiramente acima da média de 

23,7 anos de lecionação (Anexo 1). 
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Tabela 5 – Idade dos docentes 

 

 Frequência Percentagem 

 37 1 4,3 

38 4 17,4 

39 1 4,3 

40 1 4,3 

44 3 13,0 

49 3 13,0 

51 2 8,7 

52 1 4,3 

53 2 8,7 

54 1 4,3 

56 1 4,3 

57 2 8,7 

58 1 4,3 

Total 23 100,0 

 

 

 2.2. Métodos e Técnicas de investigação 

 

Tendo em conta as características do estudo que se procurou desenvolver e a 

amostra volumosa a que deveria ser dirigido, entendeu-se ser necessário elaborar dois 

inquéritos por questionário distintos para as duas populações objeto de análise, pois o 

inquérito é um instrumento de análise que se destina a obter informações de um volume 

considerável de sujeitos de investigação (Macdonald & Headlam, 2008, p. 11).  

Para os professores, foi construído um inquérito constituído por um total de 8 

questões (Anexo 2), sendo sete delas de resposta rápida (em que duas delas implicaram 

ao investigador a construção de alternativas de resposta segundo uma escala de Likert de 

1 a 5 pontos) e a última de resposta aberta. As primeiras quatro questões serviam para 

recolher dados sobre a amostra em estudo, enquanto as restantes quatro se se centravam 

na resposta a uma das questões de investigação do presente trabalho, em que se procura 

saber se os docentes estariam disponíveis para receber formação e lecionarem o surf como 
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modalidade desportiva. Antes de se aplicar o instrumento de análise ao público alvo, 

seguiram-se as recomendações de Foody (1996), que refere a necessidade de testar o 

inquérito a um conjunto de indivíduos de faixa etária semelhante à da população a que 

será aplicado, como forma de verificar se existe alguma imprecisão ou complexidade em 

termos de linguagem e enunciação das questões antes de aplicar o instrumento à 

população em estudo (Foody, 1996, pp. 203-205). 

A testagem deste inquérito foi efetuada a 23 de novembro a um conjunto de cinco 

professores de Educação Física de uma escola secundária do centro do país. O tempo de 

preenchimento de cada um foi registado através do recurso a um cronómetro, obtendo-se 

a média de 8 minutos para o preenchimento total do inquérito. No final, foi pedido a todos 

os inquiridos, de modo individual, que referissem se tinham tido alguma dificuldade na 

compreensão de alguma questão por motivos de imprecisão/complexidade da linguagem, 

seguindo os pressupostos de Foody (1996, p. 205). Todos os participantes referiram não 

terem tido qualquer dificuldade de leitura e compreensão das questões.  

 

Relativamente ao inquérito construído para ser aplicado aos alunos (Anexo 3), este 

era igualmente constituído por 8 questões, constituído maioritariamente por questões de 

resposta fechada em que quatro dessas questões apresentavam uma escala da Likert na 

construção das alternativas de resposta. 

À semelhança do que foi feito a respeito dos inquéritos dos professores, seguiu-se 

o procedimento da testagem do inquérito a um conjunto de sete alunos do 3º ciclo do 

ensino básico (do 7º e 8º anos de escolaridade), que ocorreu a 27 de novembro de 2017 

numa escola do Norte de Portugal Continental. Registou-se o tempo de preenchimento do 

inquérito por parte de cada um dos sujeitos da testagem, obtendo-se a média de cinco 

minutos e meio para a conclusão da resposta ao inquérito. Inquiridos se tinham sentido 

alguma dificuldade de compreensão das questões colocadas, nenhum revelou ter tido este 

tipo de obstáculo no preenchimento. 

Seguidos estes trâmites, e tendo em conta que nenhum dos inquiridos da testagem 

revelou dificuldades durante a resposta aos inquéritos, entendeu-se segura a aplicação dos 

instrumentos aos público-alvo a que se destinam, nomeadamente professores de 

Educação Física e alunos do 3º ciclo do Ensino Básico. 

 



O Surf na Educação Física 

19 

2.3. Análise dos dados 

 

Os inquéritos foram realizados entre os dias 3 de dezembro de 2017 e 17 de 

dezembro de 2017 a professores e alunos de cinco escolas portuguesas. Os dados 

recolhidos foram inseridos no software IBM SPSS Statistics, um programa concebido 

para o tratamento de dados estatísticos. A seguir seguem os resultados da análise dos 

dados dos inquéritos realizados. Foi efetuada uma análise descritiva dos dados recolhidos, 

havendo ainda lugar à construção de tabelas customizadas que permitem a intersecção de 

dados, com o fim de saber se dada variável condiciona a outra. 

 

2.4. Apresentação e discussão dos Resultados 

 

2.4.1 – Os alunos sobre o surf 

 

De modo a cumprir um dos dois grandes objetivos do presente estudo (avaliar a 

motivação dos alunos para a prática do surf), é sobremaneira pertinente referir-se o que 

neste estudo se entende por motivação. 

