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MAPEAMENTO DA TENDÊNCIA DE ESTUDOS NO SURFE
Eduardo Pereira
Resumo: O surfe é uma modalidade antiga, suportou um grande preconceito e hoje atrai uma
grande quantidade de praticantes, seja para o alto rendimento, fins recreativos e lazer. Este
estudo bibliográfico teve como objetivo geral analisar a tendência dos estudos voltados para o
surfe, através de artigos disponibilizados nas seguintes bases de dados: SciELO, PUBMED,
MEDLINE, SCIENCEDIRECT, WEB OF SCIENCE, GOOGLE SCHOLLAR, DOAJ,
LILACS, SPORTDISCUS, REDALYC, BIREME, COCHRANE. Os critérios de seleção dos
artigos foram baseados em seus títulos, palavras-chave, resumos e objetivos. Para inclusão no
estudo os artigos também deveriam se encaixar em uma categoria pré-determina classificada
como “desempenho esportivo”, que contava com cinco subcategorias, sendo elas variáveis
fisiológicas, treinamento físico, variáveis psicológicas, cinesiologia e biomecânica. Foi
utilizada a análise de conteúdo com o apoio do quadro operacional (LAVILLE e DIONE,1999),
utilizando as ferramentas de unidades de significância e reagrupamento temático. Os principais
resultados mostram que 43 estudos são de origem estrangeiras e 24 de origem nacional, como
principais instrumentos utilizados nos estudos mapeados temos questionários, filmagens,
frequencímetros e ergômetros. A categoria com mais estudos foi a Variáveis fisiológicas com
28 estudos, sendo os estudos que analisaram as capacidades utilizadas no surfe como os mais
encontrados na literatura. estudos que analisaram variáveis fisiológicas, essa vantagem
apresentada pode ser pelo fato de que esse tipo de estudo se torna mais fácil de ser realizado e
apresenta um menor custo aos pesquisadores. Em contrapartida, ressalta-se ainda que no caso
de algumas categorias a ciência apresenta uma defasagem principalmente a categoria
Biomecânica, no que diz respeito a análise do movimento de atletas de surfe durante a prática
(cinemática e cinética). Este fato pode ser atribuído pelo seu ambiente e pela dificuldade de
equipamentos adaptados a ele (esporte aquático).
Palavras-chave: Surfe. Surfista. Esporte.
1 INTRODUÇÃO
O surfe não tem uma origem definida, entretanto autores relatam seu início a cerca
de 2.000 a. C. O surfe foi uma modalidade que enfrentou grande preconceito na década de 80
por ser um esporte de praia, mas hoje vem mudando seu perfil perante a população.
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O surfe é um esporte antigo, originalmente praticado por reis e príncipes e que hoje
possui como adeptos pessoas de diferentes idades, sexo e classes sociais, este esporte explora
diferentes capacidades físicas como: força muscular, capacidades anaeróbicas, potência
muscular. Em se tratando de rendimento esportivo, a prática do surfe contribui para o
desenvolvimento do equilíbrio dinâmico, melhora da capacidade cardiorrespiratória,
diminuição do estresse psicológico;
Segundo Mendez-Villanueva e Bishop (2005), Palmeira e Wichi (2007) nas últimas
décadas o surf vem crescendo, tanto no âmbito recreacional (pelo lazer ou promoção da saúde)
quanto no alto rendimento (relacionada ao desempenho esportivo).
Embora o surfe seja uma modalidade esportiva que vem ganhando cada vez mais
popularidade, ainda carece de estudos que analisem as capacidades físicas e psicológicas
necessárias durante a sua prática enquanto alto rendimento.
Dentre os benefícios físicos e psicológicos do surfe pode-se destacar o aumento da
capacidade pulmonar, redução da frequência cardíaca de repouso, bem-estar emocional,
redução de estresse, benefícios esses que atraem cada vez mais adeptos para o surf recreacional.
Especificamente ao rendimento esportivo no surfe, ao se analisar uma bateria
competitiva observa-se que há uma pluralidade de situações motoras, com repetições dos
movimentos (fases cíclicas) e com diversidade dos movimentos (fases acíclicas) (PALMEIRA;
WICHI, 2007).
Para tanto foram utilizados 2 estudos como base para realização desta pesquisa. O
primeiro foi o de Novack e Osieck (2014) que buscaram identificar variáveis psicológicas
envolvidas na prática desta modalidade. E o estudo de Brasil, Ramos e Goda (2013), que
realizaram uma revisão dos estudos publicados no período entre 2000 e 2011, dividindo-os em
cinco categorias: variáveis fisiológicas; treinamento esportivo; variáveis psicológicas;
cinésiologia; biomecânica, sendo essas divididas em subcategorias para uma melhor
classificação dos estudos encontrados na literatura.
