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APRESENTAÇÃO 

 

O Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias do Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro é uma realização do 

LEPESPE (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte), sediado no 

Departamento de Educação Física, UNESP, campus de Rio Claro. 

Tem apoio do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias e do Departamento de Educação Física, do Instituto de Biociências - Rio Claro, 

de modo a garantir a infraestrutura necessária para um pleno desenvolvimento, além de contar 

com recursos humanos dos próprios membros deste Laboratório, nas pessoas dos graduandos, 

mestrandos e doutorandos. O mesmo iniciou-se em 2015, ocorrendo anualmente nas 

dependências da UNESP de Rio Claro. 

O LEPESPE é um laboratório credenciado na instituição e no CNPq, junto aos grupos 

de pesquisas e realiza suas reuniões semanalmente, nas dependências do IB. Os trabalhos de 

pesquisas são realizados nos espaços do laboratório, junto ao Departamento de Educação 

Física, ocupando espaço ideal para atender as necessidades dos jovens pesquisadores que 

compõem o grupo, da graduação à pós-graduação, passando pelos profissionais formados que 

por ali transitam. 

A seriedade e dedicação empregada na preparação de cada atividade é algo de muito 

importante e merece ser destacada, em especial por se tratar de um dos grandes congressos 

nacionais da área, cujo objetivo é ampliar horizontes do saber e promover os novos nomes da 

novíssima e atenta elite que formata a massa crítica da Psicologia do Esporte Brasileira e 

Internacional. Isto também nos remete a situações paradigmáticas que cobram retoques, 

aproximações e intervenções diante de grupos mais resistentes e pouco afeitos a mudanças. É 

o caminhar da Ciência que se faz presente. 
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A ADESÃO EM CORRIDAS DE RUA 

 
Sandra Cecília da Silva1, Juliana Louzada2, Marcos Oliveira dos Santos1, Cassio José Silva 

Almeida3, Flávio Rebustini1,4,5 

1 – Universidade Estácio 

2 – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília/SP 

3 - Centro das Faculdades Associadas de Ensino – Unifae 

4 – LEPESPE – Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte 

5 – Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP 

ceciliasandrasilva@gmail.com.br 

 

 

A corrida de rua vem ganhando significativo crescimento de praticantes na última década. 

Impulsionados pela facilidade de inserção e sem custos iniciais, vem sendo explorada por 

todo mercado e popularidade que envolve sua prática. Vide a expansão das assessorias de 

corrida. Essa adesão pode ser alimentada por uma série de fatores: promoção de saúde, 

modismo, socialização, benefícios estéticos, controle de estresse, competição são vários os 

fatores variáveis que impulsionam os frequentadores de ruas, parques, praias e academias de 

diversas cidades. O objetivo do trabalho foi conhecer os motivos da adesão crescente em 

corridas de rua atualmente por grande parte dos praticantes de esporte. Foi utilizado um 

questionário semi-estruturado. Participaram do estudo 30 pessoas com idade (37,06 + 9,54), 

sendo 14 mulheres e 16 homens. Em média praticam corrida há 5,56 + 5,25 anos. Os 

resultados apontaram como fonte primária para a prática as questões de saúde (70%), sendo 

que 75% dos homens e 64% das mulheres apontaram para esse quesito. Um dado que reforça 

a intensificação da prática nos últimos anos é o fato de que 81% dos participantes terem 

menos de 5 anos de prática de corrida de rua, contudo apenas 6 (20%) têm menos de 5 anos 

de prática de atividade física. Portanto, há a possibilidade de migração de outra modalidade 

ou permanecerem praticando outras modalidades. Isso é comprovado pelo fato de que 26 dos 

30 participantes praticam ou já praticaram outras modalidades. Apenas 1 participante apontou 

como motivo para a prática de corrida a competição. Um aspecto importante é que nenhum 

dos participantes disse que sua adesão foi por motivos estéticos. Outro aspecto que precisa ser 

explorado e não foi foco primário, é como para esse grupo os participantes lidam entre correr 

sozinho e em grupos e como isso afeta sua manutenção. Parece que a menção a motivação ser 

a saúde, de forma geral, é uma manifestação simplista ou da limitação das possibilidades do 

instrumento, o que conduz a eventual necessidade de estudos mais aprofundados com 

entrevistas em profundidade. Outra questão é saber como foi o ingresso nesse universo, se foi 

por estimulo próprio ou se foi levado por alguém. Ademais há inúmeras outras variáveis que 

precisam ser mapeadas em modelos mais complexos que nos permitam um melhor 

conhecimento dos participantes.  

 

Palavras-chave: Adesão, Motivos, Corrida, Psicologia do Esporte. 
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Introdução: Assim como na escola, o esporte e suas esferas também tem a abordagem de 

conteúdos necessários para o desenvolvimento do aprendiz. Isso ocorre tanto na educação 

física escolar, quanto na iniciação esportiva e no alto rendimento, mudando apenas sua 

funcionalidade, adequando-se ao contexto aplicado. Nesse processo, para melhor assimilação, 

é necessário por parte do professor, aumentar a atenção dos aprendizes. Porém, fatores 

internos e externos influenciam direta e indiretamente no processo pedagógico, sendo na 

grande maioria, prejudiciais aos aprendizes. Fatores como influência dos pais nas ações e 

escolhas dos filhos tanto durante a atividade quanto extra ambiente de treino/aula, pressões 

midiáticas, estresse, Burnout, postura do professor com o aluno/ atleta, motivação, contexto 

social, bases socioculturais dos jovens, volume de estímulos, relação com os companheiros de 

grupo, práticas somáticas, tempo de economia de energia, repetições, nível de ansiedade, má 

interpretação de situações de competição. Nesse cenário o psicólogo do esporte tem como 

finalidade trabalhar em conjunto com o técnico para gerir as individualidades do grupo, e suas 

questões psicológicas que são base para a melhora no nível de compreensão dos jovens. 

Objetivos: Este estudo tem como objetivo identificar os fatores que influenciam 

psicologicamente no processo pedagógico e entender a importância do psicólogo do esporte 

nesse contexto. Procedimentos Metodológicos: A pesquisa tem caráter quali-quantitativo, de 

natureza descritiva, utilizando análise documental. Como instrumento de coleta de dados, 

foram aplicados questionários com questões referentes à temática, onde participaram 3 atletas 

de futebol e 1 treinador. Resultados: Dos aspectos influenciadores elencados, o treinador não 

concordou apenas com Burnout e práticas somáticas. Já entre os atletas, motivação e 

repetições se mostraram presentes em todos os participantes. Sobre a importância do 

psicólogo, o treinador diz ser importante a atuação desse profissional não na montagem dos 

conteúdos, mas sim nas sessões de treinos e em reuniões, exercendo função multiprofissional, 

podendo corroborar na melhora do desempenho da equipe. Conclusão: Conclui-se que esses 

aspectos realmente podem influenciar na assimilação de conteúdo e a gestão deles é de suma 

importância. Devido a isso, se comprova a importância do psicólogo do esporte no processo, 

pois tem influencia no rendimento e outras influências importantes no processo de formação 

dos atletas. 
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O futebol, atividade esportiva de equipe, apresenta algumas características comuns a todos os 

esportes e algumas específicas. Das características comuns, pode-se observar o seu caráter 

recreativo e de competição. Atualmente, o futebol profissional é a chance de muitas crianças 

para alcançarem uma profissão – muitas vezes bem remunerada – e galgarem melhores 

posições na sociedade. Porém, esta trilha não deve ser seguida sozinho: é imprescindível a 

figura do treinador, aquele que vai preparar o jogador e a equipe fazendo com que o time 

alcance resultados e, logicamente, vitórias nos jogos que participa, nos diferentes níveis de 

competição. O objetivo geral deste estudo foi analisar as fontes primárias de pressão sobre o 

treinador de futebol. Para tanto foi desenvolvida uma entrevista semi-estruturada aplicada a 

15 treinadores de futebol que atuam nas categorias de base, todos com equipes masculinas. Os 

treinadores tinham em média 38 anos e atuavam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas por meio de smartphone ou Skype. As 

entrevistas duram cerca de 15 minutos. As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio 

da análise de conteúdo com as categorias emergindo das entrevistas, sem prévia definição. Os 

resultados apontaram especificamente para três fontes primárias de pressão: pressão por 

resultados, a gestão de pessoas e a instabilidade do cargo. Em um primeiro olhar, as três 

categorias estão conectadas. Evidentemente que os resultados estão conectados ao fato da 

instabilidade no cargo, bem como, ao estabelecimento de relações mais amenas ou mais 

turbulentas entre os componentes da equipe, que em um refluxo acarretará uma queda de 

desempenho. Aspecto ainda mais relevante é que todos os entrevistados apontaram que essa 

pressão afeta sua vida privada. Neste cenário é inviável uma gestão da equipe que não consiga 

considerar como fontes dessa gestão um cenário de fatores e relações complexas e 

multiníveis. Ainda mais preponderante é a necessidade do treinador de se preparar para além 

do domínio técnico, físico, tático, o que inclui uma formação mais aguda e a própria 

preparação para as questões psicológicas da equipe e as suas próprias. Assim possibilitando 

um melhor e efetivo manejo das relações intercondutais em suas equipes, até porque elas 

ultrapassam o ambiente esportivo. 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Futebol; Treinadores; Estresse. 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que 

acarreta em dificuldades na comunicação e interação social, e em habilidades para 

desenvolver, manter e compreender relacionamentos (MARTINS; LIMA, 2018). O presente 

estudo busca entender como é o trabalho do professor de Educação Física Escolas, que lida 

com alunos com TEA. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, do tipo 

estudo de caso. Participou do estudo uma professora de Educação Física, que leciona há sete 

anos em uma escola estadual de São Paulo, e há dois anos convive com um aluno com TEA. 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada, com perguntas 

sobre o comportamento do aluno, assiduidade e relação social no contexto das aulas de 

Educação Física. As respostas da professora indicaram que o aluno costuma faltar às aulas, 

por coincidir com sua rotina de atendimentos médicos. Além disso, de acordo com a 

professora, os alunos o recebem bem, sabendo e entendendo suas limitações. Desta forma, o 

aluno com TEA participa com todos das atividades propostas, porém tende a dispersar-se. 

Quando isto acontece, a professora declarou que costuma apresenta outra atividade, para que 

ele não fique isolado. Quando perguntada se ela possui boa relação com o aluno, a mesma 

relatou que sim, e que nesses dois anos de acompanhamento houve uma boa melhora em sua 

interação social. Perguntamos também se há uma ação interdisciplinar, e como resposta, 

obtivemos que, apesar de haver uma troca de informações entre os professores, não há uma 

grande interdisciplinaridade. Além disso, relatou que a escola possui uma sala de apoio 

pedagógico, que conta com uma profissional cuja função é auxiliar e orientar os professores. 

Por fim, sobre a relação com os pais, a professora relata que há um bom relacionamento entre 

escola e responsáveis, e que as partes procuram trabalhar juntas para garantir o bem-estar do 

aluno.  Dessa forma, conclui-se que, neste caso, com a presença de um aluno com TEA na 

aula de Educação Física, a professora necessita fazer algumas adaptações, mas que consegue 

alcançar os seus objetivos. A colaboração dos outros alunos é fundamental, além de destacar-

se também o papel crucial da interação entre escola, aluno e responsáveis. Por ser um estudo 

de caso, este estudo apresenta limitações, mas fornece bases para novos estudos na área.  
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Atualmente, acompanhamos inúmeros casos de esquemas de corrupção, dopagem e 

manipulações de resultados que são descobertas com frequência no Tênis. Em alguns países o 

jogo de apostas é permitido. Entretanto, no Brasil é considerada contraversão penal. Mesmo 

assim, muitas pessoas se aventuram nas apostas por site on-line. Essa conduta tem acarretado 

problemas gravíssimos na área desportiva (tênis). Onde atletas se deixam ser corrompidos 

pelo sistema antidesportivo de venda de resultados. Segundo órgãos responsáveis por 

fiscalizar combinações de venda de resultados no tênis, o Tênis e o segundo mais praticado 

por apostadores em casas e site de apostas, isto decorre da grande quantidade de torneios que 

ocorrem semanalmente pelos quatro cantos do mundo. A princípio a maior incidência para de 

venda e combinação de resultados está nos torneios de menor premiação os torneios Futures e 

Challengers. Estes torneios concentra uma imensa massa de jovens em transição do juvenil 

para profissional em busca do sonhado ponto do ranking ATP. O grande e atual problema é 

que a busca pelo tão sonhado ponto no ranking, vem fazendo atletas, técnicos e pais têm 

buscado outras formas de obter os pontos – combinando, comprando e vendendo os 

resultados. Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar o conhecimento dos 

treinadores de tênis sobre a venda, compra e combinação de resultados no Tênis. Foram 

realizadas entrevistas com 4 técnicos de tênis, 3 Brasileiros e 1 Britânico, todos exercem e/ou 

exerceram trabalhos com treinamento competitivo, todos possuem módulos de capacitação 

oferecida pela Confederação Brasileira de Tênis e alguns com experiência internacional, todos 

sexo masculino e com idade média de 40 anos. Para coleta de dados foram utilizados foi 

aplicado um questionário semi-estruturado e as entrevistas filmadas. Os dados analisados por 

meio de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa apontaram que todos os técnicos têm 

conhecimento sobre o assunto, de fato atletas estão vulneráveis e as ofertas são realizadas 

tanto pessoalmente e/ou por apps de mensagens. Dizem não concorda e não apoiam, porém 

relatam que já tiveram conhecimento de casos de amigos próximos, mas optaram por não 

intervir nestes casos. A maioria tem como explicação sobre o manejo ilícito que sofre o Tênis 

a falta de apoio aos jovens que estão em transição e valor da premiação dos torneios menores, 

citam que a premiação e baixa e o custo do atleta e alto e por este e outros motivos, levam ao 

atleta muitas das vezes aceitar propostas ilícitas. 
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Em tempos atuais, a notícia de jogadores identificados com a venda e/ou combinação de 

resultados no Tênis vem sendo repetitiva nas redes de comunicações sociais. A Unidade 

Integrada do Tênis (TIU) tem feito trabalho árduo para combater este ato ilegal e imoral, 

assim que constatado e identificado o culpado, é anunciado no site da TIU: com o nome do 

atleta, dados e qual pena de conduta lhe foi aplicada. Assim, o objetivo do estudo foi analisar 

e identificar a partir do relato dos atletas os motivos que os levaram a aceitar proposta e/ou 

ofertarem para ajustar o resultado dos jogos. Foram entrevistados 5 atletas, dentre estes um 

ex-atleta, todos competiram e/ou competem torneios ITF, Future e Challenger. Todos são 

naturais do Brasil, sendo que atualmente 3 residem e treinam no exterior, Espanha, Colômbia 

e Estados Unidos. Sendo que um destes atletas já atuou em torneio da ATP 250, além de bons 

resultados enquanto juvenil, em média têm 25 anos. A coleta foi feita por meio de um 

questionário semi-estruturado, máquina filmadora. Os dados foram analisados pela aplicada a 

análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa possibilitaram uma análise de como ocorrem 

as vendas de resultados no tênis. Além disso permitiu obter informações mais consistentes 

sobre como ocorre a abordagem dos aliciadores. Alguns atletas assumem que já sofreram 

abordagens de propostas para vender o jogo, e aceitaram, pois havia necessidade financeira. 

Outros dizem conhecer amigos que já sofreram, dentre estes a relato de ter recebido 

mensagem via aparelho telefônico de pessoas desconhecida, ou até mesmo propostas de pais 

de atleta. Grande parte dos entrevistados têm o conceito de que esta corrupção está presente 

no Tênis, pelo fato do alto gasto financeiro para se manter nos torneios, como passagem área, 

hospedagem, inscrições de torneios e alimentação. Na contramão, o retorno muitas das vezes 

não acontece e quando isto vem a acontecer, depende quase que exclusivamente das 

premiações. Porém, estes valores nos torneios menores não pagam se quer 50% dos custos de 

participação no próprio torneio. Há um ponto de vista generalizado dentre os entrevistados de 

não concordarem e não acham correto esse contexto sujo que está invadindo tênis. De forma 

conflituosa com a abordagem anterior, dizem não culpar o indivíduo que propõe as propostas 

e muito menos o atleta que aceita, fazem associações com poder financeiro, sonho e escolhas. 
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O Trauma Crânio-Encefálico (TCE) é considerado como maior responsável pelo alto índice 

de morbidade e sequelas. A rotina estressora, uso abusivo de substancias psicoativas e demais 

características individuais, assim como o local do trauma podem determinar a gravidade das 

sequelas que podem ser de ordem cognitiva, motora e física, causando grande impacto na 

saúde mental e rotina social do indivíduo. O esporte é uma ferramenta importante na 

reabilitação de pessoas deficientes, desempenhando também função social e de lazer, agindo 

como facilitador da integração social e ressignificação da identidade pessoal, além de 

propiciar prazer e aumento da qualidade de vida. O atletismo pode ser praticado por qualquer 

pessoa, porém cabe a equipe técnica observar a especificidade de cada pessoa para a escolha 

da modalidade, considerando as habilidades e limitações do paratleta. O objetivo do estudo foi 

comparar as demandas apresentadas por dois praticantes de atletismo. Os participantes tem 36 

e 30 anos, sofreram Traumatismo Cranioencefálico decorrente de acidentes sofridos em idade 

adulta, treinam e competem nas provas de arremesso de dardo, peso e disco em uma 

instituição de ensino do Alto Tietê. Foram realizados atendimentos individuais, com o 

objetivo de levantar possíveis demandas em comum dos atletas. Pode-se observar que ambos 

apresentaram demandas semelhantes, como rotina familiar, relacionamento amoroso, o TCE 

como uma oportunidade de sobrevivência, incentivo para o início da prática esportiva e 

utilização de medicamentos. Entretanto, notou-se que as temáticas envolvendo 

relacionamento com a Comissão Técnica e motivação para a permanência no esporte, 

apresentaram-se nos relatos, porém sob perspectivas diferentes enquanto um dos atletas 

relatou ter bom relacionamento com a comissão técnica, o outro afirmou ter conflitos e, com 

relação as motivações para permanecer no esporte um deles tinha como objetivo a reabilitação 

e inclusão, e o outro a possibilidade de receber benefícios econômicos. Diante dos resultados 

pode-se concluir que com objetivos para a prática esportiva distintos, as demandas 

apresentadas são similares, mesmo quando apresentadas sobre diferentes pontos de vista e 

compreensão. Supõe-se que a similaridade deve-se ao fato da semelhança das causas do TCE, 

e como para estes indivíduos o esporte apresentou-se como possibilidade de reestruturação e 

ressignificação de suas vidas. Evidencia-se a limitação deste trabalho visto que a literatura a 

cerca da temática é escassa, assim sugere-se mais pesquisas que visem compreender a função 

do esporte como instrumento de reabilitação e terapêutica em pessoas que apresentam 

qualquer tipo de deficiência. 
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O presente trabalho é um desdobramento do Estágio Supervisionado Básico desenvolvido em 

uma Universidade do interior de São Paulo junto a uma equipe de voleibol feminino infanto-

juvenil da cidade. Do que podemos ver até hoje, na literatura e na prática, identificamos que 

no esporte de alto rendimento há uma busca diária pelo desenvolvimento das potencialidades 

individuais e coletivas das atletas, o que leva a um cansaço físico e mental devido a grande 

demanda e cobrança da equipe técnica e de todas as outras partes do seu meio social e 

individual. O objetivo do estágio teve como foco o aprendizado prático, para identificar, 

planejar e aplicar intervenções psicológicas introdutórias de caráter informativo ou 

preventivo, direcionadas às demandas psicológicas identificadas e discutidas, a partir de uma 

leitura biopsicossocial do ser humano. A partir do estudo realizado com a equipe, para este 

trabalho optou-se por desenvolver uma análise do desempenho das atletas durantes quatro 

jogos, realizando scout de cada set. Resultaram em três tipos de gráficos (para cada set) que 

embasaram a comparação entre os sets e entre jogos. A equipe era composta por dezesseis 

atletas, sendo onze de outras regiões do Brasil e cinco da cidade local, todas com idade entre 

15 e 18 anos. A comissão técnica era composta por 5 membros, sendo o técnico, a assistente 

técnica, o preparador físico e dois auxiliares de educação física. A partir dos pontos de cada 

set e dos dados disponibilizadas pelos gráficos foram realizados apontamentos quanto a 

interação, competitividade, cooperação e desempenho durante cada set, observando a 

concentração das atletas e a transposição das práticas de treino para os jogos. Observou-se que 

houve oscilações no desempenho das atletas durante os jogos em momentos como: pontos 

consecutivos da equipe adversária e colocação da equipe adversária. Porém, aspectos como: 

distância da família, período escolar, idade e aspectos biológicos devem ser levados em 

consideração como possíveis fatores que influenciaram no desempenho das atletas. Por fim, a 

partir da análise dos dados, observou-se que a preparação psicológica das atletas deve ser um 

aspecto a ser trabalho juntamente com a preparação física, direcionando trabalhos 

interventivos como motivação, concentração, confiança, atenção, coesão grupal e trabalho em 

equipe. 
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Utilizou-se o modelo quadrifásico proposto por Lipp, que define estresse como uma reação 

dos indivíduos a estímulos ambientais, desencadeando mudanças psicofisiológicas, dividas 

em “Fase de Alerta”, considerada essencial, pois o organismo desenvolve mecanismo de luta; 

“Fase de Resistência”, aumenta a sensação de cansaço, pois o indivíduo procura estabelecer a 

homeostase; “Fase de Quase-Exaustão”, causa dificuldade na realização de tarefas de maneira 

adequada; e “Fase de Exaustão” o organismo não possui energia, ocasionando tamanha fadiga 

que o indivíduo não consegue realizar suas tarefas. O objetivo deste estudo foi identificar o 

nível de estresse em atletas de surfe competidores e não competidores. Foram avaliados três 

praticantes não competidores e sete atletas competidores em nível regional, nacional e 

internacional, foi aplicado o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). 

Os atletas apresentavam idade entre 18 e 40 anos do sexo masculino, 60% se declararam 

brancos, 100% no grupo de competidores apresentavam escolaridade de ensino médio 

completo e 100% dos não competidores ensino superior completo. No que refere-se a rotina 

de treino entre os competidores 71% treinam de cinco a sete vezes por semana e 71% não 

consideram-se estressados, já os não competidores 33% treinam uma vez na semana e 67% 

duas vezes, 67% consideram-se estressado. Em relação ao estresse entre os não competidores 

67% apresentaram estresse na fase de resistência com predominância de sintomas 

psicológicos e os demais 33% não apresentavam estresse. Entre os competidores, os dados 

foram coletados na fase pré-competitiva e observou-se que 14% apresentaram estresse na fase 

de resistência com predominância de sintomas físicos e 14% apresentaram sintomas 

correspondentes à fase de resistência com ambos os sintomas, porém 71% dos atletas não 

apresentaram níveis de estresse. Esperava-se que os atletas em pré-competição apresentassem 

níveis de estresse correspondente a Fase de Alerta considerando-se a fase da aplicação, sendo 

que níveis mínimos de estresse auxiliam no processo de ativação. Supõe-se que a ausência de 

estresse está relacionada à compreensão do surfe como estilo de vida, entretanto, hipotetiza-se 

que os não competidores apresentaram altos níveis de estresse em razão de outros agentes 

estressores, tendo em vista que os mesmos têm como profissão outras atividades e praticam o 

surfe como atividade de lazer. Vale ressaltar a importância de novos estudos acerca do tema e 

a utilização de instrumentos para atletas, tendo em vista que a maior parte destes são criados 

com base na população geral.    
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A ansiedade é caracterizada como uma apreensão que pode vir associada a componentes 

cognitivos e somáticos. Ao analisar a ansiedade de maneira diversificada, sob a ótica da 

Teoria Bioecológica, assume-se que o processo de desenvolvimento humano é contínuo e 

modifica as características biopsicológicas dos seres humanos, assim como seus 

comportamentos no grupo e gerações. O objetivo deste trabalho foi investigar os níveis de 

ansiedade pré-competitiva de atletas universitários sob a ótica da Teoria Bioecológica. 

Participaram 41 atletas da UFLA de ambos os sexos, praticantes de Handebol, Futsal ou 

Voleibol. A média de idade foi 22,10 (±3,42) anos. Foram utilizados o questionário de 

descrição da amostra e o questionário de ansiedade pré-competitiva - CSAI-2R. De acordo 

com os resultados o tempo de prática dos atletas das modalidades avaliadas foi em média de 

11 a 15 anos e a frequência de treinamento foi de 2 a 3 vezes por semana. Em relação à 

percepção da ansiedade, os atletas de futsal se mostraram mais ansiosos antes da competição. 

Nos resultados das análises do CSAI-2R entre grupos, os atletas de Voleibol apresentaram 

baixa autoconfiança e valores superiores de ansiedade (cognitiva e somática) comparados aos 

demais atletas. Em relação as análises intragrupo, observou-se que os atletas de Futsal 

apresentaram valores elevados de autoconfiança, corroborando com as análises entre grupos. 