Como o referem Snowman, McCowan e Biehler (2012), o termo motivação pode 

ser definido como “the selection, persistance, intensity and direction of behavior”, o que 

na prática significa “the wilingness of a person to expend a certain amount of effort to 

achieve a particular goal under a particular set of circumstances” (Snowman et al., 2012, 

p. 367).  Várias são as teorias dos psicólogos para explicar a motivação humana; contudo, 

não se procurou com este estudo mostrar qual a melhor teoria para explicar esta faceta do 

comportamento humano pelo simples facto de não se ter conduzido qualquer tipo de 

experiência de âmbito comportamental. O que se pretendeu perceber em concreto foram 

as motivações intrínsecas6 para os alunos quererem ou, pelo contrário, não pretenderem 

aprender surf no âmbito da disciplina de Educação Física. 

Tentando evitar respostas vagas ou inconclusivas, entendeu-se avaliar esse tipo de 

motivação tendo em consideração alguns possíveis benefícios que a prática da 

modalidade pode proporcionar7. 

                                                 
6 A motivação intrínseca pode ser definida como o interesse, neste caso do estudante, em “study a subject 

or acquire a skill because it produces such inherently positive consequences as becoming more 

knowleadgeable, competent, and independent" (Snowman et al., 2012, p. 369). 
7 É evidente que o fator segurança, abordado numa das questões do inquérito, não é uma motivação 

intrínseca – será antes uma possível condicionante ao desejo dos alunos em querem praticar surf, uma 

condicionante externa às motivações intrínsecas. 
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Mas antes de se entrar numa análise mais aprofundada, a quarta questão do inquérito 

incidia sobre a experiência dos alunos com a modalidade, pois pretendia saber se os 

inquiridos tinham tido algum contacto com o surf, notando-se que a esmagadora maioria 

dos inquiridos nunca praticou a modalidade8.  

 

Tabela 6 – Contacto do aluno com o surf 

 

 Frequência Percentagem 

 Sim 52 17,7 

Não 241 82,0 

Não respondeu 1 0,3 

Total 294 100,0 

 

Atendendo ao que se referiu anteriormente, procurou-se perceber se o sentimento 

de segurança influencia o interesse dos alunos em querer experimentar a modalidade. 

Deste modo, entendeu-se aferir de uma competência primordial de elevada importância 

para a prática da modalidade: a capacidade de nadar. Para esse fim, elaborou-se um 

conjunto de alternativas de resposta em forma de escala de Likert, designadas “não”, 

“mal”, “nem bem nem mal”, “bem” e “muito bem” de modo a que os inquiridos se 

autoavaliassem nesta competência. Na resposta a esta questão verificou-se que 26 

inquiridos não sabem nadar, 16 consideram que nadam mal, 47 entendem ter uma 

capacidade razoável neste aspeto, enquanto 115 entendem que nadam bem e 89 muito 

bem9. É evidente que esta é uma autoavaliação dos inquiridos sobre as suas capacidades 

que, apesar desse carácter subjetivo, permite perceber que apenas 8,8% dos alunos não 

sabe nadar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 No inquérito construído não se tentou percecionar qual o grau de habilidade ou de experiência na prática 

do surf, pelo que os 52 indivíduos que responderam afirmativamente nesta questão podem inclui-se em 

variados graus de experiência e de prática na modalidade, desde o principiante ao desportista profissional. 
9 Registou-se uma abstenção nesta questão. 
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Tabela 7 – Capacidade para nadar 

 

 Frequência Percentagem 

 Não 26 8,8 

Mal 16 5,4 

Nem bem nem mal 47 16,0 

Bem 115 39,1 

Muito Bem 89 30,3 

Não respondeu 1 0,3 

Total 294 100,0 

 

Outro dos aspetos relacionados com o que podemos referir como o vetor segurança 

é exatamente a escola. Vista geralmente como uma instituição que preza, para além da 

aprendizagem, pela segurança dos docentes e alunos que engloba, inquiriu-se se os alunos 

se sentiriam seguros a praticar surf em âmbito escolar. Sobre esta questão, 22 alunos 

responderam não se sentirem seguros, 26 sentem-se pouco seguros, 73 “nem muito nem 

pouco seguros”, 113 sentem-se seguros e 60 sentem-se “muito seguros”. Deste modo, 

podemos dizer que 58,8% (englobando as percentagens dos que se sentem seguros e 

muito seguros) dos alunos sentiriam inequivocamente segurança se praticado este 

desporto em âmbito escolar. 

 

Tabela 8 – Sentimento de segurança a praticar surf na escola 

 

 Frequência Percentagem 

 Não 22 7,5 

Pouco seguro 26 8,8 

Nem muito nem pouco seguro 73 24,8 

Seguro 113 38,4 

Muito seguro 60 20,4 

Total 294 100,0 

 

Condicionará a capacidade dos alunos em nadar o seu sentimento de segurança a 

praticar surf em âmbito escolar? De modo a tentar responder-se a esta interrogação, 

construiu-se uma tabela (Anexo 4) que relaciona as respostas às duas questões. Pela 
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análise da tabela constata-se que 10 alunos dos 26 que não sabem nadar revelam não se 

sentirem seguros a praticar surf na escola. 7 desses 26 sentem-se pouco seguros a praticar 

surf na escola, num total de 17 alunos que se sentem inseguros se a modalidade for 

praticada em contexto escolar. Por outro lado, 69 alunos que referiram saber nadar “muito 

bem” sentem-se seguros a praticar surf em contexto escolar (36 disseram estar “muito 

seguros”, enquanto 33 referiram sentir-se “seguros”), o que leva a inferir que, em termos 

gerais, os alunos que entendem ter grande habilidade para nadar nutrem  sentimentos de 

segurança se confrontados com a prática do surf, embora se registem 16 alunos destes que 

sabem nadar “muito bem” que se sentem “nem muito nem pouco seguros”, 2 que referem 

sentir-se “pouco seguros” e 2 que referem não se sentir seguros a praticar a modalidade, 

apesar de entenderem ter muita habilidade a nadar.  