No que se refere a estudos na área até 2011, pode-se verificar irregularidade
cronológica nas publicações, diversidade nas variáveis estudadas. Quanto a áreas que
necessitam de mais publicações cita-se as capacidades físicas utilizadas durante a prática do
surfe, o tempo de reação do atleta de surfe, estudos que analisem o comportamento muscular e
estudos que contemplem a análise do controle postural e força muscular isocinética. Quanto as
áreas com maior exploração nas pesquisas têm-se o comportamento da frequência cardíaca, a
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demanda energética durante a prática e as características do treinamento de atletas de surfe.
Para tanto pretende-se mapear estas tendências de estudos até o ano de 2018 de modo que se
permita expor as lacunas ainda existentes com estudos nesta modalidade. Deste modo pode-se
oferecer aos profissionais de Educação Física uma situação panorâmica dos estudos sobre este
esporte de modo a identificar as principais características e variáveis abordadas, bem como as
demandas ainda a serem estudadas, de modo a contribuir para a evolução científica deste
esporte.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 TIPO DE PESQUISA
Essa pesquisa caracteriza-se como sendo uma pesquisa bibliográfica (LAVILLE e
DIONE, 1999), de natureza aplicada, quantitativa, descritiva, exploratória, desenvolvida a
partir de estudos publicados nos períodos de 2000 a 2018.
2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
O procedimento para coleta de dados consistiu em duas etapas para o processo de
revisão sistemática: 1) Identificação e seleção das bases de dados; 2) Levantamento e análise
da produção científica.
A primeira etapa consistiu em selecionar bases de dados que atendessem a dois
critérios de inclusão: 1) caracterizar-se como uma base de dados confiável; 2) Os estudos
deveriam ser relacionados as categorias de desempenho esportivo. Os artigos que não fossem
disponibilizados por inteiro, teriam seus resumos analisados. Deste modo foram utilizadas 12
bases de dados na rede mundial de computadores: ScIELO, PUBMED, MEDLINE,
SCIENCEDIRECTt, WEB OF SCIENCE, GOOGLE SCHOLLAR, DOAJ, LILACS,
SPORTDISCUS, REDALYC, BIREME, COCHRANE.
A segunda etapa teve como objetivo o levantamento de dados que possibilitou o
levantamento e a análise da produção cientifica da modalidade de surfe, onde são identificados
25.695 artigos, desenvolvida a partir de quatro etapas: 1) uma busca simples de artigos
científicos disponibilizados na rede mundial de computadores utilizando descritores e palavras-
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chaves específicas; 2) delimitação do período de pesquisa dos anos de 2000 a 2018; 3) análise
preliminar da relevância do artigo aos termos investigados; 4) análise minuciosa e crítica da
metodologia e objetivos dos artigos encontrados, para que desta forma possa ser feita uma
melhor seleção dos estudos.
Ao final das etapas, foi realizada uma apresentação expondo as características
metodológicas e os resultados dos estudos encontrados, para que assim, seja mais fácil uma
melhor compreensão das tendências de estudos que englobam o surfe, verificando as áreas com
mais publicações e as com uma carência maior de estudos.
2.3 ANÁLISE DE DADOS
Foi utilizada a análise de conteúdo com o apoio do quadro operacional (LAVILLE
e DIONE,1999), utilizando as ferramentas de unidades de significância e reagrupamento
temático. Deste modo, as apresentações descritivas, revelaram as características metodológicas
e os resultados que simplificam as informações através do quadro-síntese, e que permitirão
demonstrar o entendimento completo dos estudos, sem que haja descuidos dos aspectos
específicos de cada uma das produções cientificas averiguadas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da pesquisa realizada na literatura foram encontrados um total de 25.695
estudos sobre o tema. Partindo dos descritores específicos e de acordo com os critérios de
inclusão, foram selecionados 67 artigos: 24 no idioma português, 38 em inglês e 5 em espanhol.
No que diz respeito ao país de origem destes estudos: 43 artigos são de origem internacional
(21 artigos da Austrália, 7 dos Estados Unidos e do Reino Unido e Espanha). Os de origem
nacional contemplaram 24 artigos.
Os artigos encontrados foram separados em categorias e subcategorias para melhor
compreensão do leitor:
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Tabela 1 – Divisão dos artigos selecionados na literatura
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Variáveis Fisiológicas

