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Resumo (200 palavras) 

A inserção do surf em escolas começou na Austrália em meados da década de 80, como 

forma de motivar e evitar a evasão escolar. No município de Pontal do Paraná são escassas 

as opções de lazer, entretenimento e desportos, afetando negativamente a qualidade de vida 

da sociedade, em especial das crianças e adolescentes. A falta de oportunidades 

extracurriculares afeta principalmente grupos carentes que, não raro, entram nos rumos das 

drogas e do crime. O objetivo é utilizar o surf como instrumento de sociabilidade, de inclusão, 

de aprendizagem por valores saudáveis, sustentáveis e cidadãos e de estimular alunos 

carentes a melhorar o seu desempenho escolar. As aulas são oferecidas aos sábados de 

manhã e periodicamente ocorrem atividades de educação ambiental, de coleta de lixo na praia 

e de apresentação de vídeos educativos. Em conjunto com a equipe pedagógica da escola é 

avaliado o desempenho dos alunos participantes para cada ciclo escolar, incluído a auto 

avaliação das próprias crianças, proporcionando a interação dialógica entre a universidade, a 

escola pública, os pais e os alunos. Entre os resultados obtidos podemos destacar: aumento 

de autoestima das crianças e menor evasão escolar. 

Abstract 

The introduction of surfing in schools began in Australia in the mid-1980s as a way of 

motivating and avoiding school dropout. In the municipality of Pontal do Paraná, leisure, 

entertainment and sports options are scarce, negatively affecting the quality of life of society, 

especially children and adolescents. The lack of extracurricular opportunities mainly affects 

disadvantaged groups that often enter into the direction of drugs and crime. The goal is to use 

surfing as an instrument of sociability, inclusion, learning for health, sustainable to improve 

their school performance. The classes are offered on Saturday mornings and periodically there 

are activities of environmental education, garbage collection on the beach and presentation of 

educational videos. In conjunction with the school's pedagogical team, the performance of the 

participating students is evaluated for each school year, including the self-evaluation of the 

children themselves, providing the dialogical interaction between the university, the public 

school, the parents and the students. Among the results we can highlight: increased self-

esteem of children and lower school dropout rates.values and citizens and to stimulate needy 

students  
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1. Objetivo geral 

Utilizar o surf como instrumento para formação de ambientes de sociabilidade, 

inclusão e aprendizagem que propiciem valores saudáveis, sustentáveis e cidadãos.  

Objetivos específicos 

Estimular práticas de alimentação saudáveis. 

Resgatar vínculos sociais, afetivos, comunitários e familiares. 

Promover a Educação Ambiental informal. 

Apresentar noções oceanográficas básicas para a segurança na prática do surf. 

Propiciar autoestima na formação de personalidade e convívio social. 

Incentivar a formação de atletas na modalidade. 

2. Metodologia 

2.1 Funcionamento e organização da escola comunitária de surf 

A equipe da escola foi formada com os seguintes membros: coordenação geral, 

instrutores, colaboradores, lideranças comunitárias, parceiros, voluntários e patrocinadores. 

Para garantir a segurança das crianças, a equipe possui um sistema de controle junto com a 

direção da escola onde os alunos estudam. Os pais assinaram um termo de compromisso 

que isenta a equipe de qualquer responsabilidade legal perante um acidente grave. Tanto a 

coordenação como os instrutores são docentes e alunos da Universidade Federal do Paraná 

e surfistas experientes. Os instrutores possuem curso de Salva-Surf e de ressuscitação, 

ambos disponibilizados pelo corpo de bombeiros do município pertencente a Policia Militar do 

estado. As aulas são acompanhadas quando possível por um bombeiro militar aposentado 

visando a maior segurança dos alunos. 

As aulas são oferecidas os sábados durante o período da manhã e realizadas as 

seguintes atividades em ordem cronológica: a) Café da manhã oferecido através de uma 

parceria com o Restaurante Universitário, subministrando a energia suficiente para a prática 

do esporte e incentivando a prática de uma alimentação saudável.(Foto 1) b) Aula de surf: os 

alunos se dirigem a base da escola de surf comunitária onde são disponibilizadas pranchas 

de surf e acessórios necessários para a prática do esporte (Foto 2). Acompanhados por 

monitores voluntários, prévio ao início das aulas no mar, os alunos são divididos em turmas 

onde cada grupo é liderado por um instrutor para realizar exercícios de 

alongamento/aquecimento corporal. (Foto 1). c) finalmente, são repassadas Informações 

oceanográficas como: condições de clima, corrente, vento e mare do dia. O objetivo é discutir 

e analisar conhecimentos do mar e organizar o andamento da aula para prevenir possíveis 

perigos e serem evitados. 
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Foto 1: Alunos da escola comunitária de surf se alimentando no Restaurante 
Universitário antes do início das aulas.

