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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo explorar  o contexto e as emoções relacionadas à 

experiência do mergulho scuba como atividade hedônica e as condições em que os benefícios 

oriundos de seu consumo habitual impactam a construção de identidade do praticante. Por 

meio de entrevistas em profundidade, foram coletados dados junto a mergulhadores scuba 

residentes na cidade do Rio de Janeiro, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2008. Para 

atingir os objetivos propostos,  o método de pesquisa adotado foi qualitativo, com priorização 

do sujeito e da subjetividade, utilizando-se uma forma interpretativa para análise de dados. Os 

resultados confirmaram alguns benefícios da prática de esportes de alto risco já pesquisados 

academicamente como o fluxo, communitas e evolução pessoal. Apresentam-se dois 

benefícios adicionais: a condição de alteridade do mundo submarino, que atribui significância 

extraordinária a essa atividade esportiva e impacta a  construção identitária dos envolvidos, e 

a prática de dupla de mergulho, que desenvolve uma confiança generalizada no próximo  e 

serve como referência na definição do indivíduo. Conclui-se o trabalho, fazendo-se 

recomendações gerenciais com o intuito de beneficiar e desenvolver a indústria e o turismo 

relacionado a esse esporte. Essas sugestões incluem um novo posicionamento da indústria, 

comunicação integrada de marketing com menções específicas à alteridade e à experiência de 

fluxo, segmentação de mercado, criação de espaços de convivência para praticantes e por 

último, a criação de uma gradação relativa aos diversos níveis de mergulhadores. 

 

Palavras-chave: marketing, consumo hedônico, esportes de aventura, mergulho  scuba,  

construção de identidade, fluxo, communitas, alteridade.  
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ABSTRACT 

  

This work  aims to explore the context and emotions related to the experience of scuba 

diving as hedonic consumption, as well as to understand in which conditions the benefit 

arising from the regular practice of this activity impact the identity construction of the 

practitioner. Through in-depth interviews, data were collected from scuba divers living in the 

city of Rio de Janeiro, during the months of January and February of 2008. In order to obtain 

the expected objectives, the chosen methodology of research was qualitative, with priority of 

the subject and the subjectivity, using an interpretative approach for the data analysis. The  

research results confirm some benefits of high-risk sports practice such as flow, self-evolution 

and communitas. Two additional benefits are presented: the condition of alterity of the 

“underwater world”, which  attributes  extraordinany meaning to scuba diving and impacts 

identity construction, and the  scuba “buddy” practice, that helps to build-up an overall sense 

of trust to the other. The work is concluded with some managerial recommendations aiming 

the development of  scuba diving  industry and  related tourism. These above mentioned 

suggestions include  a new industry positioning, integrated marketing communications with 

specific references to alterity and flow, market segmentation, the creation of gathering spaces 

and a gradation scale among practitioners.     

 

Key-words: marketing, hedonic consumption, adventure sports, scuba diving, identity 

construction,  flow, communitas, alterity.  
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There is a pleasure in the pathless woods 

There is a rapture on the lonely shore 

There is a society, where none intrudes  

By the deep sea, and music in its roar  

I love not man the less, but nature more  

 

   Lord Byron 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A busca por liberdade e prazer se apresenta, na sociedade contemporânea, como um 

tipo de manifestação social que transcende fronteiras geográficas e culturais. Bauman (1998, 

p.10) se refere à procura de liberdade como a marca registrada da pós-modernidade e aponta 

que “os mal-estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do 

prazer que tolera uma segurança individual pequena demais”.  

Respeitando as diferenças existentes entre a sociedade antiga e contemporânea,  

Csikszentmihalyi (1999, p.21) pesquisou os motivos que levam indivíduos a perceberem suas 

vidas como boas e dignas de serem vividas, e recorre aos gregos para fazer referência ao 

impacto que as atividades de lazer têm sobre a humanidade. “É durante o lazer, segundo os 

filósofos gregos, que nos tornamos verdadeiramente humanos, dedicando tempo ao 

desenvolvimento pessoal – ao aprendizado, às artes, à atividade política”.  

O lazer ligado à aventura tem atraído número significativo de adeptos ao longo das 

últimas décadas, e alternativas de atividades não param de surgir. Além de esportes como 

pára-quedismo, alpinismo, balonismo, vôo-livre, scuba-diving, hiking e river-rafting,  

observam-se como entrantes nesse mercado, novas modalidades como corridas de aventura, 

canoeing, rappel, kite-surfing, sky-surfing, bungee-jumping e base-jumping. 

Celsi e Rose (1993) observaram que não somente o número de participantes de 

esportes de risco aumentou, como também o perfil demográfico foi modificado, passando a 

incluir uma faixa-etária mais abrangente e um número crescente de participantes do sexo 

feminino. 

De modo análogo, experiências ligadas ao consumo destas atividades de risco ganham 

atenção crescente na área de marketing. Esses estudos acadêmicos têm tido foco nas conexões 

entre os fatores que motivam a prática habitual desses esportes, as intensas transformações 
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pessoais relatadas pelos praticantes (que ultrapassam os níveis usuais de significância e 

intensidade) e os impactos na construção identitária dos envolvidos (ARNOULD e PRICE, 

1993; CELSI, 1992; CELSI e ROSE, 1993; DODSON, 1996;  HOPKINSON e PUJARI, 

1999, SHOHAM et al., 1998). 

  Nos meios de comunicação, campanhas publicitárias com imagens de atividades de 

aventura têm incidência freqüente. Cartões de crédito e canais de TV por assinatura convidam 

os clientes a participar de promoções, cujos prêmios variam de  viagens à estratosfera a bordo 

de um ônibus espacial, até mesmo expedições à Antártida como tripulante de um navio 

quebra-gelos. Celsi (1992, p. 636) constata este fenômeno e comenta que as cenas e emoções 

são de tirar o fôlego, e cada imagem parece capturar e refletir a crescente fascinação pelo 

risco envolvido com esportes de aventura. “A atração é visceral e a mensagem clara: 

experiencie todas as emoções e viva a vida de maneira completa”. 

Hedonismo é a doutrina que considera o prazer individual e imediato o único bem 

possível, princípio e fim da lei moral: “A teoria socrática do bom e do útil, da prudência, [...] 

produz, entendida pela índole voluptuária de Aristipo, o hedonismo, ou a filosofia, em que 

toda a humana bem-aventurança se resolve no prazer” (FERREIRA, 1986). 

O consumo hedônico começou a ter relevância acadêmica por intermédio de um artigo 

de Hirschman e Holbrook (1982), publicado no Journal of Marketing. Neste artigo intitulado 

Hedonic Consuption: Emerging Concepts, Methods and Proposition  o consumo hedônico foi 

relacionado aos aspectos comportamentais dos indivíduos  e à percepção múltipla de 

sensações,  fantasias e emoções.  

Shoham et al. (1998) sugerem que o consumo hedônico está focado na experiência 

psicológica sentida durante o uso do produto, e corroboram os artigos de Celsi (1992), Celsi e 

Rose (1993)  e Dodson (1996) ao associar os motivos da prática de esportes de alto risco à 

curiosidade, à excitação emocional, à  aventura e ao status social. 
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Atividades recreativas hedônicas são capazes de ampliar o sentido das vidas dos 

indivíduos que, ao viver em um contexto de estresse competitivo, raramente atingem um 

estágio pleno de conforto e segurança. As vitórias são transientes e efêmeras, e um conflito 

futuro com novos e potenciais competidores é não somente possível, como altamente 

provável. Estruturas discursivas de masculinidade se tornam fontes para construção de uma 

identidade com as quais homens se imbuem de experiências prazerosas de consumo de alta 

significância moral (THOMPSON & HOLT, 2004). 

Hall (2005) argumenta que o sujeito, vivido na modernidade com uma identidade 

unificada e estável, está tornando-se fragmentado; composto por várias identidades. O 

processo de identificação, através do qual se projetam  as identidades culturais, se tornou mais 

provisório, variável e problemático. Esse processo de identificação produz o sujeito pós-

moderno, sem uma identidade fixa, essencial ou permanente.   

Bauman (2005, p. 58) em linha com o pensamento de Hall (2005), propõe que  uma 

alternativa possível para lidar com a atual sociedade contemporânea, não localizável em sua 

atitude evasiva, versátil, volátil e imprevisível, que desafia as expectativas e volta atrás em 

suas promessas, é derrotá-la em seu próprio jogo, sendo a estratégia de carpe diem
(1)

 , uma 

busca incessante de sensações e emoções efêmeras, uma reação a um mundo esvaziado de 

valores que finge ser duradouro.  

Celsi e Rose (1993) constatam a existência de um paradoxo, quando os mesmos 

indivíduos que usam cintos de segurança, contratam seguros de vida e procuram ambientes e 

locais de trabalho   tranqüilos, investem o seu tempo livre subindo  paredes  de rocha, fazendo 

 
(1) Carpe Diem é uma frase em Latim utilizada pelo poeta romano Horácio em um   poema chamado Odes. 

Pode-se traduzir essa expressão como “aproveite o momento”, ou ”aproveite o dia”. Ela costuma ser 

popularmente utilizada como uma justificativa para o prazer imediato, sem medo do futuro. Bauman aponta tanto 

o  Don Juan de Moliére como o Don Giovanni de Mozart como pioneiros ou inventores desta estratégia. O 

primeiro, ao mencionar em suas confissões que o prazer da paixão consistia na mudança incessante, o último, ao 

encarnar a vitalidade do prazer espontâneo e manifestar a inquietação fundamental e as preocupações e 

ansiedades dos seres humanos modernos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horacio
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vôo-livre ou   se atirando de aviões a 200 quilômetros por hora. Apesar de todos os perigos 

envolvidos, o número de participantes em esportes de aventura e alto risco cresce 

vigorosamente. A indústria que dá suporte a estas atividades progride no mesmo ritmo, e a 

mídia acaba por refletir este tipo de comportamento e   promover  o recrutamento de novos 

participantes. 

   O mergulho scuba (Self Containing Underwater Breathing Apparatus) é uma das 

atividades de esportes de aventura que mais cresce em nível mundial (MACCARTHY et al., 

2006). Originalmente desenvolvido por Jacques Cousteau e Emile Gagnan em 1943, o 

Aqualung (designação do equipamento na época) permitiu a apreciação subaquática sem a 

comunicação direta de ar com a superfície, o chamado mergulho autônomo. Com a evolução 

dessa tecnologia, o esporte ganhou popularidade e praticantes. Estima-se haver entre cinco e 

sete milhões de mergulhadores ativos em nível mundial. Somente nos Estados Unidos, há 2,6 

milhões de mergulhadores ativos (THAPA et al., 2006).  

No Brasil, esta atividade se desenvolveu sobremaneira, as escolas  se multiplicam e  

operadoras de turismo embarcam todo ano milhares de mergulhadores para destinos como 

Fernando de Noronha, Arraial do Cabo, Abrolhos e Bonito. Em centros urbanos como 

Salvador, Rio de Janeiro e Recife há saídas noturnas, inclusive em dias úteis, para que se 

possa aventurar no fundo do mar após se sair do fundo do escritório. Segundo Werneck 

(2005), certificam-se a cada ano 15.000 novos mergulhadores scuba no Brasil e, entre  

aqueles mergulhadores scuba já certificados, 85% afirmam que o mergulho é  importante, 

muito importante ou extremamente importante, em sua vida.   

Ainda segundo Werneck (2005) o praticante de mergulho scuba procura a chance de 

explorar um mundo novo, de estar em contato com a natureza, de ter uma experiência 

desafiante e excitante, de desenvolver calma, serenidade e auto-controle, de  socializar-se e de 

desenvolver um estilo de vida diferenciado.  
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Maccarthy et al. (2006) afirmam  que o mergulho scuba consegue levar  os 

consumidores além dos domínios dos seus cotidianos, e os faz retornar à vida normal  

“transformados”,  por terem superado os desafios impostos pelas forças naturais.    

O consumidor se envolve tanto na produção como na criação de significância dos 

produtos. O consumidor também é produzido pelo consumo, pois o consumo é um ato de 

identificação. Essa perspectiva explica algumas características sagradas do consumo de 

esportes e explica o alto grau de envolvimento na prática de esportes e a perda da sua 

identidade rotineira, já que o indivíduo determina suas   experiências emocionais e cria seus 

próprios sonhos e significados. Assim, a prática do esporte torna-se uma parte importante de 

como o indivíduo se identifica e o praticante passa a ser produzido pelo consumo 

(HOPKINSON & PUJARI, 1999) .  

O objetivo deste trabalho é explorar o contexto e as emoções relacionadas à 

experiência do mergulho scuba como atividade hedônica, e em que condições os benefícios 

apresentados pelo consumo habitual do mesmo impactam a construção identitária do 

praticante.   

Considera-se relevante uma pesquisa acadêmica na área de consumo hedônico, na 

medida em que se possa contribuir com o fomento da indústria relacionada ao mergulho 

scuba e ao seu turismo especializado. De modo semelhante, o pesquisador acredita poder 

ampliar o   entendimento, dentro do contexto da pós-modernidade, da procura por escapismo 

(tendência a se escapar de uma situação de estresse) através da prática de  esportes de 

aventura, de contatos com a natureza e experimentação de múltiplas identidades. 

Em complemento a este capítulo introdutório, no qual pretende-se  dar uma visão geral 

do contexto, motivações, objetivos e relevância da pesquisa, o trabalho está organizado em 

outros quatro capítulos.   
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  No capítulo 2, apresenta-se o referencial teórico que fornece as bases iniciais para 

investigação do fenômeno estudado. Esta revisão bibliográfica  está dividida em quatro 

tópicos: o consumo hedônico, o modelo dramático de consumo de esportes de alto risco, a 

construção identitária na pós-modernidade  e por último, os benefícios da prática de esportes 

de alto risco. 

O capítulo 3 é dedicado aos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa de 

natureza qualitativa. O pesquisador, neste item, tem como objetivo tanto discorrer sobre  

pontos relevantes ao processo de investigação científica, desta forma possibilitando sua 

posterior avaliação, como posicionar-se em relação à sua própria visão ontológica e 

epistemológica. Este trabalho prioriza o sujeito e a subjetividade. É importante destacar que o 

pesquisador é praticante habitual de mergulho scuba, a dimensão subjetiva é portanto,  

potencializada por meio da procura e da interação de elementos subjetivos presentes no 

corpus de dados de pesquisa e da própria experiência e visão do pesquisador.   

No capítulo 4, por sua vez, analisa-se o corpus de dados através da  apresentação  de 

trechos capturados nas entrevistas em profundidade,  e  da sua discussão  e comparação com o 

referencial teórico pertinente.  

No capítulo 5, apresenta-se a conclusão do trabalho através da  resposta individual de 

cada uma das perguntas de pesquisa previamente formuladas,  da indicação  da contribuição 

do trabalho ao arcabouço teórico pesquisado. Ao final deste capítulo, faz-se ainda menção à 

relevância do estudo e sugerem-se seis recomendações gerenciais, com o intuito de beneficiar 

e desenvolver a indústria  de mergulho scuba e seu turismo relacionado, e  indica-se uma 

pauta de pesquisas futuras.    
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

Este capítulo visa apresentar a revisão de literatura sobre temas relacionados ao 

consumo hedônico, à prática  de esportes de alto risco e aventura e a construção identitária na 

pós-modernidade.  

 

2.1 O consumo hedônico  

 

 Este tópico é relativo ao consumo hedônico, à visão experiencial do consumo e à 

contribuição desta perspectiva aos estudos do comportamento do consumidor. 

Hirschman e Holbrook (1982, p. 92) em artigo seminal, definem “consumo hedônico 

como aquele que mostra as facetas do comportamento do consumidor relacionadas à multi-

sensitividade, fantasias e  aspectos emocionais de uma experiência com produtos”. A multi-

sensitividade está relacionada à experimentação de diversas modalidades de sentidos, como 

sabores, sons, olfatos, texturas e imagens visuais. As pessoas não somente respondem a 

estímulos externos ao codificar esses inputs,  como também reagem ao gerar quadros 

sensitivos para si.  

Ainda segundo Hirschman e Holbrook (1982), esses quadros sensitivos podem ser de 

dois tipos distintos:  a produção de um imaginário histórico ou a produção de um imaginário 

fantasioso. A produção de  um imaginário histórico envolve a recordação de eventos que 

realmente ocorreram, uma música pode levar o indivíduo e evocar  um encontro amoroso 

acontecido tendo a mesma como pano de fundo. Em contrapartida, a produção de um 

imaginário fantasioso ocorre quando o indivíduo responde a essa referida música produzindo 

quadros não relacionados a experiências anteriores.  Ao invés de recordar uma experiência 

histórica, o indivíduo acaba por recriar um cenário nunca vivido. Todavia, paisagens e cores 
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são vistas, músicas ouvidas e odores sentidos, todo este conjunto de sensações são agrupados 

e afloram na consciência pela primeira vez através deste fenômeno mental. Desta forma, 

pode-se conceber um imaginário multi-sensitivo, como um contínuo entre lembranças 

puramente históricas e fantasia completa.  

 MacCarthy et al. (2006) corroboram Hirschman e Holbrook (1982) ao afirmarem que 

o hedonismo é a procura de prazer em si próprio, e apontam  o mergulho scuba recreacional e 

experiências de turismo de mergulho, como sendo decerto experiências hedônicas.  

