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RESUMO 
 
As atividades físicas de aventura ao ar livre proporcionam prazer, emoções e situações 
diversificadas. Nelas ocorre uma interação com a natureza onde o individuo testa seus 
limites, buscando o autocontrole e auto-superação. O presente estudo é uma análise 
descritiva das emoções após a prática de atividades de aventura ao ar  livre,com pessoas 
de faixa etária média de 27,3 anos de ambos os sexos que participaram de um 
treinamento experiêncial ao ar livre. O instrumento utilizado na amostra foi o teste Profile 
Of Mood States, POMS, que avalia os estados emocionais e de humor. Após analise dos 
resultados, observou-se que 83,3% dos indivíduos participantes da amostra se sentiram 
animados, ativos, enérgicos, alegres e cheios de boa disposição e somente 6,3% dos 
participantes se sentiram tristes, desencorajados, solitários, abatidos, desanimados e 
infelizes. Observou-se ainda que, desde que vivenciadas com segurança, as atividades 
de aventura ao ar livre nem sempre trazem experiências perigosas e arriscadas. 
 
Palavras Chaves: Aventura ao ar livre. Emoções. POMS. 
 
ABSTRACT 

 
Outdoor adventure provide us pleasure, emotions and diversified situations. Such 
kind of activities promotes an interaction with the nature and opportunity to evaluate 
our limits, the self-control and self recovery. The present study include a descriptive 
analyzes of the emotions after outdoor adventure training. The sample is constitute 
by male and female humans with average age of 27,3 years. The instrument used 
was the Profile Of Mood States test, POMS, that evaluates the emotional states 
and of mood. After data analyzes the conclusion was that 83,3% of the participants 
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fell lively, active, energy, cheerful and full of good disposition, and only 6,3% fell 
sad, discouraged, run-down and unhappy. We observed also that outdoor 
adventure physical activities are not dangerous and risky experiences, since they 
are safely performed.   
  
Key words: Outdoor adventure. Emotions. POMS. 
 
INTRODUÇÃO 

 
 A procura por atividades ao ar livre em contato com a natureza vem se tornando 
cada vez maior nos últimos tempos. Empiricamente, a busca pelo risco para testar seus 
limites e auto-superação desligando-se do cotidiano faz com que o ser humano vivencie 
nos esportes de aventura este contato com emoção. Nestas atividades o individuo pode 
experimentar situações de estresse emocional e de contemplação da natureza em si.  

A influência positiva das atividades físicas e dos esportes sobre dimensões 
emocional da qualidade de vida da-se sob múltiplos aspectos, especialmente nos efeitos 
nocivos do estresse e no melhor gerenciamento das atividades diárias e das tensões 
próprias do viver (ZILLI,2002 p.52). 
 Segundo Schwartz (2006) as Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN)   
possuem características que podem possibilitar o distanciamento temporário dos padrões 
cotidianos, suscitar emoções diversificadas e proporcionar o enfrentamento de simulações  
respaldadas na criação de novas respostas. As AFAN nos leva a vivenciar emoções para 
que possamos desligar da rotina diária e nos convida sempre a superar limites. 
 A prática de atividades ou esportes de aventura juntamente com dinâmicas de 
socialização ao ar livre podem proporcionar diversas sensações e emoções, como a ira 
(fúria, revolta, animosidade e irritabilidade), tristeza (sofrimento, desânimo, desespero e 
melancolia), medo (ansiedade, nervosismo, cautela e inquietação), prazer (felicidade, 
alegria, orgulho, bom humor e euforia), amor (aceitação, amizade, confiança e 
dedicação), entre outras (GOLEMAN, 1995).  

No latim, adventura significa coisas que estão por vir e é mais amplamente 
entendida como um empreendimento ou experiência arriscada, perigosa, incomum, de 
finalidade ou decorrência incerta; um acontecimento imprevisto, surpreendente 
(FERREIRA, 1999). A interação do homem com a natureza nas atividades de aventura 
pode proporcionar vivencia de emoções inesquecíveis.   