Somado a isso, o grupo de Voleibol apresentou valores superiores de ansiedade, também 

corroborando com as análises entre grupos e que os atletas de Handebol apresentam baixa 

ansiedade somática. Nas análises entre grupos os atletas masculinos apresentaram valores 

superiores de autoconfiança e as mulheres de ansiedade somática. Em relação as análises 

intragrupo, pode observar que as mulheres não apresentaram diferença significante entre os 

valores de ansiedade e autoconfiança. Em contrapartida, os homens apresentam valores 

superiores de autoconfiança, em relação a ansiedade. Ao explicar os resultados em relação à 

Teoria Bioecológica, os atletas souberam utilizar os recursos em relação ao processo, pessoa, 

contexto e tempo, principalmente os do Futsal que apresentaram valores mais elevados de 

autoconfiança. Essa relação pode ser feita, pois, os atletas apresentaram maior percepção de 

ansiedade pré competição, assim, estes sentiram necessidade de superar os desafios para 

alcançar bons resultados. Conclui-se que analisar a ansiedade sob a ótica da Teoria 

Bioecológica é importante, pois nesta teoria vários fatores são levados em consideração na 

análise, não apenas o indivíduo, mas todo processo de desenvolvimento do mesmo e suas 

interações com o meio. 
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Se apresentando como um novo modelo de treinamento, o CrossFit® é uma modalidade 

esportiva caracterizada pela realização de exercícios funcionais, constantemente variados, em 

alta intensidade; possui em suas sessões de treinamento vários padrões de movimentos do 

treinamento esportivo, dentre eles o Arranco. O Arranco é caracterizado por levantar o halter, 

conjunto de barra com anilhas de peso, para cima da cabeça em apenas um movimento, 

recepcionando-a em pé ou com agachamento completo. O presente estudo possui 

características da pesquisa descritiva, e teve como objetivo analisar a técnica de execução do 

Arranco em vídeos de competidores do CrossFit® Games 2017. Foram selecionados os cinco 

melhores atletas (homem e mulher) a partir do ranking presente no site oficial da CrossFit®, 

participantes do respectivo campeonato CrossFit® Games 2017. O vídeo analisado estava 

livre para acesso na rede YouTube® a partir da busca com os descritores “The Crossfit 

Games 2017 - Individual 1RM Snatch”. Apenas a maior carga levantada de maneira bem-

sucedida foi avaliada a partir de um checklist baseado na descrição do movimento do 

Arranco, apresentada por Drechsler (1998). No instrumento foi utilizado uma escala do tipo 

Likert de cinco pontos (LIKERT, 1932), adjetivando a técnica do levantamento em suas fases, 

variando de péssimo (1) até ótimo (5). Houve preferência pela técnica da saída dinâmica na 

posição inicial em sete dos dez atletas, com pouca alteração no padrão, mas faltando pré 

tensão em cinco atletas, sendo quatro deles, mulheres. Na fase da primeira puxada, a perda de 

inclinação do tronco se fez presente, tendo apenas duas mulheres com ótima execução 

segundo o autor, fator que pode ter influenciado diretamente na fase de transição, observando 

um padrão onde a barra fica levemente afastada com manutenção do centro de gravidade do 

atleta à frente. A segunda puxada, fase de maior produção de potência, apresentou pouca 

alteração do padrão, tendo apenas um atleta homem regular. O deslize, mesmo com poucas 

alterações, foi uma fase de grande influência na recepção e recuperação, onde se pôde 

observar como principais “problemas” um grande número de valgo de joelhos, perda da 

postura do tronco e desequilíbrios, tendo apenas um atleta homem classificado como ótimo 

(DRECHSLER, 1998). Como considerações finais, o instrumento utilizado para a 

classificação se mostrou eficiente e o objetivo do estudo foi alcançado, entretanto, indica-se 

para pesquisas futuras um checklist mais detalhado e uma escala do tipo Likert com maior 

amplitude.  
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A Paralisia Cerebral Congênita pode ser resultante de anoxia perinatal e causa lesões 

cerebrais, podendo afetar o desenvolvimento motor e cognitivo, resultando em anomalias na 

fala, postura, equilíbrio, coordenação, entre outras. Embora inicialmente criado para 

reabilitação, o esporte adaptado possui enfoque de alto rendimento, mas seja qual for o 

objetivo possibilita à pessoa deficiente aumento da autoestima, melhoria de aspectos 

psicológicos sociais e maior independência. Considerado um esporte basal, o atletismo 

contribui para o desenvolvimento de habilidades físicas e sociais, assim suas regras foram 

adaptadas para as necessidades dos deficientes que são subdivididos de acordo com suas 

limitações. A atuação do psicólogo do esporte tem papel fundamental no desenvolvimento de 

um paratleta, cabendo ao profissional considerar em sua atuação além das variáveis comuns 

ao esporte, as especificidades das deficiências em seus diferentes níveis. Objetivou-se com 

este estudo identificar a demanda de um paratleta atuante na modalidade de atletismo das 

provas de arremesso de dardo, disco e peso, portador de Paralisia Cerebral Diplégica 

Congênita. Para análise de dados utilizou-se relatos de atendimentos individuais no primeiro 

semestre de 2018. Considerando que em cada atendimento foi abordado mais de um assunto, 

verificou-se que em quatro atendimentos a vida pessoal foi a demanda predominante, em que 

sobressaíram aspectos como a vida amorosa e a rotina de festas. A carreira profissional foi 

citada em três atendimentos constatando que embora haja a intenção de obtenção de renda 

através do esporte, a profissão tradicional é prioridade. Os temas referentes à carreira 

desportiva abordados nos quatro atendimentos foram dificuldade de adequação a rotina de 

treino, alcance de índice e dificuldades de relacionamento com a comissão técnica. Pode-se 

concluir que em ambientes nos quais o paradesporto não seja praticado com finalidade de alto 

rendimento, a presença de um profissional em Psicologia do Esporte torna-se fundamental, 

uma vez que além das demandas encontradas em uma equipe de desporto convencional e de 

alto rendimento, a equipe esbarra em questões outras, associadas a déficits e limitações 

próprios à deficiência do atleta. Verificou-se a necessidade do desenvolvimento do esporte 

como alto rendimento, no que se refere ao atleta e à comissão técnica. Entretanto, observa-se 

a partir dos relatos que há pouca compreensão por parte do atleta sobre as responsabilidades 

atreladas ao desempenho de tal função. Pode-se associar esse fator aos aspectos da vida 

pessoal e à importância da vida profissional em outro contexto que não no desporto. 
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A ansiedade continua sendo uma das variáveis emocionas mais importantes e estudas na 

psicologia do esporte. Contudo, até então, um dos instrumentos mais utilizados no mundo não 

tinha sua versão para o Brasil. Além disso, são poucos os estudos sistematizados e 

longitudinais sobre como os níveis de ansiedade oscilam nos atletas ao longo do seu período 

de preparação. Nesse primeiro estudo o objetivo foi analisar os resultados das dimensões da 

Escala de Ansiedade no Esporte (SAS 2) nos atletas brasileiros. Para o estudo o SAS 2 foi 

aplicado a 70 atletas (34,27 + 12,81 anos), sendo 33 mulheres (31,45 + 9,26) e 37 homens 

(37,42 + 15,42).  O SAS 2 é composto por 15 itens divididos em 3 dimensões com 5 item em 

cada: Somática, Preocupação e Concentração/Disruptura. A análise de dados utilizou-se 

estatística descritivas e utilizou-se de uma análise multivariada entre as dimensões para 

avaliar a diferença da variância das médias com post hoc test de Bonferroni. Os resultados 

apontaram que a dimensão “Somática” teve média de 2,98 + 3,15, a dimensão “Preocupação” 

obteve média de 10,50 + 3,17 e a dimensão “Concentração/Disruptura” teve média de 8,71 + 

3,15. Os resultados da análise de variância apontaram um modelo com o Lambda de Wilks = 

6,14; F (2,68) = 21,39; p < 0,001, eta parcial2 = 0,38, o teste de Mauchly (2) = 0,99; p = 0,71. As 

dimensões apresentaram F (1, 69) = 759,86, p < 0,001 e eta parcial2 = 0,91. O post hoc test 

confirmou diferença na variância das médias do Fator “Preocupação” para as outras duas 

dimensões “Somático” e “Concentração/Disruptura” com p < 0,001. Os resultados apontam 

para um maior nível da ansiedade “Preocupação” que está associada a cognição. Os resultados 

da dimensão “somática” (t(69) = - 2,69; p = 0,009) e “concentração/disruptura” (t(69)  = - 3,25; 

p = ,0002) ficaram abaixo da média esperada, enquanto a dimensão “preocupação” (t(69) = 

1,31; p = 0,19) não se diferenciou da média esperada. Não parece ser possível afirmar que os 

níveis de ansiedade, preliminarmente, possam ser considerados elevados, já que, ou se 

posicionaram na média esperada ou abaixo dela. É fundamental a ampliação do estudo tanto 

populacional quanto das variáveis que podem ter ou sofrer efeito da ansiedade. 
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O assédio sexual no esporte e no mundo vem sendo objeto de estudo que demanda um 

aprofundamento maior por conta das manifestações e exposições cada vez mais recorrentes no 

contexto atual. Dessa forma o objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise de conteúdo 

sobre a reportagem do Fantástico sobre o caso de assédio sexual na ginástica artística. Para 

tanto adotou-se como método a análise de conteúdo. A análise foi realizada por 7 

pesquisadores de forma independente, que foi sintetizada e sumarizada a partir dos atores. Os 

resultados apontaram para categorias de atores centrais: a) Família dos atletas – A ausência 

dos pais e a falta de responsabilidade durante todo o processo de aprendizado e vivência do 

filho dentro do esporte são recorrentes e questionáveis; b) Treinadores e profissionais – a 

reportagem buscou um treinador brasileiro nos Estados Unidos para fortalecer o discurso. 

Nenhum dos treinadores ou gestores brasileiros corroborou com o apontamento da reportagem 

e do atleta. Quando a Supervisora é questionada e ela disse que não sabia de nenhum feito de 

Fernando. A reportagem continua com, “MAS, a supervisora disse que os meninos faziam 

brincadeira sobre o assunto”. No mesmo cenário emerge a fala da psicóloga da equipe que 

não confirma a fala do acusador, que havia dito que tinha contado à ela em um dos 

atendimentos; c) 3 – Jornalistas / Imprensa - A reportagem prossegue com auto enaltecendo, 

ela mesma enfatizando a verdade e o aprofundamento da situação: “Foram 4 meses de 

investigação”, tomando para si a verdade absoluta e apurada dos fatos. Tal reportagem exibida 

no horário nobre tem um efeito devastador sobre um público; d) 4 - Os próprios atletas / 

acusadores - O próximo é uma vítima de 12 anos que relata que o treinador pedia para ver o 

órgão sexual das crianças durante os testes físicos “precisava ver o tamanho do órgão pra 

poder ver o tipo de treino que iria passar”. Outro aspecto é a fala de que não se poderia por 

pressão numa criança de 10/11 anos. Mas o contexto da ginástica e o estado de alta 

competição em idades pré-adolescentes e adolescente não é de ciência dos que colocam seus 

filhos ou dos próprios filhos? Em diversos momentos da reportagem lacunas no discurso não 

são preenchidas. E objetivo não é atestar a veracidade dos fatos, e sim, a narrativa. Em vários 

momentos as falas de participantes, principalmente dos profissionais, são ignoradas ou 

subestimadas.  
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A natação oferece diversos benefícios para atletas convencionais e não convencionais, devido 

a efetuação de movimentos com o corpo na água, proporcionando um desenvolvimento de 

coordenação motora, condicionamento aeróbio, reduzindo a espasticidade e levando a 

vantagens no processo de reabilitação, com valor terapêutico, recreativo e social. Este estudo 

teve como objetivo analisar produções científicas sobre natação na base de dados Scielo do 

Brasil. Para coleta do material foi utilizado o descritor natação no período de 2009 a 2018. 

Foram encontradas 307 publicações, sendo excluídos 186 estudos cujo tema não estava 

relacionado com natação e/ou natação adaptada, 28 artigos por terem mais de dez anos de 

publicação e 19 realizados com animais, totalizando 74 artigos para análise. Quanto ao ano de 

publicação, foram analisados artigos publicados a partir de 2009 até 2018, sendo que 9,46% 

são de 2009, 10,81% de 2010, 8,11% de 2011, 14,86% de 2012, 6,76% de 2013, 9,46% de 

2014, 13,51% de 2015, 9,46% de 2016, 9,46% de 2017 e 8,11% de 2018. No total são 338 

autores, sendo que os pesquisadores homens apresentaram em maioria com 66,86% e as 

mulheres com 33,14%. Em relação a área de estudo, 61,33% dos artigos são da Educação 

Física, 28% Medicina, 5,33% Fisioterapia, 2,67% Psicologia e 2,67% Nutrição. Os temas 

mais pesquisados são diversificados, entretanto na Educação Física, há mais pesquisas sobre 

as modalidades da natação. Referente a análise de dados, 81,08% são quantitativas, 10,81% 

mistas e 8,11% qualitativas. É possível concluir que 2012 foi o ano com maior número de 

pesquisas voltadas para o tema, com pesquisadores do sexo masculino sobrepostos ao 

feminino. A área que mais realizou pesquisas sobre natação foi Educação física, e os aspectos 

psicológicos não são de interesses dos pesquisadores, ficando em último lugar, sendo as 

pesquisas mais quantitativas. 
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O atletismo paraolímpico é praticado por indivíduos com deficiências físicas e/ou intelectuais. 

Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no 

masculino. Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência 

constatado pela classificação funcional. O objetivo desta pesquisa foi analisar as produções 

científicas sobre atletismo e paratletismo na última década (2008 a 2018) na base de dados 

Google Acadêmico. Buscou-se artigos com os descritores atletismo e paratletismo. Foram 

encontrados no total 48020 artigos, destes 4800 eram apenas citações, 200 patentes, 22903 

estavam em outro idioma, 16820 artigos eram publicações com mais de dez anos e 16800 

foram desconsiderados devido aos critérios de exclusão de não ter relação com atletismo ou 

paratletismo, materiais indisponíveis na íntegra ou que não fossem artigos científicos. 

Totalizando, assim, 20 artigos para serem analisados a contemplar os objetivos específicos 

desta pesquisa que se propôs a verificar qual o ano de publicação, gênero dos autores, campo 

de estudo, tipo de pesquisa, delineamento e análise utilizada. Referente ao ano de publicação, 

foi possível verificar que o ano com maior concentração foi o de 2011, no qual foram 

publicados 4 artigos (20%), 2008 e 2009 obtiveram 10,53% cada, 2010, 2012 e 2013 

apresentaram 15,79% cada, 2014 e 2016 foram os anos com menor publicação (5,26%).  Em 

relação a autoria foram encontrados 59 autores no total, sendo uma média de três autores por 

artigo, quanto ao gênero 52,54% são homens e 47,46% mulheres. Os campos de estudos 

encontrados foram ao todo 4, sendo Educação Física 75%, Psicologia com 20%, Fisioterapia e 

campos diversificados com 5%. Em relação ao delineamento e o tipo de pesquisa, constatou-

se que 95% dos artigos são pesquisas empíricas e mais da metade (95%) são pesquisas de 

caráter descritivo, no que se refere a análise de dados, 52,63% são pesquisas quantitativas e 

47,36% são consideradas pesquisas qualitativas. Conclui-se que as publicações apresentaram 

uma queda nos últimos anos analisados, havendo uma predominância do gênero masculino 

nas autorias, entretanto, há um equilíbrio enquanto os tipos de análises dos artigos. A 

Educação Física apresenta-se como a maior produtora, mas a produção ainda é baixa, visto 

que foram encontrados apenas 20 artigos para a análise. 
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A Tríade Sombria da Personalidade (Dark Triad) é composta por três construtos, a psicopatia, 

o maquiavelismo e o narcisismo. O primeiro retrata característica como baixa empatia, 

comportamentos impulsivos e antissociais; o segundo retrata comportamentos de manipulação 

e estratégicos, além de insensibilidade com outros e o último construto, retrata 

comportamentos caracterizados pelo senso de grandiosidade e superioridade, assim como 

certa dominância e egoísmo. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise das publicações 

realizadas na plataforma online Twitter, pelo jogador de futebol Neymar Júnior e relacioná-las 

com a Tríade Sombria. Esta pesquisa utilizou um método qualitativo, com técnicas da 

netnografia para realizar uma análise do conteúdo online. O primeiro passo do estudo foi uma 

coleta de dados na plataforma, de modo que, todas as publicações realizadas pelo jogador 

dentro do período de cinco meses (20 de março a 20 de agosto de 2018) foram transferidas 

para um banco de dados, após o processo de transferência foram buscadas palavras-chave, que 

pudessem ter alguma relação com alguns dos três construtos apresentados anteriormente. 

Fizeram parte dos critérios de exclusão publicações que tinham como objetivo a propaganda 

de alguma marca e retweets (publicações na qual o usuário repassa uma informação em seu 

perfil feita por outro usuário), foram encontradas onze publicações que apresentavam 

conteúdos do próprio jogador, no período estabelecido. Quatro das publicações apresentam 

conteúdo que poderia ser considerado narcísico, como “porque quando eu fico de pé, parça, o 

Brasil inteiro levanta comigo.”; “Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode 

continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé.” e 

“Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem!”. Apenas uma 

das publicações foi identificada pelos autores como possuindo conteúdo maquiavélico, a 

saber, “Vocês vão ter que me engolir, grande frase!” e nenhuma das publicações foi 

considerada de cunho psicopática. Uma das preocupações atuais dos indivíduos, diz respeito a 

maneira como eles se comportam na internet e como comentários podem ser mal interpretados 

ou distorcidos. Este estudo visou identificar características iniciais sobre esta temática, visto 

que, jogadores são indivíduos visados em nossa sociedade e seus comportamentos públicos 

podem influenciar outras gerações. 

 

Palavras-chave: Futebol; Narcisismo; Mídia. 
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Introdução: A reclusão esportiva foi criada para que atletas consigam estar focados no 

próximo jogo ou competição, buscando excluir/evitar contatos com interferências externas 

que possam gerar alterações no foco, atenção e concentração, fatores que acarretam em queda 

de desempenho esportivo. Muitos treinadores defendem a utilização de tal ambiente, enquanto 

atletas questionam se realmente seria necessário ou se é apenas um fator relacionado à 

modelagem social. Com isso, é interessante que se analise a visão de técnicos esportivos 

acerca da utilização ou não desse ambiente, desvelando as possíveis vantagens e/ou 

desvantagens do mesmo. Objetivo: Desta forma, o objetivo da presente pesquisa foi verificar 

a opinião de treinadores sobre o ambiente de reclusão esportiva. Procedimentos 

Metodológicos: A pesquisa possui caráter descritivo, sendo quali-quantitativa. A amostra foi 

composta por 9 treinadores de equipes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aplicou-se uma 

entrevista estruturada, desenvolvidos para a finalidade desta pesquisa. Para a análise dos 

dados obtidos, foram feitas categorizações a partir da análise do conteúdo das respostas, 

apresentando os valores em porcentagens. Resultados e Discussão: Desta forma, os técnicos 

esportivos destacaram que o ambiente de reclusão é extremamente importante para o aumento 

do foco e da concentração (34%), enquanto outros ressaltaram a relevância de tal ambiente 

para melhores condições de repouso (22%) e alimentação (22%) do atleta. Ainda constatou-se 

que 11% indicou melhora na coesão grupal, outros 11% relataram que a vivência da reclusão 

é uma preparação para a categoria profissional. Além disso, alguns tocaram no ponto da 

utilização dos celulares (smartphones) durante o período de reclusão, sendo que a amostra 

indicou opiniões bem dividas, com 28% sugerindo a restrição do uso desses aparelhos, por 

conta do desvio de foco e atenção, enquanto 27% indicou ser favorável a utilização, porém 

com regras a serem seguidas. 18% relata que é favorável aos aspectos psicológicos por 

aumentar o contato com a família, 9% diz que esse contato é excessivo, prejudicando os 

atletas, outros 9% falam sobre a melhora do tempo ocioso e mais 9% indica liberação do uso, 

pois visa maior autonomia dos atletas.  Considerações Finais: É nítido que o ambiente de 

reclusão ainda gera polêmica sobre sua eficácia, porém, a maior parte dos treinadores acredita 

que corrobora na concentração e foco para partidas e competições. Somado a isso, o fato da 

utilização dos aparatos tecnológicos atuais, precisa ser melhor compreendido, pois são 

ferramentas que podem ser positivas ou negativas, dependendo do uso realizado.  

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Estados Emocionais; Coesão; Futebol. 
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Introdução: A prática de exercícios físicos impacta positivamente em diversos aspectos da 

vida cotidiana dos indivíduos. A motivação para prática de exercícios é um fator que pode 

contribuir para consolidação desse comportamento e, portanto, deve ser avaliada e para tanto, 

pode-se utilizar instrumentos psicométricos. Objetivo: estimar as propriedades psicométricas 

do Questionário de Motivação para o Exercício – 2 (EMI-2) quando aplicado a estudantes de 

Farmácia-Bioquímica. Metodologia: Participaram do estudo 220 estudantes (idade: 

média=20,86; desvio-padrão=2,61 anos). Utilizou-se o EMI-2 composto por 51 itens 

distribuídos em 14 fatores de primeira ordem e 5 de segunda ordem (psicológico, interpessoal, 

saúde, corporal e físico). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir do peso e 

altura referidos para classificar o estado nutricional. Realizou-se análise fatorial confirmatória 

(AFC). Os índices razão de qui-quadrado pelos graus de liberdade (χ2/gl), Comparative Fit 

Index (CFI), Normed Fit Index (NFI) e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

foram utilizados para avaliar o ajustamento do modelo, considerado adequado se os pesos 

fatoriais () ≥0,50; 2/gl ≤2,0; CFI≥0,90; NFI≥0,80 e RMSEA≤0,10. Resultados: Entre os 

participantes, 80,0% (n=176) eram do sexo feminino e 44,7% relataram praticar exercícios 

físicos. Quanto ao estado nutricional 7,3% foram classificados como baixo peso, 66,1% como 

eutrofia, 21,1% sobrepeso e 5,5% obesidade. O ajustamento do EMI-2 aos dados foi 

considerado adequado (=0,56-0,97; 2/gl=1,502; CFI=0,996; NFI=0,995 e RMSEA=0,048). 

Conclusão: O modelo fatorial do EMI-2 se ajustou à amostra de estudantes de Farmácia-

Bioquímica e, portanto, os protocolos de saúde podem considerar a utilização desse 

instrumento para avaliar a motivação para a prática de exercícios físicos.  
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A ansiedade e a depressão têm aumentado sua incidência no Brasil e possuem grande 

influência na vida de indivíduos idosos, especialmente naqueles portadores de doenças 

crônicas. O número de idosos e a taxa de doenças crônicas também tiveram seus valores 

aumentados nos últimos anos, devido ao envelhecimento populacional pelo qual o país esta 

passando e ao aumento da prevalência de doenças crônicas advindo dos avanços da medicina 

e do aumento da expectativa de vida. Os problemas emocionais são fatores preditores para a 

diminuição do convívio social e para a maior limitação da capacidade funcional. Por outro 

lado, a atividade física ao ar livre e com companhia, como a caminhada recreativa por 

exemplo, tem se mostrado benéfica na redução da ansiedade e da depressão, ou seja, 

proporcionando melhora da saúde mental e de seus aspectos emocionais e também melhora da 

saúde física. O seguinte estudo buscou verificar se a duração da caminhada recreativa 

influencia na qualidade de vida de indivíduos idosos com osteoartrite de joelho nos domínios 

relacionados à saúde física e problemas emocionais do questionário SF-36. Foram avaliados 

174 idosos, com média de 68 anos de idade, residentes da cidade de Amparo, participantes do 

programa saúde da família e já praticantes de caminhada recreativa, em três domínios do SF-

36 que referem-se a presença de ansiedade e sintomas depressivos interfirindo nas atividades 

cotidianas e no convívio social nas últimas quatro semanas. Além disso, os idosos foram 

questionados quanto ao tempo semanal de prática de caminhada recreativa baseado na última 

semana. 48,2% dos idosos não apresentaram nenhuma queixa e praticavam em média cinco 

horas e vinte minutos semanais de caminhada recreativa. Já os idosos que pontuaram no 

questionário (em uma ou mais questões) contabilizaram 51,8% da amostra total, sugerindo 

pior qualidade de vida no aspecto social devido à problemas emocionais, entrentanto, 

praticavam em média quatro horas de caminhada recreativa por semana, uma hora e vinte 

minutos a menos do que o grupo que não pontuou no questionário. Estes resultados sugerem 

que o tempo de duração da caminhada recreativa pode ser um fator relevante para a saúde 

emocional de idosos com osteoartrite de joelho, entretanto por ser um estudo trasnversal, 

sugere que mais estudos sejam feitos nesse sentido. 
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Ansiedade pode ser compreendida como um dos fatores que influencia o desempenho dos 

atletas, sendo essa influência, muitas vezes, negativa para o desempenho do atleta. Assim, o 

trabalho teve como objetivo avaliar a ansiedade pré-competitiva em atletas da categoria de 

base do Basquetebol antes de um jogo oficial da Federação Paulista de Basquetebol. O estudo 

contou com a participação de 25 adolescentes do sexo masculino, federados, com idades entre 

13 e 14 anos. Os participantes responderam a um questionário de versão brasileira reduzida do 

CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory), denominada de CSAI-2R. Este é um 

instrumento constituído por 17 itens, que medem três subescalas: ansiedade cognitiva (itens 2, 

5, 8, 11 e 14), ansiedade somática (itens 1, 4, 6, 9, 12, 15 e 17) e autoconfiança (itens 3, 7, 10, 

13 e 16). Além disso, essas subescalas podem ser avaliadas de acordo com as dimensões: 

intensidade, frequência e direção. Os itens foram respondidos de acordo com uma escala do 

tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 (nada) a 4 (muito). Para calcular o escore de cada 

dimensão deve-se somar as respostas dos itens de cada dimensão e dividir pelo respectivo 

número de itens, podendo variar, o valor, entre 1 e 4. No presente estudo optou-se por utilizar 

somente a dimensão intensidade. Os resultados consistem nos respectivos valores: Ansiedade 

somática (1,74); Ansiedade cognitiva (2,12); Autoconfiança (3,32). Tais resultados, mesmo 

que exploratórios demonstraram que os atletas apresentaram escores superiores para 

subescala, comparada com as demais subescalas. Esses resultados demonstram que os atletas 

apresentaram-se, antes do jogo, confiantes na possibilidade de vencerem o jogo, o que, de 

fato, ocorreu. Esses resultados reforçam a teoria Multidimensional da Ansiedade. Assim, 

diante dos resultados, pode-se concluir que os atletas do presente estudo demonstraram 

escores de autoconfiança superiores aos escores de ansiedade antes de um jogo oficial da 

Federação Paulista de Basquetebol, o que pode ter contribuído com a vitória do jogo, já que 

demonstraram-se confiantes na possibilidade de vencer o jogo. Tais achados são de suma 

importância para as intervenções junto aos atletas, pois os psicólogos do esporte, pensando-se 

em auxiliar o atleta frente ao controle de ansiedade, podem propor estratégias de aumento da 

autoconfiança, já que a mesma apresenta-se como um fator que diminuiu a ansiedade e que 

pode contribuir com o desempenho do atleta.  
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Apesar de já terem sido feitas pesquisas sobre música e sobre o desempenho de atletas há uma 

grande dificuldade em relacionar os dois temas em estudos que contribuam para um melhor 

desenvolvimento desportivo com a ajuda da música como terapia. O objetivo do estudo foi 

analisar as diferentes percepções em relação às sensações que a música que costumam ouvir 

traz a eles, tanto as que os relaxam e/ou as que os estressam para a competição. Participaram 

do estudo 30 atletas entre amadores e profissionais de equipes de rugby masculino da grande 

São Paulo e do Alto Tietê, com média de idade de 28,6 + 7,84 anos. Foi entregue e aplicado 

nos ambientes de treino um questionário sócio-demográfico, um questionário específico sobre 

música e a Escala Abreviada de Preferência Musical (STOMP). Os dados sócio demográficos 

mostraram que 63% dos atletas é de raça branca, 20% parda, 3% negra e 3% amarela e sobre 

o estado civil, 63% da amostra é solteira, 13% casados, 7% vivem em união estável e 3% são 

divorciados. Observou-se também que 37% dos jogadores tem o ensino superior completo, 33 

% estão cursando uma faculdade, 17% em especialização 7% tem o ensino médio completo e 

3% completaram apenas o ensino fundamental. Os resultados da Escala Abreviada de 

Preferência Musical (STOMP) apontam que apenas 2 (3%) não costuma ouvir música 

instantes antes dos jogos e 97% escutam pelo menos um ritmo de sua preferência, sendo que, 

dentre os ritmos escolhidos, os mais ouvidos são Rock (25%), Rap/Hip Hop (21%) e Heavy 

Metal (18%). Também foi possível perceber que o ritmo mais usado para que os atletas 

fiquem concentrados é o Rock, sendo ouvido por 27% da amostra durante os treinos, 28% na 

preparação física (academia), 33% antes dos jogos, 38% após os jogos. Concluiu-se que a 

música faz parte da vida dos atletas que participaram do estudo. Parece, preliminarmente, que 

é uma porta de acesso para trabalhos da psicologia do esporte da associação da música com 

trabalhos de concentração, foco, regulação emocional, controle da respiração e diversas outras 

variáveis que podem ser trabalhadas via a utilização da música. Atuando tanto para controle 

da concentração, da ansiedade, para relaxar e/ou agitar o atleta para a competição como nos 

momentos de preparação pré e pós treinamentos e jogos. 
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Diversos são os fatores que fazem parte das práticas esportivas, carecendo assim de olhares 

interdisciplinares que conduzam aos resultados desejados. Um dos aspectos importantes 

relacionados à psicologia do esporte é o motivacional, podendo interferir diretamente na 

prática, uma vez que a motivação pode alterar a atração e a busca do sujeito por determinada 

atividade, além do quanto é direcionado de esforço na mesma. Desta maneira, é importante 

buscar dados que colaborem na adesão e manutenção da prática, para que assim existam 

adaptações convergindo em resultados efetivos e satisfatórios. O objetivo deste trabalho foi 

analisar aspectos relacionados à motivação para prática esportiva de profissionais de educação 

física. Foram analisados 40 participantes, sendo 23 homens e 17 mulheres, com média de 

idade de 32 anos. Todos responderam a um questionário por meio da ferramenta “Google 

Drive”. Quanto à escolaridade, 45% eram graduados, 10% realizavam pós-graduação e outros 

45% já eram pós-graduados. As frequências de práticas de atividades físicas semanais mais 

elevadas foram de “3 a 4 dias”, com 35%, “5 a 6” dias, com 30% e “todos os dias” com 15%. 