A questão n.º 6 de todo o inquérito ambicionava saber se os inquiridos pretendiam 

ter aulas de surf em Educação Física. 247 responderam afirmativamente, 46 responderam 

negativamente e um aluno absteve-se de responder. 

 

Tabela 9 – Vontade do aluno em ter aulas de surf em Educação Física 

 

 Frequência Percentagem 

 Sim 247 84,0 

Não 46 15,6 

Não respondeu 1 0,3 

Total 294 100,0 

 

 Face a tais números, resolveu-se comparar os totais obtidos nesta questão com a 

questão n.º 5, esta relativa à segurança na prática da modalidade em contexto escolar 

(Anexo 5).  Notou-se imediatamente um facto: dos alunos que responderam “nem muito 

nem pouco seguros” na questão 5 (um total de 73), apenas 15 referem não querer ter aulas 

de surf em Educação Física, o que mostra que para a maioria destes 73 alunos não é o 

sentimento de (in)segurança que condiciona o facto de quererem praticar a modalidade 

em Educação Física. Já nos 22 que referem não se sentirem seguros a praticar a 

modalidade, 6 gostariam de a praticar em Educação Física, enquanto nos 26 que se sentem 

“pouco seguros” a maioria (16 alunos) gostaria de praticar surf em Educação Física. 

Tendo em conta estes totais, não se pode estabelecer uma relação inquestionável entre o 

sentimento de segurança e a vontade de praticar a modalidade em Educação Física, ou 

seja, em contexto escolar. 
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Se atentarmos bem na definição de motivação intrínseca que se utilizou 

anteriormente, a tónica é sempre colocada nos “efeitos positivos” que a prática do surf 

pode proporcionar. No intuito de evitar questões que possam ter respostas demasiado 

vagas, foram elaboradas duas questões finais no inquérito aos alunos que remetiam para 

duas realidades que os especialistas têm revelado como benefícios causados pela prática 

desportiva em geral e que se aplicam no caso do surf: o desenvolvimento físico e o 

desenvolvimento mental. No primeiro caso, procura-se perceber se o aluno entende que o 

surf contribui para o desenvolvimento da sua condição física, enquanto o segundo 

pretende percecionar se os alunos entendem que o surf pode ajudar no desenvolvimento 

de competências mentais que podem influenciar positivamente o seu desempenho escolar 

noutras disciplinas. 

A questão n.º 7 incidia precisamente sobre as conceções dos alunos a respeito da 

importância do surf no desenvolvimento de competências físicas. A resposta a esta 

questão foi elaborada numa escala de Likert.  

 

Tabela 10 – Importância do surf para o desenvolvimento físico 

 

 Frequência Percentagem 

 Sem importância 9 3,1 

Pouco importante 14 4,8 

Nem muito nem pouco importante 68 23,1 

Importante 127 43,2 

Muito importante 72 24,5 

Não respondeu 4 1,4 

Total 294 100,0 

 

Sobre esta resposta, os resultados mostraram que 127 dos 294 alunos consideram 

que é “importante”, 72 “muito importante”; 9 alunos consideram “sem importância” e 14 

veem o surf como “pouco importante”, havendo um total de 68 alunos que o consideram 

“nem muito nem pouco importante”10. Podemos destes números concluir que uma grande 

maioria dos inquiridos reconhece a importância do surf neste domínio (199 no total), 

                                                 
10 Foram registadas 4 abstenções na resposta a esta questão. 
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apesar de existirem 68 inquiridos que o entendem como “nem muito nem pouco 

importante”. 

Finalmente, ao inquirir-se sobre o papel do surf para a melhoria dos resultados 

escolares, registou-se uma maioria de respostas que mostram a neutralidade ou a falta de 

uma posição positiva ou negativa por parte dos inquiridos, uma vez que 115 deles 

entendem o surf como “nem muito nem pouco importante” neste domínio, 69 

consideram-no “importante”, 48 “muito importante. 35 consideram-no “pouco 

importante” e 23 alunos entendem-no “sem importância”. 

 

Tabela 11 – Importância do surf nos resultados escolares 

 

 Frequência Percentagem 

 Sem importância 23 7,8 

Pouco Importante 35 11,9 

Nem muito nem pouco importante 115 39,1 

Importante 69 23,5 

Muito Importante 48 16,3 

Não respondeu 4 1,4 

Total 294 100,0 

 

Pelo aqui exposto, pode afirmar-se que existirão outras motivações para além das 

que foram aqui abordadas para os alunos serem, na sua maioria, recetivos a praticar surf 

em Educação Física (247 respostas afirmativas), uma vez que não se conseguiu encontrar 

este mesmo número de totais nas questões relativas às perceções dos alunos sobre os 

benefícios físicos e mentais da prática do surf (questões 7 e 8). Contudo, pode afirmar-se 

com alguma segurança que um dos fatores que pode ter alguma influência no facto de 

quererem praticar surf seja considerarem-no importante para o desenvolvimento físico 

(199 respostas, a soma dos inquiridos que responderam “importante” e “muito 

importante” na questão 7).  