Bruhns (1999) evidencia que as atividades de aventura desenvolvem confiança em 
si próprio e no outro, vindo das situações de risco controlado, dos obstáculos que elas 
proporcionam e das experimentações das sensações de poder e superação. Bruhns 
(1997) salienta que as emoções nas atividades de aventura tendem a colaborar para uma 
interação do homem com a natureza, possibilitando defrontar-se com sua própria 
natureza humana, para que possa redefinir suas habilidades sociais e harmonizar-se.  

A emoção é um estado humano complexo que envolve alterações de estado 
corporal, podendo influenciar a respiração, a circulação, a capacidade humana de 
controle de eliminação de secreções corporais, bem como promover excitação ou 
depressão do sistema nervoso (MICHAELIS, 1988).   
  Marinho (2001) apresenta suas reflexões sobre emoções e compromissos 
compartilhados na prática de atividades de aventura. Os participantes envolvem-se em 
um jogo de representação de sobrevivência e superação de desafios, que remetem às 



 
MOVIMENTUM - Revista Digital de Educação Física - Ipatinga: Unileste-MG - V.3 - N.2 – Ago/Dez. 2008. 

3 

necessidades diárias de coragem, interação e pertencimento grupal, tomada de decisão 
colaboração e outras. 
 Este estudo teve propósito de descrever o estado emocional dos participantes após 
a prática em atividades de aventura envolvendo dinâmicas lúdicas ao ar livre. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
TIPO DE PESQUISA 
 

O presente estudo é uma análise descritiva quantitativa das emoções encontradas 
durante a prática de atividades de aventura ao ar livre. 
 
AMOSTRA 

 
O estudo foi realizado com um grupo de 60 indivíduos, sendo 35 mulheres e 25 

homens, com faixa etária média de 27,33 anos, participantes de um treinamento 
experiêncial ao ar livre em Caeté/MG.  
 
INSTRUMENTO 
  

Utilizou-se como instrumento para a coleta das informações de estado emocional o 
Profile Of Mood States (POMS) criado por Mc Nair, Loor e Droppleman (1971, apud 
VIANA, ALMEIDA E SANTOS, 2001). Este instrumento tem sido utilizado em psicologia 
para avaliar os estados emocionais e os estados de humor, assim como a variação que 
estão associadas.  A versão utilizada neste estudo é composta por 42 itens que são 
adjetivos das escalas de tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga e confusão, 
adaptado por Viana, Almeida e Santos (2001). 
 Cada adjetivo é avaliado numa escala de 5 pontos (0=Nunca; 1=Um pouco; 
2=Moderado; 3=Bastante; 4=Muitíssimo). Todos os itens são contados na mesma 
direção, com exceção de um item na escala Tensão (tranqüilo) e dois na escala Confusão 
(eficaz e competente). Nestes casos, a resposta ao item deve ser invertida antes de 
adicionar aos restantes.  
 
PROCEDIMENTOS 

 
As atividades de aventuras desenvolvidas foram de arvorismo, tirolesa, orientação 

e canoagem. Todas durante um treinamento experiêncial ao ar livre (TEAL) realizado no 
complexo ecoturistico Canela de Ema - Caeté-MG. 

Dentro de cada atividade de aventura, foram criadas dinâmicas ludicas para que 
cada equipe montasse suas estratégias para chegar ao final das atividades.  

A atividade de arvorismo é um percurso entre as copas das árvores de 1410 
metros, a uma altura considerável onde somente ele próprio poderia tomar as decisões. 
No final do percurso do arvorismo começava uma tirolesa onde é uma descida por um 
cabo de 165 metros de comprimento a 27 metros de altura que atravessa o lago da 
fazenda. Na atividade de canoagem os participantes tinham que dar a volta em três 
bandeiras dispersas no lago utilizando uma embarcação tipo duck, ali se exigia o controle 
e coordenação da dupla com os remos para realizar a atividade. Na atividade de 
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orientação foi realizada uma oficina de navegação que é uma caminhada ecológica 
orientada por bússolas em trilhas devidamente demarcadas, onde os participantes 
seguiam as orientações que estavam localizadas em pontos das trilhas.  

No final de cada atividade houve um tempo de reflexão das atitudes de cada 
equipe, abordando aspectos como dificuldades encontradas, divergências e as 
estratégias que cada equipe montou para superar os problemas. 