 

Foto 2: Sede Base da Escola Comunitária de Surf  
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Foto 3: Exercícios de aquecimento e alongamento ante da entrada no mar. 

 

 

2.2 Atividades complementares semestrais 

- Colheita seletiva de lixo:  

Pontal do Sul é um Balneário turístico do litoral paranaense com um intenso fluxo de 

turistas na temporada de verão, feriados prolongados e finais de semana. Mutirões de colheita 

de lixo foram realizadas onde os alunos são motivados e educados da importância da 

reciclagem e destinação correta dos resíduos assim como da preservação do médio ambiente. 

A área de colheita compreende o espaço onde as aulas de surf são realizadas. Os mutirões 

foram divulgados abertamente em toda a comunidade do Centro de Estudos do Mar 

convidando professores, alunos e servidores técnico administrativos assim como a 

comunidade do bairro. 

- Oficina de ciências biológicas   

O Centro de Estudos do Mar possui uma sala de microscopia e laboratórios de biologia 

onde são oferecidas as atividades biológicas. A atividade consiste na recolecção na praia de 

todo tipo de material que chame a atenção dos alunos para sua análise no laboratório. As 

amostras coletadas foram separadas pelos próprios participantes com o auxílio dos monitores 

de acordo com a morfologia, textura ou outras características observadas, permitindo a 
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divisão das amostras em grupos (moluscos, crustáceos, peixes, equinodermos, etc.). Através 

de observações microscópicas ou macroscópicas, os alunos desenham e analisam o material 

coletado orientados por estudantes voluntários do curso de Oceanografia 

- Amostra educativa de vídeos de surf 

Vídeos de surf, assim como relatos de experiências de alunos ou professores surfistas, 

foram exibidos nas dependências do Centro de Estudos do Mar no anfiteatro da instituição 

objetivando o incentivo ao estudo e pratica do esporte. A amostra de vídeos consistiu em 

baterias de competição assim como documentais de viajes tanto de surfistas professionais 

como dos membros da equipe, ressaltando a importância do surf como uma ferramenta de 

esporte e cultura.  

2.3 Atividades especiais 

Durante o ano 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades especiais: 

- Oficina de Capoeira:  

A capoeira é uma luta e uma arte de raízes africanas e que chegou no Brasil na época 

da escravidão. Além da parte física foram trabalhados princípios de respeito à cultura 

brasileira, assim como princípios de obediência e organização.  

- Oficina de construção de pranchas com garrafas PET.  

O PET é um polímero termoplástico utilizado na fabricação de embalagens a nível 

mundial.  Foi construída uma prancha de 3,0 metros de comprimento e 1,5 metros de largura 

através da utilização de 98 garrafas de refrigerante de 2 litros de capacidade. As garrafas 

foram coladas com adesivos sintéticos utilizados na construção civil.  

- Oficina de passeio em Canoa Havaiana  

Modalidade esportiva que chegou no Brasil na década dos anos 2000 tradicionalmente 

praticada no Havaí e nos arquipélagos da Polinésia (Maradei e Storti, 2012). Conceitos de 

trabalho em equipe e sincronismo foram trabalhados com as crianças. 

2.4 Avaliação de desempenho na escola:  

Foi realizado uma análise de desempenho escolar dos alunos do último trimestre do 

ano 2017 mediante a analise ficha de ocorrência e boletim escolar. O trabalho de avaliação, 

de forma conjunta com a coordenadora pedagógica e professores da escola, objetivou o 

intercâmbio de saberes em relação a vida dos alunos dentro e fora da escola.  Foram 

avaliadas a média geral das notas do conjunto de disciplinas (Nota Geral) assim como as 

medias separando as disciplinas em dois grupos: G1MP (Matemáticas e Português) e G2NH 
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(área de humanas: Geografia, História, Arte, ciências e inglês) Além da análise descritiva das 

notas foi observada a frequência e a qualidade do comportamento em sala de aula, 

contemplando também observações dos pais. Para as estimas dos coeficientes de correlação 

entre as variáveis analisadas foi utilizado o coeficiente não paramétrico de Sperman. 

3. Desenvolvimento  

O respeito e amor pelo mar é o principal legado do trabalho da Escola Comunitária de 

Surf para as crianças e adolescentes participantes. Os trabalhos foram desenvolvidos em 

equipe de forma interdisciplinar, trocando saberes entre os membros da equipe técnica 

(Figura 1).  

Os encontros prévios as aulas de surf para a tomada do café da manhã e o retiro do 

material desportivo na sede da escolinha foi essencial para estabelecer e trabalhar critérios 

de comportamento, assim como organização e respeito mútuo entre todos os participantes.  