 

Após este périplo, e tendo presente que a amostra inclui alunos de várias regiões de 

Portugal Continental, surgiu uma outra questão: a região geográfica onde habitam os 

alunos condicionará o facto de quererem praticar surf em Educação Física? 
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Tabela 12 – Escola de proveniência e vontade de ter aulas de surf 

 

Se quer ter aulas de surf em Educação Física 

Sim Não 

Não 

respondeu Anulado 

Qual a escola 

Cinfães 18 2 0 0 

Espinho 

(ESMGA) 
100 16 1 0 

Canelas 77 17 0 0 

Grijó 52 11 0 0 

 

É evidente que há uma predominância de inquiridos de zonas relativamente 

próximas da costa portuguesa (Espinho, Canelas e Grijó) face a lugares do interior do país 

(como o caso de Cinfães) para se poder tirar inferências conclusivas neste aspeto. 

Contudo, pelos dados disponíveis verifica-se que há uma reduzida percentagem de recusa 

em ter aulas de surf no que respeita aos alunos de Cinfães (11,1%), face aos de Espinho 

(13,7), aos de Grijó (21,2%) e aos de Canelas (22,1%). Seria essencial amostras 

equivalentes para se poder comparar e retirar conclusões seguras; mas pelos dados desta 

amostra pode colocar-se como provável que a escola de proveniência dos alunos não 

influencia o facto de quererem praticar surf. 

 

2.4.2 – O interesse dos professores 

Para se avaliar a disponibilidade dos professores para obterem formação e lecionar 

o surf na disciplina de Educação Física, optou-se pela construção de um inquérito à 

semelhança do que foi feito para os alunos, mas constituído por questões específicas para 

os docentes, de modo a poder-se analisar estes dois aspetos.  

Replicando o procedimento feito para os inquéritos efetuados aos alunos, o 

inquérito elaborado para os professores foi testado tendo como sujeitos de teste um 

conjunto de cinco professores de Educação Física do Ensino Básico. Foi registado o 

tempo de resposta de cada um ao inquérito de teste11. No final, nenhum deles revelou ter 

experimentado nenhuma dificuldade de compreensão das questões colocadas, pelo que se 

considerou seguro aplicar o instrumento de recolha de dados à população alvo. 

 

                                                 
11 A média de tempo de resposta dos participantes ao inquérito de teste foi de 8 minutos. 
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Como dito anteriormente, o inquérito foi aplicado em cinco escolas diferentes a um 

conjunto de 23 professores de Educação Física com idades compreendidas entre os 37 e 

os 58 anos. Antes de se inquirir concretamente sobre os dois aspetos que se pretendem 

analisar em concreto, entendeu-se perguntar se os docentes já teriam praticado surf 

(questão 4). 15 docentes referiram nunca terem praticado a modalidade, enquanto 8 já 

foram em algum momento praticantes de surf.  

 

Tabela 13 – Contacto dos docentes com o surf 

 

 Frequência Percentagem 

 Sim 8 34,8 

Não 15 65,2 

Total 23 100,0 

 

A questão seguinte do inquérito pretendia saber se os docentes estariam de acordo 

com a inclusão do surf como modalidade alternativa no plano curricular do 3º ciclo. Para 

esta questão, foi construída uma escala de Likert em que os cinco níveis iam de “discordo 

totalmente” até “concordo totalmente”. Recolhidos e tratados os dados, verificou-se que 

15 docentes responderam “concordo”, 7 “concordo totalmente” e apenas um optou por 

uma posição mais neutra com “nem concordo nem discordo”.  

 

Tabela 14 – Concordância com a inclusão do surf no currículo 

 

 Frequência Percentagem 

 Nem concordo nem discordo 1 4,3 

Concordo 15 65,2 

Concordo totalmente 7 30,4 

Total 23 100,0 

 

Terá a sua experiência (ou a falta dela) com a modalidade influenciado a sua 

resposta a esta questão? Cruzados os dados das questões 4 e 5 verifica-se que 10 dos 

docentes que nunca praticaram surf “concordam” com a inclusão do surf como 

modalidade alternativa, 4 concordam totalmente e o último “nem concorda nem 

discorda”, o que mostra que a falta de experiência com a modalidade não influenciou a 

sua resposta à questão 5. 
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Tabela 15 – Relação entre a prática do surf e a concordância da inclusão do 

surf no currículo 

 

Concordância com a inclusão do surf no currículo 

Discordo 

totalmente Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

Se já 

praticou 

surf 

Sim 0 0 0 5 3 

Não 0 0 1 10 4 

Não 

responde 
0 0 0 0 0 

Anulado 0 0 0 0 0 

 

A sexta questão ambicionava perceber se os docentes estariam disponíveis a terem 

formação sobre surf. A esmagadora maioria (19 docentes) encontra-se disponível para ter 

formação neste desporto, 3 não querem ter formação, registando-se um professor que se 

absteve de responder à questão. 