Ao final de todas as práticas, foi orientado aos participantes que refletissem sobre 
os momentos que passaram durante as atividades, para que dessa forma, pudessem 
responder o teste de POMS. 

Foram colocados aos participantes atividades de organização e desenvolvimento, 
para que pudessem proporcionar aos participantes sensações de medo, ansiedade, 
alegria entre outros, para que estes tentassem controlar o emocional para a realização 
das tarefas. 

 . 
CUIDADOS ÉTICOS 
 

Todos os participantes preencheram uma ficha médica para informar as condições 
de saúde para participação das atividades. Anexado a essa, existia um termo de 
responsabilidade das atividades de aventura. Todos os participantes contaram com um 
seguro de vida contratado pela equipe organizadora do (TEAL), caso acontecesse algum 
acidente esse cobriria despesas médico hospitalares e indenização no caso de morte ou 
invalidez. 

O local do treinamento e a empresa responsável pela organização do mesmo 
receberam um comunicado impresso solicitando a coleta dos dados e os proprietários 
permitiram apenas a divulgação do nome do local do treinamento. 

Por questões éticas, o nome da empresa que contratou os serviços e dos 
funcionários que participaram como amostra deste estudo não foram divulgados. A 
participação no estudo foi voluntária, qualquer individuo poderia se retirar a qualquer 
momento da pesquisa. 
   
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Hoje em dia, muitas empresas e organizações corporativas utilizam as atividades 
de aventura com o propósito de realizar um trabalho motivacional com seus funcionários 
para que possam vivenciar novas realidades de trabalho em equipe, unindo forças para 
superar tarefas do trabalho em grupo.  Esse sistema de treinamento é conhecido como 
Teal (treinamento experiêncial ao ar livre), parte da idéia de que é preciso criar situações 
vivenciais análogas às enfrentadas para alcançar os objetivos de uma determinada 
empresa, para que, com base nessas vivências, os participantes encontrem as respostas 
comportamentais necessárias.   

O Teal difere dos métodos convencionais de ensino por unir o corpo e a mente em 
atividades de desenvolvimento pessoal, promovendo o auto-conhecimento, formação de 
equipes vencedoras e o gerenciamento de situações adversas e inesperadas. É um 
método holístico capaz de dinamizar o aprendizado e unir todos os sentidos humanos 
numa nova e fascinante aventura de aprender (DINSMORE, 2004). 
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Figura 2 : Emoções encontradas após a prática de atividades de aventura ao ar livre  
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Após a apuração dos resultados (Figura 2) observa-se que 83,3% dos participantes 

se encaixaram no fator vigor que tem como adjetivos no teste as palavras: animado, ativo, 
enérgico, alegre e cheio de boa disposição; que estão relacionados com estado de 
energia, vigor físico e psicológico. As AFANs proporcionam aos participantes um estado 
emocional prazeroso, em que se vence obstáculos. Estas emoções podem ser afloradas 
pelos momentos de descontração e pelo trabalho em equipe com todos unidos em busca 
de vencer os obstáculos e cumprimento das tarefas propostas. As atividades físicas de 
aventura na natureza podem ser traduzidas por sensações capazes de promover bem-
estar e prazer. (FUNOLLET, 1989 apud FILHO, SCHWARTZ, TAHARA, 2006). 

Observa-se que 6,7% no fator depressão, dividido no teste pelos adjetivos: triste, 
desencorajado, só, abatido, desanimado e infeliz, que representam um estado emocional 
de desanimo, infelicidade e solidão. Estas emoções podem ter sido mais evidenciadas 
nos momentos em que os participantes tiveram que realizar as atividades individualmente 
como no arvorismo, que é um percurso entre as copas das árvores de 1410 metros, a 
uma altura considerável onde somente ele próprio poderia tomar as decisões. No final do 
percurso do arvorismo começava uma tirolesa onde é uma descida por um cabo de 165 
metros de comprimento a 27 metros de altura e de pura adrenalina, que atravessa a 
fazenda sobre um lago. Para Samulski (2002) quando uma pessoa é incapaz de lidar com 
as situações presentes no contexto das atividades, podem ocorrer alguns processos de 
reações psicológicas, como pensamentos negativos, minimização dos níveis de 
autoconfiança e aumento dos níveis de ansiedade, que podem levar conseqüentemente 
ao fracasso. Não se deve pensar que estas atividades proporcionam somente emoções 
positivas, às vezes, desencadeia sentimentos de frustração, depressão, mas que muitas 
vezes, estes representam um motivo para que o indivíduo volte a praticar essas 
atividades, para poder vencer esse desafio (SCHWARTZ, 2006).  