Figura 1: Relação entre os componentes participantes do projeto 

 

A pratica esportiva propriamente dita de desenvolveu com segurança e dedicação. O 

entusiasmo das crianças pelo esporte, assim como a sensação de deslizar na superfície 

liquida do mar, lhes fez aumentar sua energia vital, visivelmente demostrada pela alegria 

observada. Slutzky y Simpkins (2009) observaram que a participação esportiva em 

adolescentes se associa positivamente com a autoestima.  Coelho (1988) indica vantagens 

no trabalho com a iniciação esportiva, destacando a oportunidade de aprender a cooperar e 

competir, respeitar os companheiros de grupo; autoconhecimento de suas possibilidades e 
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limitações; ampliação da auto-estima e auto-imagem positivas, contribuindo ao 

desenvolvimento de personalidades fortes, estáveis e independentes. Os alunos 

desenvolveram um senso de autoestima evidente, porém, os resultados de desempenho 

escolar não têm mostrado evidências concretas de melhoria acadêmica, possivelmente 

devido á analise pontual de um único trimestre.  

Reuniões de avaliação foram realizadas promovendo maior diálogo para entender 

melhor a realidade sócio cultural e de aprendizagem das crianças, estreitando o laço como 

educadores, fortalecendo o trabalho realizado na praia. As reuniões de avaliação foram muito 

produtivas incluindo os professores da escola no dia a dia da escolinha, os quais participaram 

do planejamento das aulas de surf, principalmente com relação a conduta das crianças. 

Como podemos observar na Tabela 1, não houve diferencias entre as medias da nota 

geral (NG) dos grupos de disciplinas. A média da nota geral como dos grupos foi baixa com 

menos de 6,0 pontos. Ressaltasse o elevado desvio padrão da frequência de participação dos 

alunos na escola, variando entre 5 e 114 horas, também observado nas faltas na escola de 

Surf. 

Tabela 1: Resultados da análise de desempenho escolar dos alunos da escola comunitária de Surf.  

Variável N Media Mediana Mínimo Máximo DP 

NG 17 5,71 6,00 3,45 7,75 1,04 
G2NH 17 5,74 6,04 3,64 7,98 1,11 
G1MP 17 5,65 6,05 3,00 7,20 1,15 

FE 17 55 56 5 114 33,45 
FES 17 8,94 9,00 3,00 14,00 3,43 

NG: nota geral. G1MP: notas matemática e português G2NH: notas disciplinas humanas. FE: faltas 
na escola em horas. FES: faltas na escola de Surf em encontros. N: número de alunos analisados 

Dados interessantes foram obtidos através do coeficiente de correlação não 

paramétrica de Sperman. Houve uma correlação alta entre as notas gerais e as notas dos 

grupos analisados (G1MP: r = 0,82 e G2NH: r = 0,86). Isto demostra que a pratica do surf não 

tem efeito especifico sobre o desempenho escolar dos alunos sobre a área acadêmica da 

disciplina. Se observou uma correlação positiva (r = 0,48) entre as faltas na escola de surf e 

a nota geral, assim como uma correlação negativa (r= -0,58) entre as faltas na escola de surf 

e as faltas na escola formal. Apesar das correlações apresentaram valores absolutos baixos 

foram estatisticamente significativas (p≤ 0,05). Estes resultados apontam a necessidade de 

medidas corretivas e novos desafios, visando o aumento de desempenho escolar das crianças 

e adolescentes participantes do programa. 

A relação entre os graduandos instrutores e os alunos da escolinha foi um aprendizado 

de via dupla. As crianças não só aprenderam os fundamentos técnicos do surf. Um dos 

impactos principais foi a identificação que tiveram como grupo e a amizade entre elas e os 
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monitores, recebendo semanalmente amor incondicional. A relação dos graduandos com as 

crianças e adolescentes não tem caráter de caridade nem assistencial. É uma relação de 

aprendizado e troca mutua de saberes. Os graduandos alunos da UFPR interagem como uma 

classe menos favorecida do município, aprendendo princípios humanos e sociais importantes 

para sua formação acadêmica. Desta forma, interagem com os pais e crianças aprendendo 

princípios de sabedoria e humildade, trabalhando e aprendendo em benefício da 

sociabilização de práticas esportivas que incentivem a fase infantil e da adolescência de 

crianças menos favorecidas. É evidente o respeito que os alunos têm pelos monitores, 

sentindo-se apoiados e queridos. As crianças sentem orgulho de participar dando-lhes a eles 

uma sensação de grupo. Os alunos da escolinha participam ativamente do desenvolvimento 

das atividades propostas, auxiliando os monitores na organização do material, na eleição do 

local onde caíram no mar e principalmente na segurança de todo o grupo dentro e fora da 

agua.  

Utilizando o surf como ferramenta, o estudo e o conhecimento do local onde as 

crianças o praticam é fundamental para que as mesmas reivindiquem seu direito e cidadania. 

