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Resumo 

 Este trabalho aborda o surf inserido na educação física escolar, contemplando tanto sua 

parte histórica, quanto prática e alguns temas transversais, o trabalho visa solucionar um 

problema muito comum na educação física escolar que é a falta de criatividade ou acomodação 

do professor em suas aulas, o objetivo é trabalhar o tema surf com o uso do lazer, visando 

proporcionar aos alunos uma visão diferente de um esporte pouco trabalhado nas escolas e com 

isso criar um aluno com um pensamento mais critico, e para isso foi abordado no trabalho autores 

conhecidos na área de estudo do lazer, tornando possível a elaboração de um planejamento para 

as aulas de educação física abordando tal tema. 

 

Palavras Chave: Surf; Educação física escolar; Temas transversais 
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 1 - Introdução 

  

 Ao me reportar às minhas aulas de Educação Física na escola, me recordo de ter 

praticado apenas algumas modalidades esportivas e, sempre visando o aprimoramento das 

técnicas. Ou então, a aula possuía um caráter mais recreativo, quando o professor disponibilizava 

uma bola e nós jogávamos algum esporte, geralmente o futebol. Na maioria das vezes eu me 

sentia desestimulado em participar. Ainda que gostasse do futebol, era uma aula que não me 

chamava a atenção. Ao ingressar na Universidade Federal Fluminense, trazia essa idéia das aulas 

de educação física. Porém com o passar do tempo vi que a concepção do curso de Educação 

Física dessa instituição é diferente do que eu imaginava e comecei a perceber em certas 

disciplinas, que é possível se trabalhar na educação física escolar, outros tipos de esportes e não 

apenas os convencionais, como o futebol, o vôlei, o handebol e o basquete. E como tenho 

vivência no surf desde os meus treze anos de idade, pensei em tentar trabalhar abordando essa 

modalidade nas aulas de educação física. Esse pensamento foi estimulado pelos debates nos 

espaços do curso. 

 O que me levou a optar pelo curso de Educação Física foi a minha ligação com inúmeros 

esportes, porém o que intensificou essa escolha foi o surf. Antes de conhecer a concepção do 

curso de Educação Física da UFF, eu pensava em me formar e começar a focar em treinamentos 

de atletas surfistas. 

 Ao cursar a disciplina "Atividades Aquáticas II", onde o professor nos passa alguns 

embasamentos teóricos mostrando serem possíveis aulas diferenciadas, com novas modalidades - 

como o próprio surf - e como diz o próprio nome da disciplina, outras atividades aquáticas, me 

estimulei a pensar na modalidade como conteúdo escolar. Comecei uma reformulação em minhas 

intenções pedagógicas ao vivenciar a disciplina “Educação para o Lazer”, que trouxe textos 

abordando possibilidades do aluno pode aprender com o lazer, e se conscientizar com ele.  

 Ao me aprofundar um pouco mais sobre o lazer, entendi que não existem consensos 

sobre suas concepções. Ele distingue-se em duas grandes linhas: o aspecto atitude, que considera 

o lazer como um estilo de vida, independente do tempo determinado. E outra que privilegia o 

aspecto tempo, situando-o como tempo livre, não só do trabalho, mas de todas outras obrigações, 

como as sociais, religiosas, etc. 
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 Neste trabalho, o que se pretende, é contemplar as duas grandes linhas. Como? 

Apresentando aos alunos o surf nas aulas de educação física de uma forma lúdica para que eles se 

interessem pela aula, e além de aprenderem tudo que for passado pelo professor, se divirtam na 

aula, com isso seguindo para o outro aspecto citado, o tempo livre.  Se o surf for uma de suas 

atividades escolhidas para realizar no tempo livre, isso significa que as aulas podem estar 

contribuindo para a busca autônoma da atividade. Porém, não se pretende apenas focalizar o surf 

como prática esportiva, mas desenvolver outras atividades afins que serão passadas nas aulas 

como, por exemplo, a confecção de materiais alternativos. 