 Hirschman e Holbrook (1982) sugerem que  na perspectiva hedônica de consumo, 

produtos  não são vistos como entidades de consumo, mas sim como símbolos subjetivos. 

Segundo essa abordagem, durante a escolha de produtos, os desejos emocionais são 

dominantes em relação a motivações utilitaristas. Os consumidores, desta forma, atribuem aos 

produtos significados subjetivos que transcendem os atributos concretos. Os atos são, então, 

baseados não naquilo que os consumidores conhecem como realidade, mas sim naquilo que 

desejam que se torne realidade.  

Esses mesmos autores, em outro artigo de 1982, sugerem que, em relação às classes de 

produtos, a perspectiva hedônica foca aquelas que têm um papel importante na vida do 

consumidor, já que o provêem de entretenimento e de oportunidade de emoção e fantasia, 

além de gerar e requerer atividade mental substancial por parte do praticante (HOLBROOK & 

HIRSCHMAN, 1982).  

Campbell (2001, p. 102) defende que há uma grande diferença entre as orientações 

proporcionadas pelo hedonismo tradicional e o hedonismo moderno, o primeiro se 

relacionando mais como “os prazeres” do que com “o prazer”. A diferença básica reside na 

valorização de uma experiência porque ela dá prazer, ou na valorização de  uma experiência 

pelo prazer que ela pode dar.   
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Essas duas orientações [o hedonismo tradicional e o hedonismo moderno] envolvem 

estratégias contrastantes: na primeira, a preocupação básica é com o número de 

vezes que a pessoa é capaz de desfrutar „os prazeres‟ da vida; desse modo, o 

hedonista tradicional tenta passar cada vez mais tempo comendo , bebendo, fazendo 

sexo e dançando. O índice hedonístico, aí, é a incidência de prazeres por unidade de 

vida. Na última, o objetivo primordial da pessoa é espremer tanto da qualidade do 

prazer quanto for possível, de todas aquelas sensações que realmente experimenta, 

durante o transcurso do processo de viver. Todos os atos são prazeres potenciais 

desta perspectiva, se puderem ser abordados e empreendidos da maneira  correta; o 

índice hedonístico, aí, é a extensão em que a pessoa é capaz de extrair o prazer 

fundamental que „existe‟ na própria vida.  
  

Campbell (2001) argumenta que o indivíduo tem papel primordial em sua própria 

experiência hedônica, pois a emoção é espontânea e auto-determinada. Desta forma, a 

imaginação é irrestrita e controlada pelo próprio individuo, e o hedonismo cria a oportunidade 

do sonho individual. O hedonismo moderno tem como característica principal, portanto, o 

deslocamento da preocupação primordial das sensações para as emoções, pois é somente por 

meio destas que a estimulação poderosa e prolongada poderia combinar-se com qualquer grau 

significativo de controle autônomo.  

Holbrook e Hirschman (1982) expandem a pesquisa de comportamento do consumidor 

ao conceituar a perspectiva experiencial em contraponto ao modelo, na época  dominante, de 

processamento de informação. A visão experiencial vê o consumo como um fluxo contínuo de 

fantasias, sentimentos e diversão, e tem o mérito de haver incluído na pesquisa acadêmica 

uma série de fenômenos relacionados ao consumo que vinham sendo negligenciados até 

então: atividades de lazer, prazeres relacionados a estímulos sensoriais e estéticos e emoções.  

 Holbrook e Hirschman (1982) argumentam que a visão experiencial considera o 

processo de pensamento primário, como aquele com uma definição de tarefa envolvendo uma 

resposta hedônica. “Primário”  ao remeter aos reflexos básicos de um bebê procurando prazer 

imediato e recompensa. A visão experiencial, enfatiza portanto, o processo primário de busca 

do prazer, através de diversão, entretenimento, fantasia, excitação, estimulação sensorial e 

gozo.   
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Hopkinson e Pujari (1999) corroboram e expandem  a visão experiencial acima 

mencionada ao constatar que tanto o interesse em experiências de consumo, como o interesse 

no consumo de experiências, têm adquirido popularidade na academia. A prática de esportes 

merece atenção acadêmica dentro da pesquisas de consumo hedônico,  tanto por ter 

implicações na área de marketing de materiais esportivos e serviços relacionados, e no uso de 

imagens de esportes para promover outros produtos, como também para entender o perfil 

desse tipo de  consumidor, que valoriza as experiências em detrimento de posses.  Para esses 

autores,  o consumo de esportes está associado à plenitude da vida.  

Ainda segundo Hopkinson e Pujari (1999, p. 275) o consumo hedônico está   

relacionado e pode muito contribuir às idéias destacadas na  emergente perspectiva pós 

moderna de marketing. Como se verifica a seguir, a teoria pós-moderna questiona as relações 

entre consumo e produção:  

O consumidor está envolvido na produção e na criação de significância. O 

consumidor também é produzido através do consumo já que o consumo é um ato de 

identificação. Esta perspectiva é particularmente pertinente a esportes, sua 

relevância aparecendo nas qualidades sagradas deste tipo de consumo. Parece ser 

provável alguém se descrever como sendo  mais consumido por um esporte do que 

consumindo-o [...] A participação [em esportes] se torna uma importante parte de 

como os indivíduos se identificam e desta forma, o esportista é produzido durante o 

consumo do esporte. Produção e consumo, quem é  o produzido e  quem é  o 

consumido é uma questão que se confunde e que se funde. 

 

A perspectiva hedônica e visão experiencial conseguiram incluir na pesquisa 

acadêmica do comportamento do consumidor o impacto das emoções e do consumo  de 

atividade de lazer , que até então não haviam sido explorados. Celsi (1992) enfatiza o 

expressivo aumento no números de participantes de atividades de lazer de alto risco como 

mergulho scuba, montanhismo, alpinismo, pára-quedismo, ski radical, river-rafting e esportes 

de aviação. No próxímo tópico, apresenta-se um modelo de consumo de esportes de alto risco, 

no qual a perceptiva hedônica e visão experiencial são partes da  fundamentação teórica 

utilizada para sua  montagem e  justificativa. 
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2.2 O Modelo dramático de consumo de esportes de alto risco  

Neste tópico  apresenta-se o modelo (contextualizador  das influências ambientais e 

dos motivos que levam à prática crescente dos  esportes de alto risco)  proposto por  Celsi e 

Rose (1993) após uma pesquisa etnográfica entre praticantes de pára-quedismo. Este  modelo  

em particular, tem sido utilizado como referência importante em inúmeros artigos acadêmicos  

envolvendo consumo hedônico e a prática de esportes de aventura e alto risco (ARNOULD & 

PRICE, 1993; DODSON, 1996; SHOHAM et al., 1998; HOPKINSON & PUJARI, 1999; 

MACCARTHY et al., 2006).  

 Atividades de aventura e  alto risco têm um formato dramático que envolve:  o ato (a 

ação que acontece), a cena (o background  que envolve a ação), os agentes (os atores 

envolvidos), a agência (como a ação é desempenhada) e o motivo (porque a ação se realizou). 

Desta forma, um modelo dramático, pode ser utilizado como estrutura conceitual deste tipo de 

consumo. Este modelo, aliado aos fatores ambientais preponderantes na ocasião de consumo, 

produz o contexto indutivo à prática destas atividades. Essa proposta conceitual se 

fundamenta na idéia que, na sociedade ocidental, a estrutura dramática funciona como uma 

lente facilitadora, através da qual indivíduos moldam suas percepções, procuram suas 

identidades próprias e se engajam em comportamentos transitórios ou permanentes 

(MACCARTHY et al., 2006; CELSI & ROSE, 1993). 

Celsi e Rose (1993) argumentam que na sua forma mais tradicional, a construção 

dramática tem origem no Teatro Grego e opõe antagonista a protagonista em um contexto 

estruturado, que progride através de períodos de tensão, produzindo um desfecho e uma 

catarse. O desfecho ou denouement é a solução que resolve o conflito, a catarse é a 

purificação através de descarga emocional provocada por um drama.  As interações desta 

estrutura dramática com as influências macro-ambientais dos meios de comunicação, 
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inovação tecnológica  e especialização social cria o contexto indutivo da exposição ao risco, 

como lazer idealizado. 

O modelo dramático proposto por Celsi e Rose (1993) indica que fatores externos e 

internos ao indivíduo corroboram o comportamento de alto risco.  

Em nível macro-ambiental, influências resultantes de aculturação de mídias e 

mudanças tecnológicas  e complexidades culturais e sociais  criam  um contexto no qual se é 

mais ou menos suscetível a este comportamento. Variáveis internas aos indivíduos, como 

predisposições, objetivos pessoais, estados psicológicos e impactos interpessoais, acabam por 

determinar quem serão os praticantes.    

A seguir, a figura 1 descreve o modelo supracitado:   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1  - O modelo  de consumo de esportes de alto risco de Celsi e Rose  (1993) 
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Ainda de acordo com Celsi e Rose (1993), entrelaçado na estrutura e conteúdo dos 

meios de comunicação, o modelo dramático reflete cultura e promove aculturação através de 

uma interação recíproca. As expectativas afetivas e cognitivas são formatadas através de 

estórias dramáticas que formam os desenhos animados, músicas, romances, filmes e novelas e 

até mesmo brincadeiras infantis, noticiários, eventos esportivos e religiosos. Os meios de 

comunicação de massa proliferados no século 20, conseguiram materializar todo imaginário 

até então abstrato e transcendental das fantasias dos indivíduos. Desta forma, possibilidades 

que  outrora não se consideravam como atividades de alto risco, passaram a ser alternativas de 

comportamento viáveis, e parte do repertório de opções de lazer tangíveis.  

Celsi e Rose (1993, p. 2) exemplificam a importância da mídia no modelo dramático 

de consumo de atividades de alto risco:  

 

A mídia nos apresenta diariamente imagens de ski radical, bungee-jumping e vôo-

livre [...] frases como: „seja tudo o que você pode ser‟ substituíram o conselho de se 

conhecer melhor, pelo chamado mais impactante de se viver a vida em sua 

totalidade. [...] Seja um praticante efetivo de esportes de aventura ou mesmo um 

indivíduo vivendo tranquilamente com a posse de bens de consumo como apoio de 

seu modo de vida. O estilo de vida e as cores dos esportes de alto risco se tornaram 

um distintivo dos tempos atuais. Nós somos constantemente lembrados de slogans 

como  „Just do It‟ e „Play Hard‟ para sermos convencidos de que  „ Life is Short‟ . 

    

Campbell (2001) corrobora a opinião acima de Celsi e Rose (1993) em relação à 

aculturação da mídias, ao afirmar que no  século 20, os meios de comunicação de massa e um 

número maior de pessoas alfabetizadas produziram um aumento exponencial  no intercâmbio 

de informações, e uma  disseminação e homogeneização da identidade ocidental. Modismos, 

eventos e tendências são compartilhados instantaneamente, criando um ambiente comum que 

tende a produzir necessidades e desejos comuns. 

Segundo Celsi e Rose (1993), o segundo fator que contribuiu para o aumento no 

consumo de atividades de alto risco foi a especialização social. As necessidades de 

especialização da sociedade pós-industrial e decorrente pasteurização das diferenças  

individuais  desenvolveram indivíduos sem sentido de realização e propriedade, na maioria 
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das atividades de trabalho. A perda da identidade e o contexto burocrático da atividade 

profissional interagem com o modelo dramático, ao levar os indivíduos a procurarem alívio e 

não aceitar, de maneira absoluta,  tensões oriundas de circunstâncias alienantes.     

 O último fator macro-ambiental que fomentou o aumento do consumo de esportes de 

alto risco, conforme Celsi e Rose (1993), foi a tecnologia. Seus avanços e suas descobertas 

contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento dessas atividades, ao tornar algumas 

ações  possíveis (da aviação ao pára-quedismo, base-jumping, etc..) e outras mais atraentes e 

factíveis (alpinismo, mergulho scuba, river-rafting). O desenvolvimento de materiais mais 

leves, com maior segurança e funcionalidade, permitiu a melhoria das condições gerais da 

prática destes esportes e o aumento do número de participantes. 

O modelo dramático proposto por Celsi e Rose (1993) indica três grupos de  fatores 

motivacionais à prática de esportes de alto risco:  fatores normativos,  fatores hedônicos e 

fatores relativos ao desempenho pessoal.  

 De acordo com Celsi e Rose (1993)  o fator normativo é o que mais freqüentemente 

induz novos indivíduos à prática de uma atividade de alto risco, ou seja, em complacência aos  

desejos e expectativas de outros, novos praticantes são recrutados e têm um primeiro contato 

com a atividade. Com o ganho de experiência, esses motivos normativos continuam a 

desempenhar um papel importante, porém o iniciante trava contato com a identidade da sub-

culturae a internaliza (SCHOUTEN & MCALEXANDER, 1995).  Após uma aculturação das 

normas que regem e operacionalizam a comunidade, os motivos normativos evoluem e 

passam a incluir aspectos relacionados a sentimento de pertencimento a uma comunidade em 

particular, o chamado espírito de comunidade.  

O segundo grupo de fatores motivacionais à prática de esportes de alto risco indicados 

por Celsi e Rose (1993) são os hedônicos. Este tipo de motivação pode variar de aspectos 

relacionados à excitação emocional, a descarga de adrenalina relacionada  ao risco, a aspectos  
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relacionados à liberdade e à comunhão com a natureza e meio-ambiente (ARNOULD & 

PRICE, 1993). Celsi e Rose (1993) apontam que a capacidade de sentimento de emoções 

extraordinárias relacionadas à adrenalina e risco diminui a partir do momento em que o 

praticante atinge um certo grau de capacitação, porém emoções relacionadas puramente à 

diversão e prazer as substituem.   

O terceiro e último grupo de fatores motivacionais à prática de esportes de alto risco 

indicados por Celsi e Rose (1993) são relativos ao desempenho pessoal. Inicialmente aspectos 

de segurança e sobrevivência são dominantes, porém a partir do momento em que o praticante  

desenvolve confiança em si mesmo e em seu equipamento, o desenvolvimento de habilidades 

técnicas e a conquista de marcas, passam também a ter importância. Aprender a lidar e 

gerenciar contextos de risco aumenta a sensação de poder, e engrandece o indivíduo.  

O desenvolvimento do auto-controle,  respeito por si e pelos outros e  o alcance  da  

proficiência técnica aumentam a auto-confiança, e contribuem na construção de uma nova 

identidade, com centralidade  na sub-cultura do esporte envolvido (CELSI & ROSE, 1993; 

HOPKINSON & PUJARI, 1999) . 

Em resumo, o modelo de Celsi e Rose (1993)  apresentado neste tópico, propõe que a 

justaposição do modelo dramático ocidental, com a massiva especialização social decorrente 

da sociedade pós-industrial, cria um contexto motivador de tensão que requer mecanismos de 

exaustão ou escape com uma forma prototicamente dramática.  Esta tensão, aliada às 

alternativas de comportamento apresentadas pelos meios de comunicação em massa, e a 

instrumentalização oriunda dos avanços tecnológicos, criou o contexto indutivo à prática de 

esportes de alto risco. O modelo dramático, de acordo com sua estrutura intrínseca, induz os 

indivíduos a procurarem um desfecho, ao invés  de aceitar passivamente circunstâncias 

alienantes. O ambiente de trabalho acaba por se tornar mais um elemento deste modelo 
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dramático, criando tensão a ser aliviada, e os meios , através do emprego arbitrário de tempo e 

dinheiro, de buscar catarse através de diversão.   

 

2.3 A construção de identidade na pós-modernidade 

 

Neste tópico serão abordadas relações entre consumo e identidade. Neste trabalho, 

refere-se ao consumo, por uma de suas concepções atuais e positivas, ou seja,  construtor de 

algo e não como o significado de exaustão e esgotamento (BARBOSA & CAMPBELL, 

2006).   

A construção de identidade está cada vez mais dependente de atividades de consumo. 

No mundo contemporâneo, para  alguém se definir para a sociedade, e até para se auto-

definir, utilizam-se, de modo crescente, experiências de consumo e produtos (BELK, 1988; 

FIRAT & DHOLAKIA, 1998, BARBOSA & CAMPBELL, 2006; AHUVIA, 2005; 

CAMPBELL, 2006).  

 Firat e Dholakia (1998) definem consumo na pós-modernidade como aquele que 

ocorre quando consumidores tornam-se produtores de construções de identidades, auto-

projeções e experiências significantes ao imergir em processos simulados. O consumo não 

seria um fim, porém um momento a mais no contínuo ciclo de reprodução. Firat e Dholakia 

(1998, p. 128) afirmam que “Nós somos o que consumimos, as pessoas se asseguram de quem 

são e do quanto já conquistaram através do que consomem. Os outros também as julgam 

através do mesmo critério”. 

Desta forma, neste trabalho, considera-se que na sociedade contemporânea o consumo 

seja  um mecanismo social produtor de sentidos e identidades, uma estratégia utilizada 

rotineiramente por diversos grupos sociais, para definir situações em termos de direitos, 
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estilos de vida e suas próprias identidades; uma categoria central na definição da sociedade 

contemporânea  (BARBOSA & CAMPBELL, 2006). 