•

ARTIGOS ENCONTRADOS
Frequência

•

6 Artigos

Demanda Energética Durante a Prática

•

9 Artigos

Comportamento

da

Cardíaca no Surfe;
•

do Surfe
•

Utilizadas

na

•

13 Artigos

Treinamento

de

•

6 Artigos

Treinamento Postural e de Força em

•

6 Artigos

•

5 Artigos

•

3 Artigos

•

1 Artigo

Capacidades

Físicas

Prática do Surfe
Treinamento Esportivo

•

Características do
Surfistas

•

Surfistas
Variáveis Psicológicas

•

Traços de Personalidade e Desempenho
de Surfistas

•

Níveis de Ansiedade em Competidores
de Surfe

Cinesiologia

•

Tempo de Reação de Atletas de Surfe

•

Comportamento Muscular de Surfistas

•

4 Artigos

•

Controle Postural e Força Muscular

•

6 Artigos

•

8 Artigos

Isocinética de Atletas de Surfe
Biomecânica

•

Tempo

de

Movimento

Realizado

Durante a Prática
Fonte: autor, 2018

São 25.695 artigos encontrados

Foram
selecionados
1.432

Foram selecionados 67
artigos

Total de 67 artigos para
análise

Os títulos não
contemplavam os
requisitos

Os objetivos não
contemplavam os
requisitos
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Com o levantamento de dados realizado através da busca na literatura, nota-se que
a principal concentração de estudos se dá na categoria Variáveis Fisiológicas, seguido pela
categoria Treinamento Esportivo, Cinesiologia, Variáveis Psicológicas e Biomecânica. Com o
mapeamento realizado têm-se uma percepção mais clara das áreas com maior concentração de
estudos, bem como aponta aquelas que necessitam de maior aprofundamento.
3.1 VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS
Dentre os 28 artigos selecionados para compor este grupo de variáveis, 6 foram
alocados na subcategoria Comportamento da frequência cardíaca no surfe; 9 artigos na
subcategoria Demanda energética durante a prática do surfe e 13 artigos na subcategoria
Capacidades físicas utilizadas na prática do surfe.
O número de sujeitos avaliados nestes estudos variou entre 6 e 46, e no que se refere
à instrumentação utilizada destaca-se: o ergômetro de bancada, célula de carga, escala de Borg,
frequencímetro, GPS, filmagens e revisões de literatura.
Especificamente a cada subcategoria pode-se apontar que:
No que se refere ao Comportamento da frequência cardíaca no surfe, 6 estudos
merecem destaque: Garcia, Vaghetti, Peyré-Tartaruga (2008) e Brasil et al (2001) analisaram a
frequência cardíaca e o tempo de movimento de surfistas. Estes autores puderam concluir que
o surfe é uma modalidade de intensidade moderada com os maiores valores encontrados durante
a fase de onda, momento em que os atletas passam em média 3,7% da sessão.
Em outros dois estudos, Mendez-Villanueva e Bishop (2005) e Carlet, Fagundes e
Milisted (2007) analisaram as variáveis fisiológicas limiar de lactato e consumo máximo de
oxigênio dos surfistas. Os resultados evidenciaram que os surfistas possuem valores de
VO2pico consideravelmente mais altos que outros indivíduos não treinados, porém concluíram
que mais estudos devem ser realizados para melhor entendimento das questões relacionadas a
fisiologia. Em se tratando de aptidão respiratória, Mendez-Villanueva et al (2005) compararam
as características da aptidão respiratória relacionada aos membros superiores em dois grupos
de surfistas. O estudo levou a conclusão que em paralelo à aquisição da técnica, os surfistas
desenvolvem adaptações fisiológicas especificas relacionadas ao desempenho.
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No último estudo dessa subcategoria, Sinclair et al (2009) ao analisaram as
respostas metabólicas de salva vidas de competições de surfistas durante uma competição,
verificaram que os mesmos apresentam um aumento das demandas metabólicas e fisiológicas.
Na subcategoria Demanda energética durante a prática do surfe, foram
identificados 9 estudos. Em relação as análises do VO2 de surfistas, (LOVELESS, MINAHAN,
2010; KHUNDAQJI et al, 2018) mediram e compararam esta variável e também a viabilidade
de um modelo de regressão para prever valores de VO2pico. Os autores não encontraram
diferenças relacionada ao consumo de oxigênio entre surfistas recreacionais e profissionais, e
concluíram que o teste de VO2 em esteira pode ser uma opção para surfistas que não possuem
ergômetro.
Em outro estudo, Loveless, Minahan (2010) analisaram a confiabilidade do testereteste do pico de potência durante a remada. Os achados do estudo mostram que a capacidade
de um surfista acelerar rapidamente melhoraria a capacidade de pegar ondas maiores e mais
difíceis.
Ao analisar o gasto energético, Ekmecic et al (2016) investigaram se alterar o
volume da prancha afeta o gasto energético durante a remada. O estudo apresentou uma relação
entre o volume da prancha e o aumento do gasto energético.
No que se trata de demandas fisiológicas e energéticas podem ser citados três
estudos: o de Everline (2007), Watsford, Murphy e Coutts (2006) e de Cámara et al (2011).
Estes estudos analisaram respectivamente, as demandas fisiológicas, o gasto energético e as
características aeróbicas do surfe. Os autores concluíram que um modelo de treino periodizado
pode melhorar o desempenho crítico de surfistas e que o gasto energético de uma sessão de 60
minutos de surfe tem gasto semelhante ao de uma caminhada ou ciclismo de intensidade
moderada. Além disso foi que sujeitos com maior potência em relação a massa corporal,
possuem melhor colocação no ranking.
Em se tratando de competição, Gamboa et al (2017) realizaram um estudo com a
finalidade de descrever a carga competitiva durante uma etapa competitiva e relacionar com as
notas atrinuídas. A conclusão do estudo mostra que o controle da percepção de esforço durante
os treinos pode auxiliar as cargas de trabalho dos surfistas.
Frank et al (2009) objetivaram fornecer evidências sobre se o surfe tem alteração a
longo prazo sobre a propriocepção, força muscular, potência, estabilidade na produção de força