  Segundo Marcelino (2000) deve-se levar em conta que, se o conteúdo das atividades de 

lazer pode ser altamente “educativo”, também a forma como são desenvolvidas abre 

possibilidades “educativas” consideráveis, uma vez que o componente lúdico, do jogo, do 

brinquedo, do “faz-de-conta”, que permeia o lazer é uma espécie de denúncia da “realidade”, 

deixando clara a contradição entre obrigação e lazer. 

 Ou seja, dependendo de como for trabalhado o conteúdo, a possibilidade de sucesso nas 

aulas e de se alcançar os objetivos que tem deste trabalho – formação de um individuo um pouco 

mais consciente das atitudes do cotidiano - são claras. 

A expectativa é que contribuam para isso para isso, o conhecimento adquirido com as 

concepções do curso de licenciatura em educação física da UFF, e minha experiência como 

instrutor em uma escolinha de surf, cujo foco era apenas ensinar o aluno a surfar. No processo de 

orientação deste trabalho de conclusão de curso e no diálogo com o meu orientador, refleti se não 

seria possível montar um planejamento para tentar introduzir o surf nas aulas de educação física 

nas escolas, e poder dar a chance aos alunos experimentarem novos esportes, também abordando 

temas transversais que seriam muito importantes para a sua própria formação continuada. 

 É sabido que hoje em dia, já existem algumas escolas em que possuem essa proposta, em 

diversos lugares no Brasil, como por exemplo, Santos, SP; em Natal, RN e Búzios, RJ. Soma-se 

isso ao fato de que algumas escolas que, ainda que não implemente o surf como conteúdo da aula 

de educação física, mas o apresenta vinculado em alguns projetos. Em todas essas escolas temos 

praticamente aprovação geral dos alunos com relação às aulas de surf nas aulas de educação 

física. Eis alguns depoimentos:  
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"Algumas fotos publicadas nas redes sociais, e o termômetro do “polegar pra cima” 

mostrou o quanto é legal a ideia de ensinar surf para crianças por volta dos seis anos de 

idade, e que essa iniciativa transformou o trabalho num hobby, ou vice e versa."(escola 

FACEX em Natal/RN). 

 

"Sara Emilly, estudante do 5º ano do Colégio FACEX, foi aluna das aulas de surf do 

professor Alexandre Vale e teve seu primeiro contato com a prancha quando estava no 1º 

ano, e de lá pra cá não largou mais a “magrela”. “Gostei muito do esporte, e comecei a 

praticar”. “Meu pai achou legal, mas minha mãe achou meio perigoso”, conta a menina. 

 

“Hoje, ela participa de alguns campeonatos infantis aqui na capital, como o Dore Sufr Kid, 

realizado neste ano, onde ela conseguiu o 3º lugar na categoria feminino iniciante e em 

geral ficou com a 5ª posição" (escola FACEX em Natal/RN). 

 

"No começo do ano, Margareth Pinto e Renata Portela, da Unidade Mista de Educação 

Magali Alonso, em Santos, fizeram um levantamento para saber qual o esporte mais 

popular entre suas turmas de 1ª série. Deu surfe na cabeça. "Mas a maioria nunca tinha 

visto uma prancha de perto, por morar em bairro cujo acesso à orla é difícil e também pelo 

preço do equipamento", conta Margareth". (Unidade Mista de Educação Magali Alonso, 

Santos/litaral paulista). 