No fator fadiga, foi observado 5% dos participantes, dividido no teste pelos 
adjetivos: esgotado, fadigado, exausto, sem energia, cansado e estourado, representando 
um estado de cansaço, inércia e baixa energia. As emoções nestes indivíduos foram mais 
evidenciadas pelo cansaço que estavam o incomodando. Foi observado maior expressão 
de cansaço nos participantes na atividade de orientação, pois no percurso havia trilhas 
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longas entre morros e matas. A exaustão, adjetivo do fator fadiga é a primeira reação ao 
estresse gerado pelo esforço, uma vez exausto a pessoa sentem cansaço físico e mental, 
com dificuldade de relaxar.  

Segundo Schwartz (2006), pontos de vistas e experiências individuais podem levar 
as emoções diferentes muito importantes, onde uma pequena diferença na situação vivida 
pode desencadear realização de extremos emocionais. 

Na apuração dos resultados não houve valores significativos nos fatores de Tensão 
ligados no teste pelos adjetivos: tenso, tranqüilo, nervoso, impaciente, inquieto e ansioso, 
são adjetivos que descrevem aumento da tensão músculo-esquelético e preocupação. 
Confusão, ligados pelos adjetivos: confuso, baralhado, desnorteado, inseguro, 
competente e eficaz, caracterizado por um estado de confusão e baixa lucidez. E o fator 
hostilidade com os adjetivos: irritado, mal humorado, aborrecido, furioso, com mau feitio e 
enervado, que corresponde a um estado de humor de cólera e antipatia relativamente 
com os outros. Estas emoções podem não ter sido vivenciadas pela segurança e 
comprometimento dos instrutores no auxílio durante as práticas.  

Foi analisada a ficha médica dos participantes que se encaixaram no fator fadiga e 
depressão para verificar algum estado de saúde que poderia ter influenciado nos 
resultados, mas não foi constatada nenhuma irregularidade. 
 Esses dados demonstram que as maiorias dos participantes sentiram-se tranqüilos 
e confiantes ao realizarem as atividades, e que a minoria estava confusa com o estado 
emocional, alternando a satisfação com a infelicidade. 
 As atividades de aventura além de proporcionar atividades desafiadoras, podem 
proporcionar momentos de alegria, descontração, harmonia, socialização, entre outras. 

Marinho (2001) relaciona as experiências vivenciadas nas atividades físicas de 
aventura na natureza, com as experimentadas no cotidiano, ambas arraigadas de 
necessidades de iniciativa, superação e cooperação.   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pode-se considerar que o fator vigor foi o mais verificado nas emoções 
encontradas após as atividades de aventura ao ar livre. Sendo assim, a prática de 
atividades de aventura ao ar livre nem sempre são experiências perigosas e arriscadas, 
desde que tratadas com segurança podem proporcionar diversas sensações de 
felicidades e bom humor, podendo ser manipuladas para que possa ser usadas em um 
gerenciamento das emoções do dia a dia. 
  Quando as pessoas têm a possibilidade de vivenciar situações emocionalmente 
ricas, podem estimular a melhora nas reações interpessoais, sem deixar de lado a 
necessidade de ter um trabalho, dinheiro, o que comanda a sociedade. Durante a vida, 
sendo um estudante, trabalhador ou até mesmo na relação afetiva, as pessoas passam 
por diversos tipos de sensações e emoções, e estas, precisam ser bem desenvolvidas 
para uma boa formação profissional. 

Assim vivenciar sensações e emoções durante a prática de atividades de aventuras 
e dinâmicas podem proporcionar um melhor gerenciamento das emoções. 

Para finalizar, vale ressaltar a importância dos estudos sobre os estados 
emocionais e a prática de atividades ao ar livre, em especial nos esportes de aventura, 
devido a pouca quantidade destes, atualmente. 
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ANEXO - POMS (Profile Of Mood States) 

 