8

e controle postural quando comparado a não surfistas. Concluiu-se que que o surfe proporciona
melhora na capacidade de controle de força.
No que diz respeito a subcategoria Capacidades físicas utilizadas na prática do
surfe. O estudo de Kilduff, Cook, Manning (2011) que examinaram a relação entre os dedos
indicador (2D) e anelar (4D) das mãos esquerda e direita e o desempenho. A conclusão mostrou
que há uma relação da 2D: 4D e a detecção de talentos no surfe.
Em dois estudos Valdés, Guzmán-Venegas (2016) analisaram o perfil
antropométrico de surfistas. Os resultados mostram não haver um grande desenvolvimento de
força e força explosiva de membros inferiores, porém os surfistas mostram bom controle
postural. Em outro estudo Barlow et al (2016) também analisaram o perfil antropométrico,
porém de surfistas do sexo feminino e se os valores podem predizer posições no ranking. Os
achados revelam que os valores percentuais de gordura não estão relacionados com as posições
no ranking, mas sim a natureza da competição. Ainda Barlow et al (2014) em outro estudo
investigaram os efeitos das ondas e a habilidade dos surfistas na condução e desempenho no
surfe. A conclusão sugere que há uma tendência a um gasto energético maior em ondas maiores,
portanto o treinamento de surfe deve ser com o mar em condições de onda semelhantes as
surfadas na competição.
No que diz respeito a comparações entre os sexos e surfe, Da Silva, Clemente
(2017) descreveram e compararam as diferenças sexuais nas características do desempenho.
Com os resultados encontrados no estudo, concluiu-se que alguns fatores das adaptações podem
ocorrer em diferentes graus e devem ser ajustadas para a diferença de gênero.
(NOVACK, OSIECKI, 2014; PALMEIRA, WICHI, 2007) desenvolveram um
estudo para identificar os principais estudos voltados a fisiologia do exercício no surfe. Segundo
os autores, ainda existem poucos estudos com essa temática, porém a performance depende do
desenvolvimento de capacidades físicas e dos ajustes fisiológicos que acontecem durante a
bateria. Ainda em se tratando de variáveis fisiológicas. (NAVARRO, DANUCALOV,
ORNELLAS, 2010; MENDEZ-VILLANUEVA et al, 2010) realizaram um estudo afim de
medir VO2 máximo, VO2 pico e comparar os valores. Os resultados dos estudos mostram que
o surfe tem um efeito positivo sobre os valores de VO2 e que a diferença quando comparamos
os valores de VO2 da parte superior e os da parte inferior.
No que se trata de respostas térmicas ao surfe, (WADE et al, 2008; CORONA et al,
2017) investigaram as respostas termorreguladoras em salva vidas de surfistas e surfistas que
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utilizavam roupa de borracha. Concluiu-se que o uso da roupa de borracha pode aumentar a
chance de problemas ligados ao calor, portando o uso da roupa de ser priorizado em situações
que se façam necessárias.
Seguindo com os estudos LaLanne et al (2016) realizaram um estudo com o
objetivo de determinar se os níveis de atividade e respostas cardiovasculares mudam com a
idade. A conclusão do estudo sugere que a idade não interfere nas atividades do surfe.
Por fim, Canozzi et al (2015) avaliaram a capacidade de uma nova proposta de teste
incremental para análise da capacidade aeróbica em surfistas. De acordo com os autores, o teste
proposto foi capaz de verificar os níveis de aptidão aeróbica dos surfistas.
3.2 TREINAMENTO ESPORTIVO
Na categoria treinamento esportivo foram alocados 12 estudos, sendo 6 artigos na
subcategoria Características do treinamento de surfistas e 6 artigos na subcategoria
Treinamento postural e de força em surfistas. Quanto a amostra dos estudos variou entre 1 e 51
sujeitos. Os instrumentos utilizados nos estudos dessa categoria foram os questionários, testes
de laboratório, plataforma de força e observação.
Sobre as subcategorias, de forma específica, afirma-se que:
No que diz respeito a subcategoria Características do treinamento de surfistas,
três estudos (BARNEIRA et al, 2009; LIU et al 2006; VAGHETTI et al, 2018) investigaram a
preparação física e aspectos do treinamento de surfistas. As conclusões dos estudos mostram
que grande parte dos surfistas treinam de maneira inadequada realizando atividades que eles
consideram semelhantes ao surfe e sem uma periodização. No que se trata de periodização,
Palmeira, Campos (2005) realizaram um estudo com o intuito de apresentar uma periodização
para surfistas profissionais. Concluiu-se com estudo que a periodização contribuiu para a
elevação da performance técnica.
Em se tratando de desempenho, Mendez-Villanueva, Mujika, Bishop (2010)
realizaram um estudo com o objetivo de determinar a variação típica de desempenho
competitivo. Os achados do estudo mostram que o desempenho dos surfistas não é muito estável
durante a temporada de competições. Já Afonso (2011) analisou o cronotipo dos surfistas.
Concluindo que a existência de uma variação circadiana no desempenho merece mais atenção
no momento da do planejamento e execução dos treinamentos.
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Na subcategoria Treinamento postural e de força em surfistas o estudo de Olmedo,
Rodriguez, Concepcíon (2009) examinou como o controle postural dinâmico medido pelo Teste
de equilíbrio das excursões estrelares é afetado por um protocolo de fadigabilidade simulando
a remada. Como conclusão, os autores apresentam que o protocolo de fadigabilidade afetou o
resultado do teste de equilíbrio, sendo assim a remada deve ser treinada para retardar a fadiga.
Outro estudo que utilizou testes de equilíbrio foi o de Paillard et al (2011) em que foram
estudadas a relação de equilíbrio em suporte estável e instável. Pode-se concluir através do
estudo que surfistas podem mudar a dominância sensório-motora da visão para a propriocepção.
Já Olmedo, Gómez, Rodríguez (2008) realizaram um estudo para determinar a
eficácia de um treinamento combinado de força explosiva com força neuromuscular
proprioceptiva, contra um treinamento tradicional de força explosiva. Os resultados
apresentados pelo estudo trazem que para tempos iguais o treinamento de flexibilidade e
conjunto com o treinamento de força explosiva em circuito gera maiores ganhos em força e
flexibilidade explosivas do que o treinamento tradicional em força explosiva em circuito. O
trabalho da força explosiva tradicional provoca melhorias significativas nos níveis dessa
qualidade, embora significativamente inferiores aos obtidos no treinamento combinado.
No que se refere a analisar trabalho muscular ao desempenho esportivo, Coyne et
al (2016) realizaram um estudo para determinar a influência que as melhorias na resistência
máxima da cadeia cinética, fechada da parte superior do corpo têm na remada. A conclusão
mostra que o treinamento de força de curto prazo promove pouca melhora na remada. Enquanto
isso, Gamboa et al. (2016) compararam a potência de membro inferior e avaliaram a associação
entre as classificações nas competições. Os achados apresentados na conclusão do estudo
trazem que os níveis do surfista não é um bom discriminador de condicionamento físico, mas a
posição no ranking reflete a condição física do atleta.
Em contrapartida aos demais estudos dessa categoria, Furness et al (2018)
desenvolveram um estudo a fim de estabelecer a confiabilidade de um procedimento de teste
de força de manguito rotador. Os resultados do estudo mostraram que os surfistas possuem mais
força nos rotadores internos em relação aos externos, assim como uma assimetria entre os lados
dominante e não dominante dos surfistas.
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3.3 VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS
Nessa categoria foram incluídos 9 artigos, divididos em 3 subcategorias, sendo elas
Traços de personalidade e desempenho de surfistas com 5 estudos, Níveis de ansiedade em