 

 Então, como se constata, o surf é algo que é possível de se trabalhar como conteúdo da 

educação física e as chances de sucesso são claros, entretanto o que precisamos fazer para que 

isso se materialize, necessita-se de um planejamento, apontando como seria passo a passo. É isso 

que se pretende com este trabalho. 
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2 - Esportes radicais em geral (no Brasil ) 

 

 No Brasil, os Esportes de Aventura, conhecidos também como Esportes Radicais, 

começaram a ganhar força de participação e visibilidade da mídia a partir de 1980. De acordo 

com UVINHA (2001), este estilo de prática esportiva está crescendo cada vez mais, pois “desde a 

segunda metade do século XX, os Esportes Radicais, vem recebendo um considerável incremento 

no número de adeptos”. Em busca de restabelecer os contatos sociais, o homem resolveu retornar 

as suas origens. Nesta tentativa de retorno ao início, destacou-se uma peça chave que vem sendo 

esquecida pelo homem: a Natureza. Este processo de busca pela natureza causou um importante 

reflexo na área esportiva. Que foi um enorme crescimento dos esportes e atividades físicas de 

contato com a natureza, que são exatamente os esportes radicais ou de aventura. (UVINHA, 

2001), 

Como já foi dito, o número de adeptos aos esportes de aventura está cada vez maior e 

podemos supor que em sua maioria os praticantes das modalidades radicais são jovens na faixa 

etária de 18 aos 30 anos, até pelo impacto de tal estilo. Porém, com a popularização desse estilo 

nos últimos tempos, principalmente do surf (o tema deste trabalho), tem havido grande procura 

por parte das pessoas mais velhas para pratica de tal esporte o que tem gerado certa repercussão 

sobre tal tema. Nesse caso podemos citar BOURDIEU, para quem “As relações entre a idade 

social e a idade biológica são muito complexas, onde a idade é um dado biológico socialmente 

manipulado e manipulável”. O que nos faz perceber que não existe idade adequada para começar 

a praticar qualquer tipo de esporte seja ele radical ou não. 

A velocidade de criação de novos esportes radicais no mundo tem gerado um mercado 

extremamente lucrativo, o que reflete no número de praticantes. Os esportes de aventura mais 

praticados no Brasil são: Escalada, Surfe, Rapel, Skate e Corrida de Aventura. Mas ainda há 

muitas outras modalidades também praticadas. 

Os esportes de aventura possibilitam a interação da ludicidade proveniente de um menor 

espírito competitivo aliado ao contato com a natureza, proporcionando ao ser humano um 

momento necessário de afastamento da rotina das cidades em busca de um contato maior com seu 

“habitat” de origem. 
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Os benefícios dos esportes de aventura são variados: além de permitir uma maior 

aproximação com a natureza, ele auxilia também o extravasamento de emoções reprimidas que 

poderiam ser materializadas de uma forma ruim (como a violência), ao invés disso ele direciona 

positivamente a busca da excitação pela prática do esporte.  

Apesar da maioria dos esportes de aventura não possuírem visibilidade na mídia, há um 

grande número de praticantes. Isso, em conjunto ao alto mercado lucrativo da venda de artigos 

relacionados a tal esporte, propicia a formação de algumas associações e confederações 

(principalmente as ligadas ao surf e ao skate), que organizam torneios de alta visibilidade. Por 

envolver um poder financeiro consideravelmente alto, que funciona como veiculo de divulgação 

destes esportes, aumenta-se cada vez mais o número de seus praticantes. 

Outro fator importante a destacar é que os esportes de aventura eliminam as barreiras 

sociais entre os sexos, pois proporcionam (na maioria de suas modalidades), que homens e 

mulheres participem em igualdade de condições. O espírito jovem da prática destas modalidades 

contagia pessoas de todas as idades a executarem suas modalidades, favorecendo uma maior 

qualidade de vida á todas as faixas etárias da população. 

 

2.1 A Relação da natureza com os esportes de aventura 

Não só nos tempos atuais, mas já há muitos anos podemos ver a preocupação que as 

pessoas têem quando o assunto é o meio ambiente. Quando foi divulgado na década 80 que o 

buraco na camada de ozônio e o efeito estufa poderiam por fim a vida humana, essa notícia 

mobilizou a sociedade mundial, o que resultou no surgimento de diversas entidades e 

organizações ambientais. Uma das medidas foi em 1987, quando 47 países assinaram um 

documento chamado protocolo de Montreal, cujo objetivo era reduzir a emissão de substâncias 

nocivas á camada de ozônio. Porém as questões econômicas ainda prevalecem, fazendo com que 

uma das precauções tomadas seja menos eficaz. E o que isso te a ver com os esportes? 