Campbell (2006, p. 50) enfatiza que muitas especulações pós-modernas relativas ao 

mundo contemporâneo são freqüentemente repetidas como se fossem verdades absolutas, e  

uma dessas especulações está relacionada à questão da identidade pessoal e atividade de 

consumo. A idéia difundida mostra  o contemporâneo ou pós-moderno  extremamente aberto 

e flexível. 

As pessoas -  ao fazerem uso da grande e constante oferta de novos produtos da 

sociedade de consumo moderna -  estão regularmente engajadas  no processo de 

recriar a si mesmas. Inicialmente adotando, e posteriormente trocando de 

identidades e estilos de vida, da mesma maneira fácil e casual como trocam de 

roupa.  

  

 Campbell (2006) contudo, pondera ser o consumismo  um fundamental processo pelo 

qual os indivíduos confirmam e até criam as suas identidades,  através dos seus desejos e de  

suas preferências. Neste sentido,  este autor aponta  que a  resposta à pergunta “quem sou eu”, 

continua a incluir definições básicas como sexo, nacionalidade, etnia e religião, porém 

também se encontra na mescla e combinação especial de gostos  individuais e sugere que o 

verdadeiro local aonde reside a nossa identidade deve ser encontrado nas reações a produtos, e 

não nos produtos em si.   

Hall (2005) afirma que a identidade é algo formado ao longo do tempo através de 

processos inconscientes, desta forma, ao invés de se falar em identidade como alguma coisa 

acabada, deveria falar-se em identificação como um processo em andamento.  

Bauman (2005, p. 74) corrobora Hall (2005), ao afirmar que as incertezas, mudanças e 

inseguranças da modernidade levam a um processo de transformação contínua da  identidade,  

com profundos impactos na psique do indivíduo,  e aponta a importância dos relacionamentos 

como referência neste processo de criação identitária.  

Afinal de contas a essência da identidade – a resposta à pergunta “quem sou eu ?” e , 

mais importante ainda, a permanente credibilidade da resposta que lhe possa ser 

dada, qualquer que seja – não pode ser constituída senão por referência aos vínculos 
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que conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto de que tais vínculos são 

fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do tempo. Precisamos de 

relacionamentos, e de relacionamentos que possam servir para alguma coisa. 

Relacionamentos aos quais possamos referir-nos no intuito de definirmos a nós 

mesmos.  

   

Há de se salientar entretanto, a visão crítica de Bauman (2005, p. 88) ao mencionar, 

principalmente nos Estados Unidos, “ a ampla,  contínua e obsessiva experimentação de todos 

os  tipos de “matéria prima” que podem ser usados para dar forma à identidade, acabam por 

gerar um mercado de consumo com galpões e prateleiras cheios de símbolos de identidade 

originais, tentadores e ainda não testados.  

Esta descentralização do sujeito conduz a uma experimentação de identidades 

efêmeras, levando   os indivíduos ao desenvolvimento de múltiplas identidades ao mesmo 

tempo, mergulhando e vivendo cada uma delas a seu bel prazer (BAUMAN, 1998; HALL, 

2005).  

Bauman (2005) reflete  que a sociedade deixou de ser um árbitro severo e 

intransigente das tentativas e erros dos seres humanos para se tornar um “jogador 

particularmente astuto, ardiloso e dissimulado, especializado no jogo da vida”. Joga-se nesta 

forma em um ambiente fluido, onde as estruturas e instituições sociais não conseguem  manter 

a forma por muito tempo. Já que a sociedade  pode trazer uma enchente ou uma seca – então é 

melhor preparar-se para as duas possibilidades. Ainda segundo Bauman (2005), viver nesse 

processo atual de liquefação é  como habitar um universo desenhado por Escher
(1)

 , onde não 

se pode apontar a diferença entre um caminho ascendente ou um declive acentuado (Figura 2). 

 

 

(1)
M. C. Escher (1898-1972) foi um artista gráfico holandês conhecido por representar construções 

impossíveis,  explorações do infinito e padrões geométricos entrecruzados.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista_gr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infinito
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Figura 2 - M. C. Escher (1960)  – Klimen en dalen (Up and Down) 
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Convém notar porém, ainda segundo Bauman (2005, p. 91), que a expectativa cada 

vez menor da maioria das identidades simuladas acaba por tornar as biografias pessoais uma 

sucessão de identidades descartadas. 

o verdadeiro problema e atualmente a maior preocupação [...] é qual das identidades 

alternativas escolher e, tendo-se escolhido uma, por quanto tempo se apegar a ela ? 

Se no passado a “arte da vida” consistia principalmente em encontrar os meios 

adequados para atingir determinados fins, agora trata de testar, um após o outro, 

todos os (infinitamente numerosos) fins que já se possui ou estão ao seu alcance. A 

construção da identidade assumiu a forma de uma experimentação infindável. Os 

experimentos jamais terminam. Você assume uma identidade num momento, mas 

muitas outras, ainda não testadas, estão na esquina esperando que você as escolha. 

Muitas outras identidades não sonhadas ainda estão por ser inventadas, e cobiçadas 

durante o resto da vida.  

 

Firat e Dholakia (1998) demonstram ter uma visão com similitudes à  acima citada por 

Bauman (2005), ao apontarem que, no fenômeno pós-moderno da emergência de tribos de 

consumo, são desempenhados papéis fluidos baseados em envolvimentos com afetividade não 

perene e estilos de vida múltiplos e temporários. Procura-se, então, achar significado na vida 

através da construção de estilos de vida  que façam sentido, sempre se respeitando as 

liberdades e diferenças individuais. Porém a construção da identidade se mostra paradoxal 

porque, mesmo os consumidores procurando experiências independentes e variadas,  que 

atribuam significado às suas vidas por serem diferentes e individuais, eles acabam por ter que 

se conformar com a cultura de mercado e as experiências culturais postas às praticas 

específicas de cada mercado. Apesar da tentativa de rebelião, o consumidor acaba por se 

conformar.  

Na pós-modernidade, há tolerância não somente para a escolha de um estilo de vida 

alternativo, mas também há tolerância para aqueles indivíduos que desejam experimentar não 

somente um, mas múltiplos estilos de vida. A alternância de  estilos de vidas,  sem a adoção 

de nenhum em particular, porém freqüentemente revisitando a todos, passou a ser  aceitável 

pela sociedade, já que permite experiências diferentes e enriquece a vida (BAUMAN, 2005; 

BAUMAN, 2007; FIRAT & DHOLAKIA, 1998). 
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Firat e Dholakia (1998) sugerem que com o avanço da pós-modernidade e o consumo 

tomando o lugar da produção como processo fundamental na economia e sociedade,  a ênfase 

se transferiu  da tentativa de se  achar um ofício autenticamente real e duradouro para a 

construção um estilo de vida temporariamente real. A vida pode ser produzida e efetivamente 

criada, se construindo através de experiências múltiplas nas quais o consumidor imerge.  

Muitos profissionais que acabam capturados por rotinas estressantes no seu dia-a-dia de 

trabalho trocam os seus uniformes e ternos por uma jaqueta de couro e outros aparatos e se 

aventuram em experiências muito distantes daquelas do seu universo profissional. Muitos 

desses indivíduos expressam um desejo de deixar de lado a batalha diária para encontrar 

outras identidades. 

A seguir, Firat e Dholakia (1998, p. 97) exemplificam algumas experiências de 

consumo  na sociedade contemporânea. 

 

A razão pelo sucesso [...]  de  parques temáticos, cidades temáticas como Las Vegas, 

é a pré-disposição e vontade de parte do consumidor pós-moderno em imergir em 

experiências. Estas experiências de consumo são particularmente interessantes porque 

elas se diferem daquelas do dia-a-dia de um mundo de trabalho[...] elas dão ao 

consumidor a oportunidade de experimentar estilos de vida diferentes [...] considere 

por exemplo, moradores de centros urbanos, que ao achar suas carreiras e vidas 

cotidianas na cidade difíceis de suportar, decidem fazer passeios de rafting para se 

encontrar  seu verdadeiro “eu “ na natureza.  Vários procuram rafting trips, 

preparadas por agências especializadas que fornecem guias , transporte e 

equipamento, com o intuito de organizar tudo para  que o consumidor encontre 

exatamente o que procurava. A viagem é toda planejada e programada de forma que 

em cada etapa contenha um elemento desta aventura. Através desta experiência 

“empacotada” os consumidores se jogam à procura de sua identidade verdadeira. 

Estas experiências, se mostram, mesmo assim,  tocantes e  excitantes , pois foram 

planejadas para proporcionar aos participantes sentimentos de conquista, risco , 

aventura e comunhão com a natureza e com os outros participantes. Elas realmente, 

para muitos, se tornam um momento de descoberta e revelação pessoal.   
 

A constatação dessa constante busca de experiências e estilos de vida diferenciados, 

acima descritos, auxiliam Firat e Dholakia (1998) a  explicar o porquê de celebridades terem 

virado ídolos de tantas pessoas  no mundo globalizado, onde a erosão do conceito de  estado 

nacional acabou por impactar a construção de identidade e a realização de auto-projeções. 

Segundo esses autores, entre celebridades, especialmente atores, há possibilidade de 
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mudanças efêmeras, não somente de papéis, mas de identidades totalmente diferentes. Com a 

necessidade de alternância de cenários, circunstâncias e experiências, as celebridades ajustam 

suas identidades, e sinalizam a possibilidade de uma vivência de experimentações, com 

amostras e testes de diferentes modos de vida.  

 Campbell (2006, p. 57) argumenta que vivemos em uma cultura que adota uma 

ontologia emocional; a consideração que somente pode julgar-se  alguma  coisa como real ou 

não, pelo poder desta coisa suscitar uma reação emocional. “quanto mais forte a reação 

experimentada, mais real se considera o objeto ou evento que a produziu”.  Este autor conclui 

que, desta forma, a realidade é comparada à intensidade da experiência, e portanto, é  através 

da intensidade do sentimento que os indivíduos adquirem a confiança de que necessitam para 

superar sua angústia existencial e se convencer de que estão de fato vivos.  

Campbell (2006) defende que qualquer experiência que propicie a oportunidade de 

uma forte reação emocional pode servir de base para a busca de identidade e significado da 

própria existência. Essa possibilidade, ainda segundo este autor, ajuda a explicar a 

popularidade de viagens de aventura e esportes radicais, assim como filmes de terror, ficção 

científica e amor romântico, que prometem paixão, intimidade e desejo.    

No próximo tópico, amplia-se a argumentação de Campbell (2006) relativa à busca de 

identidade através de reações emocionais à experiências, ao  relacionar-se alguns benefícios 

apresentados pelos consumidores de esportes de alto risco.   

 

  2.4 Os benefícios da  prática  de  esportes de alto risco 

  

Dentro do contexto do consumo hedônico visando emoções, fantasia e diversão, da   

construção identidária na pós-modernidade por meio de experiências de consumo e do modelo 
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dramático do consumo de esportes de alto risco, neste  tópico serão descritos benefícios desta 

prática.   

Celsi (1992) investigou os benefícios percebidos por praticantes de atividades de 

aventura, ao analisar interações transcendentais descritas pelos envolvidos. O autor se refere à 

transcendentais aquelas atividades de caráter extraordinário que produzem experiências com 

percepção de  alteração temporal (perda da noção de tempo), espírito de comunidade ou  

profunda transformação pessoal.  

    

2.4.1 Fluxo 

 

 O primeiro benefício da prática de esportes de risco se traduz na gênese de uma 

identidade alternativa, distinta daquela  usual, livre de limitações pessoais e referências  

prévias repressoras. A manifestação desta sensação de  auto satisfação e plenitude  está 

relacionada com a experiência de fluxo (flow experience). O fluxo ocorre quando uma 

situação demanda foco de consciência e intensa participação do indivíduo. Neste estado de 

envolvimento absoluto e total atenção, cada momento se conecta ao seguinte impulsionado  

pelo sincronismo entre a ação pessoal e as necessidades situacionais. Cada momento “flui” 

holisticamente para o momento que o sucede sem intervenção consciente da pessoa envolvida 

(CELSI, 1992; CELSI & ROSE, 1993; HOPKINSON & PUJARI, 1999).  

Csikszentmihalyi (1999, p.35) descreve experiências de fluxo como momentos 

excepcionais em que uma pessoa encara um conjunto claro de metas que exigem respostas 

apropriadas, situações em que a consciência fica repleta de experiências e estas experiências 

estão em harmonia recíproca. 
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Imagine [...] que você está esquiando por um declive e toda a sua atenção está 

focalizada nos movimentos do corpo, na posição dos esquis, no ar assoviando pelo 

seu rosto e nas árvores cobertas de neve passando à sua volta. Não há espaço na sua 

consciência para conflitos ou contradições, a descida é tão perfeita que tudo o que 

você quer é que ela dure para sempre, para que possa mergulhar completamente na 

experiência. 

   

Csikszentmihalyi (1999) sugere que, devido à exigência absoluta de energia psíquica, 

um indivíduo em fluxo está totalmente concentrado, não havendo espaço para pensamentos 

distrativos. Todavia, o fluxo não está relacionado exclusivamente à prática de esportes, 

quando alguém se concentra profundamente em uma atividade, como cantar em um coral, 

dançar, ou mesmo programar um computador ou realizar uma cirurgia complicada, o fluxo 

também é experienciado. O fluxo representa uma libertação de constrangimentos conscientes 

como auto-estima baixa e limitações socialmente impostas, e desta forma resulta em uma 

temporária sensação de auto-realização e alívio. Celsi (1992) corrobora esta opinião, ao 

observar que o fluxo representa uma liberação das limitações conscientes, como dúvidas, 

incertezas e limitações socialmente impostas e, desta forma, resulta em uma, pelo menos 

temporária, auto-realização.   

Para se alcançar este estado de fluxo, as demandas geradas pela ação devem  

aproximar-se das habilidades internalizadas pelo indivíduo. Desta forma, deve existir  um 

contexto, no qual o indivíduo não se sinta nem confortável, nem  pressionado em  demasia. 

Enquanto o primeiro estado causa aborrecimento e monotonia, o último pode se transformar 

rapidamente em pânico. Em nenhuma dessas duas condições o fluxo se  manifesta 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999).   

 Csikszentmihalyi (1999) propõe ser o envolvimento pleno do fluxo, ao invés da 

felicidade, o fator gerador de  excelência na vida. Ao se estar em fluxo, não se está 

particularmente feliz, porque para experimentar a felicidade necessita-se focar estados 

interiores e isto pode retirar a atenção das tarefas a serem realizadas. A felicidade que segue o 

fluxo é criada pela própria pessoa, induzida por um crescimento cada vez maior da 



 xxxiv 

consciência agindo como um imã para o aprendizado, portanto, para o desenvolvimento de 

novos níveis de desafios e habilidades.  

A figura  3  exemplifica o porquê da experiência de  fluxo levar ao crescimento 

pessoal. Este gráfico bi-dimensional relaciona habilidades e desafios. Como já foi dito, o 

fluxo tende a ocorrer quando habilidades de uma pessoa estão envolvidas em superar um 

desafio que está nos limites de suas capacidades de controle.  

Não se pode dizer que se estar na área marcada com exaltação seja uma situação 

desconfortável, porque o indivíduo se sente mentalmente concentrado, ativo, envolvido, 

sentindo-se no controle da situação. Pode voltar, porém, ao estado de fluxo ao se aprender 

novas habilidades, voltando-se a ter desafios (CSIKSZENTMIHALYI, 1999).   

No próximo tópico, descrevemos outro benefício da prática de esportes de alto risco. 

Entretanto, em contrapartida ao fluxo que se experiencia em nível individual, o benefício  

relatado a seguir apresenta também  aspecto transcendental, porém ocorre em nível grupal.     

 

2.4.2 Communitas 

  

A palavra latina communitas  designa  uma  comunidade não estruturada que liberta 

seus participantes de seus papéis sociais convencionais e os engaja a um sentimento de 

camaradagem compartilhado (BELK et al., 1989). Communitas também pode significar 

simplesmente o espírito de comunidade, um sentimento de comunhão, de ligação igualitária 

aos semelhantes, de devoção a um objetivo comum,  que geralmente está relacionado a  uma 

experiência comum adquirida através de ritos de passagem
(1)

 (CELSI, 1992).  

 

 

 
(1) O primeiro rito de passagem no mergulho scuba o é o check-out,  prova prática cuja aprovação 

certifica o aluno em um determinado nível de aprendizado. Ver figura 4.  
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Figura  3 - A qualidade da experiência como função do relacionamento entre desafios e habilidades. A 

experiência ótima, ou fluxo, ocorre quando ambas variáveis estão elevadas 
 

Fontes : adaptado de Csikszentmihalyi 1999 
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Celsi e Rose (1993) consideram que um aspecto chave deste fenômeno de comunhão é 

o reconhecimento que o status e papéis sociais
(2)

 do dia-a-dia são irrelevantes.  

Celsi (1992) argumenta que o nivelamento e aderência do grupo  cria um 

compartilhamento de entendimento  e experiências que resulta em uma linguagem comum. 

Esta linguagem  se apresenta como  um aspecto central da communitas e transcende a 

tradução de significados. Ela une os membros deste grupo e é pouco compreendida por 

indivíduos não membros. Este autor  se refere à essa linguagem como uma phatic communion, 

conjunto de terminologias e expressões  específicas de seus componentes,  que permite uma 

comunicação sem ruídos e uma correta descrição da visão de mundo específica do mesmo. 