 

Tabela 16 – Disponibilidade para ter formação sobre surf 

 

 Frequência Percentagem 

 Sim 19 82,6 

Não 3 13,0 

Não respondeu 1 4,3 

Total 23 100,0 

 

Conclui-se, portanto, que os docentes concordam na sua maioria com a inclusão do 

surf no currículo de Educação Física para o 3º ciclo do Ensino Básico e, na sua maioria, 

estão dispostos a obter formação sobre surf. Mas será que realmente abordariam a 

modalidade nas aulas da sua disciplina? 

 

Com o intuito de responder a esta interrogação, a sétima questão enunciava-se 

“estaria disponível para abordar o surf caso fosse implementado como opção curricular?”. 

Para essa questão, criaram-se cinco alternativas de resposta em forma de escala de Likert, 

designadas “totalmente indisponível”, “pouco disponível”, “indiferente”, “disponível” e 
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“totalmente disponível”. 14 docentes dizem estar “disponíveis” para abordar a 

modalidade, 5 “totalmente disponíveis”, 2 “pouco disponíveis”, 1 “indiferente”, havendo 

ainda um docente que não se dignou a responder à questão. 

 

Tabela 17 – Disponibilidade para abordar o surf nas aulas caso fosse 

implementado como opção curricular 

 

 Frequência Percentagem 

 Pouco disponível 2 8,7 

Indiferente 1 4,3 

Disponível 14 60,9 

Totalmente disponível 5 21,7 

Não respondeu 1 4,3 

Total 23 100,0 

 

É certo que a maioria dos docentes inquiridos tem vontade de lecionar surf (19 

docentes) nas suas aulas de Educação Física. Mas mais do que saber se de facto pretendem 

lecionar a modalidade, é sobremaneira importante perceber quais as justificações para as 

respostas dadas à questão 7. Como tal, a última questão do inquérito pedia que cada um 

dos docentes inquiridos referisse por escrito as justificações para a resposta dada na 

questão 7. Devido à oitava questão ser uma resposta aberta de curta/média dimensão, 

optou-se pelo uso da metodologia da análise de conteúdo para o tratamento dos dados.   

 

Enunciada por Laurence Bardin (2004) naquela que é talvez a sua obra mais famosa, 

o método da análise de conteúdo pode ser sumariamente definido como “um conjunto de 

técnicas possíveis para tratamento de informação previamente recolhida” em que “os 

dados […] podem ser de origem e de natureza diversas” (Esteves, 2006, p. 107). No 

entender de Bardin, a análise de conteúdo pode assumir várias tipologias12. Para o tipo de 

dados constantes da oitava questão do inquérito aos professores, considerou-se mais 

                                                 
12 A metodologia de análise de conteúdo pode assumir diversas tipologias de categorização, de acordo com 

Bardin (2004): análise categorial; de avaliação; da enunciação; da expressão; das relações; do discurso. 

Para o tratamento de dados efetuado por via da metodologia da análise de conteúdo, a tipologia de análise 

utilizada foi a categorial, que será referida com maior pormenor. Para maiores esclarecimentos sobre esta 

e os outras tipologias de análise categorial, ver sobretudo Laurence Bardin (2004, pp. 153-222); para 

informações sumárias sobre cada um destes tipos de análise de conteúdo, recomenda-se Manuela Esteves 

(2006, p. 111). 
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adequada a análise categorial13. Esta tipologia de análise implica “operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos” (Bardin, 2004, p. 153).  

De modo a efetuar convenientemente este tipo de análise, seguiram-se as 

recomendações e o exemplo prático fornecidos por Manuela Esteves (2006, pp. 112-125). 

Segundo esta investigadora, uma análise de conteúdo necessita primeiramente que 

objetivos e metodologia de investigação estejam definidos, para seguidamente se 

proceder à “constituição do corpus documental” (Esteves, 2006, p. 112), passos esses 

que, como foi possível observar pela leitura deste trabalho, foram efetuados. 

Seguidamente, passa-se àquilo que esta investigadora designa por “leitura flutuante” da 

resposta (neste caso, à última questão do inquérito aos professores), que serve para se 

perceber as categorias de análise que têm de ser construídas (Bardin, 2004, pp. 95-132; 

Esteves, 2006, p. 113). Finalmente, criam-se as categorias de análise que servirão para 

agrupar os dados da resposta, para que seja possível proceder à “interpretação dos 

resultados”. 

Com base nestes pressupostos, a categorização das respostas implicou a numeração 

consecutiva dos inquéritos realizados aos professores, numeração esta iniciada em 1 e 

finda em 23. Deste modo, cada inquérito corresponde a uma unidade de categorização 

(UC). Cada categoria criada implicou a constituição de indicadores14 de modo a sustentar 

as categorias elaboradas e a inclusão das respostas nessas categorias (Esteves, 2006, p. 

116). 

