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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa visa refletir sobre como o estresse pode estar 

presente na modalidade do surfe interferindo no desempenho de atletas que estão em 

um âmbito competitivo, pois de acordo com as pesquisas feitas por Sanches e Rubio 

(2010, p. 92), a prática esportiva, apesar de ser considerada uma atividade atrelada à 

promoção de saúde, também impõe aos praticantes diversas situações que podem se 

tornar fatores de risco em potencial, como a pressão, avaliação constante, entre 

outros. 

 

O estresse consiste em um processo definido por uma reação física e/ou 
psicológica do organismo, desencadeada por alterações psicofisiológicas que 
ocorrem quando o indivíduo é obrigado a enfrentar uma situação que 
provoque irritação, medo, excitação, confusão ou felicidade extrema (LIPP, 
1997 apud MACIEL, 1997, p. 123). 

 

Segundo a autora Baboghluian (2010, p. 197), o surfe competitivo mundial 

possui uma categoria independente, com formato próprio, que passa por diversos 

lugares do globo, chamada World Championship Tour (WCT), onde 44 atletas (sendo 

28 surfistas classificados no ano anterior e 26 classificados na divisão de acesso) 

disputam a vitória.  

De acordo com a pesquisa feita sobre os aspectos de treinamento desportivo 

de surfistas catarinenses profissionais, apenas 30% dos atletas possuíam 

acompanhamento psicológico, um valor abaixo da média. Além disso, os surfistas que 

são orientados por profissionais relataram que não são acompanhados durante os 

treinos e as competições (LIU et al., 2006). Todas essas ocorrências podem 

influenciar no desempenho do atleta que pode sentir-se sob pressão e desencadear 

uma possibilidade para um nível de estresse elevado. 

 

O atleta pode se envolver de uma forma muito significativa com a prática do 
esporte, e passa a buscar de forma mais intensa a auto superação, 
vivenciando alguns dos fatores potencialmente estressantes associados ao 
esporte de alto rendimento (SANCHES e RUBIO, 2010).  

 

Contudo, Verardi et al. (2012) acredita que vale ressaltar que o indivíduo possui 

uma percepção sobre o evento que não é o que ele realmente é por si só, mas sim 

uma possibilidade que ali apresenta um agente estressor. 



Maciel (1997, p. 128-131) aponta que, as fontes de estresse em atletas podem 

ser tanto externas quanto internas. A autoestima, uma fonte interna, que pode ser um 

ponto de reforçamento quanto a baixa autoestima que pode ser um ponto de 

insegurança. As fontes de estresse externas podem ser apresentadas como 

estressores de performance, estressores sociais, barulho, luz, acidentes, cirurgias, 

incerteza sobre o futuro, torcida, imprensa, patrocinadores, etc.  

De acordo com Mello, Cozac e Simões (2013), o psicólogo do esporte deve se 

encontrar familiarizado tanto com os fundamentos da sociologia e da antropologia 

cultural como com os fundamentos psicológicos no uso de técnicas adequadas no 

diagnóstico e nas hipóteses de trabalho a curto, médio e longo prazo. 

Portanto, Baboghluian (2010, p. 202), aponta que, a prioridade da Psicologia 

do Esporte é manter a motivação e a dedicação, pois a rotina dos campeonatos é 

estressante. Viagens, solidão, culturas divergentes e julgamentos exigem muito do 

atleta. Ele necessita manter uma estrutura emocional equilibrada a fim de preservar 

sua autoestima e entusiasmo. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar o nível de estresse em atletas do surfe no início e ao término do 

campeonato. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Traçar o perfil sociodemográfico dos atletas; 

Identificar o nível de estresse dos atletas no início do campeonato; 

Identificar o nível de estresse dos atletas no término do campeonato. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal, com seu delineamento 

correlacional para a investigação da relação entre as variáveis.  

Dessa pesquisa participarão vinte atletas da modalidade do surfe durante duas 

etapas do campeonato divulgadas pela Federação Paulista de Surfe e, os 

instrumentos escolhidos serão as aplicações de questionário sociodemográfico e 



questionário Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, de Marilda Novaes Lipp. 

Para esta pesquisa será utilizado o caminho da pesquisa quantitativa. 
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