Esta linguagem comum dá coesão e sentimento de orgulho aos seus interlocutores.   

Celsi e Rose (1993) afirmam que o sentimento de communitas acaba por se enraizar de 

maneira  profunda na identidade dos praticantes, pois  mesmo no advento de fatores que 

impossibilitem a prática do esporte como acidentes, doenças ou limitações financeiras, os 

indivíduos mantêm associação, identidade e contato com a comunidade.   

 

2.4.3 Evolução pessoal 

 

Neste tópico apresentaremos o último benefício  transcendental experienciado pelos 

praticantes de esportes de alto risco; um sentimento extraordinário de   desenvolvimento e 

evolução pessoal. 

Celsi (1992) afirma que  um sentimento de mudança e evolução pessoal,  também se 

apresenta como um  benefício da prática de esportes de aventura e alto risco. Esta mudança se 

 
(2) O papel social mais relevante na prática de mergulho scuba é o de mergulhador dupla           

(buddy).  A recomendação pelas associações certificadoras deste esporte é que jamais se pratique o mergulho 

scuba sozinho. A presença de um mergulhador dupla, durante absolutamente todo o tempo da atividade, é 

essencial para garantir a segurança de ambos,  em caso de problemas no equipamento,  pânico, desorientação, 

busca  de objetos perdidos e resgate e  salvamento de terceiros.  
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manifesta em diversos níveis e pode ser gradual em relação à intensidade de exposição ao 

esporte. Inicialmente, incrementos na auto-confiança e auto-estima acompanham as  primeiras 

conquistas. Após alguma experiência ter sido adquirida, a maioria dos praticantes que, com 

alguma regularidade continua a pressionar seus  próprios limites e habilidades, demonstra 

mudanças significativas em sua vida . Para esses indivíduos, o aumento da confiança em si e 

respeito pelos seus próprios limites e os limites dos outros, acompanhados pelos sentimentos  

intensos  de fluxo e communitas,   acarretam transformações profundas em sua perspectiva 

geral de  vida e posição relativa  à sua própria existência e ao mundo em seu redor.  

Em muitas narrativas de evolução  pessoal descritas por praticantes há evidências de 

experimentação de uma mudança de aspecto interno. Esta experiência é sentida como se algo 

que impacta gradualmente a vida cotidiana, seja temporalmente condensado em um momento 

único. Este momento passa a representar a  tomada de consciência de todas as  diferenças 

entre a sua identidade pregressa e a atual ou corrente. A súbita tomada de consciência pode 

ser vista como um resultado de repetidas experiências de fluxo, que gradualmente forjam uma 

nova identidade (CELSI, 1992). Arnould e Price (1993) corroboram Celsi (1992) ao relatar  

experiências hedônicas, relacionadas a um esporte de aventura – river rafting,  com menções 

específicas de foco de consciência, aumento de habilidades, teste de limites, rejuvenescimento 

e conquista pessoal.  

Na revisão bibliográfica apresentada neste capítulo, enfatizou-se a  contribuição da 

visão experiencial  e da influência das emoções no estudo do consumo hedônico. Através de 

um modelo dramático,  descreveram-se interações relacionadas ao consumo de esportes de 

alto risco, considerando as influências ambientais e os fatores motivadores à sua prática, 

sendo posteriormente enumerados alguns benefícios relacionados à mesma. No tópico relativo 

à construção de identidade na pós-modernidade, salientou-se a importância do consumo e dos 

relacionamentos na construção identitária, o papel e o impacto do mercado na efemeridade e 



 xxxviii 

alternância de múltiplas identidades, e por fim a relação entre a intensidade das emoções na 

busca identitária e a concessão de significância à vida.  

Acredita-se que a fundamentação teórica apresentada, forneça a sustentação 

necessária, conforme exposto na introdução deste trabalho, para entender e justificar a 

crescente demanda  e atribuição de importância  às  atividades esportivas de aventura e alto 

risco, particularmente a prática de mergulho scuba. De modo análogo, também espera-se  

poder auxiliar a explorar o contexto e as emoções relacionadas à experiência do mergulho 

scuba como atividade hedônica e em que condições os benefícios apresentados pelo consumo 

habitual do mesmo impactam a construção identitária do praticante.   
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Neste capítulo apresentam-se a especificação do problema e das questões de pesquisa, 

seu delineamento, as justificativas de escolha, as técnicas de amostragem, coleta e tratamento 

dos dados e as limitações do método. 

Vieira (2006) enfatiza a importância das informações descritas na metodologia da 

pesquisa, pois é a partir dela que os tópicos gerais de cientificidade (validade, confiabilidade e 

aplicação) poderão ser avaliados.  

 

3.1 Especificação do problema e dos objetivos de pesquisa    

 

Este estudo apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: Em que condições os 

benefícios apresentados pelo consumo habitual do mergulho scuba impactam a construção 

identitária do praticante?    

Conforme sugerido por Vergara (1998) algumas questões funcionam como um roteiro 

de pesquisa e podem substituir objetivos intermediários. Este estudo apresenta como questões  

a serem respondidas:   

- Como os relacionamentos desenvolvidos entre mergulhadores scuba e a prática de 

dupla impactam a identidade dos envolvidos?  

- Como se expressam as estratégias identificadas para redução do estresse?  

- Em que condições as experiências realizadas durante a prática do mergulho aparecem 

no cotidiano na superfície?  

Ainda segundo Vergara (1998, p. 25) “se o problema é uma questão a investigar, o 

objetivo é um resultado a alcançar”. O objetivo final, se alcançado, dá resposta ao problema. 

Este estudo visa aprofundar o conhecimento relativo ao consumo do mergulho scuba, haja 
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vista o significante aumento da indústria relativa a este esporte (MACCARTHY et al., 2006; 

THAPA et al., 2006) e a significância que a prática do mesmo assume na vida dos indivíduos 

que o elegem como uma alternativa de lazer. São objetivos desta pesquisa, por meio da 

análise das entrevistas:   

a. Investigar a experiência do mergulho scuba como consumo hedônico.  

b. Identificar os impactos da prática do mergulho scuba na construção de identidade 

do  praticante. 

 

3.2 Delineamento  

   

De acordo com a taxonomia apontada por Vergara (1998), esta pesquisa pode ser 

classificada:  

 

a. Quanto aos fins: pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, pois não se 

encontrou  investigação científica que aborde o consumo de mergulho scuba como atividade 

hedônica e a construção de identidade de seus praticantes. Não se tem conhecimento 

acumulado e registrado.  Descritiva, pois o foco do estudo está em expor características 

relacionadas ao fenômeno da atribuição de intensa significância  à   pratica desta modalidade 

de esporte e o contexto e as emoções relacionadas a essa experiência.   

 

b. Quantos aos meios: pesquisa de campo através de entrevistas de profundidade.  

 

  O método de pesquisa adotado foi qualitativo, utilizando a forma qualitativo-

interpretativa para análise de dados.  
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3.3 Informantes  

 

Conforme observado por Gaskell (2002, p  68), a finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou indivíduos, mas explorar o espectro de opiniões, com 

diferentes observações do assunto pesquisado dentro de um meio social. Por conseguinte, o 

pesquisador considerou como este meio social pode ser segmentado, em relação ao tema. O 

objetivo desta segmentação “é maximizar a oportunidade de compreender diferentes posições 

tomadas pelos membros do grupo social”.  

Segundo McCracken (1988), o objetivo da pesquisa qualitativa é isolar e definir 

categorias com precisão, antes da pesquisa ser conduzida e então, com grande precisão, 

determinar a relação entre as categorias. Ao contrário da pesquisa quantitativa, não se está 

preocupado em descobrir a quantidade e tipologia das pessoas compartilhando a mesma 

característica e sim adquirir acesso a categorias culturais e suposições em acordo com o modo 

de uma determinada cultura construir o seu próprio mundo.  A importância se observa nas 

próprias categorias e suposições e não na especificidade e no número de indivíduos que a 

compartilham.  A seleção dos entrevistados foi feita considerando os objetivos da pesquisa 

qualitativa, portanto, o primeiro princípio é o de quanto menos melhor. Torna-se mais 

importante trabalhar mais extensa e cuidadosamente, com um pequeno número  de pessoas, 

do que mais superficialmente com um número maior.   

Ainda segundo McCracken (1988, p. 17): “oito entrevistados serão perfeitamente 

suficientes para muitos projetos de pesquisa” 

Procurando-se explorar o espectro de diversidade e não sendo o número de 

entrevistados fator mister para a condução da pesquisa (MCCRAKEN, 1988; GASKELL, 

2002),   utilizou-se a saturação   como critério de finalização (BAUER & AARTS , 2002).  

Haverá investigação até momento em que a introdução de um novo entrevistado não 
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acrescentar nenhuma informação adicional, ou seja, permanecendo as informações as 

mesmas, não há razão para se continuar a coletar dados.  

Os praticantes do mergulho scuba são diferenciados de acordo com o nível de 

certificação. Os diferentes níveis de certificação variam conforme a aprendizagem e permitem 

ao mergulhador o acesso a profundidades máximas, mistura de gases e ambientes de 

mergulhos distintos. Procurando a diversidade e a amplitude do espectro de opiniões, 

(GASKELL, 2002), mesclaram-se  entre os entrevistados, os níveis de certificação e sexo.  

Na figura 4, apresenta-se um quadro mostrando a evolução desses  níveis de 

certificação.  

Na figura 5,  apresenta-se o perfil dos entrevistados, incluindo a explicação de sua 

denominação e o detalhamento de  seu nível de certificação, sexo , idade , estado civil e 

profissão.    
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FIGURA 4 -  Níveis de certificação de mergulho scuba segundo  a Professional Divers Instructors 

Association (PDIC) 

 

 

 

 

(1) Nitrox ou Enriched Air é uma mistura gasosa de cxigênio e nitrogênio, que apresenta maior 

quantidade de oxigênio do que o ar comprimido convencional. Esta mistura permite aumentar o tempo de 

mergulho sem paradas descompressivas.  
 

(2) Tri-Mix é uma mistura gasosa de  oxigênio, nitrôgenio e hélio, que permite alçancar maiores 

profundidades no mergulho profissional.  
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3.4 Justificativa do método  

  

Diante desses problemas e objetivos indicamos o delineamento da pesquisa como 

qualitativo, exploratório-descritivo, com entrevistas em profundidade e análise interpretativa 

de conteúdo.   

Acredita-se que a  abordagem qualitativa seja a indicada uma vez que se pretende  

interpretar fenômenos de consumo (que não podem ser observados a partir de métodos 

quantitativos) através de descrições ricas, bem fundamentadas e com uma particularidade 

local (AYROSA & SAUERBRONN, 2006; VIEIRA, 2006). 

 

 

 

 

(3) Os nomes aqui apresentados são fictícios e optou-se por utilizar uma ordem alfabética relacionada ao pré-

nome dos entrevistados.  

 

Figura 5 -  Relação dos Entrevistados 
(3)
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 Este trabalho prioriza a subjetividade,  portanto uma pesquisa qualitativa não seria 

indicada pela necessidade de uso de instrumentos indutivos. Porém isso não impede o 

estabelecimento de procedimentos científicos, uma vez que a definição explícita de perguntas 

de pesquisa, de conceitos, variáveis, e  procedimentos de campo garante à pesquisa qualitativa 

uma certa objetivação do fenômeno estudado, permitindo até sua replicação (VIEIRA, 2006). 

Para a obtenção dos dados, faz-se a opção pelas entrevistas pessoais longas, em 

profundidade, conforme descrito por McCracken (1988, p. 11). 

 

Apesar de fatores como a escassez de tempo e preocupação com a privacidade serem 

recorrentes no mundo contemporâneo e se apresentarem como impedimentos para 

estudos qualitativos, são exatamente esses mesmos fatores que  fazem  a entrevista 

em profundidade ser uma metodologia de levantamento de dados  de tanto valor. 

Esta estratégia de pesquisa dá-nos acesso a indivíduos sem a violação da sua 

privacidade ou teste de sua paciência. Consegue-se capturar as informações 

necessárias através de uma intensa analise qualitativa sem a necessidade de uma 

observação participativa ou contato prolongado. Permite-nos, em outras palavras, 

atingir objetivos qualitativos vitais para que se alcance um contexto metodológico 

maneável.  

 

As perguntas abertas serão conduzidas atendendo as características dos entrevistados. 

A abordagem qualitativa tentará extrair do entrevistado suas impressões mais profundas sobre 

sua rotina de trabalho, suas atividades de lazer, suas experiências de vida, os motivos que o 

levaram à prática do mergulho, os benefícios percebidos e os impactos na construção de sua 

identidade (HOLSTEIN & GUBRIUM, 2005). 

McCraken (1988, p. 24) afirma que, apesar de na pesquisa qualitativa, a utilização de 

um questionário muita vezes ser considerada opcional por parte do pesquisador, no caso da 

realização de entrevistas em profundidade, a adoção do mesmo se faz indispensável.  

 

[...] O uso de um questionário tem diversas funções, sua responsabilidade principal  

é assegurar que o investigador cubra, com cada indivíduo pesquisado, todo o campo 

de pesquisa na mesma ordem cronológica. Desta forma se faz um esforço no sentido 

de  proteger de uma maneira aproximada o contexto narrativo de cada entrevista. [...] 

A segunda função do uso de um questionário é  a elaboração e planejamento dos 

prompts necessários para a manutenção do distanciamento necessário para 

levantamento correto dos dados, já que devido as circunstâncias exigentes da 

condução das entrevistas nem sempre se consegue formular e lembrar de todos. [...] 

Uma terceira  função  da elaboração de questionários é o estabelecimento de canais 
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que direcionem e determinem o escopo do discurso, já que uma entrevista em 

profundidade é um campo aberto onde o poder da linguagem pode dar margem a 

efeitos caóticos. [...] A última função primordial do questionário é permitir que o 

entrevistador se concentre no testemunho do entrevistado e não tenha que se distrair 

com nenhuma ação que possa ser rotinizada.   

 

 

 

Conforme defendem Gaskell (2002) e McCraken (1988),  desenvolveu-se uma relação 

de perguntas ou tópico-guia (anexo 1) com intuito de servir como roteiro para o entrevistador. 

Este roteiro foi sofrendo inclusões de novas perguntas ao longo do período de campo, pois 

alguns elementos constituintes da construção identitária foram mostrando-se mais 

significantes, e merecendo maior exploração.  

Ainda segundo McCraken (1988), o uso de um questionário, entretanto, não extingue a 

característica aberta  e subjetiva da natureza de uma pesquisa qualitativa. Em cada questão, 

permanece a possibilidade de respostas desestruturadas, ocasiões em que o entrevistador deve 

estar atento para, de acordo com a contingência, explorar tópicos que lhe pareçam oportunos. 

O pesquisador utilizou-se desta orientação para alguma vezes, fazer-se valer de também 

praticar o esporte e conhecer alguns dos locais visitados mencionados pelos entrevistados 

(como veremos no próximo capítulo, viagens e locais já mergulhados são narrativas 

recorrentes que potencializam a communitas), para criar um ambiente mais balanceado entre a 

formalidade e informalidade da entrevista (MCCRAKEN, 1988). Contudo, é importante 

observar que foi respeitado o princípio básico de deixar o entrevistado dar o seu testemunho e 

contar a sua estória com sua próprias palavras.  

As entrevistas foram realizadas entre dezembro e fevereiro de 2008, na cidade do Rio 

de Janeiro. Os locais de entrevistas foram selecionados atendendo a conveniência dos 

entrevistados, utilizando-se as próprias residências de dois entrevistados, a Fundação Getulio 

Vargas no Bairro de Botafogo e a sede de uma escola de mergulho no bairro de Ipanema, cujo 

proprietário e colaboradores prestaram apoio incondicional à realização deste estudo.   
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3.5 Tratamento de dados  

  

Conforme mencionado no item 3.3, utilizou-se a análise de conteúdo como forma de 

tratamento dos dados. Segundo Patton (1990, apud Dellagnelo e Silva, 2005, p. 99), “a análise 

de conteúdo é uma técnica de pesquisa para se chegar a conclusões por meio da identificação 

sistemática e objetiva de características específicas em um texto”. 

Bauer (2002) afirma que a análise de conteúdo trabalha com matérias textuais escritas: 

textos construídos no processo da pesquisa, como transcrições de entrevistas e protocolos de 

observação. Tais textos podem ser manipulados objetivando fornecer respostas às perguntas 

do pesquisador.  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas em período imediatamente 

subseqüente  a  sua realização. 

Dellagnelo e Silva (2005) afirmam ser a análise de conteúdo, um conjunto de 

instrumentos metodológicos que vêm sendo aperfeiçoados na medida do desenvolvimento de 

tecnologias eletrônicas de processamento de dados.  

Para auxílio no tratamento dos dados utilizou-se o software alemão de análise 

qualitativa de textos chamado Atlas.Ti.  Este software facilita a análise de textos através da 

criação de unidades hermenêuticas, onde é inserido todo o corpus de dados de pesquisa.  As 

características principais desta ferramenta envolvem a seleção de trechos das transcrições, sua 

categorização, criação de  famílias de categorias, memorandos e uma tabela de ocorrências.   