 

Os esportes de aventura ou esportes ditos radicais são em sua grande maioria praticados 

na natureza, ou seja, depende-se muito dela para que possamos praticá-lo. Os praticantes de 

qualquer dessas atividades, entre os quais me incluo, devem ter a conscientização e respeito pelo 
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meio ambiente e tentarmos a todo custo mantê-lo em perfeita ordem. Querendo ou não a própria 

prática desses esportes pode acabar causando um desequilíbrio no ecossistema.  

Usando como exemplo o surf cujo principal equipamento usado para sua prática é a 

prancha, sabemos que sua fabricação libera grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. 

Uma alternativa, para citar como exemplo é o fato de que hoje em dia já existirem pranchas feitas 

com materiais 100% natural, ainda que com um preço de custo mais elevado. Esse é apenas um 

alerta, pois é possível afirmar também que, embora divulguem que as práticas junto à natureza 

são preservacionistas, ainda sim há o risco de haver um desequilíbrio nos ecossistemas devido à 

construção de infra-estruturas de apoio à sua realização Costa (1998). 

Então, em minha opinião, nada mais coerente que os próprios praticantes dos esportes da 

natureza, a preserve e conscientize outras pessoas, praticantes ou não dessas atividades, que 

tentem devolver pelo menos o mínimo do que a natureza lhe proporciona. Fundamental que 

“instituições e empresas” organizadoras dos grandes eventos e que necessitam de uma infra-

estrutura mais elaborada, façam um estudo da área onde será montada essa estrutura.  

Podemos destacar como exemplo um evento de Surf.  Pupo (2002) relata que na etapa do 

Circuito Mundial de Surf, segunda divisão, realizada na praia da Joaquina, Santa Catarina, 

quando foram previstas algumas ações ambientais, tais como: planejamento da montagem da 

estrutura do campeonato de forma que não ocasionasse impactos ambientais na restinga; a 

instalação de sanitários ecologicamente corretos; lixeiras para a coleta seletiva; divulgação de 

mensagens educativas pela locução do evento; estudos sobre o ecossistema local. Ações como 

essas são imprescindíveis para a articulação entre a práticas dos esportes de natureza e o meio 

ambiente 

 

 

 

 

3. Um pouco da história 

 Não se sabe até hoje a verdadeira origem do surf. Uns dizem que surgiu há três mil anos 

com os antigos povos peruanos que se utilizavam de uma espécie de canoa (junco) para pode 
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deslizar sobre as ondas, seja de pé ou sentado. Porém a outra versão contada é a de que existiam 

antigos povos polinésios que já se utilizavam da prática de deslizar sobre as ondas e que um rei 

polinésio chamado Tahito teria introduzido tal prática no Havaí. Segundo esses relatos, a forma 

que o surf era praticado se dava de acordo com a estrutura hierárquica da sociedade: a posição em 

pé era permitida apenas aos reis e seus filhos, que surfavam em pranchas de aproximadamente 

dois metros de comprimento. Outras pessoas vinculadas à realeza podiam praticar o surfe, desde 

que em pranchas menores e que nunca ficassem em pé na prancha. Ao restante dos nativos era 

proibida a prática. 

 Porém o primeiro relato concreto da existência do esporte foi feito pelo navegador James 

Cook, em 1779, que descobriu o arquipélago do Havaí, e avistou os surfistas deslizando sobre as 

ondas. Inicialmente as pranchas eram feitas de madeira, e o próprio surfista era quem fabricava 

sua prancha. Havia a crença que fabricando sua própria prancha estaria passando todas as 

energias positivas para ela e quando fosse para a água seriam libertadas todas as energias 

negativas. 