Devido ao facto da resposta à questão n.º 8 ser a justificação às respostas da questão 

n.º 7, entendeu-se elaborar categorias para a justificação dada na questão 8 de acordo com 

as respostas dadas à questão 715. Com base neste procedimento, obtiveram-se as seguintes 

categorias para as justificações dadas pelos inquiridos ao responderem encontrarem-se 

“pouco disponíveis” a abordar a modalidade, e que constam do Anexo 616: 

- Competências técnicas 

                                                 
13 A análise categorial pode ser, dependendo dos autores, denominada “análise temática”. Conferir Esteves 

(2006, p. 111). 
14 “Inferências ainda muito próximas do conteúdo manifesto das comunicações” (Esteves, 2006, p. 116). 
15 Tal significa, por exemplo, que foram criadas categorias específicas para os inquiridos que assinalaram 

a resposta “Disponível” na questão 7, como forma de tratar as justificações para a sua resposta a esta questão 

que tinham de fornecer na questão 8. Este procedimento seguiu-se para as outras alternativas assinaladas 

na questão 7 e para as suas respetivas justificações. 
16 Deve referir-se que um dos inquiridos recusou responder às questões 7 e 8, pelo que não será 

contabilizado nesta análise. Deve ainda referir-se a existência de cinco inquiridos que não responderam à 

questão 8, apesar de terem respondido à questão n.º 7. 
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Categoria que envolve as referências a competências técnicas necessárias à prática 

da modalidade; 

- Vontade pessoal 

Nesta categoria estão inseridas as referências à falta de vontade em obter formação 

e/ou lecionar a modalidade. 

 

Foi registada uma resposta para cada uma destas categorias. O inquirido 10 refere 

sentiria dificuldade em adquirir as competências técnicas para lecionar a modalidade, 

enquanto o inquirido 12 relata a sua “falta de vontade” em aprender esta modalidade.  

Seguindo-se o mesmo procedimento para os indivíduos que responderam estarem 

“disponíveis” a abordar o surf na questão n.º 7, elaboraram-se as categorias de associação 

das justificações que forneceram na questão 8: 

 

- Condições logísticas 

Referência às condições logísticas que a escola fornece para a implantação da 

modalidade e à exigência de melhoramentos neste aspeto; 

- Gosto pessoal e novas experiências 

Inclui as referências ao gosto pessoal do docente e ao surf como uma modalidade 

diferente de outras modalidades desportivas; 

- Formação 

Inclui todas as referências relacionadas com a necessidade de formação na área. 

 

Se analisarmos os dados constantes destas três categorias, verificamos 

imediatamente que a categoria predominante é “gosto pessoal e novas experiências”, com 

um total de 9 respostas inseridas nesta categoria, em que 8 delas se inserem no indicador 

“experiência/modalidade diferente para os alunos”. Deste modo se conclui que a muitos 

dos que se encontram “disponíveis” a lecionar a modalidade o fariam principalmente para 

proporcionar uma atividade e uma experiência diferente aos seus alunos. Se os docentes 

nestas condições são maioritariamente movidos por este motivo, o que move os docentes 

“totalmente disponíveis”? 

Operando-se do mesmo modo para o tratamento das respostas dos indivíduos que 

responderam estarem “muito disponíveis” a abordar o surf na questão n.º 7, elaboraram-

se as categorias de associação das justificações que forneceram na questão 8: 
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- Motivação e “fuga ao quotidiano” 

Engloba as referências a aspetos relacionados com a motivação dos alunos, com o 

caráter singular e interessante da modalidade; 

- Potencialidades geográficas 

Inclui as referências às potencialidades geográficas da região circundante à escola; 

- Quotidiano e prática 

Inclui todas as referências ao surf como modalidade com que os alunos contactam 

e que poderia ser praticada em contexto escolar. 

 

Distribuídas as respostas, verifica-se que a maior parte dos professores que tinham 

respondido encontrarem-se “totalmente disponíveis” a lecionar a modalidade se inserem 

na categoria “motivação e fuga ao quotidiano” (2 docentes), e que lecionariam a 

modalidade principalmente por ser diferente do habitual, motivante e interessante. 
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3. Conclusões 
 

O maior entrave à liberdade na sala de aula, mais do que as relações de poder que nela se 

desenvolvam, mais do que a eventual autoridade (disciplinar, académica, simbólica) do 

professor em relação aos alunos, encontra-se, em meu entender, quando o verdadeiro poder 

de definir o que é uma aula está fora dela e condiciona de forma profunda o que se passa no 

interior da sala, limitando em excesso a liberdade de professores e alunos no seu quotidiano 

pedagógico (Guinote, 2014, pp. 26-27). 

 

A observação de Paulo Guinote, aqui deixada em efeméride, reporta-se 

principalmente ao que considera ser a falta de liberdade do docente em conduzir a sua 

aula, principalmente no que concerne às matérias a lecionar e à ordem e forma como as 

deve lecionar. É evidente que uma das formas de conferir ordem e coerência às matérias 

que devem ser lecionadas são os próprios programas das várias disciplinas. 

É evidente que tal ordem conferida pelos programas é necessária; contudo, o facto 

de ser considerado como um conjunto de diretivas estatais significa que qualquer desvio 

nelas não consignado é motivo para aplicar sanções e penalizações para os incumpridores 

(Guinote, 2014, pp. 26-28), o que impossibilita qualquer tipo de iniciativa de mudança 

que não seja aprovada centralmente. 