Marginadas em bairros periféricos a orla, o objetivo do projeto é que sintam o lugar como 

deles e o cuidem, respeitando o turismo e médio ambiente. Desta forma, a classificação das 

formas de vida observadas na praia, tanto macroscópicas como microscópicas, possibilitou o 

entendimento da dinâmica ecológica de praias. Estas aulas complementaram as aulas de 

Ciência estudadas na escola. (Foto 4)  

Foto 4: Alunos da Escola comunitária de Surf participando da oficina de Biologia de 
Praias no Centro de Estudos do Mar. 
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A construção de pranchas recicláveis trouxe ao grupo conceitos de reciclagem e 

sustentabilidade ecológica vinculando a mesma com o problema do lixo no mar e nas praias 

(Fotos 5 - 6 - 7 e 8). Grijó e Prim, 2015, apontaram que a fabricação de pranchas de surf 

industrializadas usando como bloco o poliuretano expandido é um dos maiores entraves da 

sustentabilidade ambiental do surf como esporte. Os autores ressaltarem que os resíduos 

poderiam ser empregados como substituto parcial de agregados, na fabricação de artefatos 

de concreto, incorporados com resinas, após moagem, para a produção de uma blenda de 

poliuretano recuperado, que poderá ser usada na produção de novas pranchas de surfe. Os 

resíduos moídos e termoprensados podem ser transformados em painéis para isolamento 

termoacústico. 

Foto 5: Apresentação das técnicas de construção de pranchas com garrafas PET no 
anfiteatro do Centro de Estudos do Mar. 

 

Foto 6: Oficina de construção de pranchas recicláveis com material PET
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Foto 7: Oficina de construção de pranchas recicláveis com material PET 

 

Foto 8: Oficina de construção de pranchas recicláveis com material PET 
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A oficina de Canoa Havaiana teve relação direta com a praticado surf, visando o 

entendimento do funcionamento do oceano (correntes, mares, ondulações). Além disso, a 

canoa havaiana envolve um forte trabalho de coordenação e equipe na remada. Exercícios 

de coordenação e disciplina foram trabalhados e absorvidos pelos alunos e instrutores, 

ressaltando a importância da colaboração mutua em diferentes aspectos da vida em 

sociedade (Fotos 9 e 10). 

Foto 9: Aprendendo técnicas de coordenação e remada em Canoa Havaiana 

 

Foto 10: Praticas no Mar de Canoa Havaiana
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Houve uma ligação direta entre as aulas de surf, as atividades complementais e as 

atividades especiais (Figura 2). Os conhecimentos de dinâmica oceanográfica 

complementaram a segurança no mar no momento da pratica do surf. A sua vez, os conceitos 

foram também aplicados na oficina de Cano Havaiana. Em conjunto com as aulas de capoeira 

propiciaram um desenvolvimento físico e mental através da pratica do esporte. Noções de 

biologia de praia interagiam com os demais elementos abordados, visando a sustentabilidade 

ecológica da área de abrangência das atividades realizadas. 

A escola de surf comunitária não foi criada para a formação de atletas e sem para a 

formação integral das crianças através da pratica do surf em contato com a natureza. Segundo 

Bracht, 1997, muitos dos elementos caraterísticos da sociedade moderna, no caso da 

capitalista industrial, vão ser incorporados no esporte, orientando o mesmo para o rendimento 

em competição, a cientifização do treinamento, a especialização de papeis e o nacionalismo.  

O surf foi utilizado como ferramenta de sociabilização, saúde, cultura, educação e 

sustentabilidade social e ambiental. Entre as escolas de surf de base comunitária mais 

famosas do mundo podemos citar a EBST (Escola Beneficente de Surf do Titanzinho). 

Localizada no bairro Titanzinho (Fortaleza, Ceará), atende crianças em condições de extrema 

pobreza e marginalidade. O objetivo principal da escola é a redução do ócio e o resgate da 

cidadania através do esporte como processo socializador. (Silva, 2012) 

Figura 2: Interligação entre as atividades principais, complementais e especiais 
desenvolvidas no projeto.  
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4. Conclusões 

- Levando-se em conta o que foi observado houve uma melhoria na saúde física e psicológica 

dos alunos aumentando sua autoestima.  

 - As atividades complementares e especificas foram importantes para aumentar o universo 

de visão e aprendizado das crianças.  

 - Em virtude dos fatos mencionados, ficou evidente a necessidade de aprimorar o 

desempenho escolar. Portanto, ferramentas que apontem um maior estreitamento entre as 

atividades desenvolvidas no projeto e o desempenho escolar terão que ser implementadas.  

- Pela observação dos aspectos analisados podemos concluir que houve uma aproximação 

positiva de crianças menos favorecidas do município com a praia e o mar, local de recreação 

que elas precisam entender que forma parte de seu bairro e de seus direitos como cidadãos.  
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