 A partir de 1820 com a chegada de missionários cristãos às ilhas, o surf passou a ser 

reprimido, pois os religiosos queriam acabar com os costumes pagãos dos nativos. O surf era o 

principal deles, pois os nativos costumavam deslizar sobre as ondas em pé e sem roupa. Pranchas 

foram transformadas em mesas e cadeiras, para serem usadas nas escolas, onde seriam ensinada a 

religião aos nativos, a catequese. Quase cem anos o surf foi proibido nas ilhas havaianas, a 

prática, porém sobreviveu a essa opressão, e seu reconhecimento mundial veio com o campeão 

olímpico de natação, o havaiano Duke Paoa Kahanamoku, que venceu os jogos de 1912, em 

Estocolmo. Depois de ser campeão o atleta disse ser um surfista e a partir dai passou a ser o 

maior divulgador do esporte no mundo. Assim o arquipélago do Hawaí e o esporte passaram a ser 

reconhecidos internacionalmente. 

 

 

 

3.1 No Brasil 

 O surf ingressou no Brasil por meio de funcionários de companhias aéreas, que 
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conheceram o esporte fora do país e trouxeram para o Brasil pranchas (aqui chamadas de tábuas 

havaianas) que eram usadas para a prática do surf, trazendo assim o próprio esporte. No Brasil o 

esporte começou a ser praticado e passou a ser desenvolvido em Santos por volta de 1935. Em 

meados de 1950 o surf já estava no Rio de Janeiro quando ainda eram usadas pranchas de 

madeira. Assim o esporte começa a se popularizar e com isso houve  também uma evolução no 

material das pranchas que no Brasil só chegam em 1964 trazidas dos EUA.  

Na primeira metade da década de 1970, entretanto, a prática do surf foi proibida nas 

praias cariocas nos horários entre 8 - 14h, porque a prancha se soltava e acabava machucando os 

banhistas (na época não existia a cordinha que prendia a prancha ao tornozelo do surfista). Essa 

restrição foi reflexo de uma campanha intensa conduzida pela imprensa local, contra o surf. 

 Mas desde então o surf vêm se tornando cada vez mais popular, com propagação de 

muitos filmes estrangeiros e nacionais; multiplicação das lojas que vendem roupas apropriadas 

denominadas surfwear, por exemplo. O surf acabou virando um estilo, quando muitos jovens da 

época seguiram um modo de vida com surfista se ligando na natureza, se reunindo para luais, 

para acampamentos, é uma forma de convivência onde não se precisa de muito, apenas de uma 

prancha.  

Hoje em dia, no Brasil, já temos em cerca de 2,4 milhões de pessoas adeptas ao surf, pois 

para se conseguir os acessórios para a prática do esporte ficou mais acessível. Já existem projetos 

ligados a comunidade como o Rocinha Surf,  escola que atende crianças da comunidade da 

rocinha e adjacências; a escolinha de surf Jerônimo Telles, localizada no Recreio dos 

Bandeirantes que, apesar de ser uma escolinha paga, disponibiliza bolsas para crianças com 

dificuldades financeira. Também oferece aulas para crianças do lixão, e entre outros projetos, há 

o Adaptsurf para pessoas com necessidades especiais. 

Podemos, então, concluir que o surf antes de se transformar num esporte-competição com 

grandes premiações em dinheiro, como é divulgado hoje em dia por termos um brasileiro campão 

mundial de surf pelo, o esporte já era praticado pelo prazer, como um culto ao espírito do mar 

pelos antigos povos havaiano. Podemos ver que ser surfista é ter um estilo de vida ligado à 

natureza, onde nada mais importava a não ser estar dentro da água e também com os amigos na 

praia.   