competidores de surfe com 3 estudos e por fim Tempo de reação de atletas de surfe com 1
estudo. A amostra de participantes dos estudos desta categoria variou de 5 a 260 sujeitos. Os
instrumentos utilizados nos estudos dessa categoria incluíram questionários, entrevistas,
observação e testes de laboratório em um dos casos.
Ao que se refere as subcategorias aponta-se que:
Na subcategoria Traços de personalidade e desempenho de surfistas, o estudo de
Bennett, Kremer (2002) investigou os aspectos pessoais e psicológicos de surfistas de ondas
grandes. Concluíram com o estudo que as motivações eram intrínsecas, embora surgissem
impulsos viciosos. Já em um outro estudo Pereira et al (2016), analisou os aspectos
motivacionais envolvidos na aderência de mulheres. O estudo concluiu que a aderência se dá
pela felicidade, liberdade e bem-estar promovidos pela prática do surfe. Seguindo uma linha
semelhante, Bandeira, Rubio (2011) realizaram um estudo onde descreveram as dinâmicas e
significados do surfe. A conclusão do trabalho mostra que as sensações experimentadas no surfe
permitem a comunhão do homem com a natureza, sendo considerado o grande prêmio para
quem enfrenta as dificuldades de surfar.
Outros estudos verificaram emoções e sentimentos ligados ao surfe, como o de
Levin, Taylor (2011) que verificaram os níveis das respostas ligadas as emoções expressadas
por surfistas e os níveis de ansiedade e depressão. Os achados mostram que os surfistas têm
níveis significativamente mais baixos de sintomas depressivos e de ansiedade em relação a
população em geral. Seguindo uma linha semelhante, Garcia, Romero (2009) realizaram um
estudo para determinar os níveis de autoestima e os níveis de competitividade dos atletas. A
conclusão do estudo mostra que não foram encontradas relações entre a autoestima e a
motivação para o sucesso.
No que diz respeito a subcategoria Níveis de ansiedade em competidores de surf,
Partington, Partington, Olivier (2009), analisaram as consequências positivas e negativas das
experiencias do surfe. Os autores concluíram que surfistas que surfaram ondas gigantes tiveram
melhoras no humor, autoestima e performance, porém foram detectadas características de
dependência nos sujeitos analisados.
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Em dois outros estudos (FERNANDES, NUNES, 2009; FERNANDES, SILVA,
2010), analisaram a ansiedade competitiva de atletas de surfe e jiu-jitsu e se há correlação com
a idade dos participantes. Como conclusão, os autores encontraram dúvidas em relação a análise
de ansiedade competitiva em ambos os estudos.
Na subcategoria Tempo de reação de atletas de surfe, Vaghetti, Roesler, Andrade
(2007) realizaram um estudo para medir o tempo de reação simples, auditivo e visual de
surfistas. Os achados do estudo mostram que há diferenças significativas nos tempos de reação,
seja ele simples visual ou auditivo, independentemente do nível competitivo dos participantes.
3.4 CINESIOLOGIA
Essa categoria conta com 10 estudos, divididos em duas subcategorias,
comportamento muscular de surfistas com 4 artigos e controle postural e força muscular
isocinética de atletas de surf com 6 estudos. A amostra dos estudos dessa categoria variou em
5 e 50 sujeitos. Os instrumentos utilizados consistiam em questionários, eletro miógrafo,
plataforma de força, dinamômetro e revisões de literatura.
Sobre as subcategorias é possível afirmar que:
Quanto a subcategoria Comportamento muscular de surfistas, Cunha, Soares,
Mafra Junior (2008) analisaram a flexão de coluna durante a remada. Com a conclusão se
observa que os surfistas se mantêm em uma constante flexão de coluna. Já em outro estudo,
Roquete, Corrêa (2007) realizaram um estudo para identificar quais músculos eram
responsáveis pela remada. Os resultados mostram que os músculos peitoral maior; redondo
maior; e deltóide lateral e anterior realizam o movimento, tendo uma ativação maior do músculo