A codificação das unidades de registros foi realizada através de um processo de 

desagregação dos trechos selecionados em seus elementos constitutivos, sendo em seqüência 

utilizado o processo de tabulação das freqüências, sua correlação e finalmente a criação das 

categorias (DELLAGNELO & SILVA, 2005) .    
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Em relação à forma de definição das categorias, ainda de acordo com Dellagnelo e 

Silva (2005),  não houve determinação prévia das mesmas, classificando-se de maneira  

progressiva os elementos encontrados nos dados. Como opção, o pesquisador  categorizou 

toda mensagem que lhe pareceu  ter potencial para ser uma categoria distinta. Aquelas que  

durante o processo de análise, não ganharam consistência, ou foram descartadas ou foram 

agregadas a outras categorias através da criação de famílias de categorias, como pode ser 

observado na tabela de ocorrência de variáveis. Tabela II.  

 A importância de algumas  categorias foi fortalecendo-se ao longo do processo de 

análise e a partir do momento da saturação da correlação  entre o corpus de dados de pesquisa 

e o referencial teórico, concluiu-se essa etapa, dando-se início à etapa final de interpretação. 

Nesse momento, procurou-se estabelecer relações, responder questões, verificar contradições, 

anexar significância e compreender o fenômeno que se propôs a estudar (DELLAGNELO & 

SILVA, 2005). 

 

3.6 Limitações da pesquisa  

 

     McCraken (1988) adverte que acadêmicos realizando pesquisa em outra cultura 

senão a própria, têm uma grande vantagem em relação àqueles que a conduzem em seu 

próprio meio, já que virtualmente tudo é, em certo grau, misterioso. Aqueles que trabalham 

em sua própria cultura, não têm distância crítica daquilo que estão pesquisando, e acabam por 

levar consigo um número grande de suposições que podem vir a criar um sensação perigosa 

de familiaridade. Considerando que crenças dos entrevistados se transformam em  suposições,  

e ações em hábitos, esses pesquisadores se encontram submersos abaixo do nível de 

consciência,  portanto devem ajudar o entrevistado a recuperar suas crenças e ações deste 

estado pré-estabelecido das idéias.  
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Diante do exposto  é oportuno ressaltar que o pesquisador é praticante habitual de 

mergulho scuba, sendo seu nível de certificação avançado com especialização em nitrox. 

Portanto, conforme já mencionado na introdução, a dimensão subjetiva é potencializada pela 

procura e interação de elementos subjetivos do corpus de dados  com a própria experiência e 

visão do pesquisador.  Os entrevistados  não tinham conhecimento prévio do pesquisador, 

contudo 57% dos mesmos compartilham de um único indivíduo como instrutor de mergulho, 

fato que pode haver influenciado suas  percepções  e relacionamento com a  prática desta 

atividade; há possibilidade que, de alguma forma, suas impressões particulares possam ter 

sido “contaminadas” pelas impressões do referido instrutor.    

Em relação à saturação, critério utilizado para finalização, Bauer e Aarts (2002) 

apontam que os perigos deste critério são os máximos locais, ou seja, você ao falar com 

alguém de uma determinada localização geográfica não acrescenta nenhum ponto-de-vista 

novo à pesquisa, porém indo para outra localização isto pode ocorrer. Já que os pesquisadores 

vivem em um mundo vivencial, devem-se constantemente se perguntar se a variedade que 

pesquisaram cobre seu espaço local ou cobriria um espaço mais amplo. 

É interessante mencionar  que as entrevistas foram realizadas com habitantes do Rio 

de Janeiro, cidade costeira, habituada a uma cultura de praia e de integração com a natureza. 

Acredita-se que entrevistados adicionais em cidades com grande número de praticantes de 

mergulho scuba como São Paulo (sem praia e contato com a natureza) e Recife (costeira, 

porém sem cultura de praia) pudessem contribuir significativamente ao corpus de dados 

pesquisa.  
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4 ANÁLISE INTERPRETATIVA DAS ENTREVISTAS  

  

A prática interpretativa tem centralidade tanto nas maneiras nas quais as pessoas 

metodologicamente constroem suas experiências e seus mundos, como também nas 

configurações dos significados e da vida institucional que moldam a construção de suas 

realidades (HOLSTEIN & GUBRIUM, 2005).  

Por meio de entrevistas em profundidade e sua posterior análise interpretativa, pôde-se 

observar o impacto e a significância que a prática do mergulho tem na percepção de  

qualidade  de vida  dos entrevistados e na construção de sua identidade.    

Dellagnelo e Silva (2005, p. 113) refletem sobre a importância da subjetividade, na 

análise de conteúdo, durante a correlação entre os materiais empíricos, os referenciais teóricos 

disponíveis na decorrente compreensão dos fenômenos pesquisados “A interpretação contará 

[...] com o conhecimento teórico do analista, com sua percepção, intuição e experiência diante 

do fenômeno em analise”.  

Conforme mencionado no item 3.5 deste trabalho, o pesquisador optou por categorizar 

toda mensagem que lhe pareceu ter potencial para ser uma categoria distinta, para depois 

descartar  ou agregar  a outras categorias aquelas variáveis que não ganharam consistência 

(DELLAGNELO &  SILVA, 2005).  

A seguir, na tabela 1, apresenta-se a frequência de ocorrência de variáveis, ordenadas 

decrescentemente por sua freqüência  no corpus de dados de pesquisa. 
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Identidade 3 7 2 1 4 9 8 34

Identidade Grupal 6 2 2 2 4 3 4 23

Evolução 2 3 5 4 4 3 1 22

Especialização Trabalho 2 7 1 2 0 1 2 15

Limite 3 1 4 0 0 3 0 11

Desafios X Habilidades 1 2 5 0 0 1 0 9

Autoconhecimento 1 1 2 0 0 4 0 8

Descoberta 0 0 2 1 2 2 0 7

Admiração 3 0 0 1 0 2 0 6

Estilo de Vida 1 1 0 0 0 2 2 6

Saúde 2 1 0 2 0 1 0 6

Coragem 1 4 0 0 0 0 0 5

Liberdade 0 0 1 0 1 2 1 5

Experiências 6 3 3 1 2 3 4 22

Hedonismo 4 5 9 7 2 11 3 41

Prazer 1 11 4 5 6 7 4 38

Viagem Mergulho 11 2 3 5 3 1 4 29

Sensações 1 1 3 5 7 5 4 26

Orgulho 2 5 0 2 0 2 3 14

Estimulação Sensorial 4 0 2 0 0 5 2 13

Motivos 0 1 0 4 4 3 1 13

Diversão 2 0 0 4 4 1 0 11

Excitação Emocional 3 0 3 0 1 4 0 11

Aventura 2 6 1 0 0 1 0 10

Controle 2 2 1 1 1 2 1 10

Normativo 0 1 2 2 1 2 1 9

Emoção 2 0 1 1 1 3 0 8

Bem-estar 1 0 0 2 2 2 0 7

Interação 1 2 0 0 0 2 2 7

Alternancia Identidade 4 1 0 0 1 0 0 6

Desconhecimento 1 0 1 2 1 1 0 6

Expectativas 0 1 3 0 1 0 1 6

Fantasia 1 0 0 0 3 2 0 6

Silêncio 1 0 1 1 0 1 2 6

Levitação 0 0 0 2 1 0 2 5

Escapismo 2 2 5 2 8 2 1 22

Natureza 5 3 3 2 0 4 0 17

Stress 3 2 3 1 3 1 4 17

Relaxamento 1 0 1 2 4 1 1 10

Relaxamento 1 1 2 0 3 1 1 9

Tranformação realidade 2 0 1 0 3 3 0 9

Terapia 3 0 0 0 0 2 0 5

Balanceamento 0 0 1 0 0 0 3 4

Relacionamentos 8 2 3 10 3 6 10 42

Grupo 6 6 2 2 4 1 5 26

Amizades 6 1 3 5 3 2 3 23

Dupla 2 0 2 5 5 1 5 20

Ajuda 4 0 0 1 3 0 1 9

Cumplicidade 4 0 0 0 3 0 2 9

Não Competitividade 1 0 0 0 2 1 2 6

Segurança 1 0 0 0 1 0 4 6

Total 123 87 87 87 101 116 94 695

Carlos Bianca Adriana Diniz Evandro Total
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Tabela  1  -  Ocorrência de variáveis no corpus de pesquisa de dados 
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As categorias que durante o tratamento dos dados apresentaram maior consistência 

foram nomeadas elementos constituintes e estratégias coletadas. A figura No. 6 sumariza  esta 

denominação de categorias.  

Na categoria elementos constituintes, doravante constituintes, decidiu-se por agrupar 

as variáveis relativas aos fatores  motivacionais antecedentes à prática de mergulho scuba 

como consumo hedônico (OTNES et al., 1997)  as variáveis relativas  à construção de 

identidade do praticante.    

 

 

 

Figura 6 - Denominação de categorias utilizada na  análise interpretativa das entrevistas em profundidade 

 

 

Foucault (2007, p. 71) afirma que discursos
(1)

 dão lugar a agrupamentos de 

anunciações; organizações de objetos que formam segundo o seu grau de coerência, rigor e 

estabilidade temas ou teorias. “Qualquer que seja seu nível formal, chamaremos 

convencionalmente de „estratégias‟ esses temas e essas teorias.” 

Decidiu-se por agrupar na categoria estratégias coletadas, doravante estratégias,  as 

variáveis relativas aos  benefícios encontrados no consumo habitual deste esporte.  

 

(1) O pesquisador, ciente das diferenças metodológicas entre a análise de discurso proposta por 

Foucault e a análise de conteúdo adotada nesta pesquisa, tem por  objetivo nessa citação  meramente justificar a 

escolha de “estratégias” para nomear  as categorias conseqüentes à prática do mergulho scuba como consumo 

hedônico.  
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Através da transcrição de trechos das entrevistas no texto desta dissertação, tem-se o 

objetivo de realizar uma análise interpretativa dos constituintes relacionados ao consumo do  

mergulho e à construção identitária dos envolvidos,  e as estratégias recolhidas  no consumo 

habitual desta atividade. Pretende-se relacionar  alguns trechos emblemáticos do corpus de 

dados ao referencial teórico apresentado a priori (OTNES et al., 1997; DELLAGNELO & 

SILVA, 2005). 

 

4.1 Constituintes:  o mergulho scuba como consumo hedônico  

 

 A primeira categoria de constituintes captura os impactos relativos à experiência do 

mergulho scuba como consumo hedônico e os fatores motivacionais impulsionadores à sua 

prática regular.   

Os relatos das experiências de mergulho scuba, com freqüência descrevem emoções 

relacionadas ao consumo hedônico, sempre contrastantes com o cotidiano típico  vivido na 

superfície. Nesta primeira ocorrência crítica, Adriana, quando perguntada o que sente ao 

praticar mergulho, enfatiza sobremaneira sua sensação de  prazer.   

 

Uma sensação de bem estar total. Adriana com Adriana, Adriana com meu dupla. 

Adriana  com o mundo, Adriana com a vida. É tudo. É tomar uma injeção de bem 

estar total , de relaxamento[...] pode acontecer o que for que  eu posso administrar... 

não dá pra explicar ! 

 

Os próximos exemplos revelam como a prática de mergulho remete à experimentação  

de um outro universo, repleto de  significância e capaz de produzir um tipo de relaxamento 

diferenciado daquele sentido em outras ocasiões. Ambas Gabriela e Bianca, em ordem 

seqüencial, ao expressar suas sensações ao mergulhar, fazem referências à experimentação de 

mundo em condição de alteridade com a vida sua cotidiana. Este mundo é capaz de aguçar os 

sentidos de maneira ímpar, e imprimir relevância ao consumo hedônico.   
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Para mim o mergulho funciona como uma terapia [...] você consegue sair desse 

mundo e entrar em um mundo completamente diferente, onde o som é diferente, a 

percepção das cores é diferente, e o som também. Um relaxamento.   

 

Eu acho muito relaxante [mergulhar]. Uma calmaria que você não tem aqui em cima. 

Mesmo quando você vai fazer uma caminhada e você está no meio do mato não é a 

mesma coisa [...] Eu acho muito bom estar debaixo da água, eu acho uma sensação de 

paz incrível que eu não tinha sentido isso em nenhum outro lugar até mergulhar. Acho 

interessantíssimo a vida que você vê. Até você, mesmo depois , ter vontade de 

informações sobre aquilo que  viu, é outro universo, não é ?               

 

No corpus de dados, são verificadas recorrentes referências à acima mencionada 

condição de  alteridade  entre a superfície e o fundo do mar. A constituição desta relação de 

contraste, de diferença entre situações do cotidiano, vividas  ao ar-livre na superfície da terra, 

e momentos vividos em  um outro meio, líquido, no fundo do mar, gera reconhecimento e 

admissão da intensidade hedônica da experiência do mergulho scuba.   

No próximo exemplo, Carlos fornece uma descrição bem detalhada de como a 

condição de alteridade consegue ser percebida pelo praticante, e lhe proporciona significância 

extraordinária.   

Porque foi um prazer maior que esperava. Quando eu estou lá embaixo, parece outro 

mundo, você esquece da sua vida terrestre . São os sons, outra forma de se comunicar, 

outra forma de se locomover, uma sensação que você  está preso ao seu equipamento, 

se o seu ar acaba você esta preso a ele mas ao mesmo tempo é uma sensação de 

liberdade que eu não tenho aqui fora. O mergulho é um contraponto muito bom com a 

vida corrida que a gente tem.  

 

 

Devido a sua constante menção e à capacidade da mesma conseguir resumir essa 

condição de alteridade, é interessante mencionar  uma determinada sensação  em particular: o 

silêncio – uma ausência de sons que  “no mundo da superfície” não se tem a oportunidade de 

experimentar.   

Ao mergulhar, somente ouve-se a própria respiração, condição que propicia momentos 

intensos de introspecção e sensação de paz e tranqüilidade. Evandro e Carlos, sucessivamente, 

descrevem como o silêncio sentido no fundo do mar lhes impacta e torna a experiência do 

mergulho mais significante e como o isolamento momentâneo consegue fazer com que se 

encontre com eles mesmos.   



 lv 

[...] o silêncio te cativa de uma maneira que dá vontade de ficar para o resto da vida 

ali.[...] muita gente usa  a expressão -  no mergulho a gente  ouve o silêncio - e é 

verdade,  ao mergulhar se consegue ouvir o silêncio. Só [ouvir] o barulho das bolhas é 

sensacional. De início, as pessoas procuram o mergulho para ver os animais, aquela 

coisa toda que se vê na televisão. E quando deparam com  tudo aquilo, vêem que  

realmente que a sensação é a melhor possível.   

 

Acho que  no mergulho, só o fato de você se isolar, o fato do silêncio, o silêncio da 

cidade, você não tem o barulho da cidade, já vale. Você está ali e é só você,  você não 

conversa, não escuta outras vozes, você não fala, você tem que se comunicar com o 

seu parceiro, acho que lá embaixo, você se encontra. Então é uma experiência muito 

legal.  

 

Os trechos acima transcritos revelam o consumo hedônico como elemento constituinte 

da prática de mergulho scuba e corroboram a constatação de Hirschman e Holbrook (1982), 

ao afirmarem que  relatos de consumo hedônico descrevem construções imaginativas da 

realidade, momentos em que os indivíduos relatam não o que acreditam ser real, mas sim 

como desejam que a realidade fosse. Ainda segundo esses autores, uma das categorias de 

motivos para o consumo de atividades hedônicas é o desejo de se entrar ou criar um estado 

distinto de realidade.   

O mergulho proporciona movimentos com amplitude maior do que na superfície, pois  

ao se nadar, não somente nas direções usuais utilizadas na superfície, mas inclusive para cima 

e para baixo, tem-se mais mobilidade. Esta faculdade de poder agir conforme a conveniência 

momentânea de sua imaginação, permite que a sensação de mergulhar seja descrita  de 

maneira semelhante nos três trechos selecionados a seguir.  

Como podemos observar,  Evandro, Bianca e Adriana, em ordem direta, ao serem 

perguntados sobre o que experienciavam ao mergulhar, responderam  que se sentem  como 

em um vôo, com uma possibilidade de flutuação tri-dimensional que parece dar-lhes liberdade 

e leveza.   

Eu sinto primeira uma sensação de liberdade,  de vôo , de perda da gravidade. [...] É 

uma sensação de você estar leve, livre e voando. Esta é a primeira sensação que eu 

tive quando mergulhei uma  sensação de vôo e liberdade.   

 
E muito diferente daqui em cima. você está flutuando, então não é a mesma coisa. 

Esta sensação de você levitar, de estar em paz. Até por conta de você esta numa 

sensação  de gravidade zero não é ? É tudo diferente.  
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Além do mergulho ser um refúgio do dia-a-dia, desestressa, você sai da água leve. 

Você teve contato com um mundo completamente diferente, você voou. A gravidade 

é zero. Sabe ?  Você está leve, você flutuou lá embaixo por horas se você quiser.  

 

 

Esses  três relatos recém apresentados estão em consonância com Bauman (1998), ao  

apontar a procura de liberdade como a marca registrada da pós-modernidade e afirmar que o 

eixo da estratégia de vida pós-moderna é evitar que a identidade se fixe. À aptidão de mudar, 

quando os sonhos lhe solicitam, os turistas dão o nome de liberdade.  

  Ainda transcrevendo-se trechos com elementos constituintes da prática de mergulho 

scuba como consumo hedônico, verificamos que Diniz, em seu relato, afirma ser admirado   

até por quem não mergulha, porque eles têm contato freqüente com esta atividade através da 

televisão.   