Os principais fatores motivacionais citados pelos participantes (com possibilidade de apontar 

mais de um fator) foram: condicionamento físico (90%), qualidade de vida (80%), questões de 

saúde (67,5%), controle do peso (45%) e estética (42,5%). Quando perguntados sobre o 

planejamento das atividades, 55% disseram realizar por conta própria e 45% afirmam que têm 

outros profissionais responsáveis pelas práticas. Outro dado interessante sobre fatores que 

influenciam a motivação diz respeito ao uso de redes sociais virtuais, sendo que 52,5% 

afirmam que já se motivaram por visualizar uma postagem de um amigo ou influenciador 

digital. Com isso, foi possível perceber quais são os principais fatores motivacionais citados 

pelos participantes, o que pode contribuir de forma representativa na abordagem deste 

público, até porque apesar da formação dos mesmos, percebe-se que praticamente metade da 

amostra busca outro profissional para o planejamento das suas atividades. Além disso, a 

influência de questões contemporâneas como acesso às redes sociais também demonstrou 

potencial de interferir nas práticas, tornando-se mais uma fonte de motivação extrínseca. 

Portanto, foi possível encontrar diversas informações relevantes quanto à motivação para 

prática do público em questão, bem como novas demandas que podem ser levadas em 

consideração no planejamento adequado das atividades, devido ao potencial de interferir na 

realização das mesmas. 
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Os programas de atividade física e saúde contribuem positivamente para seus praticantes nos 

aspectos físicos, sociais e psicológicos. As pessoas buscam, através dos exercícios físicos, 

formas variadas de prazer, saúde, estética, socialização, controle de estresse, emagrecimento, 

autoestima, dentre outros. Assim, os aspectos motivacionais seriam aqueles relacionados à 

manutenção de qualquer atividade desempenhada pelo ser humano que está direcionado há 

um ou mais objetivos. O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre a motivação 

na prática de atividade física em uma academia do segmento Fitness da cidade de Lavras-MG 

e o atendimento oferecido pelos profissionais de Educação Física no estabelecimento. O 

cenário do estudo foi uma academia do segmento Fitness da cidade de Lavras-MG onde são 

oferecidas as seguintes modalidades: Musculação, Treinamento Funcional, Pilates de Solo e 

Zumba®. Para a experiência de estágio é necessário o registro de informações dos praticantes. 

No período de observação, 12 alunos (4 homens e 8 mulheres) com média de idade de 

49±10,67 anos que frequentavam a modalidade musculação foram acompanhados entre os 

horários de 08h00 a 10h00. A observação e as conversas ocorreram na segunda semana de 

estágio entre os dias 09/10 a 13/10/2017. Foi utilizado o método de pesquisa relato de 

experiência, pois o presente estudo originou-se da vivência do discente, através do estágio 

obrigatório do curso de Educação Física – Bacharelado da Universidade Federal de Lavras. 

Verificou-se que as motivações das mulheres nas atividades que realizavam na academia de 

musculação permeavam a saúde, a estética, a controle do peso e o alívio de tensões 

corriqueiras do dia-a-dia. Já os homens buscavam cuidar da saúde, controlar o peso e a 

socialização. Ambos os gêneros relataram a insatisfação com o atendimento oferecido pelos 

profissionais. Os praticantes afirmaram que os profissionais de Educação Física não os 

cumprimentavam e, além disso, seus movimentos não eram corrigidos durante a execução dos 

exercícios propostos. Por fim, conclui-se que tais profissionais precisam conhecer os 

objetivos dos seus alunos e, saber quais são as suas motivações para a prática de atividade 

física uma vez que o atendimento e a comunicação oferecidos nas academias são essenciais 

para a adesão à prática por parte dos alunos. 
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Podemos dizer que o assédio é um dos fatores que podem desencadear a vulnerabilidade no 

campo esportivo. Não se afasta a complexidade e suscetibilidade que o tema provoca. Por 

essa razão, o objetivo desta pesquisa é investigar a ocorrência de assédio no ambiente 

esportivo. Para tanto foram entrevistados 21 profissionais, sendo: 7 atletas, 4 técnicos, 3 

gestores, 3 psicólogos do esporte e 4 jornalistas esportivos. Destes, 13 eram mulheres e 8 

homens. Envolvidos nas seguintes modalidades: Atletismo, Voleibol, Jiu-jitsu, Handebol, 

BMX Bicicross, Ginástica Artística, Futebol, Levantamento de Peso. Quanto à experiência em 

competições: 6 têm experiência em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, 7 têm 

experiência em Campeonatos Mundiais e Etapas de Mundiais, 2 têm experiência em 

Campeonatos Sul-Americanos e 6 em Campeonatos Nacionais. Foram realizas extensivas 

entrevistas em profundidade. A duração das entrevistas variou de 64m20 até 201m10s. O que 

gerou um extenso material. O assédio está centrado basicamente em dois grandes grupos, que 

podem ser combinados ou não: o assédio pode ser o moral e/ou sexual e que podem ser 

considerados mais danosos. Essas duas manifestações apareceram em todas as entrevistas, em 

alguns momentos de forma cifrada em outros de forma muito aberta e clara, perpetrado por 

diversos atores e não apenas na relação de poder. Contudo há outras dinâmicas de assédio no 

esporte e, que necessariamente não estão contidos em outros setores da sociedade, perpassa 

por todos os participantes do cenário esportivo. Apareceram nas entrevistas menções ao 

assédio dos fãs - por proximidade com o ídolo ou com o intuito, e se especializam em se 

envolver com os atletas, principalmente, no futebol como as chamadas “marias-chuteiras”; o 

assédio de torcedores; o assédio dos patrocinadores, dos agentes esportivos e empresários 

sobre os atletas e técnicos, no intuito de tê-los nas suas carteiras de clientes e que muitas 

vezes assediam as famílias como forma de ter os direitos dos atletas. Inclusive, os 

profissionais da psicologia do esporte destacaram que os familiares assediam os atletas, já que 

por vezes colocam sobre o atleta toda a solução para os problemas familiares. O assédio entre 

atletas.  O assédio de jornalistas para obter “furos” de reportagem. O que depreendeu das 

entrevistas é que as manifestações de assédio ocorrem em via ascendente e descendente na 

hierarquia, mas também ocorrem entre os pares (horizontal). 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Esporte. Psicologia do Esporte. 
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A adolescência é uma das fases mais atribuladas do desenvolvimento humano, onde ocorrem 

diversos processos de naturezas diferentes paralela e dinamicamente, causando impacto no 

comportamento dos adolescentes. Dentre os comportamentos afetados, está o de praticar 

atividade física (AF). A literatura tem apontado frequentes quedas na taxa de participação de 

adolescentes na prática de AF dentro e fora do contexto escolar. Associadas à falta de 

motivação, essa queda tem relação direta com as aulas de educação física na escola e o seu 

papel de reverter tais estatísticas. O processo motivacional tem sido investigado a partir de 

correntes diversas da psicologia, cada qual apresentando constructos que procuram 

compreender o processo. Um desses referenciais é o estado de fluxo, do psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi, que por meio de diversos estudos, investigou diferentes atividades como 

dança, alpinismo e jogos de tabuleiro, encontrando que os sujeitos sentiam uma satisfação 

profunda e gratificante, a qual valia a pena despender a energia nas atividades apenas para 

senti-la. Ele pode ser percebido por meio de nove dimensões. Ao buscarmos estabelecer 

relações entre esse estado psicológico e a prática de AF, questionamos: em que medida, as 

relações entre os estado de fluxo e a frequência se comportam? 82 estudantes do Ensino 

Médio foram divididos nos grupos: “não pratico”, “pratico às vezes” e “pratico, a partir do 

relato feito sobre a frequência na prática de AF. Responderam, ainda, um questionário de 

caracterização e a escala de estado de fluxo, do tipo Likert, composta por 36 itens, de cinco 

pontos (alfa de Cronbach=0,92). As dimensões do estado de fluxo foram significativas para os 

3 grupos de frequência, o que reforça a ideia de que se perceber em estado de fluxo durante as 

atividades físicas podem ser uma orientação importante para que os professores de educação 

física possam planejar suas aulas de modo a favorecer que os alunos se envolvam com aquela 

atividade da mesma forma que se envolvem com as AF praticadas fora da escola. Para que 

isso aconteça, olhando pela perspectiva do estado de fluxo, é necessário que: a atividade tenha 

um equilíbrio nos desafios, os objetivos sejam claros, o feedback seja adequado, bem como a 

prática seja suficiente para proporcionar prazer e envolvimento com aquilo que se está 

realizando. Esse é um dos desafios que professores precisam enfrentar para que a chance de 

aumentar a participação dos estudantes em comportamentos ativos de AF possam ocorrer 

dentro e fora da escola.  

 

Palavras-chave: flow state; atividade física; motivação; adolescentes. 
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Compreende-se que a prática de atividade física (AF) pode gerar benefícios psicossociais a 

indivíduos que pratique-a com determinada frequência. A depressão é um dos transtornos 

psiquiátricos que se apresenta com morbidade mais elevada na sociedade, e têm alta 

prevalência entre idosos e estão associados a um impacto negativo em seu estado de saúde e 

qualidade de vida. A associação entre a prática de atividades físicas e a depressão vem sendo 

investigada pela literatura, e vem mostrando resultados positivos em relação a prática com o 

distúrbio. O objetivo do presente estudo é avaliar se idosos que indicaram ter iniciado no 

programa de atividade física para diminuir depressão, apresentaram sintomas depressivos, e 

verificar associação entre o nível de atividade física e os sintomas depressivos. Os dados 

foram coletados no início do ano de 2018, durante a matrícula dos idosos que participam do 

projeto, saúde ativa. O projeto é desenvolvido há 23 anos, constituindo-se um dos pioneiros 

no Brasil a oferecer atividade física regular para idosos. Os idosos responderam ao 

questionário internacional de atividade física (IPAQ - forma curta) e a escala de depressão 

geriátrica (GDS). Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio 

padrão e porcentagem) e teste de qui-quadrado para verificar associação entre as variáveis de 

atividade física e escala de depressão, adotando-se p≤0,05. Participaram do estudo 35 idosos, 

com idade média de 71,3±6,4 anos, (sendo 8 idosos do sexo masculino e 28 do sexo 

feminino). Os idosos foram classificados, em relação ao nível de atividade física, em ativos 

(AT) e inativos (IN). O grupo AT foi composto por 18 idosos, e o grupo IN por 17 idosos. Os 

resultados demonstraram que o grupo AT possuía quatro idosos com risco de depressão, 

enquanto o IN, dois idosos que apresentaram risco a ter depressão. Não houve associação 

entre a escala de depressão e o nível de atividade física (x²=673, p=0,412). Os resultados 

demonstraram que não houve associação entre o nível de atividade física e o risco de ter 

depressão. No entanto sabe-se que a prática de atividade física é eficaz para melhorar a auto-

estima e humor. Assim, programas de promoção de saúde devem incentivar a prática de 

atividade física, visto que a melhora do humor e auto-estima, que podem auxiliar na no 

tratamento de pessoas com depressão.  

 

Palavras-chave: Depressão, Atividade Física e Idoso.  
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O esporte e suas ações esportivas possuem regras, estruturas e princípios próprios e como 

resultado, faz-se necessário recorrer a teorias e métodos psicofisiológicos que melhor se 

adaptam a situações esportivas específicas. O esporte adaptado é proposto para pessoas com 

deficiências que participem de práticas de modalidades esportivas tendo suas regras e 

estruturas modificadas. A psicologia do esporte é um estudo científico de pessoas e seus 

comportamentos no âmbito esportivo e dos exercícios físicos e suas aplicações deste 

conhecimento, fazendo parte desse modo, da ciência do esporte. Ela enquanto prática de 

psicologia pode ser caracterizada como uma especialidade no trabalho com atletas, visando à 

saúde e o desempenho esportivo em modalidades diversas. Por meio das atividades grupais e 

a utilização de dinâmicas do mesmo, podem avaliar os participantes em suas mais diversas 

manifestações, podendo ser elas: verbais, corporais, afetivas e inter-relacionais. Objetivou-se 

nesse estudo analisar as demandas trazidas pelos para-atletas de uma equipe da região do Alto 

Tietê, praticantes de atletismo e natação. Foram realizados nove atendimentos grupais, no 

primeiro semestre de 2018, ao grupo de para-atletas no Serviço-Escola de uma Universidade 

do Alto Tietê. Estes foram atendidos por alunos que participam do estágio extracurricular de 

Psicologia do Esporte orientados de forma interdisciplinar por uma psicóloga e uma 

educadora física. Os encontros tinham uma hora de duração. Ao total foram identificadas 19 

demandas sendo estas distribuídas em quatro categorias: questões com o técnico; importância 

da memória, concentração, atenção, foco, persistência; problemas de relacionamento com os 

outros para-atletas; e outros, sendo desistência das atividades propostas nos atendimentos 

grupais; dificuldade de memorização; queixa sobre lesão; esclarecimento sobre a rotina de um 

atleta de alto rendimento; responsabilidade do atleta; conhecimento das datas das 

competições; comprometimento nos atendimentos grupais; alimentação desregulada; 

dificuldades cognitivas; comunicação entre para-atleta x técnico; treinos sem objetivos; 

dificuldade em coordenação motora fina. Conclui-se que em sua maioria, a demanda foi 

apresentada apenas uma vez em cada sessão, o que pode ter sido acarretado em virtude da 

dificuldade para lembrar do que foi trabalhado durante o grupo anterior, além da baixa adesão 

do grupo acarretar em dificuldades para a implementação de práticas interventivas efetivas. 

 

Palavras-chave: Alto rendimento; Atendimentos grupais; Psicologia do Esporte.  
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No cenário atual é indiscutível a importância da prática e experiências relacionadas às 

atividades físicas. Nesse contexto, observa-se o crescimento das reflexões destinadas ao lócus 

da atividade física adaptada a partir da década de 80. Dados obtidos pela Organização 

Mundial de Saúde retratam que 10 a 15% da população, em países de terceiro mundo, é 

composta por indivíduos portadores de algum tipo de deficiência. A visão dicotômica que 

relacionava indivíduos com necessidades especiais a perspectiva de incapacidade devido aos 

padrões estabelecidos pelo cenário que configurou a Educação Física como componente 

alusivo à estética, perdem espaço para a reflexão da importância da atividade 

físicamultidimensional. Nesse sentido, surge a motivação para o desenvolvimento do presente 

relato sobre experiências vivenciadas na disciplina de atividades Físicas e esportes adaptados, 

cujos objetivos são: problematizar o contato com o conteúdo Esporte Adaptado no contexto 

da educação física e a preocupação em proporcionar a esse público uma abordagem eficaz e 

democrática.A constituição de profissionais capacitados requer experiências diversas, 

desafiadoras e motivadoras para que se promova um ensino de qualidade, que lhe 

confiramcompetência idônea para a realização de sua práxis pedagógica nesta disciplina 

nagraduação. As atividades vivenciadas no curso de Bacharelado em Educação Física no ano 

primeiro semestre de 2018 propiciaram o contato com aulas expositivas, atividades práticas, 

leituras de bibliografias da área, palestra com profissionais que atuam neste lócus, dentre eles 

atletas e técnicos da seleção brasileira de atletismo paralímpico. Ressalta-se também o 

trabalho solicitado para a conclusão da disciplina, cujos discentes foram a campo sob a 

supervisão docente acompanhar e relatar o processo de inserção de atletas e indivíduos 

portadores de necessidades especiais, e nessa proposta elaborar possíveis estratégias de 

intervenção pedagógicas. Os resultados obtidos possibilitaram o desenvolvimento da reflexão 

acerca da importância em elaborar estratégias criativas que atendam a peculiaridades 

propiciadas por determinadas deficiências e a importância da Educação Física como veículo 

de transformação social.  

 

Palavras-chave: Educação Física; Formação docente; Atividade física e esporte adaptado. 
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As atividades rítmicas e expressivas são uma temática que deve ser abordada pelos 

profissionais de Educação Física. Tais conteúdos promovem o desenvolvimento global do 

indivíduo e possibilita também o contato com componentes relacionados à representação 

cultural. No entanto, nos deparamos com um paradoxo: infinitas possibilidades e pouca 

adesão por parte dos profissionais da área. Propostas consideradas relativamente novas 

acompanham a mudança de perspectivas de abordagens metodológicas ocorridas nos 

movimentos de apologia ao estilo pós-crítico que desencadeou uma série de reflexões nos 

panoramas ligados a Educação Física Escolar a partir da década de 80, a qual durante muitos 

anos era pautada em princípios militares e estritamente esportivistas devido ao contexto 

histórico que permeou a introdução de sua prática nas escolas Brasileiras. Dentre a infinita 

possibilidade de conteúdos oportunizados pelo exercício da presente disciplina ressalta-se a 

introdução das atividades rítmicas em um bloco de conteúdos específico no PCNs de 

Educação Física, documento publicado na década de 90 que alterou definitivamente as 

diretrizes relacionadas à prática deste componente curricular. Posteriormente menciona-se a 

recém publicada Base Nacional Curricular Comum em 2017 que ressalta as manifestações 

rítmicas da cultura popular brasileira e sua relação com a Educação Física. No entanto, 

embora esses conteúdos estejam cada vez mais na pauta das discussões acadêmicas e 

educacionais, são poucos os profissionais que adotam essa temática (NANNI, 2011). Nota-se 

também uma resistência em viabilizar esses conteúdos como elemento central nas aulas de 

Educação Física, o que justifica, portanto, a efetivação deste estudo de natureza qualitativa, 

descritiva e exploratória. A pesquisa que teve como lócus de coleta de dados quatro 

instituições de ensino do ensino fundamental I de um município do Vale do Paraíba Paulista, 

cujos profissionais, professores de Educação Física no total de quatro foram entrevistados. Os 

dados obtidos por meio de entrevistas foram triangulados com documentos oficiais que regem 

os ensinos nacionais e referenciais teóricos da área correlata. Os resultados apresentados 

reforçam a importância de que esses conteúdos sejam adotados como temática nas aulas de 

E.F, como forma de promover o ensino multidimensional e democrático. Esta pesquisa 

propõe-se também a despertar a comunidade acadêmica a adotar pesquisas e debates sobre as 

atividades rítmicas e sua importância no contexto da Educação Física Escolar, sendo a 

Educação Física um campo polissêmico de saberes. 

 

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Atividades Rítmicas; Pluralidade Cultural. 
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A personalidade é um construto psicológico que compreende as características individuais que 

tornam as pessoas únicas e que se mantêm constantes diante do tempo e de diferentes 

situações, influenciando portanto, no modo de agir. Dentre as teorias que abordam esse tema, 

o modelo de personalidade Big Five vêm sendo o mais adotado, também chamado de Modelo 

dos Cinco Grande Fatores. O objetivo deste estudo foi investigar os fatores de personalidade 

de corredores de rua profissionais em relação ao volume semanal de treinamento. 

Participaram 25 atletas, do sexo masculino, com média de idade de 28,44 ± 5,67 anos, tempo 

de prática de 12,40 ± 6,87 anos, que competiam por alguma equipe do estado do Paraná e 

recebiam algum tipo de patrocínio (material ou financeiro). Para coleta de dados foi aplicada 

uma ficha para dados sobre treinamento (volume e frequência semanal de treinos, tempo de 

prática, prova realizada com mais frequência), e o teste psicológico NEO-FFI, uma versão 

reduzida do Neo Personality Inventory (NEO PI-R). Para análise dos dados foi utilizado o 

teste de normalidade de Shapiro-Wilk e o teste t para amostras independentes, adotando 

significância para valores de p<0,05. Os fatores de personalidade com escores mais altos 

foram a Conscienciosidade e a Extroversão, com valores médios de 58,20±9,08 e 56,76±9,14, 

respectivamente. Por outro lado o Neuroticismo (44,32±11,83) foi o fator com os menores 

valores. Foi encontrada relação significativa (p = 0,03) entre volume semanal de treino e 

Conscienciosidade, sendo que atletas que treinavam mais de 100 quilômetros por semana 

apresentaram escores mais altos quando comparados àqueles com volume menor de 

treinamento. Os atletas em geral apresentaram baixos escores de Neuroticismo, um fator que 

está ligado à dificuldade em controlar emoções, constante estresse e ansiedade, características 

indesejadas para o esporte de alto rendimento, que requer força mental e equilíbrio emocional. 

Já os altos valores de Conscienciosidade caracterizam autocontrole, organização, esforço por 

realizações, autodisciplina, dentre outras características consideradas fundamentais para o 

sucesso em determinadas atividades, o que pode explicar sua relação positiva com maiores 

volumes semanais de treinamento. Conclui-se, portanto, que corredores de rua profissionais 

do Paraná apresentaram perfis de personalidade de Conscienciosidade demonstrando 

autocontrole e disciplina, características fundamentais para o alto rendimento. 

 

Palavras-chave: personalidade; corrida; atletas de elite; conscienciosidade. 
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O objetivo geral do presente estudo, fruto inicial de duas ICs PIBIC e o trabalho em 

andamento de conclusão de curso, é investigar a atuação e competência docente de 

educadores em projetos sociais de Bauru-SP e Ibitinga-SP, aplicando escalas psicométricas e 

questionários estruturados em 23 participantes da pesquisa, atuantes em projetos sociais no 

atendimento a crianças e adolescentes em situações de risco, observando suas respostas com 

relação a aspectos comportamentais e autoeficácia profissional. O comportamento é 

relevantemente influenciado pela crença das pessoas em suas capacidades de exercer controle 

sobre os acontecimentos que interferem em suas vidas. O constructo da autoeficácia supõe 

que os processos de alteração psicológica e comportamental apenas podem ter êxito por meio 

da alteração de um sentimento individual de conhecimento pessoal (VENDITTI JR, 2014). O 

constructo da autoeficácia já foi aplicado em diferentes públicos, diversos contextos 

educacionais e também da área da Saúde e Educação Física (EF). Sendo assim, pode ser 

aplicada na compreensão dos aspectos profissionais, na atuação de educadores em projetos 

sociais da região de Bauru-SP, que tenham atividades e práticas corporais sistematizadas, no 

atendimento a crianças e adolescentes em situações de risco social e de classes sociais 

desfavorecidas ou excluídas. Nessa linha, observamos diversos locais e instituições com 

alguma intervenção sistematizada que possa estimular e favorecer estes pensamentos 

autorreferentes teoricamente também influenciaria certas condições comportamentais (tais 

como envolvimento, persistência, motivação e concentração) perante determinadas tarefas, a 

saber as práticas corporais, os jogos e brincadeiras, além de outras atividades para educadores 

e profissionais no contexto pedagógico de projetos sociais e terceiro setor. Ao participar de 

uma brincadeira, a criança tem a oportunidade de exercitar suas funções psicossociais. No ato 

de brincar, a criança se propõe a fazer algo e procura cumprir com sua proposição. Nossa 

hipótese de pesquisa (ainda em andamento) é que os jogos e brincadeiras, se pautados pelo 

referencial da TSC e autoeficácia, podem influenciar positivamente nas crenças e atitudes das 

crianças, consequentemente melhorando o comportamento das mesmas, assim como também 

o desempenho em responsabilidades escolares e na EF escolar, refletindo sobremaneira na 

motivação e atuação dos profissionais envolvidos. Os resultados verificados nas respostas dos 

sujeitos, mostram que existe forte relação entre motivação, engajamento e desempenho dos 

profissionais com os fatores relacionados à autoeficácia pessoal para a atuação em projetos 

sociais e assim buscou-se propor estratégias didático-pedagógicas para incrementar a 

participação e o interesse dos alunos nas aulas de EF escolar. 

 

Palavras-chave: autoeficácia; atuação profissional; pedagogia do esporte; projetos sociais; 
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Introdução: São crescentes na literatura as investigações acerca dos motivos que levam os 

indivíduos à inserção em programas de exercício físico, dentre os quais se observam a 

melhora na imagem corporal, motivação, autoestima e satisfação. A autoestima, 

especificamente, refere-se a um conjunto de pensamentos de um indivíduo sobre seu valor, 

que pode se refletir em uma atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo, trazendo 

implicações nas diversas áreas da vida, inclusive no exercício. Já a paixão é uma variável 

motivacional definida como uma forte inclinação pessoal para realizar uma atividade da 

escolha do indivíduo, que considere importante e demande sua energia e tempo. De acordo 

com o Modelo Dualístico, a paixão pode ser classificada como harmoniosa, referente a uma 

internalização autônoma da atividade e equilíbrio com outras tarefas ou obsessiva, na qual 

ocorre uma internalização controlada da atividade, de forma que o indivíduo se dedica de 

forma intensa e exclusiva. Objetivo: Analisar a autoestima e paixão em universitários 

praticantes de musculação do noroeste do Paraná. Métodos: Participaram da pesquisa 96 

universitários (48 homens e 48 mulheres), com média de idade de 21,9 (±3,10 anos), 

praticantes de musculação em uma academia escola do noroeste do Paraná. Os instrumentos 

utilizados foram: ficha de identificação, Escala de Autoestima de Rosenberg e Escala da 

Paixão. Para análise dos dados foram utilizados os testes Kolmogorov-Smirnov e U de Mann 

Whitney, adotando-se p<0,05. Resultados: Os universitários praticantes de musculação 

apresentam elevada autoestima (Md=32,0), valores superiores para paixão harmoniosa 

(Md=5,20) e inferiores para a paixão obsessiva (Md=2,20). As comparações em função do 

sexo revelaram diferenças estatisticamente significativas para paixão obsessiva (p=0,003), 

com valores superiores para os universitários do sexo masculino (Md=2,70) quando 

comparados ao sexo feminino (Md=2,00). Não foram observadas diferenças significativas no 

que se refere à comparação da autoestima e paixão harmoniosa em função do sexo (p>0,05). 