Foi comprovado com este estudo existir um interesse por parte dos alunos em 

aprender surf, e uma predisposição para ensinar a modalidade por parte dos professores, 

o que mostra haver possibilidade para a inclusão do surf no currículo do 3º ciclo do ensino 

básico. É evidente que é essencial promover condições logísticas e de segurança, e 

ministrar formação específica aos docentes a respeito da modalidade, o que implica 

disponibilidade monetária das escolas, e de tempo e vontade para os professores 

aprenderem a modalidade. 

Apesar das valências positivas que o estudo realizado, devem ser apontadas 

algumas debilidades. Uma delas diz respeito à profundidade do inquérito aos alunos, que 

poderia ter mais algumas questões relacionadas com aspetos motivacionais para a prática 

do surf. Outra debilidade é o facto de não se chegar a estabelecer relações seguras, mas 

prováveis a respeito do que motiva os alunos a querer praticar a modalidade. No campo 

ainda das debilidades, deve-se ainda referir a amostra dos docentes, que foi bastante 

reduzida comparativamente com a dos alunos, e que poderia ser amplificada em estudos 

futuros sobre esta temática. 
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A última das falhas que pode ser apontada a este estudo foi não ter havido uma 

tentativa de lecionar o surf nas aulas de Educação Física e, deste modo, tentar estabelecer 

uma metodologia para o seu ensino em âmbito escolar. Tal é um tipo de investigação que 

pode ser feita futuramente, uma vez que, pelo que foi possível apurar, não há uma 

investigação sobre surf em Portugal que aborde a motivação para a prática da modalidade 

e a forma de implementação da sua prática em sala de aula. Esta possível direção para um 

futuro estudo implicará certamente uma confluência de abordagens relacionadas com a 

Psicologia Educacional, Ciências da Educação, Ciências do Desporto, entre outras, pelo 

que será porventura um estudo que implique um conjunto alargado de especialistas de 

várias áreas e possivelmente não se coaduna com um trabalho de Mestrado. Mas tal só o 

futuro o dirá. 
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Anexo 1 – Anos de experiência docente dos professores inquiridos (tabelas de dados 

e gráfico) 

 

 

 

 

  

 

 

Número de anos de docência 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

12 1 4,3 4,3 4,3 

14 2 8,7 8,7 13,0 

15 1 4,3 4,3 17,4 

16 1 4,3 4,3 21,7 

17 2 8,7 8,7 30,4 

18 1 4,3 4,3 34,8 

21 1 4,3 4,3 39,1 

22 1 4,3 4,3 43,5 

25 3 13,0 13,0 56,5 

26 2 8,7 8,7 65,2 

27 1 4,3 4,3 69,6 

28 1 4,3 4,3 73,9 

30 1 4,3 4,3 78,3 

32 2 8,7 8,7 87,0 

34 1 4,3 4,3 91,3 

35 1 4,3 4,3 95,7 

36 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Estatísticas 

Número de anos de docência 

N Válido 23 

Omisso 0 

Média 23,78 

Mediana 25,00 

Moda 25 
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Anexo 2 -  Inquérito efetuado aos professores  

 

Questionário 

(Professor) 

 

Este questionário tem como finalidade recolher as opiniões dos professores de 

Educação Física sobre a possibilidade de inclusão do surf como modalidade alternativa 

no plano curricular de E.F., bem como sobre a possibilidade de o abordar nas aulas.  

Os dados recolhidos serão tratados de modo anónimo, pelo que em momento 

algum se irá pedir o nome dos professores que voluntariamente se disponibilizem a 

responder a este inquérito. 

 

 

1. Sexo 

 

 Masculino  Feminino 

 

 

2. Idade:  

 

 

 

3. Há quantos anos é professor? 

 

 

 

 

 

4. Já praticou surf? 

 

 Sim  Não 

 

 

 

5. Concorda com a inclusão do Surf, como modalidade alternativa, no plano 

curricular do 3º ciclo? 

 

 

 

 

 

 
 

Discordo 

totalmente 

    

Discordo 

 

Não concordo nem 

discordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

totalmente 
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6. Estaria disponível a ter formação nesta área? 

 

 Sim  Não   

 

 

 

7. Estaria disponível para abordar o surf caso fosse implementado como opção 

curricular? 

 

  

 

 

 
 

 Totalmente   

indisponível 

 

Pouco disponível 

 

Indiferente 

      

     Disponível 

 

Totalmente 

disponível 

 

 
 

8. Justifique a sua resposta à questão anterior 
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Anexo 3 – Inquérito efetuado aos alunos 

 

Questionário 

(alunos) 

 

Este questionário destina-se a perceber se tu, enquanto aluno, queres ter aulas de 

surf na disciplina de Educação Física, e se entendes que há benefícios em praticar este 

desporto.  

Não és obrigado a responder a este questionário, nem tens que colocar o teu 

nome nele.  

 

1. Sexo  

 

 Masculino  Feminino 

 

2. Idade: 

 

3. Sabes nadar? 

 

  

 

 

 
 

       Não 

 

          Mal 

 

Nem bem nem mal 

 

Bem 

 

Muito Bem 

 

 

4. Já praticaste surf? 

 

 

 Sim  Não 

 

 

5. Sentir-te-ias seguro se tivesses aulas de surf na escola? 

 

  

 

 

 
 

        Não 

 

  Pouco seguro 

 

Nem muito nem 

pouco seguro 

 

        Seguro 

 

Muito Seguro 

 

 

6. Gostarias de ter aulas de surf na disciplina de Educação Física? 
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 Sim  Não 

 

 

7. Pensas que o surf seria importante para o teu desenvolvimento físico?  

 

  

 

 

 
 

Sem importância 

 

Pouco importante 

 

Nem muito nem 

pouco importante 

 

Importante 

 

Muito Importante 

 

 

8. Pensas que a prática do surf é importante para melhorar os teus resultados 

escolares?  