[...]  o que nos fundo os meus alunos vêem em mim  é toda essa admiração mesmo, 

quem não mergulha vê todo dia passar na televisão algo relacionado, você liga e passa 

um programa com vários lugares incríveis, uma vida animal fantástica, cheio de 

adrenalina. 

 

Bianca, no exemplo seguinte, responde que, decidir procurar o  mergulho scuba,  

porque  já sentia atração pela prática deste  esporte através da mídia. 

 

 [...]  eu sentia atração por um ambiente silencioso, que tem vida porque você vê isso 

na televisão, que eu já achava o maior barato. eu sempre assistia estes programas 

Discovery  Channel  e adorava o  fundo do mar,  sempre adorei mas , eu achava 

aquilo muito distante de mim. Não podia imaginar o que eu sou realmente hoje.  

 

 

As opiniões acima,  de Diniz e Bianca ,  estão em linha com Celsi e Rose (1993), que 

mencionam que o modelo dramático reflete cultura e promove aculturação, através de uma 

interação recíproca. Os meios de comunicação de massa conseguem materializar um 

imaginário de fantasias de forma que possibilidades que antes não se imaginavam passam a 

ser alternativas de comportamento viáveis e parte do repertório de opções de lazer.  

 

Diniz, na próxima citação, se refere à projeção de prazer que as pessoas sentem ao 

saberem que ele é praticante do mergulho scuba.    
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[...] o cara inveja você ser mergulhador, no bom sentido, dizendo: Pôxa, como eu 

gostaria também. Como aconteceu agora quando eu contei para um aluno que no 

último mergulho em Cabo Frio havia  passado um tubarão, e eu  tinha levado um  

baita susto, mas  depois ficado tranqüilo. Então eu acho que é isso, nessa troca de 

informações , eu acho que as pessoas tomam contato com a atividade e até projetam 

um pouco a sua vontade, [...]  eu  acho que é uma projeção de prazer,  de estar bem.   
 

 Adriana, neste próximo relato, comenta e faz referência sobre como o mergulho pode 

lhe ser tão significante, o esporte lhe proporciona tanta coisa boa  que Adriana tem crença no 

bem que pode fazer e compartilha  sua euforia.  

Eu sempre achei, que as pessoas têm que ao menos experimentar [ o mergulho], o mar 

é maravilhoso. O fundo do mar é lindo . Todo mundo tem que ter a oportunidade de 

ser mergulhador. Se experimenta, vai gostar, e sua vida vai mudar.   
 

Ambos relatos de Diniz e Adriana corroboram Campbell (2001), ao observar que no 

hedonismo moderno, o objetivo primordial da pessoa é retirar  qualidade do prazer tanto 

quanto for possível, em todas aquelas sensações que se experimenta durante o transcurso da 

vida. O hedonismo moderno é uma questão de conduta arrastada à frente, pelo desejo da 

antecipada qualidade de prazer que uma experiência promete dar. 

 

4.2 Constituintes: construção identitária  

  

 

Procura-se nesta segunda categoria de constituintes capturar a construção identitária 

dos entrevistados a partir da prática de mergulho scuba.  

Os relatos a seguir mostram em que condições a prática do mergulho faz parte da 

descrição identitária dos entrevistados. Fátima foi perguntada como a prática do mergulho 

impactava sua vida. A experiência se mostra tão significante que, além de melhorar a auto-

estima, a prática do mergulho fez com que o  discurso identitário de Fátima passe de maneira 

explícita o vigor e orgulho relacionado a este esporte.  
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[...] Agora eu sou mergulhadora. Então isto tem um impacto, assim, na questão 

psicológica mesmo. Você ser mergulhador indica que você é uma pessoa corajosa, 

uma pessoa que gosta de aventura. Que você consegue vencer os seus próprios 

medos. Impacta porque você se mostra aventureira, ligada à natureza, uma pessoa que 

gosta de atividades coletivas. Porque no mergulho você tem que estar num grupo. Já 

demonstra que você não é um cara  que queira se isolar.  

 

Ao responder como se descreveria em poucas palavras, percebe-se como o  mergulho 

realmente assumiu centralidade na vida de Adriana fazendo, parte declarada de seu objetivo 

maior.   

[...] Eu me considero uma pessoa tranqüila, gosto sempre de estar de bem com a vida, 

meu grande objetivo de vida é me divertir, viajar e mergulhar. Quero  conhecer o 

mundo inteiro em cima e embaixo da água . Curtindo a vida [...] as pessoas que me 

veêm como uma das poucas pessoas que conhecem o desconhecido... 

 

 

Esta auto-descrição de Adriana confirma Hopkinson e Pujari (1999) ao observarem 

que na prática de esportes de aventura, o consumidor produz significância ao consumir a 

experiência com  alto grau de envolvimento e  ao perder, mesmo de maneira efêmera , sua 

identidade rotineira. O indivíduo determina, ao consumir habitualmente esse tipo de 

experiência, suas próprias experiências emocionais, sonhos e significados,tornando-se então 

uma parte importante de sua identificação.  

Conforme mencionamos na revisão bibliográfica, o mergulho scuba exige, por 

medidas de segurança, a presença constante de um dupla, ou seja, o mergulho sozinho não é 

recomendado. Em caso  de extinção do ar de um dos componentes da dupla, por imprudência 

ou defeito no equipamento, pode-se utilizar o regulador octopus (bocal reserva com ligação ao 

tanque de oxigênio) do seu dupla.  

Na figura  7 apresenta-se um equipamento scuba  completo, com o regulador de ar 

convencional e octopus.  Na figura 8 pode-se observar uma dupla em procedimento normal de 

navegação (cada um com seu regulador) e na figura 9, uma dupla compartilha o ar de através 

do regulador octopus.  
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                         Figura 7 - Equipamento scuba com regulador convencional e octopus 
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Figura 8 - Dupla em procedimento normal de navegação 

 

 
 

 

Figura 9  - Dupla compartilha ar de através do regulador octopus 
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A presença  do dupla e o cuidado mútuo incessante são essenciais para  a prática 

segura do mergulho scuba. Constantemente certificam-se das  condições plenas do 

companheiro através do sinal de OK, indicam-se direções a serem seguidas e mostram-se a 

vida animal  ainda não observada uma para o outro. Desta forma, o mergulho é um esporte 

fundamentalmente de equipe e a ajuda mútua, muito significante entre mergulhadores,  muitas 

vezes é  levada para o mundo na superfície.  Evandro, perguntado sobre como  o mergulho se 

apresenta no seu cotidiano na superfície,  respondeu:  

 

No trabalho em equipe. Se eu tiver que fazer alguma coisa eu faço sem ter que de 

repente, dar aquela ordem imediata, ali para o [soldado] praça que tiver trabalhando 

comigo [...] a atitude do trabalho em equipe para mim é fundamental. [...] no 

mergulho a gente tem o nosso dupla [sobre a mulher], se eu sei que eu confio nela 

para me levar em um lugar que não é o nosso ambiente, sob influência  de um meio 

diferente , eu posso confiar nela no nosso meio [na superfície] ainda mais . 

 

 

Evandro descreve como considera as pessoas que se identificam como mergulhadoras, 

mesmo sem conhecê-las. No exemplo abaixo, a bandeira a que ele se refere é a bandeira que 

qualquer embarcação que esteja parada com uma equipe de mergulho no fundo do mar, tem 

que hastear para segurança dos mergulhadores. Uma bandeira vermelha , com uma faixa 

branca transversal da esquerda para direita, a “scuba diver down”  flag (figura 10).  Esta 

bandeira acabou sendo adotada pelos mergulhadores do mundo todo como  uma forma de 

identificação mútua e proliferou-se  tanto em adesivos  colados em carros  como em  lugares 

mais inusitados, porém com igual função de identificação (figura 11).   

 

 

Quando eu vejo um carro com um adesivo [...] eu falo : olha aí um amigo, um 

companheiro. E muitas pessoas vêem isto também, no meu carro, no meu chaveiro. 

Já é até um detalhe para uma aproximação, pôxa mergulha e tal, está com essa 

bandeira. É um meio de estreitar esta distância que existe entre as pessoas, mas o 

que eu penso quando eu vejo uma bandeira, ou  um adesivo de mergulho é: Olha aí 

um companheiro, está indo [mergulhar] também. No trânsito é engraçado, às vezes o 

cara está querendo entrar e eu falo: - Vou deixar você entrar  só porque  é 

mergulhador hein...  aí ele entra. É até meio engraçado... 
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Os  relatos acima de Evandro corroboram Bauman (2005, p. 74) quando este afirma 

que  “ a essência da identidade - a resposta à pergunta quem sou eu ? [...]  não pode ser 

constituída senão por referência aos vínculos que o conectam a outras pessoas [...] precisamos 

de relacionamentos aos quais possamos referir-nos no intuito de definirmos a nós mesmos“.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura  10 -  “Scuba Diver Down” Flag 
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Figura 11 -  Unhas pintadas com a scuba flag 

 

 

 

4.3 Estratégias: escapismo  

4.3.1 Estratégias:  fluxo 

             

Neste tópico analisam-se as estratégias coletadas durante a prática do mergulho scuba 

relacionadas a escapismo, ou a tendência observada de tentar fugir dos problemas e estresse 

da vida cotidiana,  através de momentos de foco de consciência (fluxo).  

Carlos, na transcrição a seguir, descreve a experiência multi-sensorial do mergulho, 

como um momento de atenção total, percepção aguçada dos sentidos e de auto-conhecimento. 
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Porque é um momento que você sente  um mundo diferente, então eu acho que as 

suas sensações estão ao extremo. Você está querendo sentir tudo. Eu fico muito 

preocupado com a minha respiração, com o que eu estou ouvindo, com o barulho do 

mar, com o que estou vendo. Com a vegetação. Eu deixo meus sentidos em estado de 

alerta e fico muito sentindo o meu corpo. Me sentindo. Então eu acho que é uma 

forma de eu me conhecer, conhecer as minhas reações, de entender como eu funciono. 

É um momento também que eu fico sentindo muito e que eu também penso muito. E 

um momento que eu também nado, nado e me perco em pensamentos meus. Não sei , 

foi um momento que eu pude me isolar , me fechar e me conhecer, me entender ali 

debaixo daquele ambiente. Uma experiência boa.  

 

 

O trecho acima corrobora as descrições de experiências de fluxo realizadas por 

Csikszentmihalyi (1999) e Hopkinson e Pujari (1999): momentos extraordinários em que 

indivíduos encaram um conjunto de metas que exigem respostas apropriadas e evocação das 

experiências anteriores, não havendo espaço na consciência para conflitos ou contradições. 

Estes momentos, em  que se  experiencia o fluxo exigem o foco na atenção ou absorção de 

uma atividade, através dos quais as pessoas adquirem transcendência e senso de controle 

sobre o ambiente e si mesmo.  

Os relatos de Carlos e Diniz, a seguir, em ordem seqüencial, se alinham à opinião de  

Csikszentmihalyi (1999)  quando ele  menciona que a felicidade da pessoa  após experimentar 

o fluxo é criada por ela mesma, levando-a ao crescimento da consciência e impulsionando o 

aprendizado e o desenvolvimento de novos níveis de desafios e habilidades. Carlos e Diniz 

foram perguntados sobre o  que mais gostavam na atividade de mergulho scuba. 

 

[...] o que mais me instiga no mergulho é a questão do desafio em si. Gosto de 

mergulhar , gosto de ver a fauna marinha, o que mais me motiva é o desafio. 

Desafiar os meus limites, e fazer um mergulho profundo, entrar numa caverna, 

entrar num naufrágio como também conhecer outras pessoas.  

 

Eu acho que o maior prazer [em mergulhar]  é  que cada vez que você cresce mais 

um pouco,  porque as situações às vezes são parecidas, mas sempre tem uma coisa a 

mais, sempre tem alguma coisa nova,  a qual você vai  aprender, vai ter que 

responder aos estímulos  apresentados. Então você faz o curso, mergulha tantos 

anos, tanto de dia, como de noite, com chuva, sem chuva, mar tranqüilo, mar escuro, 

mar agitado, mar calmo, mas todo dia tem uma situação nova.  
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 Gabriela, no próximo exemplo,  responde a pergunta de como se descreveria se 

tivesse que se “anunciar em um classificados de 20 palavras” e corrobora  Celsi (1992)  

quando este autor afirma que o fluxo representa uma liberação das limitações conscientes e 

socialmente impostas e, desta forma, resulta numa  auto-realização. 

 

[...] me descreveria como uma pessoa que gosta de desbravar limites. Geralmente eu 

vejo isto. Ah , ela mergulha. Quando a gente viaja. [...] me vêem como uma pessoa 

que gosta de superar limites [ ...]  o risco envolve a adrenalina e este sentimento  me 

faz bem, depois. E pode ser um sentimento de poder no sentido de realizar as coisas, 

de orgulho. Depois de fazer uma atividade de risco eu sinto esta adrenalina, este 

nervoso, e isto me faz bem. 

 

 

 

4.3.2  Estratégias: esquecimento 

 

 De maneira semelhante ao anterior, este tópico trata também  das estratégias  

escapistas facilitadas pela prática de mergulho scuba, porém se difere ao focar somente as 

estratégias relacionadas à procura de  esquecimento através de relaxamento e prazer.  

  Percebe-se em vários relatos que  as experiências positivas relacionadas à prática de 

mergulho scuba, cristalizam as individualidades dos entrevistados, provendo  sentido e 

perspectiva à vida, reduzindo ansiedade e melhorando o controle do medo.  Carlos, a seguir, 

descreve como se sente após a prática de mergulho scuba. 

Parece que eu faço uma lavagem retirando todas as energias ruins, todos os 

problemas, rejuvenesce tudo, saio outra pessoa. É como se você descarregasse as 

energias todas, todas as baterias  e pegasse uma carga nova. Assim que eu sou, às 

vezes até deleto da própria mente as coisas que devem ser esquecidas.  

  

O relato de Carlos se enquadra no modelo dramático de  Celsi e Rose (1993),  onde os 

conflitos são controlados pelo balanceamento de ator e contexto, através, de um script bem 

planejado. O desenlace leva à catarse, uma libertação e purificação de emoções. Arnould e 

Price (1993) apontam que experiências extraordinárias proporcionam absorção, integração, 

auto-controle, contentamento, uma sensação de letting be  do acontecimento. 
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No  próximo trecho, Diniz responde o que lhe dá prazer na atividade de mergulho 

scuba. Sua ocupação como  personal trainer lhe obriga a  passar o dia todo tendo que falar, 

para se comunicar com  seus alunos, sempre de acordo com os horários agendados, devido a 

isto, o  fato de no fundo do mar  não haver  pressa e não  se precisar  falar, assume para ele 

grande significância, torna-se sinônimo de prazer a aponta uma condição de alteridade com a 

sua vida cotidiana.  

[...] você não precisa falar e escutar, entendeu, eu falo o dia inteiro de 06 da manhã 

às 10:00 da noite, eu estou  sempre falando e escutando gente, então tem hora que  o 

que eu gosto  e é uma coisa que me dá muito prazer é o silêncio, é não ter pressa. O 

fato de estar na água, você não ter pressa de fazer as coisas , eu gosto da sensação de 

liberdade... 
 

Carlos, por sua vez, descreve como a sua primeira experiência de mergulho scuba 

conseguiu fazê-lo esquecer temporariamente os problemas profissionais. O consumo hedônico 

com características escapistas e menção à condição de alteridade são conjuntamente 

verificados no momento em que ele faz  referências ao  seu dia-a-dia no trabalho.   

[...] fui para Noronha e voltei de lá renovado. Acho que não foi somente a questão 

das férias em si, acho que foi também  a questão do mergulho. Você lá embaixo tem 

outra preocupação que não é o seu dia-a-dia, que não é o seu chefe reclamando, que 

não são as suas contas para pagar. A sua preocupação é de aproveitar aquele 

momento, curtir aquele momento, principalmente porque ele é tão pequeno e você 

quer curtir aquilo ali tão intensamente que você esquece o resto do mundo e curte e 

vive aquilo ali. Eu acho que serve pra limpar a tua mente. 

 

Os testemunho de Carlos e Diniz confirmam a ênfase que Firat e Dholakia (1998) dão 

à vontade do consumidor pós-moderno em imergir em experiências de consumo que difiram 

daquelas do dia-a-dia de um mundo de trabalho, e dão-lhes a oportunidade de experimentar 

estilos de vida diferentes àqueles das suas carreiras e vidas cotidianas na cidade, difíceis de 

suportar. Ainda segundo estes autores, essas experiências, se mostram, mesmo assim,  

tocantes e  excitantes, pois foram planejadas para proporcionar aos participantes sentimentos 

de conquista, risco , aventura e comunhão com a natureza e com os outros participantes. Elas 

realmente, para muitos, se tornam um momento de descoberta e revelação pessoal. Ambos  
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relatos corroboram também a sugestão de Shoham et al. (1998) que experiências 

extraordinárias em atividades de risco proporcionam um contraste pronunciado com a rotina. 

Fátima, no próximo exemplo, menciona os benefícios que o  mergulho scuba lhe 

proporciona ao responder a pergunta sobre suas razões para praticar esta atividade. Ela, neste 

relato, faz uma reflexão sobre o  aspecto escapista que o esporte assumiu em seu contexto 

pessoal (a figura 12 mostra um momento de contato com a natureza proporcionado pelo 

mergulho scuba).  