peitoral maior em ralação aos outros.
Ainda se tratando da análise de ativação muscular, Nessler et al (2017) realizaram
um estudo para analisar se um colete tem efeito sobre a ativação dos músculos da parte inferior
do costas. Concluiu-se que o colete adequadamente inflado altera a extensão de tronco e a
ativação muscular.
Secomb et al, (2015) realizaram um estudo com o intuito de identificar se a força
da parte inferior do corpo e as qualidades de potência estão associadas com o desempenho. O
estudo concluiu que os surfistas que possuem mais maior força na parte inferior do corpo
alcançaram níveis de desempenho aumentados.
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No que diz respeito a subcategoria controle postural e força muscular isocinética
de atletas de surfe, os estudos de (ALCANTARA, PRADO, DUARTE, 2012;
HRYSOMALLIS, 2011) avaliaram o equilíbrio de surfistas e comparam com os praticantes de
outras atividades físicas. Como conclusão os estudos mostraram que o equilíbrio é afetado por
perturbações sensoriais e há relação entre equilíbrio e desempenho, quanto as comparações, não
foram encontradas diferenças entre a capacidade de equilíbrio de surfistas e de outras
modalidades.
Quanto aos mecanismos de controle postural, (CHAPMAN et al, 2008; SOUZA
FILHO, 2010) conduziram estudos que avaliaram os sistemas de controle postural e as funções
neuromusculares relacionadas com a melhor postura e equilíbrio. A conclusão dos estudos
apontou que existem diferenças nos sistemas de controle postural dependendo da situação em
que esse é avaliado e que a ação muscular está ligada de forma direta à disposição da
propriocepção nervosa. Ainda se tratando do controle postural Furley, Dörr, Loffing (2017)
verificaram se a direção da onda e a postura do surfista influenciam o desempenho. Os
resultados do estudo mostraram que a lateralidade dependendo do indivíduo, porém ela pode
influenciar no desempenho.
Daculnalov, Ornelas, Navarro (2009), analisaram a força muscular associada a
razão de força da musculatura do ombro. Concluiu-se que não houve diferença entre membro
dominante e não dominante.
3.5 BIOMECÂNICA
Nessa categoria foram incluídos 8 estudos, todos alocados em uma única
subcategoria, sendo essa denominada tempo de movimento realizado durante a prática. Os
estudos nessa categoria utilizaram com uma amostra que variou de 18 a 42 sujeitos, como
instrumentos de medidas plataformas de força e filmagens (cinemetria).
Em dois estudos (EURICH et al, 2010; SECOMB, 2017) analisaram o movimento
pop up que consiste no movimento de levantar rapidamente na prancha após ter “entrado” na
onda. Os autores concluíram, respectivamente que homens possuem mais explosão do que
mulheres, e que surfistas experientes apresentam melhora na força dinâmica e na capacidade de
realizar o pop-up, enquanto para surfistas menos experientes essa melhora se daria através do
aumento da força máxima.
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No que se refere aos padrões de movimento de surfistas, Mendez-Villanueva;
Bishop; Hamer (2003), apontam que eles são influenciados por fatores externos. Estes mesmos
autores em 2006, analisaram o perfil de atividades durante a competição. Os autores concluíram
que o surfe é uma atividade intermitente de caráter aleatório quando comparado parte superior
com parte inferior, que depende muito mais das condições do ambiente do que da vontade do
surfista.
Outros estudos tiveram como objetivo analisar desempenho dos surfistas durante a
execução das técnicas. Pode-se destacar o estudo de Oliveira (2009), que analisou o
comportamento da remada, e sua forte relação com o desempenho. Foryth et al (2009), ao
analisarem o desempenho das manobras aéreas e os fatores que as tornam bem ou malsucedidas.
Concluiu-se que a aterrisagem no centro da planta dos pés e com a dorsiflexão de tornozelos