 

  

 

 

 
 

Nada importante 

 

Pouco importante 

 

Nem muito nem 

pouco importante 

 

Importante 

 

Muito Importante 
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Anexo 4 – Relação entre a capacidade em nadar dos alunos e o sentimento de 

segurança a praticar surf na disciplina de Educação Física (tabela de dados) 

 

Sentimento de segurança a praticar surf em Educação 

Física 

Não 

Pouco 

seguro 

Nem muito nem pouco 

seguro Seguro 

Muito 

seguro 

Se sabe 

nadar 

Não 10 7 4 4 1 

Mal 4 4 4 4 0 

Nem bem nem 

mal 
3 4 15 22 3 

Bem 3 9 34 49 20 

Muito Bem 2 2 16 33 36 

Não respondeu 0 0 0 1 0 

Anulado 0 0 0 0 0 
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Anexo 5 – Relação entre a vontade de ter aulas de surf em Educação Física e o 

sentimento de segurança a praticar a modalidade em Educação Física 

 

 

 

 

Sentimento de segurança a praticar surf em 

Educação Física 

Não 

Pouco 

seguro 

Nem muito nem 

pouco seguro Seguro 

Muito 

seguro 

Se quer ter aulas de surf 

em Educação Física 

Sim 6 16 58 110 57 

Não 16 10 15 2 3 

Não 

respondeu 
0 0 0 1 0 

Anulado 0 0 0 0 0 
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Anexo 6 – Justificações dadas para a resposta à questão 7: categorias, indicadores e unidades de categorização das respostas à questão 817 

 

Questão n.º 7 “disponível” 

Categorias Indicadores Unidades de registo UC 

Condições logísticas 

 

Exigência de condições logísticas  “[…] a modalidade teria de ser abordada de forma bastante 

adaptada, devido às condições de material, espacial, logística e de 

segurança” 

5 

 

Gosto pessoal e novas 

experiências 

Gosto por desporto “Porque sou da área de natação e acho que é fixe” 7 

Experiência/modalidade diferente para os 

alunos 

“[…] gostava de abordar esta modalidade por ser bastante 

diferente das outras”; 

“é sempre uma mais valia os alunos poderem experenciar novas 

modalidades”; 

“necessitamos de proporcionar aos alunos novas experiências e de 

preferência priveligiando a ativid. física ao ar livre”; 

“caso existam condições para abordar estas modalidades parece-

me bem estas alternativas às tradicionais”; 

“cada vez mais é importante proporciona o contacto com 

diferentes modalidades para os jovens descobrirem o gosto pelas 

diferentes atividades físicas”; 

 

3 

 

8 

 

9 

 

13 

 

 

14 

                                                 
17 Neste conjunto de tabelas foi mantida a grafia original  

Questão n.º 7 “pouco disponível” 

Categorias Indicadores Unidades de registo UC 

Competências técnicas Dificuldade em adquirir habilidade na 

modalidade 

“Penso que mesmo fazendo formação teria dificuldade em 

adquirir competências técnicas específicas necessárias para a 

abordagem da modalidade ainda que de forma elementar”. 

10 

Vontade pessoal Falta de vontade  “já estou numa fase da minha carreira que sinto pouca vontade 

para aprender esta modalidade radical”. 
12 
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“Todas as oportunidades de aprendizagem de matérias alternativas 

são boas para a formação dos alunos”; 

“importância de novas abordagens temáticas”; 

“todas as atividades físicas que se constituam como uma nova 

aprendizagem para os alunos devem ser incentivadas”. 

 

17 

19 

 

20 

Formação Necessidade de ter formação “Disponível desde que seja dada formação na área”. 21 

 

 

- O inquirido 22 não respondeu às questões 7 e 8 do inquérito.  

- Os inquiridos 2, 4, 11, 16 e 18 não responderam à última questão do inquérito. 

 

Questão n.º 7 “totalmente disponível” 

Categorias Indicadores Unidades de registo UC 

 

Motivação e “fuga ao 

quotidiano” 

 

Atividade diferente, interessante e 

motivante 

 

“Opção diferente do habitual; motivante para os alunos”; 

“Porque considero o surf um desporto de grande interesse […]”. 

 

1 

15 

 

Potencialidades 

geográficas 

Potencialidades geográficas existentes 

para a prática da modalidade 

“Estando nós tão próximos da costa, parece-me que seria uma mais 

valia podermos rentabilizar esse recurso com uma atividade 

diferente para os alunos”. 

 

6 

Quotidiano e prática 
O quotidiano como influência dos alunos 

em querer praticar a modalidade 

“Atualmente o surf em Portugal é uma vivencia diária dos nossos 

alunos que vivem na costa, como tal porque não trazer o surf para 

a escola de forma a estimular a prática e desenvolver uma prática 

corrente?” 

 

23 