Porque é  prazeroso [...] Não é só uma questão de tirar onda. Depois que você já 

provou pra você e pro outros. É muito prazeroso você mergulhar, ver os peixes, ter 

aquele momento de paz, de contato com a natureza. Não é  só isto. Em todo passeio 

você sai do ambiente que você vive, do Rio de Janeiro, que é uma cidade 

estressante, e vai para outra cidade, fica numa pousada, encontra com amigos, vai 

todo mundo num barco, um barco agradável, entendeu ? Tudo isto é muito agradável 

[...] e também para fugir daquela coisa de ter que trabalhar, para fugir um pouco 

daquele padrão que é esperado de si próprio.   
 

 

 

Figura 12 – Contato com a natureza proporcionado pelo mergulho scuba 
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O testemunho de Fátima corrobora Celsi e Rose (1993) ao sugerirem que, devido à 

especialização social, muitos empregos e papéis não proporcionam nem uma realização 

definitiva, nem um sentido de cognição de seus verdadeiros papéis nas relações produtivas, 

dão sentido aos motivos declarados por Fátima pela procura do mergulho como hobby. 

 

 

4.4 Estratégias: transcendência  

 

A segunda categoria de estratégias coletadas refere-se ao que Celsi (1992)  chamou de 

benefícios transcendentais da prática de esportes de aventura. O termo transcendente se refere 

tanto a estados extraordinários como  alteração temporal (perda da noção do tempo)  e 

sensação de communitas entre os participantes quanto à transformação pessoal profunda 

relatada pelos entrevistados.  

Ao contrário dos outros esportes de aventura já pesquisados academicamente, como 

pára-quedismo, river-rafting, kayaking, base-jumping (CELSI & ROSE, 1993; CELSI, 1992; 

HOPKINSON & PUJARI, 1999) o  benefício transcendental da perda da noção de tempo não 

é percebido durante a prática do mergulho e não foi nenhuma vez relatado pelos entrevistados.  

O motivo é simples: o tempo que determina o tempo de fundo -  a experiência de mergulho 

em si - está relacionado com  a quantidade de ar comprimido que o mergulhador tem 

disponível e o nível de gases liberados em sua corrente sanguínea. Quanto menos profundo o 

mergulho, menos ar se consome, menos gases são liberados e maior o tempo de fundo. Antes 

de qualquer mergulho a dupla de mergulho realiza um planejamento que envolve a 

profundidade máxima, direção a ser navegada, pontos de interesse, referências de localização 

e tempo de fundo.  Este planejamento faz com que a dupla de mergulho esteja constantemente 

preocupada com quanto ar ainda lhes resta e em quanto tempo estarão nas proximidades do 
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ponto planejado para término do mergulho. Esta preocupação constante e observância do 

planejamento e segurança dos envolvidos é o motivo pelo qual a alteração temporal não é 

observada.  

 

4.4.1  Estratégias: communitas   

 

Adriana relata como sente a união das pessoas em uma operação de mergulho, uma 

sensação de comunhão transcendental, quando somente há bons sentimentos e boas energia 

fluindo. Seu relato confirma a referência que Belk et al. (1989) faz à communitas como uma 

anti-estrutura social que liberta seus participantes dos seus papéis e status na sociedade, 

engajando-os em uma forma de camaradagem transcendental com status igualitário. 

As pessoas estão compartilhando e é só energia boa. As pessoas estão compartilhando 

e é só coisa boa. Isso bota as pessoas para cima. Isso faz as pessoas esquecerem um 

pouco dos sentimentos ruins. Nem que seja uma semana no engarrafamento, um 

problemão, alguém que perdeu alguém querido. Acho que elas meio que esquecem o 

que há de ruim e compartilham só coisas boas.  Isso faz muito bem. É só coisa 

positiva que está acontecendo [...] em uma operação de mergulho, todo mundo está 

focado na mesma coisa e todo mundo acaba fascinado por aquilo. Então todo mundo 

é gente boa, você dificilmente acha um mergulhador mala no barco. Num grupo de 

pessoas não tem geralmente um mala ? Difícil você achar  um  mala em um barco de 

mergulho, porque as pessoas  saem juntas,  elas querem se ajudar, você não vê 

competição entendeu, você só vê ajuda, você só vê coisas boas acontecendo, e  

amizades sendo criadas a partir daí.   

 

No próximo exemplo, Evandro conta  como em uma situação de emergência na 

estrada, um mergulhador procura ajuda fazendo um sinal somente compreendido por 

mergulhadores. No fundo do mar, os mergulhadores sinalizam entre si que está tudo bem 

fazendo o sinal clássico de OK (figura 13), quando na superfície, longe do barco, sinaliza-se 

por meio do OK de superfície (coloca-se lateralmente a palma da mão  na cabeça, fazendo o 

formato da letra O, de OK, com o braço e o antebraço – figura 14).  Ao se identificar através 

de uma linguagem somente compartilhada por mergulhadores, o mergulhador recebe sem 

demora ajuda do outros indivíduos mergulhadores desconhecidos.    
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E aquela estória do cara que parou indo para Angra, estava com uma pane no motor, e 

aí para na beira da estrada e faz só o sinal de OK. Botou a mão na cabeça fazendo o 

OK de superfície. Pararam dois carros direto, já saíram fazendo OK também , eram 

mergulhadores. Aí deram uma mão para o cara.  
  

Este episódio com Evandro confirma com muita propriedade o que Celsi (1992)  

descreve ser  communitas: uma função de um sentimento de experiência e responsabilidade 

compartilhada, um sentimento de pertencer a um mesmo time, uma equipe que se utiliza 

inclusive de uma linguagem comum. 

A seguir, Gabriela relata como se desenvolve o relacionamento entre mergulhadores  

ao terminar um final de semana em um live aboard , viagem de mergulho em se fica 

hospedado no barco em alto-mar. Todas as credenciais dos participantes que não sejam 

relativas ao mergulho não são mencionadas ou referidas. A identidade da superfície não é 

mencionada, não tem significância e geralmente é esquecida. Neste momento  a alteridade  é 

soberana.   

 

Figura 13 -  Sinalização de OK entre mergulhadores 
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Figura 14 -   OK  de superfície 

 

 
Você fica o final de semana inteiro [com mergulhadores]  e no final que você vai 

descobrir o que o outro faz. Você não fala de trabalho [...]  todo mundo vive em 

função do mergulho, contando do mergulho, histórias, experiências, viagens, todo 

sobre  o mergulho. Acho que são pessoas que gostam muito de viajar. Acho que não 

existe um mergulhador que não goste de viajar, porque ele geralmente vai explorar 

todos os lugares do mundo para dizer ah, este é o  melhor. 

 

Carlos comenta como sente uma união e um laço invisível não condizente com o grau 

de conhecimento que tem com algumas pessoas dentro de um grupo de mergulho.  

 

[...] Agora num grupo de mergulho, um coisa que eu sinto é  uma união implícita , 

somente por ser mergulhador. Parece que você faz parte de um grupo, de que é bem 

aceito, de que você esta naquele meio e as pessoas são simpáticas a você pelo fato de 

você também ser um mergulhador. Parece que cria um laço. Você acabou de conhecer 

a pessoa  mas parece que vocês são amigos simplesmente porque mergulham. Eu 

sinto um pouco deste espírito , isto é uma coisa que  também me agrada. Que eu 

também gosto. 

 

 

 

Bianca corrobora a opinião de Ângelo e comenta que, de modo semelhante, após o 

mergulho, no barco, tem um sentimento extraordinário de  união e companheirismo.   
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Quando a gente volta pra superfície no barco... Eu acho que te da uma coisa de 

companheirismo muito legal. [...] Acho muito legal quando todo mundo volta pra o 

barco, todo mundo comentando, sobre o que viu, o que não viu. Um barato, isto une 

muito as pessoas que gostam de fazer aquilo.  

 

 

Os relatos de  Gabriela, Carlos e Bianca confirmam o que  Arnould e Price (1993) 

associam  à communitas: um sentimento de ligação, de pertencimento, de devoção grupal a 

um objetivo transcendente comum (Figura 15). 

 

 

 
 
 

 

Figura 15 - Grupo (aparentemente diverso) em communitas 

 

 

 

 

 



 lxxiii 

4.4.2 Estratégias: transformação pessoal   

  

Neste  último tópico do capítulo de tratamento de dados,  analisam-se as estratégias 

referentes ao benefício transcendental relativo à transformação pessoal. Diniz, ao ser 

perguntado o que mudou em sua vida após ter mergulhado, enfatizou:  

 

Hoje eu tenho mais paciência, mais visão de respeito a outras pessoas, respeito a mim 

mesmo, fazer as outras pessoas me respeitarem com relação a certas situações, uma 

nova visão de tempo e espaço, mudou  muita coisa.  

 

 

Fátima, ao concluir o curso e ser aprovada em seu check-out, relata ter colocado   uma 

medalha em seu peito e ter orgulho de ser reconhecida como corajosa, com uma aventureira.  

 

O mergulho é uma das maneiras de  você trazer um prêmio  [pausa] de ser 

aventureira, ser corajosa.[...]. Depois  você tem o beneficio de ter aquela medalha, eu 

sou mergulhadora [...] e pelo prazer da atividade, já que ela é uma atividade 

prazerosa.  

 

 

 Os relatos de Diniz e Fátima confirmam o que Celsi (1992) afirma ao mencionar que 

sensações de auto-transformação e crescimento pessoal são recompensas  proporcionadas por 

esportes de  aventura e alto risco. Esta evolução se manifesta em vários níveis e costuma 

variar de acordo com a experiência do indivíduo. Inicialmente, sentimentos de auto-confiança 

e eficácia se manifestam.  

A seguir, Adriana conta porque acredita que a prática do  mergulho desenvolve o ser 

humano e como  a ajuda mútua inerente à pratica de dupla e  a  decorrente não competividade 

presente em nível de grupo,  são relevantes.    

 

Porque é uma experiência única na vida que muda você como pessoa. Eu sou tão 

apaixonada pelo mergulho, eu acredito tanto que isto faz uma diferença na vida da 

gente, que é realmente um  desenvolvimento pessoal, sabe , o mergulho. Primeiro que 

a gente vive aquela rotina de trânsito , trabalho o dia inteiro[...], chega em casa super 

tarde, aquele corre-corre, aquela loucura. Você chega no final de semana e você tem a 

oportunidade de ir para debaixo da água, você está num mundo de paz , de 

tranqüilidade.  
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O exemplo acima, corrobora a afirmação de Celsi (1992) de que com o ganho de 

experiência, aqueles que continuam a testar seus limites e habilidades, relatam a mudança em 

suas vidas de uma forma geral. Para esses indivíduos, que experimentam a intensidade do 

fluxo e communitas, sentimentos fortes de auto-confiança e respeito são acompanhados por 

uma mudança de perspectiva de como vêem o mundo e os outros.  

No próximo testemunho, Diniz relata conta sua transformação pessoal ao passar a 

praticar o mergulho scuba e faz referência sobre sua construção identitária.    

 

Você vê as suas limitações, você interage com algumas pessoas, você trabalha com 

esse sentimento de trocar idéia com outras pessoas, confiar na outra pessoa, isso até 

desenvolve um sentimento de amizade mais forte do que aqui fora, isso que muitas 

pessoas não entendem [...] é um outro universo, o mar é um outro universo, as pessoas 

sabem disso, então até um tempo atrás saber que você é uma pessoa que vive ou 

freqüenta esse universo dar um ar assim! Nossa parece que você é de outro planeta, 

você é um cara diferenciado entendeu ?  

 

 

Adriana descreve suas razões para acreditar que a prática do  mergulho desenvolve o 

ser humano e como a ajuda mútua inerente à pratica de dupla e  a  decorrente não 

competividade presente em nível de grupo são relevantes.   

Eu acho que o mergulho transforma a vida da pessoa porque só traz coisas boas e 

positivas e deixa de lado aquele espírito daquilo que qualquer ser humano tem , 

daquela competitividade, que é um certo... Ah, eu sou melhor que você. Não, as 

pessoas querem se ajudar e se agregar...acho isso muito legal. Difícil são os esportes , 

as coisas em geral que podem te proporcionar só o lado bom.  

 

Os últimos dois relatos  deste capítulo confirmam Celsi (1992), quando este autor  

argumenta que além da evolução pessoal, um sentimento de mudança de identidade, pode às 

vezes ser sentido após experiências relacionadas a esportes de aventura. São sentimentos 

palpáveis, como se as mudanças que ocorrem gradativas nas vidas das pessoas pudessem ser 

temporariamente comprimidas e se resumissem em uma consciência da sua identidade 

passada e sua identidade nova.   
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5 CONCLUSÃO 

 

O nervosismo em conseguir observar todas as instruções e procedimentos de 

segurança, dar atenção ao dupla e realizar com sucesso as tarefas planejadas, para então ser 

aprovado no check-out e obter a certificação de mergulhador open water, não foi razão 

suficiente para ofuscar o surpreendente impacto que o pesquisador sentiu na primeira vez que 

realizou um mergulho scuba, no ano de 1998, nas proximidades da Ilhas dos Meros em 

Parati/RJ. A sensação de estar em um ambiente silencioso, onde nada mais se ouve além da 

própria respiração e se poder flutuar em múltiplas direções, proporcionou um prazer inédito e 

jamais esquecido. 

Depois de alguns anos de consumo habitual deste esporte por motivação hedônica, o 

pesquisador tende a  associar a emoção que o mergulho causa no praticante à cognição de 

uma consciência da plenitude de ser humano. Afinal, o fato de se estar em um ambiente que o 

homem não pode sobreviver sem o recurso da tecnologia, enquanto a intensa vida animal flui 

em ritmo muito peculiar, e às vezes,  é ela que observa você, remete a uma reflexão sobre  a 

condição  humana de  existência.  

O pesquisador igualmente acredita que o consumo hedônico do mergulho scuba 

propicia, além de um  desligamento momentâneo da vida cotidiana  e do desenvolvendo de 

estilo de vida diferenciado,  uma progressão evidenciada do  auto-conhecimento,  um 

encontro de paz-interior e atribuição de  maior sentido à vida. 

 A prática de dupla ligada a essa  atividade, desenvolve  o conhecimento de seus 

próprios limites e os limites das outras pessoas. O mergulhador scuba aprende a ter que 

confiar no próximo, pois a sua vida pode depender do seu auxílio. Esta união e dependência 

recíproca geram uma condição de cumplicidade e não competividade muito rara, talvez 

exclusiva a este esporte.  
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A vida contemporânea é tão marcada pela competição extrema que poder compartilhar 

o esplendor da vida submarina, sem haver a necessidade de se chegar em primeiro e atingir 

qualquer tipo de  meta, adquire alta significância. 

Nesta conclusão do trabalho, serão feitas referências às perguntas e questões de 

pesquisa, ao objetivo e  à relevância do estudo, respondendo-as de forma objetiva e autoral. 

Começando então pelas questões secundárias:  

 

- Como os relacionamentos desenvolvidos entre mergulhadores scuba e a 

prática de dupla  impactam a identidade dos envolvidos?  

 

Como, por motivos de segurança, necessita-se sempre da presença de um outro 

mergulhador, a prática deste esporte exige a observância constante do próximo e ajuda mútua 

sob qualquer hipótese. Não se pode mergulhar sem dupla, sua presença é condição sine qua 

non para a prática não negligente do esporte.  

Muito se fala que a felicidade deve ser compartilhada para ser completa, e o dupla 

também, neste sentido, se torna aquele com quem você divide e  comprova  momentos de 

prazer. O dupla pode ser considerado então a prova viva da felicidade experienciada.   

A particularidade do  mergulho scuba em relação à maioria dos outros esportes  se  

constitui  no fato dela ser  uma atividade puramente contemplativa, sem placar com escores, 

árbitros com penalidades e vencedores no pódium, e gera uma condição de  não 

competividade diferente da existente em qualquer outro esporte ou situação do cotidiano na 

superfície. Os alicerces do mergulho scuba  se fundamentam na experiência compartilhada e 

respeito e atenção ao próximo.  

O relato dos fatores motivadores à prática do mergulho scuba, do envolvimento dos 

entrevistados com o esporte e dos relacionamentos com os colegas praticantes são abstratos e 
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assumem significância transcendente e quase  mítica. Tanto a descrição da experiência em si, 

como a descrição da importância da experiência para os praticantes, envolvem  características 

de  personificação de uma identidade de aventureiro,  de desbravador de desconhecido , de  

mestre de grandes “sub-navegações”. Esta é a referência que os mergulhadores descrevem de 

si e assim vêem os colegas.   

A condição de não competividade oriunda da prática de dupla, o compartilhamento de 

experiências como fator agregador e o respeito unívoco pelo limites e pelo timing do próximo 

geram o sentimento de communitas que assume intensidade extraordinária na prática do  

mergulho scuba.  

Na pós-modernidade, com a vida fragmentada pela projeção de várias identidades 

provisórias, a communitas experienciada pelos praticantes de mergulho assume importância 

polarizadora na construção identitária desses indivíduos.  

Origens e cotidianos heterogêneos são irrelevantes dentro do grupo, os valores 

relativos ao elo que os une são tão evidentes que a communitas assume  força referencial 

absoluta.  