Quando considerado o tempo de prática da musculação, observou-se que os universitários que 

praticam a mais de um ano (Md=5,30) apresentaram valores significativamente superiores de 

paixão harmoniosa (p=0,045) quando comparados aos que praticam a menos de um ano 

(Md=4,90). Conclusão: Os universitários praticantes de musculação do noroeste do Paraná 

apresentam elevada autoestima e mostram-se apaixonados pela sua atividade.  
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O Estado de Fluxo é um estado mental em que a pessoa está completamente imersa na 

atividade que está desempenhando, seja ela física ou mental. Quando isso acontece, existe um 

sentimento de total envolvimento e sucesso no processo da atividade (PEREIRA, 

ARMBRUST; RICARDO, 2008). Assim o objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência 

do estado de fluxo em professores do ensino superior, sem experiência prévia em ministrar 

aulas para pessoas com deficiência. Para isso utilizamos um questionário composto por 

perguntas abertas, aplicado em 3 momentos diferentes do ano letivo. Pudemos a partir disto 

constatar que o modelo de Estado de Fluxo proposto primeiramente por Mihaly 

Csikszentmihalyi não se mostrou evidente, para os investigados durante a primeira aplicação 

do questionário, já no segundo momento o modelo de Mihaly mostrou-se verdadeiro em 75% 

dos professores e na última aplicação do instrumento, todos os envolvidos relataram alcançar 

o Estado de Fluxo durante as aulas avaliadas. 100% dos professores avaliados relatou ter 

vivido a sensação de não perceber o tempo passar, está segundo Mihaly é a principal 

característica do Estado de Fluxo. Todos também relataram ter passado por momentos de 

ansiedade no primeiro e segundo períodos de avaliação, já que ainda não estavam 

completamente confiantes e seguros acerca do atendimento do aluno com deficiência. A 

sensação de ansiedade foi substituída pela sensação de segurança durante as aulas do final do 

semestre, mostrando assim evolução e amadurecimento do profissional diante desta situação. 

Todos confirmaram não se sentir preparados no início do semestre, porém ao final de 6 meses, 

mostraram-se aptos a atender um aluno com deficiência visual junto aos alunos convencionais 

durante as aulas práticas, mostrando assim que é possível a realização de uma inclusão real. 

Estes resultados demonstram uma característica bastante interessante de evolução dos 

professores quanto ao aprendizado de lhe dar com uma nova situação, porém, acreditamos que 

outros estudos são fundamentais para que este padrão seja confirmado. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Emoções; Estado de Fluxo; Percepções; Deficiência. 
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O beach tennis (BT) foi criado em meados de 1987 na província de Ravenna, na Itália. O 

esporte tem semelhança com o tênis de campo, porém tem outras variantes e combinações, 

tais como o frescobol que, como base serviu para que ele fosse criado após alguns 

incrementos; e o voleibol de praia, considerando algumas regras, as dimensões da quadra e o 

próprio terreno onde se é jogado pela grande maioria dos praticantes. A proposta deste estudo 

foi de buscar opiniões de atletas e professores de BT com a intenção de entender o esporte, 

além de situar profissionais que atuam na área e que procuram informações sobre 

metodologias de aulas. Para tanto, após liberação do Comitê de Ética em Pesquisa, realizou-se 

uma pesquisa exploratória descritiva, procurando conhecer com exatidão as características e a 

realidade da modalidade em questão. Os participantes desse estudo piloto foram um homem e 

uma mulher, que residem na região sudeste do país e atuam como atletas profissionais, com 

experiência em competições internacionais mundiais por equipes e pan-americanos, além de 

serem professores de BT. O instrumento da pesquisa foi um guia de entrevista, composto por 

perguntas semiestruturadas. A coleta dos dados foi realizada via Skype® em dia e horário 

combinado com cada participante. Como análise, as entrevistas foram transcritas e analisadas 

com base no método proposto por Bardin (2011). Os resultados preliminares evidenciaram 

que: os esportes que mais se assemelham com o BT na opinião dos participantes é o vôlei de 

praia e o tênis de campo; na opinião deles a modalidade ainda necessita de novas regras e 

mudanças em sua estrutura, como o aumento da rede para a categoria do masculino e a 

permanência da altura para a categoria feminina. Pelo lado pedagógico, a metodologia que 

eles utilizam para suas aulas estão pautadas nas referências italianas, assim como, das próprias 

experiências e práticas em outras modalidades, muitas vezes de maneira empírica 

(MINGOZZI, 2016). Como considerações finais, ficou evidente a dificuldade dos atletas em 

encontrar trabalhos e referências na modalidade para que suas práticas como atletas e 

professores sejam desenvolvidas. Assume-se como limitação do estudo piloto o número de 

participantes, entretanto, o significado e contribuição da publicação sobre uma modalidade em 

expansão é grande e necessária. 
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O esporte adaptado é destinado a pessoas com deficiências que praticam modalidades 

esportivas com regras e estruturas modificadas. Cada modalidade possui um planejamento 

específico para direcionar suas atividades de acordo com cada limitação apresentada pelos 

atletas, que devem ser comparadas ao sistema de classificação, do qual o atleta participa. 

Objetivou-se realizar um estudo de caso de um paratleta da modalidade de atletismo. O 

esportista faz parte de uma equipe de um clube da região do Alto Tiete. O participante tem 18 

anos, possui paralisia cerebral diplégica e compete nas provas de peso, dardo, disco na 

categoria F34. Foi utilizado o teste mini exame de estado mental (MEEM), um instrumento 

para rastreio, além de entrevistas.  O resultado total obtido no MEEM foi de 24 pontos, sendo 

29 pontos o corte para pessoas alfabetizadas com mais de 11 anos de estudo, demonstra estar 

abaixo do esperado, confirmando uma dificuldade que pode ser decorrente da paralisia 

cerebral. No item de atenção e cálculo, o para-atleta pontuou zero pontos, o que demonstra 

uma baixa capacidade em resolver cálculos. Durante os atendimentos, apresentou como 

temática sua vida esportiva, sendo coletado e identificado um total de 11 demandas, sendo 

dividido em quatro categorias: rotina de treino (36,36%); treinos na academia (27,27%); 

pilates (18,18%); e competição (18,18%). O para-atleta realiza treinos na segunda, quarta e 

sexta atletismo no período da tarde; três vezes por semana realiza treinos na academia e duas 

vezes por semana faz aula de pilates. Pode-se concluir que a prática de atividades físicas e de 

lazer traz benefícios físicos, emocionais, sociais, visto que age como facilitador para suas 

relações sociais com convívios de outras pessoas do meio esportivo, bem como na melhora no 

autoconhecimento e autoestima. Dentro do âmbito esportivo, os atletas possuem uma rotina 

intensa e complexa assim como nos esportes convencionais. A presença do psicólogo 

esportivo pode auxiliar na aprendizagem e permanência no esporte, entretanto a escassez 

teórica nesta área e profissionais voltados para tal são fatores que dificultam o desempenho, 

refletindo neste estudo de caso as dificuldades encontradas para a realização e intervenção nos 

atendimentos. 

 

Palavras-chave: Paradesporto, Psicologia do Esporte, Esporte Adaptado 
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A adesão as corridas de rua têm sistematicamente aumentado nas últimas décadas. O que fez 

com que surgissem de forma expansivas os denominados grupos de corrida, bem como 

inúmeras empresas especializadas na preparação para as corridas de rua. Um dos fatores de 

seu crescimento está no fato de que os membros do grupo auxiliam uns aos outros e por 

encontramos estudos que apontam um aumento da permanência das pessoas quando correm 

em grupo. Desta forma, o objetivo deste estudo é caracterizar um grupo de corrida da cidade 

de Santo André. Para tanto participaram do estudo 30 pessoas com idade (37,06 + 9,54) e 

variou de 13 a 56 anos; sendo 14 mulheres (39,64 + 9,20) e 16 homens (34,81 + 9,26). Em 

média praticam corrida há 5,56 + 5,25 anos, sendo similar o tempo de prática de homens e 

mulheres. Dos participantes 11 (36%) eram casados e 16 solteiros (53%). Quanto ao nível 

educacional 13 (43%) deles têm ensino superior e 11 (36%) tem pós-graduação, assim 24 

(80%) têm ao menos ensino superior, não havendo diferença no número de mulheres e 

homens com nível ao menos superior (12), como resultante temos que apenas 20% tem um 

nível educacional abaixo de ensino superior. Apesar dos resultados, preliminarmente não se 

aprofundarem em características psicossociais, alguns aspectos são fundamentais nessa 

análise inicial: destaca-se o nível educacional elevado, o que o faz se distanciar de uma 

imagem pregressa do atletismo/corrida, apontando para uma mudança do status, com o 

envolvimento de uma população de nível educacional muito mais alto e, provavelmente, de 

nível socioeconômico também mais alto. Não há diferenciação entre as características dos 

homens e mulheres no nível educacional e estado civil. Tanto os homens quanto as mulheres 

têm com prática mais regulares corridas de 5km e 10km. Em razão dessas características 

alguns pontos precisam ser clareados no futuro: como se manifestam as questões emocionais 

desses grupamentos e como eles se comportam nas provas – apenas por participar ou já em 

caráter competitivo. A corrida em grupo se se mantêm em sua maioria ou passam a correr 

sozinhos. A diferença nas emoções em razão disso. Parece ainda ser um campo pouco 

explorado e de potencial de pesquisa  

 

Palavras-chave: Perfil, Motivos, Corrida, Psicologia do Esporte. 
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Os E-sports vêm se expandindo e atingindo um público em diferentes modalidades e com 

distintas finalidades. Apesar disso, são poucos os estudos de base que abordam esse tema. O 

objetivo deste estudo foi investigar sobre quem são os praticantes de E-sports no Brasil. 

Como metodologia foi utilizado um questionário sócio-demográfico com perguntas de 

múltipla escolha direcionados aos praticantes; o questionário foi divulgado no Facebook via 

Google Forms, através de algumas páginas relacionadas as modalidades. Ao todo, 

responderam ao questionário 519 pessoas das seguintes regiões: Norte (4%), Nordeste (13%), 

Centro-Oeste (9%), Sudeste (51%) e Sul (22%). No que diz respeito ao sexo biológico 

verifica-se que 459 são homens, 57 mulheres e 3 preferiram não opinar. Em relação a faixa 

etária dos praticantes, cerca de 26% pertencem a faixa etária até 17 anos, 32% de 18 a 21 

anos, 21% de 22-25 anos, 13% pertencem a faixa de 26 a 30 anos e 7% estão acima de 31 

anos com idade máxima dos respondentes de 49 anos. Assim, predomina participantes com 

até 25 anos,  representando 80% do total dos entrevistados. Quanto ao estado civil, 86% deles 

são solteiros, 7% estão em uma união estável, 6% são casados e 1% divorciados. O nível de 

escolaridade é alto, pois 216 entrevistados que representa 42%, possui ou está cursando nível 

superior, 30 estão na pós-graduação/especialização (6%) e 12 (2%) no Stricto Sensu. Entre os 

jogos/modalidades praticados 31% praticam League of Legends, 21% CounterStrike, 10% 

Dota2, 10% Overwatch, 6% FIFA, outros (20%) e 2% joga diversas modalidades. Dentre a 

população pesquisada, 104 (20%) tiveram diagnóstico médico de ansiedade e/ou depressão. 

No que diz respeito ao tempo de prática semanal uma média de 19,56 horas semanais. 

Destaca-se também que 331 (64%) informaram que praticam atividades físicas. O período em 

que mais ocorre a pratica entre os participantes é no período noturno (78%) e entre os motivos 

que os levam a prática se destacam: “Diversão” com 49%, “Quero me profissionalizar” com 

15%, “Porque é um ambiente em evolução e quero fazer parte disso” com 14%. Podemos 

concluir que em sua maioria são jovens que também praticam outros esportes, com alta taxa 

de escolaridade, dentre esses, muitos estudantes e que estão na pratica pela diversão. Um 

resultado ainda mais interessante é que diversamente do que se aponta 64% deles praticam 

algum tipo de atividade física e que a carga horária de treinamento é menor do que 

usualmente destacado. 

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte, E-Sports, Tecnologia. Games 
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Diversos fatores podem influenciar o desempenho esportivo. Um desses fatores é a coesão de 

grupo, que pode ser compreendida como a forma na qual os atletas se comportam e se 

relacionam a fim de atingir um objetivo especifico. Assim, o objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a coesão do grupo dos atletas da categoria de base de uma equipe de Basquetebol antes 

de um jogo oficial da federação paulista. A amostra foi composta por 24 atletas de um clube 

da cidade de São Paulo, todos do sexo masculino, federados e com idade entre 13 e 15 anos. 

O instrumento utilizado foi o Questionário de Ambiente de Grupo (QEG) validado para a 

língua portuguesa. Este questionário é composto por 16 itens que avaliam a coesão de grupo e 

se distribuem em quatro dimensões: 1) Integração no grupo-tarefa (GI-T), 2) Integração no 

grupo-social (GI-S), 3) Atração individual para o grupo-tarefa (AI-T) e 4) Atração individual 

para o grupo-social (AI-S). As respostas são dadas em uma escala do tipo likert de nove 

pontos que variam de “discordo totalmente” (1) a “concordo totalmente” (9). Os atletas 

responderam ao questionário no início do treino, individualmente, três dias antes do jogo 

oficial, acompanhado pelos pesquisadores. Os resultados obtidos demonstraram os seguintes 

resultados: AI-T (7,78); GI-T (7,43); AI-S (7,21); GI-S (6,35). Tais resultados sugerem que a 

atração individual para o grupo-tarefa (AI-T) apresentou o maior escore para todos os 

participantes, demonstrando que existe sentimentos do atleta em relação a equipe, bem como 

seu envolvimento pessoal com as tarefas e objetivos da tarefa. Esses valores demonstram, de 

forma exploratória, que os meninos atuam mais por questões da tarefa do que do grupo. 

Assim, é possível dizer que eles são mais focados no rendimento nas competições do que na 

amizade que podem fazer na equipe (relações sociais). Diante disso, pode-se concluir os 

atletas do presente estudo demonstraram boa percepção de coesão de grupo, pois os valores 

obtidos foram superiores a 5, o que é interpretado pela literatura como valores que 

demonstram forte coesão de grupo, principalmente em prol da tarefa, o que pode favorecer o 

envolvimento do atleta nos objetivos da equipe, pois tais resultados demonstram que os atletas 

cumprem de forma mais satisfatória as tarefas do grupo, pois percebem tal cumprimento 

como uma melhoria do próprio desempenho. 
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Introdução: Quando uma equipe possui maior interação entre seus atletas, comunicação 

clara, lideranças e metas bem traçadas, dentre uma gama imensa de fatores, a performance 

esportiva apresentada pode ser melhor. Portanto, é preciso que os pontos citados 

anteriormente sejam analisados com atenção, principalmente no que diz respeito a coesão, 

liderança e isolamento. Ao pensarmos na coesão de grupo, fator que pode ser determinante 

para o sucesso de alguns indivíduos/times, compreende-se que é um processo dinâmico e que 

possui relação com o foco/convergência da equipe (grupo) buscar suas metas, unindo-se e 

potencializando fatores da coesão. Portanto, é preciso que os indivíduos de uma mesma 

equipe consigam se comunicar de forma eficiente, havendo compreensão, clareza e melhora 

da relação por meio do reconhecimento do grupo. Então, é possível observarmos que a coesão 

social apresentada por um grupo pode estar intimamente e positivamente associada ao 

rendimento do time. Objetivo: Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a coesão 

de grupo em jovens atletas de futebol. Procedimentos Metodológicos: Como instrumento de 

coleta, foi utilizado o Questionário de Ambiente de Grupo (QAG). A amostra foi composta 

por 162 futebolistas (atletas da Copa São Paulo de Futebol Júnior), com média de idade de 

17,95 anos (±0,97), tempo de prática de 9,02 anos (±3,21). Foi feita uma análise estatística 

exploratória por meio de análises descritivas, MANOVA e ANOVA. Todas as análises e 

testes foram realizados com o SPSS 23. Resultados e Discussão: Foi constatado que os 

índices de coesão estavam acima dos valores médios esperados, isso referente à coesão para 

equipe e, também, para o envolvimento pessoal. Além disso, nota-se que, estatisticamente, as 

maiores incidências de valores relevantes foram constatadas entre as posições em que os 

atletas atuam. Assim, foi verificado que a diferença entre os níveis de coesão grupal é mais 

marcada pela posição dos jogadores do que por aspectos relacionados à escolaridade, idade ou 

tempo de prática da modalidade. Considerações Finais: Desta forma, foi possível concluir 

que a coesão, neste estudo e com a presente amostra analisada, está mais focada nas 

dinâmicas que envolvem a relação do grupo de atletas do que dependente das particularidades 

que compõem a personalidade de cada esportista em questão. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, encontra-se na literatura forte correlação entre o acumulo de 

gordura visceral e a taxa de morbidade e mortalidade, sendo que, esse desequilíbrio na 

composição corporal esta fortemente relacionado a má alimentação e a inatividade física. O 

estilo de vida dos indivíduos pode ser um fator importante para inatividade física e para o 

desenvolvimento da obesidade. Uma ferramenta prática e relativamente barata para 

determinação do risco cardiovascular e da obesidade visceral é a antropometria. OBJETIVO: 

O presente estudo comparou os dados antropométricos e de IMC, de forma transversal, em 3 

grupos de universitários, que cursavam 3 diferentes cursos de uma mesma instituição de 

ensino. METODO: Foram selecionados para o estudo universitários das Faculdades 

Integradas de Botucatu, maiores de 18 anos, que assinaram o consentimento livre e 

esclarecido. Sendo que, o grupo SOC era composto de estudantes do curso de Serviço Social, 

o grupo PED era composto por indivíduos do curso de pedagogia, e por fim, o grupo EDF, 

alunos da Educação Física. Todos os estudantes frequentavam seus respectivos cursos no 

período noturno. RESULTADOS: Ao analisar os resultados da avaliação antropométrica 

observou-se que os 3 grupos apresentavam média do IMC dentro da faixa recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde, (SOC: 27,1 ±7,7; PED: 23,4 ±3,7 e EDF: 24,2 ±3,9); quando 

comparou-se os valores de IMC, em porcentagem de indivíduos no grupo, encontrou-se 

diferenças importantes: No grupo SOC 57,14% apresentavam IMC que indicavam obesidade 

grau 1; no grupo PED 28,5 % encontravam-se com as mesmas características, já o grupo EDF 

apresentou obesidade grau 1 em 36,6 % dos indivíduos. Ao comparar a % de gordura corporal 

encontrou-se o seguinte senário: SOC: 25,3±7,1; PED: 25,6±5,7 e EDF: 14,7±6,5. 

DISCUSSÃO: Ao analisar esses resultados podemos observar um contraponto entre o IMC e 

a % de gordura. Em relação ao % de indivíduos que apresentam IMC de obesidade grau 1, o 

grupo EDF apresentou valor elevado de indivíduos obesos grau 1. Por outro lado, 

contrapondo os resultados da % de gordura, observa-se que o grupo EDF apresenta menor 

porcentagem de gordura. Esses dados corroboram com a literatura que apresentam a 

determinação da % de gordura pela antropometria como um marcador de obesidade mais 

fidedigno que o IMC. CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo, indicam que os 

valores de porcentagem de gordura corporal determinados pela antropometria apresentam 

resultados mais próximos da realidade quando comparados ao IMC, desde que analisados 

individualmente. 

 

Palavras-chave: obesidade; IMC; porcentagem de gordura; antropometria; gordura visceral. 
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O estresse está presente em todas as nossas experiências cotidianas, influenciando de maneira 

negativa ou positiva. Em doses elevadas e excessivas, pode gerar problemas físicos e 

psicológicos. A prática de atividade física contribui para o controle e redução dos níveis de 

estresse. O objetivo foi comparar o estresse percebido entre praticantes de capoeira e de jiu-

jitsu. A amostra, selecionada por conveniência, foi composta por 33 praticantes de capoeira 

(CA), sendo: 4 do sexo feminino e 29 do sexo masculino, com idade média de 34,88±11,58 

anos, 182,09±118,88 meses de prática, que treinam 3,12±0,89 dias por semana, com duração 

média de 110,91±21,85 minutos por sessão e 25 praticantes de jiu-jitsu (JJ), sendo:6 do sexo 

feminino e 19 do sexo masculino, com idade média de 31,76±8,25 anos, 78±83,04 meses de 

prática, que treinam 3,48±1,61 dias por semana, com duração média de 98,4±26,72 minutos 

por sessão. Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: questionário com as 

variáveis faixa etária, sexo, tempo de prática na modalidade, dias de treino por semana, 

duração de cada treino e graduação e o Questionário de Estresse Percebido (QEP), composto 

por 30 questões, dividido nas facetas: aceitação social; sobrecarga; irritabilidade, tensão e 

fadiga; energia e alegria; medo e ansiedade; realização e satisfação pessoal; índice de estresse 

percebido. O índice de estresse percebido é diretamente proporcional ao índice obtido, 

podendo variar de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior será esse índice de 

estresse. Os participantes responderam aos instrumentos antes de iniciarem a sessão de 

treinamento. A análise estatística foi feita através de estatística descritiva e comparação entre 

grupos utilizando o teste de Mann-Whitney, adotando-se p≤0,05. A análise apresentou 

diferença significativa nas facetas: índice de estresse percebido (U=257,50; p=0,015) [CA 

0,43±0,12; JJ 0,36±0,17] e energia e alegria (U=62,50; p<0,001) [CA 3,34±0,52; JJ 

2,23±0,57], diferentemente das facetas: aceitação social (U=390,00; p=0,238) [CA 1,90±0,50; 

JJ 1,77±0,56], sobrecarga (U=390; p=0,721 [CA 2,55±0,59; JJ 2,62±0,71], irritabilidade, 

tensão e fadiga (U=292,50; p=0,59) [CA 2,18±0,44; JJ 2±0,53], medo e ansiedade (U=303,50; 

p=0,078) [CA 1,68±0,64; JJ 1,98±0,67] e realização e satisfação pessoal (U=359,50; p=0,402) 

[CA 2,27±0,61; JJ 2,09±0,7] que não apresentaram diferença significativa. Os resultados 

evidenciaram que os praticantes de jiu-jitsu apresentaram menor estresse percebido, quando 

comparados ao outro grupo. Em contrapartida, os praticantes de capoeira tiveram melhor 

pontuação na faceta de energia e alegria. Tais achados sugerem a continuação e 

aprofundamento do estudo para preencher as lacunas encontradas. 
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A compreensão de fatores relacionados formação esportiva de crianças e adolescentes é 

fundamental importância para o desenvolvimento. Entre esses fatores está o como os pais 

participam da vida esportiva e que tipo de suporte promovem a estes jovens. Assim, o 

objetivo deste estudo foi avaliar como homens e mulheres jovens avaliam o envolvimento dos 

pais em relação a sua pratica esportiva. Utilizou-se o Parental Involvement Sport 

Questionnaire (PISQ), composto por dezenove itens distribuídos em três fatores: 

Comportamento Diretivo (10); Elogios e Compreensão (05) e Envolvimento Ativo (4). 

Participaram do estudo 50 jovens, sendo 23 mulheres (18,30 + 4,24 anos) e 27 homens (21,11 

+ 2,47 anos). A análise de dados utilizou-se de estatística descritivas (média e desvio padrão) 

e para avaliar a existência de diferenças na variância entre as médias utilizou-se o teste “t” 

para amostras independentes. Os dados apontaram para os seguintes resultados: A dimensão 

Comportamento Diretivo apresentou t(48) = 1,25; p = 0,48; efeito pequeno, g de Hedges = 0,34 

e a probabilidade dos homens terem valores mais alto foi de 59,9%. A dimensão Elogios e 

Compreensão apresentou t(48) = 2.56; p = ,0013; efeito médio, g de Hedges = 0,71 e a 

probabilidade dos homens terem valores mais alto foi de 69,6%. Enquanto a dimensão 

Envolvimento Ativo teve como resultados t(48) = 3,73; p = 0,0005; efeito grande, g de Hedges 

= 1,04 e a probabilidade dos homens terem valores mais alto foi de 77,3%. Apenas a 

dimensão Comportamento Direto não teve diferenças entre a variância das médias entre os 

sexos. Outros aspectos é que nas 3 dimensões os homens tiveram resultados mais altos que as 

mulheres. Preliminarmente, os dados apontam para que as mulheres apresentam resultados em 

que observam uma participação mais suprimida dos pais, sendo que a maior probabilidade de 

que isso aconteça é no “Envolvimento Ativo”. Deve-se atentar que o nível competitivo, 

experiência esportiva, expectativas, entre outras características podem afetar os resultados e 

são fundamentais para uma melhor compreensão se apenas a questão do sexo é suficiente para 

gerar essas diferenças. 
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Bailarinos e esportistas de alto rendimento têm a dor como um dos maiores estressores. 