está ligada ao desempenho melhorado. Bruton; Adams; O’Dwyer (2017), que ao analisarem as
diferenças no padrão de pouso de surfistas de diferentes sexos, apontaram que existe diferença
entre o padrão de pouso, mas que esse padrão não é relacionado a participação no surfe. E por
último, o estudo de Souza, Rocha, Nacimento (2015), que verificaram a correlação do botton
turn (que consiste em uma manobra onde o surfista realiza uma descida rápida na onda e
chegando na base da mesma ele realiza um giro, essa manobra é utilizada para que se possa
gerar velocidade para uma manobra subsequente) com as notas atribuídas. Estes autores
concluíram que a qualidade da técnica tem ligação direta com as notas atribuídas aos atletas.
Após exposição dos estudos relativos ao tema, pode-se apontar que, em se tratando
das categorias, os estudos que analisam as variáveis fisiológicas têm grande vantagem sobre os
demais, principalmente os que tem como instrumento a utilização de frequencímetros e
ergômetros para a coleta das variáveis dos estudos. Em contrapartida os estudos voltados para
biomecânica são os que ainda tem menos publicações, 8 no total. Vale ressaltar que as demais
categorias também têm um número consideravelmente baixo de estudos publicados, tendo a
categoria treinamento esportivo 12 artigos, as variáveis psicológicas 9 e cinesiologia com 10
estudos publicados.
Quanto as publicações o estudo mostrou uma oscilação nos anos das publicações,
sendo analisados estudos de 2000 a 2018, foi possível ver que dos anos 2000 a 2006 foram
encontradas 9 publicações, dos anos 2007 a 2011 houve um aumento de quase quatro vezes no
número de publicações contemplando as variáveis do presente estudo, com 34 artigos
publicados. Nos anos de 2012 a 2015 houve uma nova baixa totalizando 6 artigos publicados
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nesse período, nos três últimos anos os estudos voltaram a ter um aumento foram encontrados
18 estudos que respondiam a os critérios de inclusão do presente estudo.
4 CONCLUSÃO E SUGESTÃO
De acordo com o objetivo do estudo que foi mapear as tendências de estudo no
surfe, conclui-se que na última década houve um grande desenvolvimento de pesquisas sobre
essa modalidade, pois observou-se que os estudos analisaram de forma geral variáveis
semelhantes independente do período da publicação, e os autores, em sua grande maioria,
tiveram achados semelhantes em seus estudos independente do ano da publicação, o que aponta
para o fato de que o surf se desenvolveu muita mais de forma empírica do que através de
conhecimentos científicos.
Por fim, os dados apresentados acima podem ser de grande utilidade aos
pesquisadores que desejarem desenvolver algum estudo voltado ao desempenho esportivo do
surfe, já que foram apresentados e discutidos os estudos publicados nos últimos 19 anos.
Mostrando a vantagem dos estudos que analisaram variáveis fisiológicas, essa vantagem
apresentada pode ser pelo fato de que esse tipo de estudo se torna mais fácil de ser realizado e
apresenta um menor custo aos pesquisadores.
Em contrapartida, ressalta-se ainda que no caso de algumas categorias a ciência
apresenta uma defasagem principalmente a categoria Biomecânica, no que diz respeito a análise
do movimento de atletas de surfe durante a prática (cinemática e cinética). Este fato pode ser
atribuído pelo seu ambiente e pela dificuldade de equipamentos adaptados a ele (esporte
aquático).
Vale ressaltar também que embora a categoria Biomecânica, tenha sido a categoria
com menos estudos na literatura, as categorias Treinamento Esportivo, Variáveis Psicológicas
e Cinesiologia também apresentaram uma baixa quantidade de estudos quando comparadas a
categoria Variáveis Fisiológicas, sendo áreas que também tem um grande potencial de
exploração, para pesquisadores que desejem realizar estudos futuros.
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