É claro que desses anos pra cá já havia campeonatos, já tinham sido criadas associações 
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de surf profissional, porém não era divulgada a prática na mídia como é hoje em dia; prática esta 

que vem ganhando mais espaço cada vez mais. A importância desse texto é mostrar aos que não 

conhecem um pouco da história do esporte e tentar fazer com que crie uma curiosidade no leitor 

para uma leitura mais aprofundada sobre o surf e mostrar que qualquer um pode praticá-lo  

 

4 Lazer e Educação física 

Trazendo de volta a critica que já foi feita neste trabalho em relação às aulas de educação 

física escolar, sobre as aulas serem no formato do quadrado mágico, onde o professor oferece 

futebol, basquete, vôlei e handebol para os alunos escolherem qual preferem. Na grande maioria 

das vezes os meninos acabam optando pelo futebol e as meninas pelo vôlei ou handebol, o que 

acaba fazendo com que a aula comece a ser separada por gênero, e ai um problema vai 

desencadeando o outro. 

O fato de o professor apresentar apenas essas opções para seus alunos escolherem, 

sabendo que culturalmente em nosso país “o futebol é esporte para homem”, e que 

inevitavelmente haverá essa separação de gênero, é negativo do ponto de vista pedagógico. É 

ruim, pois como Cruz e Palmeira (2009) apontam, as instituições – escola e família – são as 

principais responsáveis pela construção e/ou reprodução de conceitos equivocados, ou melhor, 

valores estereotipados acerca das questões de gênero.  

Ou seja, essa separação de gêneros nas aulas, pode vim a ser o principal fator de uma 

construção equivocada pelo aluno sobre questões de gênero, porque nas aulas de educação física, 

é o tempo em que os alunos possuem para interagir um pouco mais, participarem da aula como 

um coletivo, é onde a corporeidade está mais presente.  Maurice Merleau Ponty descreve esta 

presença do homem como corporeidade, não enquanto o homem se reduz ao conceito de corpo 

material, mas enquanto fenômeno corporal, isto é, enquanto expressividade, palavra e linguagem. 

 Portanto, é obrigação do professor de educação física pensar em um planejamento, onde 

meninos e meninas interajam, onde não deve haver uma aula para meninos e outra para meninas, 

pois é na aula de educação física que existe essa oportunidade. E é isso que se pretende com esse 

capitulo, utilizando-se do tema lazer. 
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 A Educação Física Escolar dá oportunidade para que o quadro citado acima possa ser 

gradativamente revertido, pois em seus conteúdos possibilitam um maior enfoque de atividades 

lúdicas, eles são elaborados tendo em vista uma sociedade que necessita resgatar padrões sociais 

e éticos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) apontam a importância de educar para o 

lazer, de questionar e de lutar por melhores condições de vida. Portanto, o tema pode, e deve, ser 

trabalhado nas aulas de Educação Física possibilitando uma democratização de acesso às 

vivências de lazer para todos. 

 Na realidade educacional existente é importante ressaltar que as aulas de Educação Física 

escolar têm como função, proporcionar a ampliação da cultura corporal do movimento humano, e 

por meio disto, contribuir para a formação de um sujeito crítico e autônomo na sociedade. Se isso 

for analisado no âmbito do lazer, é possível proporcionar uma análise crítica das políticas 

públicas na área, possibilitando reivindicações e lutas por esses direitos que são de todos. 

 Os conteúdos pertencentes à educação física escolar podem ser explorados e vivenciados 

a partir dos elementos da cultura corporal (jogo, esporte, dança, luta, etc.). Dentre tais elementos, 

o esporte é o que ganha mais visibilidade em nosso meio, devido à mídia. 

 Fernandes (1998) afirma que os meios de comunicação produzem propagandas e 

programas e assim provocam o “consumo dos esportes de ação, de aventura ligada à natureza”, 

além de transformar essas modalidades em espetáculo esportivo e em produto de consumo. 

Assim influenciando diretamente nas aulas de educação física, pois as crianças hoje em dia têm 

um contato muito rápido com o esporte por intermédio da mídia, em especial a televisão, com 

isso, invés dos alunos se preocuparem com a ludicidade, os padrões técnicos mais elevados 

tornam-se mais importante para crianças e jovens. 