Entretanto, lidar com a dor é necessário, por ser inerente às práticas físicas. Nesse contexto, o 

estudo do coping/enfrentamento é importante. A teoria mais recente, a Motivational Theory of 

Coping (MTC), compreende ser este um processo de autorregulação sob estresse, estando 

vinculado à percepção de ameaça ou desafio às necessidades psicológicas básicas (NPB) de 

Autonomia, Competência e Relacionamento, em uma perspectiva desenvolvimental. A MTC 

propõe uma organização em categorias hierárquicas e relacionadas funcionalmente, com a 

base composta por categorias de baixa ordem, as instâncias ou respostas de coping, seguidas 

pelas estratégias de enfrentamento (EE) e, por fim, as categorias de alta ordem ou famílias de 

coping (FC). Essa organização se dá pelo agrupamento de comportamentos semelhantes de 

acordo com sua função no processo adaptativo. Foram propostas 12 famílias de coping, sendo 

seis com desfechos mal adaptativos – Delegação, Isolamento, Desamparo, Fuga, Submissão e 

Oposição; e seis FC adaptativas – Autoconfiança, Busca por suporte, Resolução de 

problemas, Busca por informações, Acomodação e Negociação. Este estudo analisou o coping 

da dor de 10 bailarinas de Jazz, adolescentes, durante um programa de intervenção 

psicológica, com 8 sessões gravadas, de 45 minutos. Elaborou-se um sistema com três 

macrocategorias, 12 categorias/FC e 28 EE, baseadas na MTC. Este sistema foi aplicado em 2 

sessões (S5 e S7) usando o software The Observer-XT, com análise estatística (correlação de 

Spearman e teste de Wilcoxon; p ≤ 0,05). As FC mais frequentes foram: na S5, Delegação, 

Acomodação e Fuga (mal adaptativas), Solução de Problemas (adaptativa); na S7, Solução de 

Problemas, Busca de Suporte, Busca de Informações (adaptativas) e Acomodação (mal 

adaptativa no contexto da dor). A análise sequencial de comportamentos mostrou relações 

entre as EE: ação instrumental e planejamento, e entre ajuda instrumental e busca de 

conforto. Quando comparadas as idades com a quantidade de EE apresentadas, os resultados 

mostraram diferenças significativas na S7, sendo que as bailarinas mais velhas apresentaram 

um maior repertório de EE, após as instruções sobre as possibilidades de enfrentamento da 

dor. As análises mostraram o impacto positivo da intervenção, com redução das EE mal 

adaptativas relatadas pelas bailarinas; mas, continuaram a perceber a dor como um desafio à 

NPB de Relacionamento e de Competência. Este estudo observacional permitiu também 

analisar o processo de coping desta amostra de bailarinas, subsidiando proposta para melhorar 

sua qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: coping; dor; dança; intervenção; adolescência.  
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A Arte Drag no Brasil ainda é pouco difundida e explorada, e em alguns casos é tratada como 

tabu. Mais que uma forma de expressão a Arte Drag é um ato político, que questiona os 

gêneros, reinventa o corpo e influencia o mundo da moda, dentre outros. Existem várias 

origens atribuídas ao termo Drag Queen, algumas datam desde Shakespeare, e todas reforçam 

a vertente artística e a utilização do corpo. Homens travestidos de mulheres eram aceitos no 

âmbito teatral, e com certo respeito e apreço, ao contrário das mulheres que eram rechaçadas e 

discriminadas. Atualmente temos várias referências, uma delas é o cantor Pabllo Vittar que 

possui grande visibilidade, atuante nas lutas LGBTs de combate ao preconceito e a 

homofobia, o artista rompe barreiras quando é ator de campanhas publicitárias para a Adidas, 

que é uma marca patrocinadora de pesquisa têxtil que vinculou a imagem de uma Drag ao 

esporte no Brasil. Com isso, a quantidade de pessoas teve um aumento significativamente. Os 

objetivos da pesquisa foram apontar os avanços da indumentária, do corpo Drag e do papel 

que vem exercendo na moda e no estilo de vida dos indivíduos como um todo.  Do ponto de 

vista metodológico, adotamos a pesquisa documental, do “Curso de Moda e Produção de 

Figurinos” do IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas – MG.  Diante disso, foi instruído 

um projeto didático com uma turma da disciplina de história da moda. Como resultados, 

constatou-se através da pesquisa documental, que as Drag Queens não se encontram ou se 

encaixam em nenhum modelo estereotipado de gênero, sexo ou sexualidade, sendo um ator 

transformista, performático, que alternam em seu cotidiano a identidade feminina com a 

identidade masculina. E que esse universo influencia a moda, porque ainda é extremamente 

associada ao gênero feminino, apesar de mutável e do crescente mercado masculino. Sendo 

assim, a moda vem sofrendo grande influência Drag e vem sendo bem recebida na sociedade, 

o apoio de marcas famosas contribui para mudanças no mercado consumidor e para o 

fortalecendo do combate ao preconceito. Trazemos como considerações finais a diversidade 

vista hoje nas passarelas que é um reflexo das ruas, que fazem com que grandes marcas 

invistam em campanhas e produtos que apesar da origem não se restringem mais somente ao 

mercado gay. Consequentemente tal apropriação do mercado promove mais ainda os avanços 

comportamentais, apresentação do corpo e o fortalecimento do estilo Drag de ser.    

 

Palavras-chave: diversidade, arte, gênero, corpo, comportamento. 
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O sistema de ensino brasileiro passa por desafios permanentes há décadas. Nesse contexto, 

pode-se utilizar a dança como ferramenta estratégica para desenvolver habilidades 

psicomotoras e, de quebra, a criatividade. Assim, objetivou-se com esta pesquisa traçar um 

panorama dos estudos sobre dança no território nacional, em idioma português. Para tanto, 

buscou-se na base de dados Pepsic pelo descritor: dança. Como critério de inclusão/exclusão 

não foi descartado nenhum dos 15 textos encontrados (N=15). A análise deu-se por autoria 

(74,26% fem; 53,33% dos autores trabalharam em dupla; 85,71 dos autores masculinos 

trabalharam em grupos e, 57,69% dos autores femininos trabalharam em duplas), resumos 

(palavras-chave: três 3=13,33%, 5=66,67, e textos com até treze palavras-chave 13=20%), 

ano (2017=20%; 2016, 2015 e 2013=13,33% cada, e 2011, 2008, 2006, 2005, 2003 e 1994 

com 6,67% cada), periódicos (13,33% Arquivos Brasileiros de Psicologia), entre outros 

critérios de análise. Estes dados sugerem que os autores desses trabalhos são, provavelmente, 

professores e orientandos de pesquisa, visto que a maioria é realizada em dupla. Do mesmo 

modo, originaram de cursos de formação de professores e da área de Humanas, visto que são 

compostos mais por mulheres (ou pode-se investigar aqui uma possível falta de interesse ou 

preconceito dos pesquisadores homens). No entanto, não parece ser um assunto de interesse 

prático visto que são, em maioria, textos de reflexão teórica, nem mesmo análise de produção 

como esse escrito foi encontrado, o que por si, já o justifica. A dança tem sido assunto de 

interesse como um tipo de tema a ser tratado de modo transversal na educação, mas, também 

é de interesse pelos teóricos de criatividade, uma vez que ajuda a lidar com expressão 

corporal e o próprio corpo em si, além de possibilitar trabalhar outras questões como 

autoestima e feminilidade e, perpassa também a qualidade de vida. Os teóricos mais recentes 

sobre inteligência abarcam a temática sobre os aspectos psicomotores e associa ao 

desenvolvimento da criatividade, podendo sim compor plano curricular do ensino infantil, 

fundamental e médio, em disciplinas de artes e educação física, por exemplo. O Brasil tem 

uma vasta história perpassada por aspectos rítmicos, assim pode-se trabalhar contextos 

históricos amplos. 

 

Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Cienciometria; Dança; Psicometria; Revisão 

Bibliográfica.  
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Este trabalho discorre sobre o relato de experiência envolvendo competências desenvolvidas, 

discussões observadas e dificuldades encontradas na participação dos alunos do projeto de 

extensão “Dançando no Escuro”, realizado na Unesp Bauru, com o objetivo de oferecer 

atividades rítmicas e práticas corporais para pessoas com deficiência visual, onde a 

participação na monitoria e voluntariado das atividades além do convívio com os alunos 

trouxeram indagações e novas questões, ligadas à imagem corporal, autoestima e sexualidade 

destas pessoas. Neste relato, apresentam-se discursos cotidianos de pessoas com deficiência 

visual que retrataram, em conversas informais nas atividades propostas, suas dificuldades em 

lidar com sua nova condição e correlacioná-la aos seus atuais e futuros parceiros afetivo-

sexuais. Com o decorrer das aulas do projeto, os alunos foram ganhando estímulo e confiança 

assim revelando assuntos de cunho afetivo-social informalmente, despertando desta forma o 

interesse em uma nova pesquisa, a ser realizada no próximo semestre, através da Unesp 

Araraquara pelo programa de Educação Sexual: a sexualidade de pessoas com deficiência 

visual. A visão é o principal meio para construção da imagem corporal do sujeito e, quando se 

ausenta, outros meios são utilizados para compô-la; porém a maneira com que o outro o 

percebe e o julga ainda acaba, muitas vezes, por alterar a personalidade, trazendo 

repercussões na imagem corporal e consequentemente em seus autoconceitos (dentre eles, a 

autoestima). Nos sujeitos do projeto mencionado com deficiência visual adquirida, tudo que 

se aprendeu sobre como lidar com a própria imagem enquanto havia a visão, é alterado 

repentinamente com o advento da condição de deficiência, causando muitas vezes 

afastamento das pessoas que antes habitavam seu ciclo social e com isso alterando a maneira 

com que essa pessoa se encontra e se relaciona em sociedade e afetando sua autoestima. A 

metodologia foi uma pesquisa qualitativa, com roteiro de observação de diálogos e queixas 

entre os alunos, havendo como enfoque somente as mulheres, com deficiência visual 

adquirida após os 21 anos (n=6). Os resultados das reflexões e depoimentos das alunas do 

projeto apontam para a constante necessidade de informação à população sobre a deficiência 

visual, informando que estas pessoas possuem necessidades físicas, mentais, sociais e sexuais 

como qualquer outra pessoa, não necessitando de piedade ou julgamento da sociedade que se 

inserem, além de destacar a importância de projetos como este, onde a pessoa com deficiência 

é valorizada e destacada por suas potencialidades, podendo assim estar mais empoderada, 

favorecendo a inclusão efetiva destes indivíduos. 

 

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Visual, Sexualidade, Imagem Corporal 
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A Escola está imersa em um contexto social e cultural marcados por estereótipos, 

preconceitos e de situações de discriminação em torno da questão de gênero e sexualidade, 

que demarca um espaço de reprodução, mas também de problematização e de ações 

pedagógicas que favoreçam a construção de relações pautadas pela valorização e respeito às 

diferenças. Nesta perspectiva, buscamos refletir acerca da problematização da questão do 

gênero e da sexualidade no ambiente escolar pautada na Pedagogia Dialógica de Paulo Freire, 

na qual processos educativos partem de temas geradores, que refletem as necessidades de 

determinada comunidade escolar, e devem ser trabalhadas nos componentes curriculares, 

incluindo a Educação Física (EF) escolar. Inicialmente houve inserção em uma escola pública 

estadual de ensino fundamental I, em uma cidade do interior de São Paulo, onde pudemos 

observar uma situação na qual dois alunos foram repreendidos por sua professora, dizendo 

que estavam agindo como homossexuais e que isso não era adequado. Desta forma, o tema 

RESPEITO, que surgiu por demanda espontânea da situação presenciada, orientou a 

elaboração do plano de regência com quatro aulas de EF uma vez por semana, com cinco 

turmas do período da manhã, sendo uma turma por ano escolar, de 1º a 5º ano da referida 

escola. Entretanto, nos foi orientado a não trabalhar com temas que tratassem diretamente de 

sexualidade e de gênero. As aulas trataram o conteúdo jogos e brincadeiras e ao final de cada 

aula realizamos rodas de conversa, estimulando as crianças a exporem o que gostaram ou não 

nas brincadeiras e jogos vivenciados, bem como, a identificarem e a refletirem sobre as ações 

de respeito e desrespeito as diferenças inerentes às atividades propostas e ações que 

permitissem convívio respeitoso com seus/suas colegas. Nestas rodas de conversa, as crianças 

levantaram discussões sobre sexualidade que foram problematizadas, estimulando que as 

crianças se questionassem a respeito dos conceitos e preconceitos sobre a temática. 

Concluímos que as aulas de EF, promovendo o conteúdo jogos/brincadeiras a partir do tema 

gerador, possibilitaram vincular os conteúdos escolares com a problematização e reflexão 

sobre o respeito às diferenças a partir de situações vividas pelas próprias crianças, tendo 

sentido e significado para as mesmas, favorecendo mudanças atitudinais e comportamentais 

no convívio dentro e fora da escola. Consideramos primordial que a Escola assuma a 

responsabilidade de enfrentamento de paradigmas hegemônicos que reproduzem 

desigualdades sociais garantindo processos educativos que valorizem as diferenças com 

princípios pautados na humanização e na solidariedade. 

 

Palavras-chave: educação física escolar; jogos; brincadeiras; tema gerador; sexualidade. 
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Evidências científicas indicam que declínios funcionais associados ao processo de 

envelhecimento podem ser reduzidos e/ou prevenidos por meio de práticas de atividade física. 

Este estudo pretendeu avaliar a memória semântica e a memória de curto prazo de idosos, 

comparando-os de acordo com o tempo de prática de atividade física. Trata-se de uma 

pesquisa transversal, quantitativa, com uma amostra composta 29 idosos, todos residentes do 

Alto Tietê (São Paulo). Sendo 62,07% (M=76, dp= 8,10, n=18) mulheres e 37,93% homens 

(M=72, dp=6,82, n=11), em relação à convivência dos idosos, 89,66% residem 

acompanhados, entre cônjuge, filhos, netos e irmãos. Todos eram praticantes de atividade 

física, 70% relataram alguma doença crônica e 86,67% faziam uso de algum medicamento de 

uso contínuo. Houveram 50 menções a participação em atividades em grupos sociais, além da 

atividade física representada por 59,62%, seguida de atividade religiosa 17,31%. Os 

instrumentos utilizados foram, o questionário sociodemográfico: com objetivo de 

caracterização da amostra; o instrumento de Fluência Verbal: que avalia funções executivas, 

memória semântica e linguagem; e o Subteste Dígito (WAIS- Escala de Inteligência Wechsler 

para Adultos): que investiga as habilidades de recordação e repetição imediata. Após 

aprovação do Comitê de Ética, foi contatada a instituição, bem como os participantes. A todos 

foram apresentados o projeto e solicitado o consentimento voluntário por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e a coleta foi feita individualmente, em um único 

encontro. Após análise dos dados sociodemográficos, os resultados dos testes de memória, 

foram trabalhados a partir do escore bruto, sendo aplicado o teste Mann-Whitney Wilcoxon 

para amostras independentes. O teste estatístico identificou que não há diferença significante, 

entre os grupos por tempo de prática de atividade em relação ao desempenho no instrumento 

de Fluência Verbal. Assim como para o subteste Dígitos, não foi encontrada diferença 

estatística significante entre os anos de prática física em idosos. Tais resultados indicam que 

na amostra estudada os anos de atividade física não possuem um impacto direto na memória 

semântica e na memória de curto prazo. Estudos futuros sobre esta temática podem explorar a 

relação entre a prática de atividade física para idosos e sua relação com os diferentes tipos de 

memória. 

 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Memória de Curto Prazo; Atividade Física para Idoso. 
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Introdução: Os jogos virtuais e eletrônicos encontram-se enraizados na cultura da sociedade 

moderna, no qual sua prática e acesso pode ser realizada em diversos lugares e meios 

tecnológicos. Isto é, os videogames apresentam níveis de expansão cada vez maiores, em que 

a interação se torna mais constante e proximal. Essa questão gera uma problematização em 

relação ao uso excessivo e a permeabilidade dos videogames no cotidiano de uma sociedade 

virtualizada. Entretanto, desde os primórdios dos videogames, pesquisadores se empenham 

em entender as influências deste contexto perante a humanidade. Fundamentado por este 

pensamento, atualmente a OMS compreende que os videogames são passíveis de adicção. No 

entanto, os conceitos desta nova desordem ainda não se encontram estruturados. Objetivo: O 

objetivo do presente estudo foi compreender o comportamento de universitários perante a 

prática de jogos eletrônicos e suas relações com o estado de humor. Método: : O estudo 

consiste em uma pesquisa netnográfica exploratória qualitativa, a partir de um questionário 

subdividido em quatro seções (Termo de consentimento livre e esclarecido, questionário 

sociodemográfico, interação com os games e Escala de humor de Brunel). Participaram da 

pesquisa 16 universitários da UNESP-campus de Rio Claro (15 do sexo masculino e 1 do 

sexo feminino), com idade entre 18-30 anos. Resultados: De acordo com a análise descritiva, 

os resultados evidenciam que 87,5% jogam por prazer e 93,8% já deixaram de estudar para 

jogar videogame. A aplicação da escala de humor pode identificar o vigor e a fadiga, como 

estados mais aflorados nos participantes. Esse dado possibilita compreender que grande parte 

dos jogadores não possuem equilíbrio e um estado de humor considerado desejável. No 

entanto, ao relacionarmos o tempo e frequência da prática com o estado de humor dos 

participantes, foi possível analisar que o espectro de humor não possui correlação com a 

quantidade de horas despendidas para esta atividade.  Conclusão: Os resultados, apesar de 

exploratórios, permitem concluir que o diagnóstico do distúrbio de games não pode ser 

avaliado somente por meio da frequência, da ausência e reclusão social. Além disso, o estado 

de humor apesar de não possuir relações concretas com a frequência de jogo, deve ser levado 

em consideração anteriormente a um diagnóstico.  

 

Palavras-chave: Jogos eletrônicos; Distúrbio de games; Sociedade virtualizada. 
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O processo de envelhecimento pode ter como característica a diminuição das capacidades 

físicas funcionais, como a força e a resistência. No entanto, essas alterações podem não 

resultar em incapacidade física, tendo em vista que a prática de atividade física regular, como 

a Dança Sênior® (DS), pode promover um efeito positivo nas capacidades funcional, 

cognitiva e social de pessoas adultas e idosas. A DS é uma modalidade de dança criada na 

Alemanha e difundida no Brasil desde o ano de 1978, tendo sido inspirada no folclore de 

diversos povos. Esta modalidade foi elaborada para ser aplicada a pessoas idosas, porém, 

também pode ser utilizada junto a outros públicos. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito da 

prática de Dança Sênior (DS) sobre a resistência aeróbia de pessoas adultas e idosas que 

praticam a DS. Neste contexto, este estudo, de natureza quantitativa, teve por objetivo, 

analisar o efeito da prática de DS na resistência aeróbia de pessoas adultas e idosas. O estudo 

foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória, da qual participou uma amostra 

intencional composta por 25 indivíduos, com idade média de 65,80 ±7,94 anos, os quais 

foram divididos em dois grupos, um grupo controle (GC), o qual não participou das aulas de 

DS (n=9) e um grupo que participou de 24 aulas de Dança Sênior (GDS), distribuídas em 

duas aulas semanais, em dias não consecutivos, com duração de uma hora cada aula. Para 

caracterizar a amostra utilizou-se um Questionário de Dados Cadastrais e Anamnese e para 

avaliar a capacidade aeróbia dos participantes foi utilizado o Teste de Marcha Estacionária de 

dois minutos (TME), nos momentos pré e pós DS. A análise estatística deu-se por meio de 

técnicas da Bioestatística básica e do programa computacional The SAS System for Windows, 

adotou-se o nível de significância de 5% para os testes estatísticos. Os resultados indicam a 

prevalência de pessoas idosas (81,25% no GDS e 88,89% no GC) e maior número de 

participantes do sexo feminino (93,75% no GDS e 100% no GC). A comparação entre os 

grupos GDS e GC apresentou diferença significativa nos escores do TME (p=0,004), 

demonstrando que o GDS melhorou o desempenho no TME. Conclui-se que a prática de DS, 

realizada em 24 aulas, com duração de 1 hora, distribuídas em duas vezes semanais, 

promoveu efeitos positivos na resistência aeróbia de pessoas adultas e idosas. Sugerem-se 

novos estudos abordando as perspectivas da DS nas capacidades físicas funcionais. 

 

Palavras-chave: dança; atividade física; aptidão física; idoso. 
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A prática regular de atividade física pode promover benefícios nas esferas biológicas, 

psicológicas e sociais dos indivíduos. Entre as diversas atividades, a prática de dança pode 

promover a saúde e melhorias na qualidade de vida de pessoas adultas e idosas. A Dança 

Sênior® (DS) é uma modalidade de dança criada para ser utilizada com idosos, sendo de fácil 

adaptação, pois pode ser praticada sentada ou em pé, favorecendo a prática por pessoas com 

diferentes níveis de preservação de capacidade funcional e cognitiva. A DS tem se destacado 

como uma estratégia eficaz para a manutenção e melhoria da capacidade funcional, porém, 

poucos estudos analisaram os efeitos decorrentes dessa prática na cognição de pessoas adultas 

e idosas. Este estudo, de natureza quantitativa, teve como objetivo analisar os efeitos da 

prática sistemática de Dança Sênior (DS) sobre a cognição de pessoas adultas e idosas. Uma 

pesquisa do tipo exploratório foi desenvolvida, contando com uma amostra não probabilística 

de 25 indivíduos (n=25), com média de idade de 65,80 ±7,94 anos, sendo que 96% dos 

participantes eram do sexo feminino, a qual foi subdividida em dois grupos: um grupo 

controle (GC) (n=9) e um grupo de Dança Sênior (GDS) (n=16). O GC não participou das 

aulas de DS, enquanto que o GDS participou de 24 aulas de DS, ministradas duas vezes 

semanais, com duração de uma hora cada. Em ambos os grupos foram aplicados um 

Questionário sobre os Aspectos de Saúde e o teste de rastreio cognitivo Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM). Os dados foram analisados por meio do programa computacional: 

The SAS System for Windows, versão 9.2, e o nível de significância adotado foi o de 5%. Os 

resultados indicam que 16% dos participantes são diabéticos, 8% possuem cardiopatia, 36% 

são hipertensos, 24% têm colesterol alto, 20% possuem depressão e 16% fazem uso de 

medicação para controlar ansiedade e/ou insônia. Houve diferenças significativas entre os 

desempenhos do GC e do GDS, nas avaliações pré e pós intervenção. O GDS melhorou 

significativamente o desempenho no escore final do MEEM (P=0,032) e na categoria 

capacidade visuoconstrutiva (P=0,013), a qual estava inclusa nesse mesmo instrumento. 

Conclui-se que a participação em um programa sistematizado de DS produziu efeitos 

benéficos na cognição de pessoas adultas e idosas. Sugerem-se novos estudos que abordem os 

benefícios biopsicossociais da DS em diferentes populações. 

 

Palavras-chave: idoso; cognição; dança; aptidão física. 
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Introdução: Existe um número muito grande de desistência por parte de jovens talentos na 

natação e também dos seus técnicos e dirigentes para com a modalidade natação competitiva, 

principalmente no que tange a modalidade alto nível (categorias Júnior e Sênior). Os fatores 

mais citados são: prejuízo nos estudos, estresse, cobrança, intensidade dos treinos, monotonia 

dos treinos, lesões entre outros. Uma das hipóteses levantadas é o direcionamento dos estudos 

na área e a falta de literatura específica para a mesma. Vive-se um impasse acadêmico e de 

academias (clubes). As pesquisas não chegam aos “decks” das piscinas e os professores-

instrutores não “enxergam” sua real contribuição para a sociedade durante suas vivências 

práticas para com seus alunos. Objetivo: identificar as emoções (afetos positivos e afetos 

negativos) de nadadores de elite masculino antes da sua principal prova do semestre 

(competição). Método:  Participaram do estudo, mediante assinatura do termo de 

consentimento, 22 atletas do sexo masculino das categorias sênior, ou seja, atletas com média 

de idade entre 24,32 (4,40) anos que participaram do Troféu Brasil de Natação – Campeonato 

Brasileiro Absoluto – Troféu Maria Lenk – Taça Correios realizado na cidade do Rio de 

Janeiro em 2018. Resultados: a média geral dos 60 descritores para emoções nos atletas de 

ambos os sexos encontrada foi de 2,31 (0,83), o maior valor encontrado para a amostra em 

geral foi nas emoções “Confiante” 3,94 (0,86) e “Cheio de energia” 3,94 (0,90), já os menores 

valores foram para as emoções: “Deprimido” 1,09 (0,29) e “Pasmado, assombrado” 1,09 

(0,29). Quando volta-se o olhar para o público masculino a média dos valores encontrados foi 

de 2,34 (0,78) e os descritores para a população masculina que tornaram-se mais evidentes foi 

“Cheio de Energia” 4,23 (0,87), o menor valor achado para o masculino aconteceu em dois 

descritores com o mesmo score: “Pasmado/Assombrado” 1,05 (0,21) e “Deprimido” 1,05 

(0,21). Afeto negativo com maior relevância foi encontrado na variável “Inquieto” 2,68 

(1,39). Afeto positivo com maior relevância foi encontrado na variável “Determinado” 4,14 

(0,77) e “Interessado” 4,14 (0,89). Conclusão: Os nadadores masculinos sentem mais 

emoções ligadas a afetos positivos do que negativos antes das suas principais provas de 

natação em competição.  

 

Palavras-chave: Emoções; afeto positivo; afeto negativo, nadadores de elite. 
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Introdução: A Psicologia descreve que o ser humano traz ao nascer algumas emoções básicas 

como a ansiedade (ao enfrentar ameaças existenciais), a tristeza (quando enfrenta-se perdas), 

a culpa (quando ultrapassam-se imperativos morais), a vergonha (desonra ou humilhação), a 

inveja (quando deseja-se qualquer coisa que o outro possui), a esperança (esperar conseguir o 

melhor), orgulho (sentir-se bem consigo ou com o seu valor social), gratidão (creditar a outro 

sem esperar nada em troca) e o amor (quando se deseja sentimentos bons que sejam 

recíprocos por outra pessoa). Todas elas têm uma função em nossas vidas, principalmente no 

que diz respeito à sobrevivência da espécie. As emoções são breves respostas negativas ou 

positivas resultantes de situações particulares. As emoções apontam uma interação relacional 

humana, ou seja, das emoções como processo adaptativo da pessoa ao ambiente, bem como 

um processo adaptativo do homem aos contextos dinâmicos sociais. Entender a maneira que 

as emoções influenciam o comportamento motor habilidoso, faz parte do objetivo deste 

estudo. Objetivo: identificar as emoções (afetos positivos e afetos negativos) de nadadores de 

elite feminino antes da sua principal prova (competição). Método: Participaram do estudo, 11 

atletas do sexo feminino das categorias sênior, com média de idade entre 18,18 (2,82) anos 

que participaram do Troféu Brasil de Natação – Campeonato Brasileiro Absoluto – Troféu 

Maria Lenk – Taça Correios realizado na cidade do Rio de Janeiro em 2018. Resultados: a 

média geral dos 60 descritores para emoções nos atletas de ambos os sexos encontrada foi de 

2,31 (0,83), o maior valor encontrado para a amostra em geral foi nas emoções “Confiante” 

3,94 (0,86) e “Cheio de energia” 3,94 (0,90). O maior valor encontrado para as mulheres, foi a 

variável “Ativo” 4,00 (0,77) que se destacou durante os achados. O menor valor encontrado 

foi para vários descritores com scores e desvios padrões iguais: “Triste” 1,18 (0,40), 

“Pasmado/Assombrado” 1,18 (0,40), “Culpado” 1,18 (0,40), “Sonado” 1,18 (0,40), 

“Deprimido” 1,18 (0,40) e “Detestando/Odiando” 1,18 (0,40). Afeto negativo com maior 

relevância foi na variável “Inquieto” 3,00 (1,26). Afeto positivo com maior relevância foi 

encontrado na variável “ativo” 4,00 (0,77). Conclusão: As nadadoras sentem mais emoções 

ligadas a afetos positivos do que negativos antes das suas provas. 

