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RESUMO

A ludicidade pode ser compreendida ou até mesmo percebida, pela manifestação do sentimento de prazer, pelo estado de sentir-se bem ao 
fazer, desenvolver ou envolver-se em atividades que proporcionem sensações agradáveis e estimulantes, que podem ocorrer nos domínios físico, 
psíquico e emocional do desenvolvimento humano. Congruentemente, a Psicologia Positiva propõe uma visão singular de sujeito, priorizando a 
potencialidade de desenvolvimento de forças e virtudes e o bem-estar nos níveis psicológico, bio¬lógico e social. Assim, esses constructos podem 
ser importantes conhecimentos para o profissional de Educação Física que atua em atividades de recreação e lazer. Portanto, objetivou-se 
analisar a influência de atividades de recreação e lazer na percepção de afetos positivos e negativos em adultos, mais especificamente, as 
possíveis diferenças entre os participantes no relato de afetos positivos e negativos quanto à idade e ao sexo. A amostra foi composta por 40 
indivíduos, 65% (n=26) mulheres, com idade entre 17 a 66 anos, (media=37,1 anos; DP=10,7) sendo 27,5% (n=11) de 17 a 30 anos, 42,5% (n=17) 
de 31 a 40 anos e 30% (=12) de 41 a 66 anos. Os participantes responderam uma Escala de Afetos, que busca mensurar os níveis de afetos 
positivos e negativos presentes nos indivíduos. Esta escala contém vinte e oito sentenças que descrevem sentimentos e emoções passadas e 
presentes, dos quais quatorze são referentes aos afetos positivos e quatorze aos negativos, em uma escala tipo Likert, variando de 1 (nem um 
pouco) a 5 (muitíssimo). Assim, os participantes devem se avaliar de 1 a 5, de acordo com o quanto cada sentença descreve os sentimentos 
naquele momento. A avaliação foi realizada antes e depois dos indivíduos realizarem as atividades recreativas descritas na programação do clube. 
Os resultados encontrados no presente estudo indicaram reduções de afetos negativos (Pré=20; DP=7,33; Pós=16; DP=4,97) e aumento de afetos 
positivos (Pré=47; DP=11,31; Pós=58,5; DP=6,51). Conclui-se com o presente estudo que é possível identificar que as atividades recreativas 
podem ser uma forma de intervenção eficaz no aumento dos afetos positivos psicológicos.
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