 

É nesse momento em que o professor que se dispôs a dar um enfoque nas suas aulas no 

âmbito do lazer possui um papel fundamental na revisão de valores e de significados do esporte 

proposto a ser trabalhado nas aulas, sua ação pedagógica poderá viabilizar, por exemplo, no caso 

dos esportes de aventura maiores noções sobre meio ambiente, os três R (reduzir, reutilizar e 

reciclar) e viabilizar o acesso dos alunos ao lazer e aos esportes de aventura de modo a lhes 

proporcionar o descanso, divertimento e desenvolvimento. 
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Desde sempre os alunos vem para as aulas de educação física trazendo um conceito de 

lazer. Não vamos dizer que é errado, mas não é o que é proposto nas aulas, assim o aluno deve 

entender que a aula de educação física possui um objetivo tanto quanto as outras disciplinas que 

ele faz. O aluno na aula de educação física julga ter o direito de fazer a aula só quando ele tem 

vontade, na maioria das vezes chega desmotivado e principalmente aquele aluno que não se 

destaca, especificamente no futebol. 

Porém, não podemos ficar apenas responsabilizando o aluno, quando o professor cai na 

mesmice e passa sempre a mesma aula pelo fato de estar acomodado. Paremos para pensar que 

esse aluno passe a ter nas aulas de educação física dele o famoso “quadrado mágico” a partir do 

ensino fundamental 2. Isso, invariavelmente se repete nas séries subsequentes. Com essa cultura, 

certamente os alunos têm a restrita oportunidade de expandir o repertório das práticas físicas e 

esportivas.  

Então, cabe aos professores de educação física que pretendem passar uma aula 

diferenciada, apresentar um planejamento diversificado que possa contemplar várias modalidades 

esportivas.  

O que se pretende com esse trabalho é isso, mostrar que é possível montar um 

planejamento diferenciado, mostrar que existem outros esportes, além dos convencionais 

passados nas aulas, e com isso, poder ter convicção que os alunos poderão se motivar mais. Com 

essas aulas, se for possível atingir o objetivo final com pelo menos um aluno, não simplesmente 

sua aprovação, e sim formar um cidadão melhor, todo esse trabalho no inicio terá valido a pena. 

 

 

5 A práxis: como aplicar o surf nas aulas de educação física? 

As aulas seriam divididas em várias etapas durante todo ano letivo, quando 

desenvolveríamos o recorte bibliográfico, a construção de materiais alternativos e a prática da 

modalidade. 

Para o referencial teórico, seria transmitida aos alunos a história do surf, sua chegada e 

desenvolvimento no Brasil; a descriminação que existia e que ainda existe, embora em menor 

escala, em relação ao surf; sua popularização, seus ídolos internacionais e brasileiros; as 
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diferentes modalidades dentro do esporte (surf, stand up, surf de ondas grandes, tow in); materiais 

necessários para poder se praticar o surf; a evolução desses materiais até os dias atuais, etc. 

Falaremos também sobre as competições que existem dentro desse mundo esportivo e qualquer 

outra curiosidade que o aluno trouxer para as aulas. 

No que se refere à construção de materiais alternativos, o objetivo seria que os alunos 

conseguissem montar duas pranchas (uma pranchinha e outra que servira de stand up) feitas de 

garrafa pet. Seria pedido aos alunos para que levassem as garrafas de 2 litros ou mais, cabendo à 

escola e o professor a disponibilização do restante do material necessário. O objetivo dessa aula, 

além de montar as prancha que ficariam na escola para uso dos alunos, será conscientizar o aluno 

sobre as questões do meio ambiente, chamando a atenção para o fato de que esse lixo é 

usualmente jogado nas praias.  Alerta-se que os descartáveis podem ter utilidade e educa-se para 

que, ao invés de jogar o lixo na rua, é possível a reutilização desses materiais de alguma forma. 