 

Palavras-chave: emoções; nadadoras de elite; afeto positivo; afeto negativo. 
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Alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) apresentam especificidades no 

comportamento social e suas características emocionais, com grau de interesse e 

aprendizagem espontâneos ou elevados quando comparados com seus pares de mesma idade. 

Suas habilidades são notadas quando o indivíduo possui um interesse muito grande em 

determinada área do conhecimento. Seu nível de produção mais elevado, criatividade e 

originalidade na resolução de problemas merecem destaque. As manifestações destas AH/SD, 

ou comportamentos de dotação, podem ser acadêmica, criativo-produtiva ou a combinação de 

ambas. A primeira é facilmente identificada através do boletim do aluno; a segunda requer 

oportunidades de expressão da criatividade do aluno. Estes comportamentos também estão 

relacionados às Inteligências Múltiplas, sugerindo que estas pessoas poderiam apresentar 

comportamentos notáveis em uma ou mais “categorias” da inteligência. A Educação Física 

(EF) escolar é capaz de proporcionar oportunidade de expressão da criatividade e desenvolver 

as inteligências corporal-sinestésica, rítmica, visual espacial, interpessoal e intrapessoal. O 

Enriquecimento Curricular proporciona orientações e ferramentas para desenvolver 

habilidades da pessoa com AH/SD. Considerando estes fatores, em parceria com um projeto 

de extensão da UNESP/Bauru, realizou-se a regência de uma aula de EF para 35 alunos em 

processo de identificação das AH/S de primeiro ano do ensino fundamental I, de uma escola 

pública estadual. Uma das atividades, com arco, nenhum dos alunos da turma relatou ter 

experiência prévia quando questionados pelo pesquisador. Formaram duas rodas na quadra (A 

e B) e ficavam de mãos dadas o tempo todo. Houve a proposta de passar o arco 

completamente pelo corpo para que ele percorresse a roda. Na primeira turma se destacou 

Gabriel (nome fictício), que estava na roda B. Dado o início da brincadeira, enquanto os 

alunos da roda A pediam dicas de como fariam o arco passar por eles, Gabriel, rapidamente 

passou as pernas para dentro do arco e, em seguida, passou o arco pelo tronco e cabeça, de 

forma que seus colegas da mesma roda copiaram seus movimentos para dar continuidade à 

brincadeira. Em seguida, os alunos da roda A começaram a fazer o mesmo movimento. 

Durante o processo de identificação destes alunos, que envolveu outras atividades, Gabriel 

apresentou uma inteligência corporal-sinestésica maior em relação aos seus pares de idade 

que passam pela mesma avaliação. Concluímos que a EF escolar pode auxiliar os professores 

na identificação de alunos com AH/SD ao proporcionar estímulos variados aos alunos, 

promovendo as potencialidades latentes dos indivíduos com e sem AH/SD. 
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A vulnerabilidade continua sendo um termo e um aspecto obscuro no esporte. A partir de um 

cenário complexo, multidimensional e polifônico. A pesquisa objetiva a análise da 

vulnerabilidade a partir da relação entre educação e esporte. Para tanto foram emitidos 

convites para 73 profissionais, sendo que 21 profissionais concordaram em conceder a 

entrevista, sendo: 7 atletas (A), 4 técnicos (T), 3 gestores (G), 3 psicólogos do esporte (P) e 4 

jornalistas esportivos (J). Destes, 13 eram mulheres e 8 homens. Envolvidos nas seguintes 

modalidades: Atletismo, Voleibol, Jiu-jitsu, Handebol, BMX Bicicross, Ginástica Artística, 

Futebol, Levantamento de Peso. Quanto à experiência em competições: 6 têm experiência em 

Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, 7 têm experiência em Campeonatos Mundiais e 

Etapas de Mundiais, 2 têm experiência em Campeonatos Sul-Americanos e 6 em 

Campeonatos Nacionais. Foram realizas extensivas entrevistas em profundidade. A duração 

das entrevistas variou de 64m20 até 201m10s. O que gerou um extenso material. O foco desse 

trabalho centrará nas questões relacionadas a educação no cenário esportivo, que emergiram 

das entrevistas. A Formação Educacional foi classificada como uma metaclasse, em razão de 

aparecer de forma recorrente e sistemática em diversos momentos das entrevistas e aspectos 

do cenário. Para os atletas, ela apareceu sob a dificuldade de concluírem sua educação formal, 

principalmente, de concluírem o ensino superior, decorrente do sistema de treinamento em 

quase sua totalidade não permitir e/ou não ter previsto a necessidade da educação formal 

como ponto de suporte na formação do atleta. Os atletas e técnicos se posicionaram quanto ao 

fato de muitos dirigentes não terem formação esportiva e, recorrentemente, desconhecerem 

com profundidade às demandas de estrutura e conhecimento para que os atletas e técnicos 

atinjam o alto rendimento. Os atletas com larga experiência internacional destacam que há 

uma defasagem entre a formação de parte dos técnicos brasileiros e dos professores em 

relação à vivência que tem em outros países. Aos psicólogos do esporte foi associada à 

ausência de uma compreensão mais profunda do contexto esportivo e a dificuldade de atender 

uma multiplicidade de modalidades. Num sentido muito similar, ao que ocorre com os 

jornalistas esportivos, que cobrem diversas modalidades esportivas. Assim reforça-se um 

problema estrutural de integração entre o esporte e o sistema educacional, sempre construído 

para que o atleta seja forçado a optar entre um e outro. Bem como, a dificuldade de formação 

dos diversos profissionais para darem conta de um sistema multidimensional, multinível e 

complexo. 
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O presente estudo apresenta uma concepção mais abrangente no que diz respeito ao esporte 

inserido no contexto da Educação Física Escolar, com intuito de enaltecer a aprendizagem de 

outras modalidades esportivas. Essas vertentes transpassam as conhecidas como únicas 

possibilidades difundidas pela mídia, ressalta-se no caso em questão o Voleibol, Futebol, 

Basquetebol e Handebol, os quais são mais abordados no exercício da prática docente. 

Indiscutivelmente o esporte é um dos grandes fenômenos do século XXI e na proposta 

difundida na perspectiva abordagem pela teoria pós-crítica no contexto da Educação Física 

após a década de oitenta, salienta-se a preocupação em propagar a vertente denominada 

corporal do movimento (FREIRE, 2016), atrelada ao conhecimento reflexivo proposto no 

âmbito pedagógico nas aulas de Educação Física. No entanto, observa-se que o discente 

continua preso à prática remota que não acompanha essa proposta, não adquirindo, portanto 

novos parâmetros. A não acessibilidade ao aprendizado de um esporte não convencional, 

impede que os profissionais obtenham uma ótica plural da proporção esportiva. Estudos 

apontam que falta de espaço físico e materiais, resultam na inacessibilidade da prática 

desportiva (BETTI, 1999), todavia o contato com uma nova experiência esportiva, possibilita 

inúmeras direções benéficas em prol da comunidade escolar, favorecendo o desejo pela 

prática do esporte. Nesse contexto, o estudo, identificou lacunas, constatou a necessidade de 

diversificar saberes esportivos na busca por novos rumos e modalidades diferenciadas foram 

empregadas no planejamento das aulas no projeto social de um Município no Vale do Paraíba 

Paulista, como: badminton, basebol e rúgbi. Pesquisas e capacitações realizadas pelos 

docentes do próprio, projetaram de modo simples às aulas, abordagens práticas e reflexões 

acerca do conteúdo proposto. Nesse processo, um breve histórico das modalidades citadas, 

algumas regras, fundamentos esportivos e jogos adaptados foram incorporados às aulas. Nas 

vivências os alunos conheceram as modalidades por meio de vídeos, documentários e 

entrevistas de atletas profissionais e praticantes amadores, as regras foram apresentadas por 

meio de pesquisas determinadas pelo docente, os fundamentos foram trabalhados mediante a 

ludicidade inicialmente e específica posteriormente. Por fim, os resultados obtidos foram 

enriquecedores, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades 

motoras dos discentes que anteriormente não vivenciavam tais experiências. O estudo 

demonstra que novas possibilidades devem compor o planejamento pedagógico, e atividades 

relacionadas ao desporto não convencional é uma possibilidade pluridimensional de ensino. 
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O esporte e a competição exigem dos atletas diversas capacidades. Entre físicas e motoras, 

destacam-se também a importância das habilidades mentais e psicológicas que influenciam 

diretamente no desempenho e no rendimento do indivíduo no contexto esportivo. Dessa forma 

os estados emocionais, como o de humor, sendo variável e experienciado de diferentes formas 

e intensidades, pode-se influenciar em seu desempenho durante uma competição. A pesquisa 

teve como objetivo avaliar o estado de humor dos atletas da categoria de base do Basquetebol 

antes de um jogo oficial da Federação Paulista de Basquetebol. A amostra foi composta por 

24 atletas de um clube da cidade de São Paulo, todos atendendo aos seguintes critérios de 

inclusão: de sexo masculino, federados e com idades entre 13 e 15 anos. O instrumento 

utilizado foi a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), validada para a língua portuguesa. 

Todos os atletas colaboraram com sua participação de forma voluntária e assinaram o TCLE e 

termo de assentimento. Os participantes responderam ao questionário em horário de treino, 3 

dias antes de um jogo pela Federação Estadual de Basquetebol, individualmente, 

acompanhados de ao menos um pesquisador. O instrumento é composto por 24 itens, 

baseadas em escala do tipo Likert de 5 pontos, divididas em 6 dimensões (4 questões em cada 

dimensão). As 6 dimensões são compreendidas por: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e 

confusão mental. Optou-se, nesse estudo, por análises descritivas e, para isso, apresentou-se 

os valores médios dos grupos para cada dimensão. Os resultados demonstram, de forma 

exploratória, que os atletas apresentam valores mais elevados na dimensão correspondente ao 

Vigor (valor: 10,29) e, além disso, valores baixos nas dimensões que representam aspectos 

negativos do humor, como Tensão (3,70), Depressão (1,08), Raiva (2,08), Fadiga (2,75) e 

Confusão mental (1,66). Pode-se concluir que os resultados encontrados no presente estudo 

demonstram consonância com a literatura, já que os atletas investigados apresentaram um 

perfil de humor denominado de Iceberg, perfil esse que é benéfico para o atleta, pois 

caracteriza uma prevalência de um estado de humor positivo, o qual é considerado ideal para 

o rendimento em competição. Vale ressaltar que os atletas venceram o jogo que disputaram 

após a coleta de dados. 
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Partindo do princípio de que a Psicologia do Esporte estuda o indivíduo em sua totalidade 

considerando todos os ambientes nos quais ele é inserido, é importante perceber de que 

maneira esse indivíduo lida com toda e qualquer mudança biopsicofisiológica no decorrer de 

sua preparação esportiva. Objetivou-se descrever os níveis de estresse e ansiedade de atletas 

de voleibol. O estudo analisou 11 atletas de uma equipe masculina de voleibol da região do 

Alto Tietê, com média de idade de 19,36 anos, participantes do campeonato paulista Sub-21. 

Foram utilizados como instrumentos o Questionário Sóciodemográfico, o teste Sport 

Competition Anxiety Test (SCAT), a Escala de Ansiedade de Beck (BAI), o Inventário de 

Sintomas de Stress (ISSL) para adultos de LIPP, os instrumentos foram aplicados na fase 

competitiva, entre a primeira fase de classificação e a segunda de eliminação. Com os dados 

sócio demográficos verificou-se que 55% dos participantes são da raça branca, 36% pardos e 

9% são negros; sobre o estado civil, nove atletas (81,8%) são solteiros e apenas dois (18,2%) 

tem união estável. Além disso, 73% dos participantes completaram o ensino médio e 9% não 

completaram o ensino médio, 9% apresentam nível superior incompleto e 9% nível superior 

completo. Observou-se que 73% moram com outros atletas, 18% moram com os pais e 9% 

moram com amigos e sobre as experiências. Em relação a experiência profissional com o 

voleibol 54% dos atletas jogaram em times pelo Brasil e apenas 9% teve experiências no 

exterior. Já nos níveis de competição, grande parte da amostra (42%) já competiu em nível 

estadual e apenas 8% em nível regional. Em relação a Ansiedade 55% dos atletas 

apresentaram nível mínimo e 45% nível leve. A ansiedade-traço competitiva, medida pelo 

SCAT, 73% apresentou nível comum, 18% nível baixo e 9% nível alto, com média de 19,81 

(min=15; máx=23) na pontuação dos participantes. A respeito do estresse, 73% dos atletas 

apresentaram estresse, destes 55% estavam na fase de resistência e 18% na fase de quase 

exaustão; e 27% não apresentaram estresse. Concluiu-se que fatores de ansiedade estavam 

dentro da faixa esperada para atletas na fase competitiva e que os níveis de estresse estavam 

acima da medida para a população clinica geral, para qual o teste foi desenvolvido, espera-se 

que nessa fase os atletas não estivessem na fase de quase-exaustão. 
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Alguns fatores estudados pela Psicologia do Esporte, como estresse e estratégias de 

enfrentamento são considerados fundamentais devido ao seu impacto na vida dos atletas. As 

principais fontes de estresse no atleta são relacionadas ao seu desempenho, questionamento do 

talento, tempo para treino, capacidade de comunicação com o técnico, perigo físico, 

experiências traumáticas, entre outras. O coping no contexto esportivo tenta controlar os 

eventos causadores de estresse com os quais os atletas convivem no seu dia-a-dia, buscando 

formas para regular as emoções e é importante, uma vez que os atletas estejam expostos a 

diferentes agentes estressores, estudarem diferentes formas de treinamentos psicológicos, para 

que estes problemas não interfiram em seu desempenho em quadra. O estresse e as estratégias 

de enfrentamento, são fundamentais para uma boa saúde psíquica e bons desempenhos 

esportivos.  Por isso é importante acompanhar o rendimento dos atletas no contexto esportivo, 

sendo que o equilíbrio psicológico é fundamental para o alto rendimento em competições. 

Antes de intervir é necessário avaliar esses fatores, justificando o presente estudo, o qual 

objetivou verificar a relação entre estresse e estratégias de enfrentamento em jogadores de 

basquetebol em período de treinamento pré-competitivo. Participaram do estudo uma equipe 

de basquetebol do interior do estado de São Paulo (N=13), participantes do Novo Basquete 

Brasil (NBB), com idade entre 18 e 36 anos. Foram aplicados o Recovery-Stress 

Questionnaire for Athletes (RESTQ-SPORT) e o Athletic Coping Skills Inventory- 25BR 

(ACSI-25BR), tendo os dados analisados no SPSS 23.0 utilizando estatística descritiva, 

Correlação de Spearman e o teste estatístico Kruskal Wallis (p≤0,05). Com relação ao 

estresse, os atletas obtiveram bons escores nas subescalas Autoeficácia e Autorregulação 

seguido de bons escores de Recuperação Social e Sucesso. Em contrapartida, a subescala 

Lesões, seguida de Fadiga e Estresse/pressão são considerados escores ruins para os atletas. 

No coping, os resultados com melhores escores são das subescalas Confiança/Motivação, 

Lidar com Adversidades, e Livre de Preocupação. Os piores escores são das subescalas 

Desempenho sob Pressão, e Treinabilidade. Conclui-se que o alto nível de estresse e não ter 

um coping adaptativo pode afetar o desempenho dos atletas nesta modalidade e categoria 

estudada. Além disso, amadores apresentam maior confiança/motivação, enquanto pivôs 

apresentam mais queixas somáticas. 
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A ansiedade mantém-se com um tema de estudo contemporâneo. A ausência de instrumentos 

adequados no esporte, contudo, impede mensurações precisas da variável, inclusive das 

diferenças entre diversas populações e contextos esportivos. Sendo assim, o objetivo desse 

estudo foi comparar os níveis de ansiedade entre homens e mulheres por meio da Escala de 

Ansiedade no Esporte (SAS 2). Para o estudo o SAS 2 foi aplicado a 70 atletas (34,27 + 12,81 

anos), sendo 33 mulheres (31,45 + 9,26) e 37 homens (37,42 + 15,42).  O SAS 2 é composto 

por 15 itens divididos em 3 dimensões com 5 item em cada: Somática, Preocupação e 

Concentração/Disruptura. A análise de dados utilizou-se de estatística descritivas e o teste “t” 

para amostras independente e do tamanho do efeito. Os resultados apontaram para a 

existência de diferenças importantes na variância das médias para a dimensão Somática t(68) = 

- 2,71; p = 0,008; g de Hedges = 0,64 com efeito médio e probabilidade dos resultados das 

mulheres (9,89 + 3,47) serem maiores do que os homens (7,96 + 2,41) em 67,8%. Na 

dimensão Preocupação o resultado ficou em t(68) = 1,24; p = 0,21; g de Hedges = 0,29 com 

efeito pequeno e probabilidade dos resultados das mulheres (10,94 + 3,28) serem maiores do 

que os homens (10,0 + 3,02) em 58,4%. Para a dimensão Concentração/Disruptura t(68) = - 

0,19; p = 0,84; g de Hedges = - 0,04 com efeito insignificante e probabilidade dos resultados 

das mulheres (8,70 + 3,45) serem maiores do que os homens (8,84 + 2,84) é de 48,7%. Desta 

forma, apenas a dimensão Somática apresentou diferenças nas variâncias das médias. As 

mulheres apresentaram probabilidade de escores maiores para Somática e Preocupação 

enquanto os homens para Concentração/Disruptura. Os resultados não parecem permitir 

afirmar que há diferenças marcantes entre os homens e as mulheres quanto a ansiedade. 

Mesmo na dimensão Somática que houve significância entre os sexos, o nível da ansiedade 

não pode ser, preliminarmente, considerado alto, já que ficou próximo da média esperada (10) 

e distante do valor máximo (20). É fundamental ampliar os dados com o uso do SAS 2 e 

compreender seu funcionamento na população brasileira de atletas. 
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O TCE é uma das lesões que mais causa mortes e os sobreviventes podem apresentar 

inúmeras dificuldades temporárias ou permanentes, que interferem diretamente no 

desempenho de funções antes exercidas. A prática de esportes oferece muitos benefícios aos 

deficientes, em aspectos fisiológicos, psicológicos, neurológicos, sociais e financeiros, além 

disso, o esporte cria um momento lúdico e prazeroso como forma de atingir mais qualidade de 

vida. Este estudo tem como objetivo apresentar as principais demandas de um atleta praticante 

da modalidade de atletismo que sofreu traumatismo craniano. O participante do estudo tem 36 

anos, sofreu traumatismo craniano devido a um atropelamento, treina e compete nas provas de 

arremesso de peso, dardo e de disco, na modalidade paradesportiva de atletismo. Foram 

realizados atendimentos individuais, com o objetivo de levantar possíveis demandas do atleta. 

Grande parte das demandas identificadas está relacionada ao relacionamento com a família, 

divergências com a comissão técnica e as motivações e expectativas do atleta para os treinos e 

campeonatos. Notou-se que, a princípio, o esporte foi recomendado para reabilitação e 

melhora da coordenação motora e após alguns anos, foi visto pelo atleta como possibilidade 

de remuneração e socialização. As divergências com a comissão tiveram como disparador, 

segundo o atleta, a cobrança para que ele ganhasse benefícios econômicos. Observou-se que 

muitas informações foram repetidas pelo atleta ao longo das sessões, como a ocasião em que 

o acidente aconteceu, sua família, divergências com a comissão técnica, expectativas de 

ganhar benefícios econômicos e a restrição de açúcar em sua dieta, o que pode estar 

relacionado a uma possível sequela causada pelo trauma que afetou sua memória. Conclui-se 

que houve, com o passar dos anos, uma alteração nos motivos pelos quais o atleta pratica 

esporte, houve uma repetição de informações e assuntos referentes à rotina cotidiana e de 

treinos foram pouco citados pelo atleta, supõe-se que isto tenha acontecido devido a uma 

possível perda de memória causada pelo trauma sofrido. Em contrapartida, considerando que 

as entrevistas eram algumas vezes parcialmente guiadas pelos estagiários, o atleta pode ter 

selecionado em seu discurso o que considerava relevante.  Deve-se ressaltar as limitações 

desta pesquisa, ao passo que houve poucos atendimentos e apenas um participante, e há pouca 

literatura acerca do paradesporto. Desta forma, sugere-se que sejam realizados mais estudos 

sobre a importância e benefícios do esporte deficientes, bem como as possíveis motivações 

para a prática. 
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Os estudos sobre a agressividade e a raiva no esporte não muito menores do que com outras 

variáveis, praticamente deixando essas duas variáveis num plano secundário. Restringindo, 

assim, a possibilidade de compreensão de como elas interagem com o ambiente esportivo, 

bem como, alteram ou podem alterar o desempenho esportivo. Assim, o objetivo desse estudo 

foi avaliar o nível de agressividade e raiva em atletas de esportes de combate. Participaram do 

estudo 48 atletas (30,50 + 10,13 anos), sendo 38 homens (32,07 + 10,30) e 10 mulheres 

(24,50 + 7,05). Para avaliar os níveis de agressividade e raiva foi aplicado a Escala de Raiva e 

Agressividade no Esporte (ERAC). A análise foi feita por meio de estatística descritiva e a 

análise multivariada como forma de avaliar a existência de diferenças na variância das médias 

nos itens do instrumento. O modelo apresentou um Lambda de Wilks = 0,30; F (11,37) = 7,79; p 

< 0,001, eta parcial2 = 0,698, o teste de Mauchly (65) = 0,005; p < 0,01. Das 66 possíveis 

interações entre os itens, em 25 delas ocorreram resultados que indicam diferença na variância 

entre as médias dos itens. O item 5 “Eu insulto verbalmente os oponentes para distraí-los” da 

dimensão agressividade com média de 1,35 + 0,64 e o item 6 “Os erros do oficial/árbitro me 

deixam com raiva” da dimensão raiva com média de 2,73 + 1,44, apresentaram diferença para 

6 outros itens do instrumento, inclusive esse item foi o que apresentou o maior nível entre 

todos os itens. Sendo que 17 das 25 iterações e das diferenças na variância entre as médias 

deram-se entre os itens da dimensão raiva com os itens da dimensão agressividade. O escore 

médio para a dimensão raiva ficou em 13,06 + 5,36 e da dimensão agressividade ficou em 

9,42 + 3,22. Desta foram, os resultados apontaram diferenças no processo de resposta para 

cada item, o que pode denotar, preliminarmente, a não incidência de vieses de aquiescência 

entre os itens nos processos de resposta dos participantes. Soma-se as diferenças importantes 

encontradas entre os resultados dos itens da dimensão raiva com os da dimensão 

agressividade, apontando novamente, uma distinção entre as duas dimensões. 
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O número de idosos praticantes de atividade física tem aumentado com o passar dos anos, os 

benefícios que um estilo de vida ativo pode proporcionar já são descritos e reconhecidos na 

literatura. O objetivo deste estudo foi avaliar a memória episódica e de longo prazo de idosos, 

comparando-os de acordo com o tempo de prática de atividade física. Trata-se de um estudo 

transversal, quantitativo, com uma amostra de 29 idosos, residentes do Alto Tietê (São Paulo), 

sendo 62,07% (M=76, dp= 8,10, n=18) mulheres e 37,93% homens (M=72, dp=6,82, n=11), 

destes 68,97% aposentados e 65,52% contavam com uma renda maior do que três salários 

mínimos. Quanto a formação educacional 48,28% possuíam nível superior, 27,59% ensino 

fundamental e 24,14% ensino médio. Foram utilizados três instrumentos no processo de 

coleta de dados, a saber, o questionário sociodemográfico: com o objetivo de caracterização 

da amostra; o Teste Memória da Lista de Palavras: que avalia a memória episódica e os 

resgates consecutivos avaliam a curva de aprendizagem e o Teste Evocação Tardia da Lista 

de Palavras: que avalia a capacidade de consolidação na memória de longo prazo. Após 

aprovação do Comitê de Ética e aceite voluntário dos participantes, a coleta foi realizada de 

maneira individual, em um único encontro. Os instrumentos foram tabulados e os resultados 

dos testes de memória, foram trabalhados a partir do escore bruto, sendo aplicado o teste 

Mann-Whitney Wilcoxon para amostras independentes. Os resultados estatísticos indicam que 

para o Teste Memória da Lista de Palavras, foi identificada diferença estatística significante 

(p=0,01) para praticantes de atividade física apenas entre o grupo de até dois anos e o grupo 

de três a cinco anos. Em relação ao Teste Evocação Tardia da Lista de Palavras, foi possível 

identificar diferença estatística significante em dois grupos, sendo, grupo de até dois anos e o 

de três a cinco anos (p=0,006) e nos grupos de três a cinco e maior do que seis anos (p=0,04). 

Tais resultados indicam que a partir do segundo ano de prática de atividade física em idosos, 

diferenças estatisticamente significantes são encontradas em instrumentos que avaliam 

memória episódica e consolidação da memória de longo prazo. 