  Os relacionamentos ajudam os indivíduos a se definirem e  a responderem a pergunta 

de quem realmente são. O indivíduo  constrói  sua identidade de acordo como quer ser visto 

pelo outros e como os outros o vêem. Ao experenciar communitas, a identidade escolhida por 

todos é a mesma e por ela os participantes desejam ser reconhecidos e ser definidos.  O autor, 

neste caso, identifica-se como um Nitrox Advanced Open Water Diver.  

 

- Como se expressam as estratégias identificadas  para redução do estresse?  

 

A padronização decorrente da especialização de sociedade, sua decorrente 

fragmentação de referências, aliadas à rotina violenta da vida urbana e ao estresse competitivo 
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e financeiro da vida profissional, geram uma busca intensa pelo esquecimento temporário das 

mazelas e contradições da vida pós-moderna.   

Uma vontade de transcender à ordem racional de existência corporativa e burocrática 

aflora no desejo do esquecimento da identidade usual e no desejo de auto-transformação em 

um personagem cuja conduta faz pouca referência àquela normalmente observada em seu 

cotidiano. 

A essência do ser humano está na experimentação. O consumo do mergulho scuba 

proporciona a experimentação de um ambiente hostil e alheio a nossa presença, onde se é  

alienígena em um universo que não se pertence.  

Nunca um mergulho é igual ao outro, já que as condições nunca são as mesmas. Isto 

permite que seus praticantes sintam-se constantemente desafiados a responder sempre a 

estímulos diferentes e à condições novas. Entra-se, portanto, constantemente em fluxo; uma  

sensação de  enfrentamento de desafios e desenvolvimento de habilidades.  

A constância da experiência de fluxo é a responsável pelas pessoas atribuírem 

extraordinário valor ao mergulho scuba, pois através do consumo  habitual do mesmo  se 

entra frequentemente em catarse, sente-se seu potencial maximizado e sua vida mais 

significante e intensamente experienciada.   

O pesquisador acredita que uma consistente, porém paradoxal definição de felicidade é  

um estado  emocional em que se gostaria que nada fosse alterado. O fluxo expande essa 

descrição de felicidade pois,  ao agregar a necessidade de desenvolvimento de habilidades 

pessoais e estabelecimento de desafios,   retira  o dualismo nela existente.    

Todos os relatos das entrevistas se referem à alteridade existente entre o silencioso 

mundo submarino e o mundo da superfície. O curioso é que o mundo ao qual o ser humano 

não pertence, passa a ser a referência ideal ao ser constantemente comparado ao mundo 

estressante e ruidoso da superfície. 
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No fundo do mar não há competição, pode-se  experienciar a tri-dimensional sensação 

libertária de voar, e além de tudo, é lá o único lugar em que somente se ouve  a própria 

respiração. 

 A atenção total que uma experiência de fluxo exige, aliada aos momentos 

introspectivos que o indivíduo experimenta ao ouvir o silêncio, proporcionam uma real 

redução de tensão, estresse e esquecimento temporário da sua identidade na superfície.  O 

mergulho scuba supre a procura de liberdade e prazer presentes na vida pós-moderna.  

Vale a pena lembrar uma citação do Capitão Nemo, personagem de Julio Verne em 

20.000 léguas submarinas. Nemo significa em latim “ninguém”, ou ausência de identidade. 

Seu lema, mobilis in mobili, significa totalmente em movimento, livre, dono de si e do seu 

destino.   

 

O mar não pertence aos déspotas, em sua superfície os homens podem aplicar suas 

leis injustas, brigar, atacar uns aos outros e deixar-se levar por horrores eternos. 

Contudo, a dez metros abaixo do nível do mar, seu reinado cessa, sua influência se 

extingue e seu poder desaparece. [...] Viva no fundo do mar ! somente alí há 

independência,  somente alí sou realmente livre... 

 

 

 

Em que condições as experiências realizadas durante a prática do mergulho aparecem 

no cotidiano na superfície?  

 

O mergulho scuba  é gerador de confiança no próximo. Sua vida depende do outro. 

Coloca-se  a vida nas mãos de outra pessoa embaixo da água e na superfície isto também pode 

ocorrer. As pessoas passam a confiar mais no próximo. Quando o próximo é também um 

mergulhador a confiança é ainda maior. Os relatos do fortalecimento dos relacionamentos das 

duplas que são casadas “na vida da superfície” demonstram que o mergulho scuba pode servir 

como uma excelente terapia de casal, pois somente faz reforçar os votos de fidelidade e 

confiança em qualquer situação . 
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Parafraseando o relato do um mergulhador lido em um site de mergulho, “o mergulho 

ensina e reforça algo que é muito importante no caminho da vida: respeito. Por si mesmo e 

suas limitações, pelos outros, pela natureza” . 

Os mergulhadores passam a respeitar mais o timing dos outros. No mundo corrido 

contemporâneo, entender que cada  pessoa tem o seu próprio tempo particular, cheio de 

especificidades, é uma experiência engrandecedora, pois permite que se aprenda a ter 

paciência e  a não se   interferir nos limites dos outros,  respeitando-os. A paciência e a noção 

de limite proporcionam menor ansiedade, desta forma acaba-se por ter menos expectativas  e 

portanto, maior realização pessoal.    

A “scuba diver down” flag  hasteada em um barco é uma sinalização para outras 

embarcações que existem mergulhadores na água, portanto deve-se tomar cuidado ao se 

aproximar e manter a distância permitida.  A razão desta pequena bandeira vermelha com uma 

faixa transversal branca se multiplicar nos vidros dos automóveis em área urbana, a léguas de 

distância do mar, é tanto a auto-identificação para o praticante, motivo de orgulho e 

lembrança de momentos em seu outro mundo, como  também sua identificação para outros 

mergulhadores. O relato do mergulhador que, em dificuldades em uma  rodovia, faz um sinal 

característico de pedido de  ajuda quando no mar, é bem emblemático no que se refere a 

quanto a identidade de mergulhador passa a ser referência e aparece na vida  cotidiana.  

Finalmente, respondendo a pergunta de pesquisa: Em que condições os benefícios 

apresentados pelo consumo habitual do mergulho scuba impactam a construção identitária do 

praticante?    

Atividades de lazer que envolvem aventura enfatizam valores como a liberdade e 

independência, em detrimento de valores como sucesso, realização profissional e posse de 

bens materiais. Em sua prática, há uma procura consciente de satisfação através de emoções e 

fantasia.  O consumidor projeta o seu estilo de vida de forma a encontrar expectativas que vão 
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além de somente a posse e aquisição de bens materiais.  Procuram-se identidades sustentáveis 

e um sentido de vida que tenha presença a longo prazo. O consumo do mergulho scuba é 

usado como a ferramenta capaz de conseguir este objetivo. 

Situações circunstanciais que determinam o nascimento de pessoas em distintas 

situações sócio-econômicas depois prosseguem através da vida em escolhas baseadas em 

objetivos incertos e imposições não naturalizadas. Como resultado, muitas vezes se chega a 

uma  determinada  identidade mais por força das circunstâncias que por livre-arbítrio. Aliás, é 

muito raro a mudança de carreiras, status e identidade social após os primeiros anos de 

desempenho dos papéis profissionais na vida adulta.  

A prática do mergulho provê o encontro da sua identidade alternativa que passa a ser 

referencial. Esta identidade vivida em um mundo tranqüilo, pacífico, de liberdade,    agregada 

a  um sentimento de pertencimento a um grupo  e a um propósito de prazer declarado,  se 

transforma em um guia racional para comportamento e ação.   

A identidade de mergulhador basta como credencial de apresentação de qualquer 

pessoa. Os relatos de viagens de mergulho em que se passa dias embarcado com várias 

pessoas e ao final do período não se sabe suas profissões, seus nomes e suas identidades 

cotidianas são freqüentes. Somente o fato do ser mergulhador é suficiente, pois já cria a 

empatia necessária para a convivência em harmonia. A falta de curiosidade que os praticantes 

de mergulho têm na identidade usual do colega traduz com simplicidade o quanto a sua 

própria identidade de mergulhador basta, como referência.  

Alguns momentos experienciados pelos indivíduos são únicos, marcam suas histórias 

de vida e atuam na configuração de seus arranjos de compreensão do mundo, suas 

racionalidades e emoções. Os relatos  específicos de vários entrevistados demonstram que o 

mergulho scuba  é capaz  de colocá-los  frente a um novo universo, reconstruindo  e dando  
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novos formatos ao seu mundo da superfície a  partir dos novos relacionamentos desenvolvidos 

e das   habilidades  e desafios adquiridos.    

A condição de alteridade entre o mundo submarino e o cotidiano urbano, e o 

reconhecimento e admissão das diferenças destes dois mundos geram a constituição de  um 

mundo melhor, sem barulhos, sem estresse, sem competição. O mergulhador passa a se referir 

a este, como seu mundo ideal. O dualismo entre a alteridade e  a identidade usual se torna 

absoluto.  

 Ouvir o silencio cativa as pessoas, as leva a um estado de introspecção em que se 

aprende a esperar  que as coisas aconteçam em seu próprio tempo, independentemente da sua 

intervenção. Você é um observador de um mundo onde as coisas balançam em seu próprio 

ritmo e  não se pode interferir em nada,  não se podendo  nem falar.  

A lei do silêncio, neste caso, não é normativa nem coadjuvante, ela é a protagonista de 

um enredo dramático onde o antagonista é o mergulhador, onde o clímax acontece de maneira 

diferente em cada atuação e onde o desfecho e a catarse acontecem juntos a todos os seus 

companheiros, de volta ao barco, ao compartilhar os momentos únicos e relembrar os seres 

vistos em conjunto.  

Os praticantes regulares de mergulho scuba passam a  ter uma visão de mundo mais 

serena, tranqüila. Não há competição neste mundo submarino. A competição é deixada na 

superfície, junto ao estresse e aos problemas relacionados ao cotidiano.  

Essa falta de competividade de um esporte puramente contemplativo, leva a uma 

atribuição de significância tão grande às amizades que elas mesmas passam  a ter centralidade 

na construção da identidade dos praticantes, pois a oportunidade  de se conviver em uma 

comunidade onde há ajuda mútua constante  e  o altruísmo se constitui como condição sine 

qua non para a prática do esporte é rara.  
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A convivência neste grupo é diferenciada, pois as diferenças são enfrentadas com 

positividade e  as experiências dos outros  representam oportunidades de aprendizado e 

evolução pessoal.  

O consumo hedônico vem em primeiro plano e é o fator agregador de todos. As 

recordações dos  mergulhos feitos  e os mergulhos que se planeja fazer   passam a ser as 

referências cronológicas da sua vida.   

Cada mergulho é um mergulho diferente, e esse devir proporcionado pelo esporte 

revela que uma das metas claras nas vidas dos mergulhadores é a definição específica dos 

lugares onde ainda se vai  mergulhar.  

Neste grande mapa-múndi da pós-modernidade fragmentada, os praticantes de 

mergulho scuba sabem onde  desejam chegar. Esses objetivos claros ajudam a atribuir 

significados aos esforços da vida mundana da superfície, que pelo menos servem para 

financiar seus sonhos submarinos, ainda por se realizar. 

O pesquisador confirmou os estudos acadêmicos que apontavam os benefícios e 

impactos das experiências de fluxo,  do senso de communitas e  da evolução pessoal, 

relacionados à prática de esportes de aventura e à construção de identidade dos praticantes.   

Identificam-se dois benefícios adicionais, já discutidos anteriormente neste capítulo, 

que distinguem a prática do mergulho scuba , em particular, dos demais esportes de aventura 

e respondem sinergicamente a muitas das lacunas da vida fragmentada e das múltiplas 

referências da pós-modernidade.  

 

 1) A condição de alteridade do mundo submarino, tão distinta da identidade cotidiana, 

consegue atribuir significância extraordinária à pratica desta atividade. A identidade do 

esportista acaba sobressaindo-se à identidade cotidiana. 
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2) A peculiaridade da prática de dupla do mergulho potencializa o senso de 

communitas e consegue desenvolver nos praticantes uma confiança generalizada no próximo  

que, imbuída no contexto da construção identitária através dos vínculos estáveis e fidedignos 

que os conectam ao grupo, consegue servir como referência na definição de si mesmo. Desta 

forma, conforme afirma Bauman (2005, p. 74) chega-se a “essência da identidade, à resposta 

da pergunta „quem sou eu‟ ”.  

Ainda em relação à relevância do estudo, acredita-se  que a indústria de mergulho 

scuba e   de seu turismo especializado,  pode beneficiar-se dos resultados deste estudo ao:  

 

1) Posicionar-se não somente como uma indústria de lazer que proporciona momentos 

de entretenimento e relaxamento, mas incluir em sua estratégia de comunicação referências 

aos benefícios relacionados à evolução pessoal, fluxo e ao senso de communitas.   

 

2) Durante o treinamento para certificação de novos participantes, fazer referência à 

condição de alteridade, para alertar aos futuros mergulhadores algumas emoções e sensações 

relacionadas à mesma. Desta forma, acredita-se em um melhor gozo de seus benefícios com 

um  incentivo maior para  sua prática mais freqüente.  

 

3) Durante o treinamento e as operações de mergulho, observar e explicar a 

experiência de fluxo, e o seu relacionamento com o desenvolvimento de habilidades e 

estabelecimento de metas e desafios pessoais. Desta forma, a indústria se desenvolve e os 

praticantes conseguem viver suas vidas de forma mais plena e significante.   

 

4) Contribuir com a preparação de um material de venda de cursos e viagens 

direcionado ao público de profissionais liberais e executivos. Acredita-se que neste segmento 



 lxxxv 

de mercado, com demanda latente de escapismo, os benefícios causados pelas experiências de 

fluxo, senso de communita, podem ser extremamente impactantes e desta forma 

decididamente atrativos.   

 

5) Incentivar espaços e oportunidades de convivência entre mergulhadores como 

oportunidade de formação do senso de communitas fora da experiência de mergulho. 

Acredita-se que somente incentivando os relacionamentos entre o grupo, a demanda de novas 

experiências de mergulho scuba vai acabar surgindo.  

 

6) Verificou-se a reverência dada pelos entrevistados à “scuba diver down” flag. A 

indústria  de mergulho scuba  já percebe isto e atende  à demanda com itens diversos e 

especial atenção ao vestuário. O autor acredita que, caso as associações profissionais de 

mergulho decidam criar uma gradação relativa aos diversos níveis de mergulho, semelhante às 

existentes nas artes marciais, que identificasse por meio de símbolos cada nível em particular, 

e depois se produzisse itens com esses símbolos, para uso exclusivo dos indivíduos 

certificados em cada nível, a procura por cursos e a decorrente certificação em níveis mais 

avançados iria aumentar. A referida bandeira e sua significância para identificação de si 

mesmo e dos demais mostrou-se tão forte,  que essa estratégia talvez crie maior demanda por 

instrução e o decorrente desenvolvimento do mercado.    

 

Sugere-se como ampliação deste estudo, realizar-se uma pesquisa qualitativa 

utilizando grupos de discussão para investigar a sugestão acima, além de pesquisas 

semelhantes a  esta já realizada com populações  que vivem em um centro urbano com ainda 

mais estresse e competição como, acredita-se que  São Paulo seja, e  em um centro urbano 

com  menos competição e maior contato com a natureza como acredita-se que  Recife seja.   
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Como última sugestão e término deste capítulo, acredita-se ser relevante expandir o 

estudo para outras modalidades de  esportes que ainda  estejam na etapa de introdução do seu 

ciclo de vida,  e que envolvam fluxo e communitas. Há grande possibilidade que as chamadas 

corridas de aventura, em que equipes amadoras passam dias sem dormir, realizando 

canoagem, rappel, montanhismo, ciclismo e corrida seja um campo de pesquisa interessante e 

que possa agregar bastante ao campo  de estudo explorado neste trabalho.       
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ANEXO 1 

 

TÓPICO-GUIA DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

Abertura : Estou fazendo uma pesquisa de mestrado na área de marketing e gostaria de 

conversar com você sobre o seu relacionamento com a prática do mergulho. As informações 

que você disser aqui são confidenciais e seu nome não será revelado.  

 

 - Qual o seu nome, idade?   

 

 - É casado. Há quanto tempo ? Tem filhos ?   

 

 - Qual sua profissão?  

 

 - Se você tivesse que  se descrever em um classificados de encontros. Como você se 

descreveria em 20 palavras ?  

 

-  Você poderia descrever um típico dia de trabalho ? 

 

 - Você poderia descrever um dia ideal na sua vida, ex-trabalho ?   

 

-  Você tem que hobbies ?  

 

 - Você mergulha há quanto tempo? Quantos mergulhos já fez?  

 

 - Como você  procurou o mergulho ?  

 

 - Como você se sente ao mergulhar. Qual são as sensações ? E depois do mergulho,como 

você se sente quando está entre mergulhadores ?  

 

  - Você sente vontade de se especializar mais no mergulho. Até que nível ? Por que ? 

 

 -  Você usa roupas de mergulhador?  Tem decalque no carro ? Em que situações o mergulho 

aparece no seu cotidiano na superfície ?  
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  - Já viajou para onde para mergulhar?  Tem vontade de fazer outras viagens ?  

 

 - Você considera o mergulho um estilo de vida? Por que?  

 

 