Também objetiva-se despertar a imaginação dos alunos para a criação de novos materiais. 

A título de ilustração: 

Relação de materiais necessários para a construção da prancha com garrafas pet: 

 50 garrafas (sem ondulação) inteiras e 43 cortadas (sem o topo e sem a base). 

 Um pedaço de gelo seco para cada garrafa (o gelo se transforma em gás e deixa a 

garrafa mais dura). 

 Cola resistente a base de poliuretano. 

 6 Canos de PVC que poderão ser usados como reforço  (mas cada um pode usar a 

sua criatividade). 

 Lixa, cola quente, tesoura 

 Um pedaço de tatame EVA. 

 Algum objeto feito com plástico rígido para fazer as quilhas. 

 

(figuras) 
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Fonte (materiais e imganes): http://surfinsantos.com.br/como-fazer-prancha-de-garrafa-pet-passo-

a-passo/ 

 

Finalmente, para a parte prática se tentaria viabilizar o máximo possível as visitas ás 

praias (com condições apropriadas à prática). O professor poderia convidar algum praticante para 

que desse as explicações básicas sobre o esporte, contribuindo com algumas dicas para a postura 

em pé na prancha, ou então com próprio professor, ou convidado demonstrando como fazer isso. 

Primeiro faríamos o exercício na areia onde o aluno aprenderia o movimento correto para ficar 

em pé na prancha, e em seguida a aula seria dentro da água com um grupo de alunos. Alternando, 

dois grupos se revezariam no mar e na areia com a atuação de outro professor (a aula precisaria 

de dois professores no mínimo ou com a participação dos convidados colaboradores). A 

alternância dos exercícios teria melhor eficiência pedagógica. Importante lembrar que é 

fundamental a oportunidade de testarmos os materiais confeccionados pela turma nas aulas de 

construção de materiais alternativos. 

Não sendo viável a aula na praia, usaríamos locais como piscina, área com tatame ou 

http://surfinsantos.com.br/como-fazer-prancha-de-garrafa-pet-passo-a-passo/
http://surfinsantos.com.br/como-fazer-prancha-de-garrafa-pet-passo-a-passo/
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quadra de areia, onde usaríamos estratégias para que eles chegassem o mais perto possível de 

uma experiência real de como seria dentro do mar. 

 São aulas pensadas para alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio, devido a 

preparação das aulas, a utilização de materiais perigosos que seriam usado sob supervisão do 

professor ou então somente pelo professor, e também já avaliando que eles têm maturidade 

suficiente para uma aula externa na praia. Mas, nada impede que esse tema apareça em qualquer 

segmento nas escolas, como o ensino infantil e fundamental 1, onde tudo seria questão de 

adequação das aulas para esses alunos. Nesse caso, se adaptaria o conteúdo a um calendário 

apropriado a cada faixa etária e nível de ensino.  

Qual a diferença das aulas para as outras séries? Como já foi dito, o tempo destinado para 

a atividade seria menor. Para o ensino infantil procuraríamos trabalhar apenas a parte motora do 

aluno, o equilíbrio e a familiarização com o material usado na pratica do surf. Havendo acesso a 

uma piscina, poderia se exercitar o aluno em pé na prancha ou da forma que se sinta mais 

confortável para que tenha uma pequena vivência de como se equilibrar numa prancha em um 

meio liquido.  

No ensino fundamental 1 a forma de trabalhar se aproximaria da no ensino infantil, porém 

com atividades mais apropriadas para a faixa etária. Colocaríamos os alunos na prancha em uma 

piscina e começaríamos a trabalhar com a construção de materiais alternativos, porém montando 

pequenas coisas, qualquer coisa que a criança associasse com o tema surf, praia ou meio 

ambiente. Com isso o aluno já começaria a pensar de uma forma indireta na preservação do meio 

ambiente. 
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