 

Palavras-chave: Memória de Longo Prazo; Exercício; Saúde do Idoso. 
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Introdução: Dentre os problemas de saúde a Organização Mundial da Saúde relata os 

transtornos mentais como grave e destaca entre eles a depressão, estresse e ansiedade. No 

Brasil a depressão atinge 5,8% da população enquanto distúrbios relacionados à ansiedade 

afetam 9,3% e a incidência de estresse é ao redor de 32%. A saúde vai além da ausência de 

doenças, de fato, só é possível obter saúde quando há um completo bem-estar físico, mental e 

social. A mudança de hábitos inclusive no dia a dia pode contribuir para a prevenção dos 

transtornos mentais. Os efeitos do exercício físico têm recebido considerável atenção, sua 

prática regular vem sendo tema de vários estudos, tendo como foco a possível eficácia na 

melhoria de seus sintomas e causas. Objetivo: Verificar e caracterizar a prevalência de 

indivíduos com depressão, estresse e ansiedade no contexto da atividade física. Métodos: 

Estudo transversal composto por 52 participantes de ambos os sexos com idade entre 18 e 65 

anos. Os participantes foram divididos em dois grupos: 1) Grupo composto por 29 

participantes praticantes de exercício físico regular (GEF) a no mínimo 6 meses sem 

interrupção e 2) Grupo composto por 23 participantes insuficientemente ativos (GIA). As 

avaliações foram realizadas através da aplicação dos seguintes questionários: Inventário de 

Depressão de Beck, Inventário de Ansiedade de Beck e Inventário de Sintomas de Estresse de 

LIPP. Resultados: O grupo GEF apresentou 17,24% de participantes com sintomas de 

depressão, 30,77% com sintomas de ansiedade e 12,80% com sintomas de estresse. O grupo 

GIA apresentou 24,14% de participantes com sintomas de depressão, 69,23% com sintomas 

de ansiedade e 34,49% com sintomas de estresse. O estudo revelou também a prevalência de 

faixa etária dos indivíduos que apresentaram sintomas, a maioria está entre 18 e 30 anos o que 

representa 55,26% da amostra estudada. Conclusão: A incidência de depressão, estresse e 

ansiedade prevaleceu em indivíduos jovens do sexo feminino que não praticavam exercício 

físico regular.  
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Este trabalho relata as experiências dos autores envolvendo participação, aprendizado e 

dificuldades encontradas na atuação no evento dos Jogos Paralímpicos Universitários 2017, 

organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no Centro de Treinamento 

Paralímpico – (CT), em São Paulo-SP, em julho de 2017. Teve o apoio da Confederação 

Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), em 2017 realizou sua segunda edição dos 

jogos. Participaram do evento oficialmente 254 atletas representando universidades de 20 

estados brasileiros e o Distrito Federal. Para atender ao evento, a comissão organizadora 

mobilizou entre os cursos de Educação Física, laboratórios e grupos de pesquisa do Brasil um 

corpo de voluntariado com seleção e indicação por docentes e pesquisadores da área de 

Atividade Motora Adaptada, com intuito de iniciar um processo de capacitações e grupo de 

atuação de voluntários, com vínculos aos grupos, universidades e instituições relacionadas ao 

atendimento e práticas corporais adaptadas a pessoas com deficiência (PCD´s). Os Jogos 

Universitários foram realizados com objetivo de fortalecer o Paradesporto no Brasil desde a 

iniciação, considerado evento de grande porte e sua logística demanda uma equipe de 

voluntariado. O objetivo do trabalho é relacionar as experiências em um evento deste porte 

com a formação acadêmica e a atuação profissional, a partir dos relatos dos próprios 

voluntários, além de observações e avaliações que foram realizadas durante o evento. Para 

formar a equipe do voluntariado deste evento foi solicitada inscrição, para seleção de 60 

voluntários acadêmicos da área de Educação Física. Após a seleção, houve a preocupação da 

comissão técnica de preparar e esclarecer as funções e respectivamente os objetivos do 

trabalho voluntariado com palestras de capacitação e vídeos. A metodologia da pesquisa foi 

qualitativa, com relatos, observações e reuniões entre os autores. Os resultados referentes às 

reflexões, análises e observações apontam para a necessidade de permitir mais oportunidades 

como esta para estudantes em formação e profissionais na área da saúde, principalmente da 

Educação Física, para favorecer o processo de formação e capacitação dos profissionais da 

área e o contato com pessoas com deficiência. Além da necessidade das instituições 

organizadoras dos eventos esportivos perceberem o valor e a necessidade organizacional, 

logística e educativa do programa de voluntariado, que requer que sejam pensadas estratégias 

para formação e a capacitação dos profissionais da área e a importância para o movimento 

paralímpico. 

 

Palavras-chave: Atividade Motora Adaptada. Formação Profissional. Voluntariado. Pessoas 
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É consenso na literatura que a prática regular de atividades físicas é fundamental para 

promoção de saúde e qualidade de vida em diferentes populações, além disso, muitos fatores 

podem influenciar diretamente na adesão a este tipo de prática. Dentre os fatores que 

promovem a motivação à prática regular de atividades físicas e esportes destacam-se: controle 

de estresse, saúde, sociabilidade, competitividade, estética e prazer. Desse modo, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar fatores motivacionais relacionados a prática de atividades físicas e 

esporte em mulheres praticantes de corrida de rua. Para tanto foi aplicada a Escala de 

Motivação no Esporte (EME). O instrumento é composto por 28 itens descrevendo 7 

dimensões. Participaram do estudo 24 mulheres praticantes de corrida ou corrida associada a 

outra modalidade esportiva com idade média de 38,87 + 6,92). A análise foi feita por meio de 

estatística descritiva e a análise multivariada com post hoc test de Bonferroni. O modelo 

apresentou um Lambda de Wilks = 0,20; F (6,18) = 11,81; p < 0,001, eta parcial2 = 0,79, o 

teste de Mauchly (65) = 0,18; p < 0,001. A dimensão 1 (motivação intrínseca para conhecer) 

obteve a menor média (8,95 + 2,19) entre as dimensões. O resultado da dimensão 1 mostrou-

se significativamente diferente dos resultados de todas as outras dimensões. Esta dimensão 

está ligada a curiosidade e busca de compreensão sobre a modalidade praticada. No polo 

oposto, a dimensão 6 (Motivação extrínseca de identificação) obteve a maior média (15,91 + 

4,09), a dimensão está ligada a participação ativa dos praticantes porque sentem que isto os 

ajuda a crescer pessoalmente, considerando o esporte a vida no geral. Das possíveis 21 

interações entre as dimensões, em 12 houve diferenças na variância das médias de p < 0,001. 

A dimensão 6 é seguida pela dimensão 4 (motivação extrínseca de regulação externa) com 

15,33 + 3,90 e pela 3 (regulação intrínseca para experiências estimulantes) com média de 

15,20 + 3,62. Apesar da limitação do número de participantes, parece que há um ponto de 

partida para compreender como essas praticantes manifestação a motivação. Isto é 

fundamental para compreender que tipo de estimula será necessário ser feito para que elas 

permaneçam na prática. 

 

Palavras-chave: Motivação; Psicologia do Esporte; Corrida, Mulheres. 
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O índice de adolescentes grávidas tem aumentado substancialmente e tem refletido nas 

condutas das aulas, principalmente de Educação Física. Estudos mostram a importância da 

prática de atividade física regular durante a gestação tanto para a saúde das mães como para o 

desenvolvimento saudável do feto. Demonstram também que as aulas de educação física 

podem ser o único acesso à atividade física destas meninas, que muitas vezes se encontram 

em condições de vulnerabilidade social, não possuindo assim poder aquisitivo para 

contratarem programas privados de exercício físico. Assim, o objetivo deste estudo foi 

analisar possíveis dificuldades e limitações enfrentadas pelos professores durante as aulas 

com alunas gestantes do ensino fundamental II ao ensino médio. Foram entrevistados 42 

professores de escolas públicas dos municípios de Nova Odessa e Sumaré/SP. Os resultados 

demonstram que 28,5% dos professores entrevistados, relataram que as alunas grávidas 

costumam faltar nos dias das aulas de educação física; 45,2% dos professores declararam que  

não gostam de improvisos e que preferem dispensá-las, pois acham arriscado a permanência 

delas em quadra e ainda, 26,1% dos entrevistados não tiveram alunas grávidas e caso isso 

aconteça também preferem dispensá-las das aulas. Diante dessa realidade, pode-se concluir 

que a gravidez na adolescência tem sido uma questão que merece mais atenção por parte dos 

professores de Educação Física, pois estes profissionais têm limitado sua prática profissional 

a emissão de dispensas ao invés de elaborar planos de intervenção. O fato de os professores 

alegarem que não têm “respaldo” para possíveis acidentes deve ser o mesmo usado para os 

alunos que não são gestantes, há de se adaptar as aulas para atender essas alunas, garantindo-

lhes o direito de desenvolver atividades físicas adequadas a sua nova condição. Há ainda, 

professores que se declaram despreparados para atender a essa demanda, fomentando a 

exclusão nas suas aulas e o desinteresse por parte dos alunos pela simples dispensa, o que 

poderá culminar em evasão escolar. Percebe-se que se trata de uma questão de saúde pública e 

educacional, que se constitui em um amplo campo para fomentar o debate sobre a formação 

dos professores e a inclusão social das mulheres nas escolas e, por conseguinte. 

 

Palavras-chave: Gestação na adolescência; Inclusão de mulheres, Educação Física; Gravidez 
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Uma relação milenar, a qual persiste e resiste as mais diversas intempéries, se estabeleceu e 

propiciou inúmeras aplicações nos mais diferentes setores: militar, transporte, trabalho, lazer e 

esporte, são alguns exemplos. Essa união interespécie promove em ambos (homem e cavalo) 

alterações biopsicossociais, as quais influenciam no avanço de sua existência. Existência que 

necessita ser melhor compreendida, estudada e aplicada em âmbito prático. Neste cenário, 

buscou-se identificar a quantidade e o direcionamento dos estudos envolvendo os termos 

hipismo e psicologia em uma base de dados nacional. Neste estudo exploratório, de revisão 

bibliográfica e de análise qualitativa, foram examinadas publicações em português, inglês e 

espanhol divulgadas nos últimos 10 anos pelas diferentes bases de dados disponíveis no portal 

de periódicos da CAPES. A coleta de dados demonstrou que a relação entre os termos 

hipismo e psicologia está presente em 58 artigos publicados em inglês, 4 artigos publicados 

em espanhol e 2 artigos publicados em português. Durante a análise do resumo destes artigos, 

para que fosse verificada a adequação dos mesmos aos critérios de inclusão do estudo, 

constatou-se que a preocupação com o bem-estar animal (equitation science) (11), a 

interrelação homem e cavalo (10) e o comportamento animal (9) foram as temáticas mais 

abordadas pelos estudos escritos em língua inglesa. Nos estudos publicados em português e 

espanhol, não houveram referências a pesquisas específicas sobre equitação ou hipismo. 

Nestes idiomas houve a predominância de estudos envolvendo a equoterapia (2) e seus efeitos 

sobre o desenvolvimento humano. Estudos em inglês analisando alguns fatores psicológicos 

referiram-se ao controle emocional (5), à ativação pré-competitiva (2), ao suporte social, à 

autoestima e à autoeficácia (1), à resiliência (1) e ao estresse animal (1). Concluiu-se, 

portanto, que as pesquisas se direcionaram para a compreensão da relação entre o ser humano 

e o cavalo, além do bem-estar e do comportamento dos equinos. No entanto, notou-se a 

escassez de estudos, de forma geral, sobre hipismo/equitação em português e espanhol, além 

daqueles especificamente destinados a analisar os fatores psicológicos de cavaleiros e 

amazonas. Através do mencionado acima sugere-se a aproximação de forma ampla entre a 

psicologia o hipismo/equitação com a finalidade de ampliar o número de pesquisas básicas e 

aplicadas, aumentando assim o conhecimento disponível aos que nela atuam, com especial 

atenção aos treinadores e atletas, os quais carecem do mesmo para aperfeiçoar seu 

desempenho. 
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Introdução: A população brasileira está envelhecendo com o passar do tempo, e, juntamente 

com esse processo natural, irreversível e mundial, a falta de atividade física corrobora com o 

aumento dos declínios posturais, declínios de mobilidade e psicossociais, principalmente no 

que se refere à população feminina. Podendo levar o indivíduo a um estado de dependência 

para as atividades da vida diária. Contudo, existem idosas fisicamente ativas, que em grande 

parte têm preferência pela atividade de hidroginástica, podendo esta ser uma alternativa de 

intervenção para diminuir os declínios funcionais. Para isso, é necessário saber o que as 

motiva a buscar uma vida mais fisicamente ativa. Objetivo: Assim, o objetivo do estudo 

piloto, agora resumido, foi analisar a motivação de idosas praticantes de hidroginástica 

regularmente. Procedimentos Metodológicos: Participaram desta pesquisa, 13 idosas com 

uma média de idade de 58,2 anos e que praticam hidroginástica há mais de um ano. Foi um 

estudo descritivo, onde aplicou-se o Participation Motivation Questionnaire (PMQ), versão 

traduzida e adaptada para o português, no qual o participante selecionou um número entre 1 e 

5, sendo 1 nada importante e 5 muito importante, de acordo com sua percepção de motivação. 

Resultados: Os motivos com maior importância apontados pelas idosas foram: 

condicionamento física e mental (média = 4,9), praticar exercício físico (média = 4,9) e 

amenizar problemas de Saúde (média = 4,5). Os três possíveis motivos que tiveram menor 

importância foram: competir (média = 1,3) Satisfazer a família ou os amigos (média = 1,6) e 

sentir-se importante (média = 1,7). Os motivos importantes, podem ser justificadas pelo 

desejo de independência e a disposição para permanecerem ativas, ou seja, a busca consciente 

por retardar os declínios motores, principalmente, do processo de envelhecimento. 

Conclusão: Dessa forma, pode-se concluir que a motivação da população participante a 

perdurar com a prática da hidroginástica é justamente o retardo dos aspectos que naturalmente 

declinam com o envelhecimento, como a perda de funcionalidade, o aumento de lesões e o 

sedentarismo. Assim, o estudo demonstra que as idosas do grupo tem consciência da 

importância de manter uma atividade física regular, o que confirma um desejo de qualidade de 

vida e independência. 
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Introdução: Num jogo de futebol, no momento defensivo, a equipe precisa se adaptar às 

ações ofensivas de seu adversário, de forma a trabalhar em busca de recuperar a posse de bola 

e proteger o próprio gol, limitando o espaço do rival por meio da compactação do terreno de 

jogo. A interceptação é vista na literatura como o modo de recuperação mais vantajoso mas o 

desarme e recuperações após erros dos rivais também são ressaltados. Objetivo: Identificar 

padrões defensivos em partidas de futebol profissional e suas respectivas relações com 

variáveis psicológicas. Métodos: O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

quantitativa, de caráter descritivo. A amostra utilizada corresponde às 380 partidas da 

primeira divisão do campeonato inglês de futebol profissional, temporada 2015/2016. Os 

dados foram coletados junto ao site do periódico britânico “Daily Mail”. Como ferramenta 

para o processo de análise, foi utilizado o aplicativo Weka, um programa que implementa 

vários algoritmos da área de Mineração de Dados. Resultados: A análise demonstrou que, nas 

partidas em que as equipes mandantes apresentaram índices superiores nos classificadores 

defensivos, com os visitantes exercendo maior volume de cruzamentos, os anfitriões 

venceram, ao menos, 60% de seus jogos, com a porcentagem não superando 40% caso os 

visitantes apresentassem domínio dos classificadores defensivos, o que evidencia o poder do 

“fator casa” na liga estudada, visto que apoio advindo da torcida, desgastes físico e emocional 

das viagens e familiaridade com as estruturas do estádio podem servir de parâmetros para a 

compreensão do caso. Ter menos cartões amarelos que a equipe visitante apontou 41% de 

chances de vencer. Contudo, quando as representações mandantes obtiveram superior 

aproveitamento de finalizações certas em gol, a chance de vitória subiu para 58% e, quando 

este mesmo índice de aproveitamento foi somado à superioridade em cartões amarelos 

recebidos pela equipe da casa, a probabilidade de vitória chegou a 70%, o que pode indicar 

que certos níveis de agressividade podem ter estado presentes nos jogos de modo a melhorar o 

desempenho da equipe e garantir mais triunfos. Conclusão: A interceptação mostrou-se como 

a melhor maneira de se recuperar a posse de bola e que receber mais cartões amarelos pode 

levar a uma maior probabilidade de triunfos, com questões como a agressividade e o fato de 

atuar no próprio estádio apresentando vertentes psicológicas pontuais para a liga estudada. 
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O voleibol demanda diversas qualidades psicológicas de seus praticantes, dentre as quais é 

possível citar a autoconfiança, valentia, determinação, disposição, vontade de vencer, entre 

outras e isso se deve a sua característica de “esporte intervalar”, que exige esforços em 

intensidades diferenciados ao longo de uma partida. Partindo destes princípios, objetivou-se 

nesse trabalho identificar as principais características emocionais de dois times de voleibol 

universitário, sendo um feminino e um masculino. Foram participantes deste estudo 33 atletas 

universitários, 14 homens e 19 mulheres, com idades entre 17 e 27 anos de idade e uma média 

de prática de 7 anos. Foi utilizado como instrumento um questionário desenvolvido na 

plataforma Google Forms. Neste questionário foram propostas 15 situações e os atletas 

deveriam responder com que frequência elas aconteciam, sendo que as opções de frequência 

variavam numa escala entre quase nunca (1) e sempre (5). Como resultado deste estudo, foi 

encontrado que para a situação 1, a maioria dos atletas, 60,6%, consideram participar de 

competições algo sempre prazeroso. Já na situação 2, 36,4%, sentem medo de cometer erros 

em treinos as vezes. Na situação 3, 45,5%, sempre sentem medo de errar nos jogos. Na 

situação 4, 45,5% dos atletas frequentemente costumam estabelecer metas para os treinos. Na 

situação 5, 48%, sempre costuma estabelecer metas para os jogos. Na situação 6, 33,3% dos 

atletas costumam apresentar sempre comportamentos ansiosos, em outros âmbitos da vida, e 

30,3% apresentam as vezes. Na situação 7, 27,3% dos atletas costumam apresentar raramente 

ansiedade cognitiva nos treinos. Na situação 8, 30,3% raramente apresentam ansiedade 

cognitiva antes e durante os jogos e 30,3% frequentemente apresenta. Na situação 9, 48% dos 

atletas quase nunca apresentam ansiedade somática nos treinos. Na situação 10, 30,3% dos 

atletas quase nunca costumam apresentar ansiedade somática antes dos jogos. Na situação 11, 

30,3% dos atletas quase nunca costumam apresentar ansiedade somática durante os jogos, 

enquanto 21,2% sempre apresentam. Na situação 12, 51,4% dos atletas sempre se sentem 

influenciados positivamente por uma torcida a favor, enquanto 24,3% as vezes se sentem 

influenciados. Na situação 13, 30,3% dos atletas frequentemente se sentem influenciados 

positivamente por uma torcida contra e 24,3% raramente se sente influenciado. Na situação 

14, 39,4% dos atletas quase nunca tem dificuldade para se concentrar nos treinos. Na situação 

15, 48% dos atletas quase nunca tem dificuldade para se concentrar nos jogos. Concluindo, o 

time mostrou-se heterogêneo em algumas das situações propostas e suscetível ao meio 

competitivo 
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O Envelhecimento é um processo inevitável para todos os seres humanos, e o número de 

idosos vem aumentando a cada ano (OMS, 2008). Com isso, muito se discute sobre como 

proporcionar qualidade de vida frente ao desafio do envelhecer. Assim, o presente trabalho é 

um recorte de uma pesquisa cientifica realizada com 25 idosos da primeira fase do envelhecer 

com idade entre 60 a 65 anos, residentes do município de Mogi das Cruzes, SP. O objetivo do 

estudo foi compreender qual o sentido da atividade física para esse público, considerando 

âmbitos de bem-estar psicológico, social e físico. Foram aplicados os instrumentos 

WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD para obter dados de qualidade de vida e assim discutir 

por meio de uma análise quantitativa e qualitativa - essa última com base no pensamento de 

Viktor Emil Frankl - quais discursos ofereceram uma direção ao bem-estar para 

enfrentamento das dificuldades do envelhecer. No âmbito físico obteve-se um nível de 

qualidade de vida de 77,29% e constatou-se que a atividade física encaminha alívio à dor, 

disposição e vigor. No âmbito psicológico obteve-se 81,33% de qualidade de vida e foi 

possível observar a auto aceitação, autoestima elevada, motivação e presença de significados 

acerca da vida, referindo sentimentos positivos. No âmbito social 77,33%, sendo o sentido da 

atividade física referido na satisfação com as inter-relações sociais, com a vida social ativa, 

com o apoio familiar e a convivência em grupo. E no âmbito meio ambiente foi atingido 

70,75% de qualidade de vida, destacando-se o ambiente natural e sua relação com o bem-

estar. Os resultados alcançados a partir da utilização do WHOQOL-OLD, considerando as 

seis facetas analisadas - funcionamento do sensório, autonomia, atividades passadas, 

presentes, futuras, participação social, morte e morrer e intimidade - revelaram que, para os 

idosos participantes, o funcionamento sensório indicou 77,50%; no que tange a autonomia 

71%; 75,25% em relação às atividades passadas, presentes e futuras, 78,75% de participação 

social, sobre a morte e o morrer 66,50% e a esfera intimidade 80,80%. Desse modo, o estudo 

colocou em evidência que as direções dadas pela atividade física para o bem-estar físico, 

psicológico social e ambiental do idoso expressam heterogenia, mas referem uma fenomenia 

compartilhada: a busca da realização da existência num momento de vida desafiador. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Qualidade de Vida, Esporte, Logoterapia.  

 

 



85 
 

IF DIGITAL: A INCLUSÃO DE CRIANÇAS E IDOSOS ATRAVÉS DE 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
Márcio Luiz Bess1, Lorena Temponi Boechat Reis1, Sandra Fattori Bess 2 

1
 – IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas, 

2
 – UDESC- Universidade do Estado de Santa Catarina 

marcio.bess@ifsuldeminas.edu.br 

 

 

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e 

a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade. Pautando-se no entendimento de que a instituição de ensino é um espaço de 

construção de saberes e que estes podem e devem ultrapassar seus muros, o Projeto de 

Extensão: IF Digital buscou em complementaridade ao poder público, a constituição de um 

espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia das crianças e idosos atendidos pela ABACO e dos alunos da 

Escola Estadual denominada Escola Padrão, que foram beneficiários do Projeto, por meio de 

atividades que favoreceram o desenvolvimento de competências e habilidades para a 

utilização da informática, em prol da melhoria da qualidade de vida e inclusão digital dos 

beneficiários do projeto. O Projeto de Extensão: IF Digital ora proposto, teve como objetivos 

proporcionar inclusão digital por meio da utilização do computador e demandas da 

informática relacionadas ao conceito de ética, moral e cidadania, valorizando e promovendo o 

conhecimento referente aos direitos e deveres dos mesmos aplicando o uso de recursos 

tecnológicos, além de promover a indissociabilidade entre o ensino e de potencializar os 

patamares de qualidade da extensão na formação dos alunos do IFSULDEMINAS Câmpus 

POÇOS DE CALDAS cumprindo sua missão na formação de profissionais humanistas, 

críticos, e cidadãos. O projeto atendeu duas instituições da zona sul de Poços de Caldas, 

sendo: A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, conhecida como “Escola Padrão”, 

e a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade – ABACO que é uma instituição 

beneficente, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e cultural. O projeto teve 03 etapas 

distintas e intercomplementares, sendo a etapa de preparação, o desenvolvimento das 

atividades (além das parceiras, os alunos também trabalharam no campus com atividades de 

manutenção dos computadores da escola Padrão) e avaliação do projeto. Nesse contexto, 

percebeu-se que os gestores das instituições parceiras, alunos e professores extensionistas 

estiveram engajados no projeto, para que fossem alcançados os objetivos propostos. Como 

resultado, crianças, adolescentes e idosos desenvolveram sabres e habilidades, atendendo as 

necessidades peculiares de cada grupo. Dessa forma, foram inclusos no mundo digital.   Os 

alunos que concluíram curso receberam certificação e a avalição positiva dos resultados do 

projeto favorece novas edições do mesmo e a manutenção das parcerias, que podem gerar 

novas frentes de trabalho para atendar as demandas das instituições evidenciadas. 
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É comum muitos profissionais e atletas, considerarem a capacidade física como um dos 

principais fatores para o desenvolvimeto e desempenho durante a prática esportiva, depois são 

lembrados as questões técnico quanto táticas, respeitando a particurialidade de cada 

modalidade, e por último, muitas vezes esquecida, são as questões psicológicas. Esta última, é 

responsável pela auto-regulação dos atletas, composta por cinco itens, identificação do 

problema, compromisso de mudar, execução, controle ambiental e generalização. Para 

entender como os fatores psicologicos podem acabar por influenciar os indivíuos durante a 

prática esportiva, é possível citar como exemplo a Torcida, presente na maioria dos eventos 

esportivos, podendo ser composta por pais e familiares, principalmente quando se trata da 

iniciação desportiva; a Arbitragem, que está presente nas decisões das partidas e eventos; o 

Ambiente, sendo o tipo de material do piso da quadra, a grama no campo de futebol, a água na 

piscina; o Clima, como a chuva, o sol, o calor e o frio; entre outros fatores, como o 

Ciberespaço, com as redes sociais, o Ciberbulling. Verificar a importância dos aspectos 

psicológicos nos atletas, analisando como o meio externo influência os indivíduos durante a 

sua prática esportiva. Com isso, utilizou para a coleta e análise de dados, o percurso da 

pesquisa Netnográfico, com aplicação de questionário online via Google Formulário, com a 

participação de 35 atletas e ex-atletas universitários, com média de idade de 24.54 anos (± 

7.15). O questionário foi composto por indagações referentes as questões sócio demográficas, 

com vertente voltada para as influências externas relacionada aos atletas e seu 

desenvolvimento e envolvimento nas competições e treinos, e se os mesmos já consideraram 

interromper a prática por conta desses fatores externos. Através da análise dos dados, foi 

possível constatar que a pardela de 80% dos entrevistados relataram que já sofreram 

influencias por interferências externas durante a partica esportiva, sendo que 40% desses 

consideraram interromper a prática de modalidade esportiva devido a esses um desses fatores 

de influência externo. Se considerarmos as consequencias que a inatividade física pode causar 

a longo prazo a vida de um indivíduo, em relação a sua saúde, torna-se um número 

preocupante. 
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Introdução: A psicologia do esporte é uma área que estuda diversos fatores que podem 

interferir no âmbito do esporte, principalmente em competições. Sendo assim, é de grande 

relevância que a frequência de treinamentos seja analisada, uma vez que esta pode vir a 

influenciar positiva ou negativamente nos aspectos psicológicos do competidor. Portanto, é 

importante que os técnicos saibam administrar melhor o treinamento, havendo melhor 

desempenho dos esportistas em competições e satisfação dos mesmos para com a modalidade 

praticada. Objetivo: Verificar se há influência nos aspectos psicológicos de atletas de 

esportes coletivos durante as competições pelas características do treinamento. 

Procedimentos Metodológicos: A pesquisa adotou caráter quali-quantitativo, de natureza 

descritiva. Foi utilizado o Panas-X como instrumento de coleta, consistindo em um 

questionário que visa analisar afetos positivos e negativos do indivíduo. Além disso, também 

foi utilizado um questionário para melhor caracterização da amostra, indagando sobre 

intensidade/frequência dos treinos executados pelos participantes. A amostra foi composta por 

8 atletas universitários, com média de idade de 22,75 e tempo de prática equivalente a 10,6. 

Após a aplicação desses questionários, foi realizada uma análise e categorização dos dados 

obtidos. Resultados e Discussão: Após a análise dos dados, foi observado que pessoas com a 

menor frequência de treinamento, apresentaram, no geral, maiores médias do aspecto Medo e 

de Autoconfiança. Já as pessoas com maior frequência de treinamento apresentaram, no geral, 

menores médias nos aspectos de Hostilidade e Culpa. Os aspectos de Fadiga/Cansaço, 

Atenção e Acanhamento/Timidez não apresentaram diferenças significativas. Ainda, 

observou-se que, quando a intensidade nos treinamentos é considerada forte, há uma relação 

direta e positiva com os comportamentos dos atletas em dias de competição. Um dos aspectos 

que apresentaram tal relação, por exemplo, foi o Medo, onde os atletas que descreveram seus 

treinos como muito intenso, apresentaram as menores médias analisadas. Considerações 

Finais: Os resultados encontrados foram os esperados, porém o aspecto de Autoconfiança 

causou surpresa, uma vez que se espera que uma pessoa melhor preparada/treinada, confie 

mais em si própria. Portanto nota-se que as características do treinamento analisadas 

influenciam nos aspectos psicológicos dos atletas de nível universitário e são aspectos a serem 

considerados pelos técnicos, uma vez que se trata do âmbito competitivo que se baseia em 

performance humana. 
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Com o aumento da acessibilidade aos meios de comuncição, e as novas tecnologias, houve 

uma relação mais próxima entre o “mundo” dos esportes, do esporte-espetáculo, e a 

população, ilustrado com o ocorrido no 51º Super Bowl, um dos campeoantos de Futebol 

Americano mais importante do mundo, onde o pico de sua transmissão alcançou o número de 

118 milhões de telespectadores em tempo real, em todo o mundo, isto não considerando as 

transmissões pós  jogo, em reportagens. A partir disso, houve a necessitade do próprio autor 

desta pesquisa, em buscar entender e verificar a relação entre a influência dos pais e 

familiares para a participação, prática e manutenção de jovens e crianças em modalidades e 

atividades esportivas, considerando um novo contexto, o do ciberespaço. Com isso, a pesquisa 

realizada teve como objetivo analisar a importância da influência dos pais e familiares na 

prática esportiva, relacionada ao ciberespaço. A metodologia ocorreu através do percurso de 

pesquisa Netnográfico, com aplicação de questionário online via Google Formulário, para 

coleta de dados. Os voluntários que participaram da pesquisa, 35 entre atletas e ex atletas 

universitários, com média de idade de 24.54 anos (± 7.15). As indagações do questionário 

foram compostas referente a questões sócio demográgicas, voltadas para a crescente 

tecnológica  e a importância dos pais e familiares na participação e manutenção na prática de 

ativididade esportiva. O resultado obtido na pesquisa foi, a maioria dos entrevistados 

consideraram os pais e familiares importantes para a iniciação, manutenção e 

desenvolvimento nas modalidades esportivas, mesmo com o visível aumento dos meios 

tecnológicos. Porém, outro dado da pesquisa, é que os  pais e familiares, acabam exercendo 

uma pressão excessiva para o resultado no rendimento durante a prática tanto em aula, 

treinamentos e competições, que pode acabar prejudicando o divertimento dos mesmos na 

atividade física, já que cada indivíduo responde de maneira diferente para os estimúlos e 

influências externas. Mesmo com o resultado, foi considerado necessário a realização de 

novas pesquisas sobre o tema, com vertentes mais específicas e com um novo público alvo, de 

modo a analisar a visão direta dos pais e dos filhos nestes aspectos psicológicos e sua relação 

com a tecnologia, o ciberespaço, as redes sociais. 
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As tecnologias têm uma representatividade cada vez maior na vida das pessoas, em suas mais 

diversas possibilidades. As práticas esportivas também representam um campo com pleno 

potencial de utilização das inúmeras ferramentas disponíveis, ampliando desta maneira as 

vivências dos usuários. As redes sociais virtuais e alguns dispositivos vestíveis (wearables), 

como relógios, pulseiras, dentre outros, têm interferido na relação das pessoas com atividades 

e/ou exercícios físicos, carecendo desta maneira de pesquisas que busquem levantar questões 

relevantes acerca desta relação. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a influência 

tecnológica sobre a motivação de praticantes de atividades e/ou exercícios físicos. Foram 

analisadas 173 pessoas, sendo 104 homens e 69 mulheres, por meio de um questionário na 

plataforma “Google Drive”. Quanto ao uso de redes sociais virtuais, 97% assinalaram acessar 

diariamente. Já em relação à utilização de ferramentas tecnológicas em suas práticas, 77% 

destacaram utilizar alguma. Analisando o envolvimento em redes sociais virtuais, 55% 

destacaram que já se sentiram motivados ao observar alguma postagem partindo de 

influenciadores digitais ou mesmo de amigos. Quanto à utilização de aplicativos relacionados 

aos dispositivos vestíveis, 67% afirmam ter observado atividades de outras pessoas, sendo que 

30% já tentaram reproduzir estas práticas. Os resultados encontrados por meio destes recursos 

tecnológicos também foram citados como fortes fatores motivadores por aproximadamente 

80% dos participantes, revelando novas dinâmicas relacionadas com as práticas esportivas do 

dia-a-dia. Estes resultados apresentam questões importantes, como a existência de 

interferências por parte de diversas tecnologias nas práticas esportivas realizadas, o que pode 

trazer benefícios, como ao motivar de maneira extrínseca, mas também problemas, ao revelar 

que alguns tentam reproduzir atividades de outros, o que não respeita diretrizes básicas, como 

o princípio da individualidade, podendo colocar o praticante em risco. Portanto, é possível 

perceber que a participação em contextos como as redes sociais virtuais e a utilização de 

recursos tecnológicos possuem o potencial de promover alterações e influências nas práticas 

esportivas, cobrando dos profissionais novos conhecimentos e cuidados. Essa atitude possui a 

finalidade de promover intervenções seguras e que atendam às novas demandas 

contemporâneas, isto é, aproveitar as ferramentas para um trabalho mais efetivo, mas tomando 

cuidado com os riscos da má utilização destas possibilidades. 
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Para que a iniciação esportiva seja tenha efeitos positivos, deve ser planejada e realizada 

levando em consideração a fase de desenvolvimento do iniciante, bem como os impactos 

físicos e psicológicos aos quais uma prática mal aplicada pode levar. Diante disso, o objetivo 

deste trabalho foi investigar sobre a presença de fatores emocionais e sua relação com a rotina 

esportiva de uma atleta de iniciação esportiva. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, do tipo estudo de caso com uma atleta de 13 anos de idade, pertencente a 

categoria de base de uma equipe de voleibol feminino, da cidade de Osasco-SP. A coleta de 

dados foi feita por meio de uma entrevista semi-estruturada, com questões relativas ao 

objetivo da pesquisa. Para fins de ética em pesquisa, além do consentimento da participante, 

um dos responsáveis pela atleta assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, já 

que se trata de uma menor de idade. Nas respostas obtidas foi possível observar a importância 

da família para esta atleta, sendo esta sua maior influência para a escolha do voleibol como 

esporte, e sendo hoje considerada pela participante como a sua principal fonte de incentivo e 

suporte, como podemos como no seguinte caso citado por ela: “No jogo em que minha família 

não pode vir me assistir, não tinha ninguém torcendo por mim diretamente e nem me 

enviando boas vibrações e como não vi ninguém eu acabei travando por conta da ansiedade e 

nervosismo”. Além da família, atleta destaca a importância do treinador e do papel motivador 

que este exerce. Segundo ela, é ele quem a ajuda sempre, até mesmo em questões extra-jogo. 

Destaca-se também o suporte oferecido pelas companheiras de equipe, e pela boa relação 

entre elas, como podemos ver na seguinte declaração: “[minhas companheiras de equipe] são 

ótimas, sempre nos ajudamos e estamos dispostas a melhorar a partir dos nossos erros”. Em 

suas respostas, a atleta também relata alguns casos, sintomas e comportamentos que podem 

ser associados à ansiedade e ao medo, como parte da sua rotina dentro e fora do esporte. Com 

isso, concluímos que a atleta em questão sofre com algumas questões de carga psicológica 

impostas pela vida dentro do esporte, mas encontra apoio principalmente em sua família, no 

treinador e nas companheiras de equipe. Por ser um estudo de caso, esta pesquisa oferece 

limitações, porém oferece diretrizes para que novos estudos sejam desenvolvidos sobre a 

temática. 
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Nas últimas décadas, com o surgimento e fortalecimento da Psicologia do Esporte, maior 

valor vem sendo dado às investigações sobre a forma como a saúde mental do atleta 

influencia decisivamente em seu desempenho. Se tratando de atleta adolescente, junta-se a um 

período de desenvolvimento onde estão em jogo a formação intelectual, marcos biológicos, 

cognição social, relacionamentos sociais e questões de personalidade, aspectos que não 

podem ser desconsiderados em um processo de avaliação. Este estudo relata a experiência de 

uma avaliação e intervenção psicológica realizada no ano de 2017 com um atleta de alto 

rendimento da modalidade de futebol de campo, pertencente a categoria sub-15 de um clube 

de grande porte do Estado de São Paulo e também atleta da Seleção Brasileira. O atleta foi 

encaminhado ao serviço de psicologia em razão de comportamento social inapropriado em 

ambientes de concentração e baixa habilidade de comunicação verbal com os colegas e 

comissão técnica. Primeiramente foram traçados como objetivos: (i) investigar eventuais 

déficits cognitivos do atleta, (i) realizar levantamento de dados psicossociais em seus círculos 

sociais e (iii) realização de intervenção para melhor entender as dificuldades e (iv) traçar um 

plano de ação para acompanhamento futuro. Para a avaliação de eventual déficit cognitivo foi 

utilizada a Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), o levantamento de dados psicossociais 

foi realizado através de descrição da performance técnica, análise das demandas 

comportamentais e sociais apontadas pelo departamento de Serviço Social da instituição, 

anamnese psicológica com os pais e entrevista individual com o atleta. Os resultados das 

técnicas empregadas indicaram a existência de desajuste de conduta social do atleta em 

relação às regras sociais, bem como dificuldade de se expressar socialmente. A hipótese de 

déficit cognitivo foi refutada, apontando a necessidade de implementar um trabalho voltado 

ao cumprimento de regras, habilidades sociais e comunicação. A intervenção foi realizada 

durante o segundo semestre de 2017, através de encontros semanais com o atleta (ajustes de 

regras sociais e comportamentos adequados no ambiente profissional) e, separadamente, com 

o treinador (indicando as melhores formas de expressar ao atleta as informações técnicas). Os 

dados foram compartilhados com a comissão técnica, permitindo a melhora na facilitação da 

comunicação e desempenho esportivo do atleta dentro de campo (principalmente através de 

feedbacks pontuais dados pelo próprio técnico, com ajuda da análise de desempenho), assim 

como, na melhora do comportamento social.  

 
Palavras-chave: relato de experiência; psicologia do esporte; adolescência; futebol; alta 

performance. 
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Sabemos o quanto a tecnologia tem nos ajudado em várias áreas do conhecimento e no dia a 

dia isso acontece de maneira cada vez mais evidente. Com relação as famílias percebe-se que 

o contato entre pais e filhos têm sido modificado por conta dos afazeres diários. Pais que saem 

cedo de casa retornando cada vez mais tarde, filhos que realizam tarefas diárias como a escola 

formal concomitante com outras atividades como esportes, lutas e o aprendizado de outras 

línguas; momentos que antes eram compartilhados juntos hoje são mais escassos. Com tudo 

isso, percebemos que o contato com o brincar presencial entre as famílias não é o mesmo, tem 

sido cada vez menor entre pais e filhos. O presente trabalho teve como objetivos investigar a 

relação entre o brincar de pais e filhos da Escola Estadual Professora Hadla Feres em 

Carapicuíba – SP no mês de Novembro de 2017, se conversavam/brincavam com seus filhos e 

sua opinião com relação as brincadeiras nos dias de hoje. No total 96 pais entre 25 e 60 anos 

participaram desse relato sendo 78 mulheres e 18 homens. Todos assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e  Esclarecido para sua participação. 98% dos pais acreditam que o 

brincar como era praticado antigamente está acabando e a tecnologia, a troca de brincadeiras 

por internet, os celulares, os computadores, além do fato de se ter uma liberdade menor para 

brincar são os principais motivos que os levam a acreditar em tal situação. Apesar disso, 82% 

desses pais conversam com seus filhos sobre jogos e brincadeiras e 70% procuram de alguma 

maneira brincar com suas crianças. Os dados coletados ainda mostram que boa parte das 

crianças não quer brincar ou não mostra interesse pelas brincadeiras mesmo sendo estas em 

casa com a família, muito em função dos aparelhos eletrônicos como tablets e celulares que 

eles pedem e ganham dos pais. Podemos dizer que apesar da preocupação com o brincar esses 

pais também são  responspaveis por essa mudança no aspecto lúdico de seus filhos. Precisam 

ficar atentos para não deixá-los num possível isolamento. Dito isso acreditamos os estudos 

devem ser aprofundados sobre o olhar desses pais para evidenciarmos se essa tendência é 

restrita aos grandes centros urbanos e se for, como agir a respeito. 
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Introdução: A “cultura corporal de movimento” ganha destaque nos meios de produção 

acadêmica, passando a ser encarada como os conteúdos e saberes a serem trabalhados e 

problematizados pela Educação Física (EF). Neste sentido, a EF recebe a tarefa de garantir 

que os alunos se apropriem de sua cultura corporal, a partir de uma perspectiva crítico-

reflexiva, com pensamento fluente e emancipado. Assim, a Ioga é identificada como um 

conteúdo possível, contribuindo para satisfazer as demandas educacionais, representando a 

união do homem em todos seus poderes: intelectual, corporal e emocional, contemplando a 

corporeidade humana, numa ótica integradora e não-dualista do ser. Objetivo: O trabalho 

investigou possibilidades de aplicação do conteúdo Ioga nas aulas de EF no Ensino 

Fundamental I. Metodologia: Trabalhou-se com uma pesquisa qualitativa através de pesquisa 

de campo com entrevista junto a um professor de EF, buscando compreender dificuldades e 

possibilidades de trabalho com a faixa etária, e um professor de Ioga, buscando informações a 

respeito da prática e princípios. Na terceira etapa, propôs-se a discutir as informações obtidas 

verificando as possibilidades e limitações para a realização do trabalho. Resultados: O 

trabalho de Ioga no Ensino Fundamental possibilita o conhecimento do corpo e seus limites, 

aprimorando movimentos, desenvolvendo capacidades físicas, refletindo sobre princípios 

morais/éticos e internalizando-os, estipulando metas de desenvolvimento pessoal e 

autocontrole. O professor de Ioga relatou benefícios da prática, como o desenvolvimento das 

capacidades físicas, auxiliando na melhora da ansiedade e stress. Apontou dificuldades que o 

professor de EF pode encontrar para identificar o ramo da Ioga a ser seguido. Na entrevista 

com o professor de EF verificamos a realização de atividades lúdicas e de curta duração, pois 

os alunos não conseguem permanecer na atividade por muito tempo. Através das entrevistas e 

pesquisa na literatura, verificamos que os objetivos da EF Escolar, articulados com os 

conhecimentos da Ioga, utilizando-se de jogos e brincadeiras para tematizar a Ioga, assim 

como propõe os documentos norteadores para essa faixa etária, tralhar a Ioga na escola pode 

trazer benefícios comportamentais, físicos e cognitivos. Conclusão: A Ioga é um conteúdo 

relevante que contribui na educação escolar, uma vez que os objetivos gerais de ambas as 

áreas convergem em vários sentidos, apontando alguns princípios norteadores para que a 

prática transcorra de forma satisfatória. A Ioga contribui para a melhora da coordenação 

psicomotora e os processos de atenção e concentração dos alunos e sua prática realizada de 

forma lúdica, pode se tornar uma atividade prazerosa. 
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O brincar é uma atividade nata presente na vida de todo cidadão, quando um indivíduo é 

impedido de se divertir usurpa-se um direito previsto pela constituição federal. 

Independentemente de faixa etária, gênero, etnia ou quaisquer classificações sociais o ser 

humano tende a exercer a ludicidade, esse conceito é denominado multidimensional 

(KISHIMOTO, 1996). Dados obtidos por meio da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

afirmam que conceito de saúde é amplo, este depende do bem-estar físico, mental e social, 

não apenas relacionado a ausência de doenças, com base nisso, pode-se considerar a 

brincadeira como parte fundamental para a manutenção da saúde proporcionando 

principalmente o bem-estar mental e social. Os objetivos propostos pelo estudo visam ampliar 

a discussão acerca da ludicidade e sua relação e contribuições para o contexto da Educação 

Física Os avanços na tecnologia trouxeram diversas facilidades e inovações, entretanto as 

mesmas influenciaram na forma de brincar, já que muitos brinquedos e aparelhos da era 

digital, executam a função que seria de um indivíduo, a resultante é o brincante como um 

mero expectador na atividade lúdica. Neste contexto atual o educador físico é um dos 

profissionais fundamentais para a inserção da ludicidade na vida da sociedade, pois este é 

capaz de mediar vivências que mantém a atividade do brincar, fator determinante para a 

efetivação do estudo em questão, que teve como lócus de coleta de dados experiências 

vivenciadas no curso de Bacharelado em Educação Física, no primeiro semestre no ano de 

2018 do curso em um município do Vale do Paraíba Paulista. Os discentes tiveram a 

oportunidade juntamente com a docente responsável pela disciplina de protagonizar projetos 

de atividades lúdicas para a população, cujos alunos tornaram-se protagonistas no processo de 

ensino e aprendizagem. A ida à campo em diversos contextos, permeados por ações como 

registros, observações sistemáticas (SCHILDBERG, 2018), foram métodos utilizados no 

estudo os quais promoveram o encerramento da disciplina. Os resultados obtidos foram: a 

reflexão acerca formação global dos acadêmicos os quais tiveram a oportunidade de 

experienciar momentos cruciais por meio de propostas e vivências pedagógicas vivenciadas 

no decorrer do semestre, as quais visaram contribuir para a formação de profissionais 

criativos, humanizados e capazes de introduzir ema sua futura ação docente experiências 

relevantes para o exercício da profissão.  

 

Palavras-chave: Educação Física; Ludicidade; Prática pedagógica, Formação docente.  
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O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é utilizado para rastrear perdas cognitivas, 

quantificando-as quanto a sua severidade, mede funções aritméticas, de memória e de 

orientação e é comummente aplicado em idosos. A atividade física é benéfica para a melhora 

da cognição de idosos, enquanto tratamento e fator preventivo, promove a diminuição do risco 

de Alzheimer e de demência, além de outros inúmeros benefícios. Mas para se garantir tais 

benefícios é indispensável regularidade e volume de treinamento adequado. O American 

College of Sports Medicine (ACSM) recomenda para o aproveitamento dos benefícios gerais 

da atividade física 150 minutos de atividade moderada semanalmente. Sabendo disso, e 

buscando relacionar o volume de atividade física com o MEEM foram avaliados 60 idosos 

ativos com média de 68,7 anos de idade, participantes do programa saúde da família da cidade 

de Amparo. Os idosos preencheram o MEEM e um questionário sobre atividades físicas 

moderadas (caminhada, corrida leve e musculação), descreveram o número de vezes 

praticados na semana e o tempo de duração em minutos. Calculando o volume de treinamento 

semanal, foi considerado volume recomendado: a prática com duração maior do que 150 

minutos, volume médio: de 100 a 150 minutos e volume baixo: menor que 100 minutos. Já 

para a pontuação do MEEM considerou-se: >27 pontos como normal, >21 e <27 pontos como 

leve agravo do estado mental, de 10 a 20 pontos como agravo moderado do estado mental e 

<9 pontos perda cognitiva grave. Todos os participantes eram ativos e nenhum deles pontuou 

abaixo de dez pontos no MEEM, isso pode sugerir o funcionamento da atividade física como 

fator protetor da perda cognitiva. Além disso, obteve-se como resultado que 36,6% dos idosos 

praticavam o volume de exercício recomendado pelo ACMS ou mais e obtiveram pontuação 

maior que 27 pontos no MEEM, indicando capacidade cognitiva intacta, e apenas 8,3% dos 

idosos que praticavam o mesmo volume apresentaram leve agravo do estado mental. Entre 

aqueles que praticavam o volume médio, 11,6% apresentaram estado mental normal, 8,3% 

apresentaram leve agravo e apenas 5% obtiveram pontuação de agravo moderado. Já os 

idosos que praticavam níveis abaixo recomendado totalizaram 30,2% da amostra e obtiveram 

pontuação de comprometimento moderado, alguns com valores próximos a perda cognitiva 

grave (8,3%). Estes resultados contribuem para o entendimento do volume de atividade física 

e seus benefícios relacionados a saúde mental do idoso, sugerem ainda que quanto maior o 

volume praticado menor são as perdas cognitivas. 

 

Palavras-chave: perda cognitiva; idosos; mini exame do estado mental; atividade física. 
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Introdução: A prática de atividade física oferece inúmeros benefícios à saúde, estando eles 

relacionados ao bem estar psicológico (incluindo motivação e redução de estresse), físico 

(estilo de vida mais ativo) e social (convivência em grupo). Entretanto nas universidades, 

mesmo com a extensa oferta de atividades físicas e esportivas, observa-se uma baixa 

participação dos universitários, mesmo sendo esses, em sua maioria, conscientes de tais 

benefícios. Objetivos: O presente estudo visa identificar os diversos fatores que podem afetar 

a participação dos alunos nas modalidades esportivas oferecidas no campus da Unesp de Rio 

Claro. Além disso, determinar aspectos que influenciam estes indivíduos à prática, a fim de 

traçar possíveis meios de reverter tal cenário. Métodos: A pesquisa possui caráter quali-

quantitativo, de natureza descritiva, cujo instrumento de coleta foi um questionário misto - 

perguntas abertas e fechadas, desenvolvido para a finalidade da pesquisa. O questionário foi 

respondido por 80 alunos de diferentes cursos do campus, e os dados obtidos foram 

analisados por meio da análise do conteúdo (categorizando as respostas e expressando as mais 

relevantes através de porcentagens). Resultados: Apesar de as pessoas prezarem por 

qualidade de vida, sendo que, dentre os aspectos questionados, os fatores que as motivam à 

prática foram Saúde (87,5%), Lazer (75%) e Estética (68.8%), fatores como “Compromissos 

da graduação” (71,3%), “falta de tempo” (55%), aspectos climáticos (37,5%) podem afetar a 

participação dos alunos. Além destes fatores, deve-se considerar o caráter excludente das 

metodologias utilizadas nos treinos, uma vez que, segundo opinião dos alunos, as 

modalidades do campus além de não acontecerem em horários acessíveis a todos, “Apenas 

aperfeiçoam a técnica” (42,5%) e “Motivam seus atletas” (43,8%), concluindo que “Excluem 

os menos habilidosos” (60%). Conclusão: Conclui-se que os principais motivos da baixa 

adesão são os horários dos treinos e suas metodologias, portanto para tentar reverter este 

cenário, deve-se criar novas alternativas para que se tenha uma maior promoção da atividade 

física através de esportes não vinculadas à competições de alto rendimento, como espaço 

principalmente de lazer e aprendizagem por meio da competição sadia e desportiva, para que 

todos tenham acesso facilitado aos treinos. Medidas como ajuste nos horários, a partir de 

consenso da Associação Atlética Acadêmica com o departamento de Educação Física da 

UNESP, métodos de treinamento focalizados na aprendizagem, no lazer, inclusão e convívio 

social, onde usufruem da competição, explorando suas características da maneira correta a fim 

de trabalhar tais aspectos. 
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Um dos grandes desafios é a manutenção da prática regular da atividade física, a despeito da 

literatura existente sobre seus benefícios. A motivação tem emergido como um dos fatores 

primários para a manutenção. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e avaliar fatores 

motivacionais relacionados a prática de atividades físicas e esporte em mulheres praticantes 

de corrida de rua. Para tanto foi aplicada a Escala de Motivação no Esporte (EME - 28). O 

instrumento é composto por 28 itens descrevendo 7 dimensões. Diferentemente da análise do 

escore final, o que é regularmente feito nos estudos, optamos pela a análise dos itens do 

instrumento e a possibilidade de verificar quais fatores mais afetam a motivação das 

praticantes. Participaram do estudo 24 mulheres praticantes de corrida ou corrida associada a 

outra modalidade esportiva com idade média de 38,87 + 6,92. A análise foi feita por meio de 

estatística descritiva em médias e desvio padrão. Os resultados apontaram três fatores com 

escores mais elevados: “Pelas emoções intensas que sinto quando faço o esporte que gosto” 

(4,58 + 0,71), “Porque eu adoro os momentos agradáveis que desfruto ao fazer esporte” (4,50 

+ 0,78) e “Eu devo fazer esporte para me sentir bem comigo mesmo” (4,33 + 0,63). A 

complexidade se mostra presente pelo simples fato de que cada uma desses itens serem de 3 

dimensões diferentes do instrumento. De forma diversas, os aspectos que obtiveram os 

menores índices foram “Eu não sei. Tenho a impressão que é inútil continuar a fazer esporte” 

(1,20 + 0,58), “Para mostrar aos outros à que ponto eu sou bom no meu esporte” (1,54 + 0,58) 

e “Eu não sei claramente, além do mais, eu não creio que esteja realmente inserido no 

esporte” (1,87 + 1,03). A avaliação não apenas do escore final da dimensão, que efetivamente 

proporcional uma leitura da sub-dimensão do construto, mas também a observação do fator 

contido no item pode auxiliar a termos clareza de quais são os fatores atuantes na manutenção 

dos indivíduos na prática física. Assim, é imprescindível que os profissionais entendam os 

mecanismos que possibilitam uma adesão e permanência na atividade física. 
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A evolução dos esportes nos dias atuais colocam os atletas de alto rendimento e até atletas 

amadores em níveis muito altos de condicionamento, a natação competitiva chegou a um 

estágio que o aperfeiçoamento de movimento exige muito do atleta, pois vitórias e quebra de 

recordes só dependem de centésimos de segundos para se tornar uma prova decisiva, assim a 

manutenção da prática depende de muitos fatores  motivadores, assim objetivou-se descrever 

os principais motivadores para a prática de natação de atletas de alto rendimento da região de 

São João da Boa Vista cidade do interior de São Paulo. Participaram da pesquisa 21 atletas, 

sendo 16 homens e cinco mulheres de 4 clubes, como instrumentos foi aplicado um 

questionário com dados relativos a prática e a motivação. Como resultados, os homens 

apresentaram média de idade de 15,81 anos (md=15, min=15, máx=18), e as mulheres 

apresentaram média de idade de 15,4 anos (md=15, min=15, máx=16). Com relação a prática, 

os homens treinam mais de 3 vezes por semana (93,75%) ou 3 vezes por semana (6,25%) e as 

mulheres 100% treinam mais que 3 vezes por semana. Foram apresentados 73 motivos para 

prática da natação pelos atletas (54 para homens e 19 para as mulheres), sendo que os 

participantes poderiam escolher mais de uma alternativa. Os principais motivos relatados 

pelos praticantes foram para os homens “Eu gosto” (27,77%), “Melhorar a condição física e 

mental” (18,51%), “Melhorar a qualidade de vida” (16,66%), “Por exigência dos pais” 

(9,25%), “Pelo prazer que sinto depois” (7,40%), “Por problemas de saúde” (7,40%), “Para 

relacionar-me com outras pessoas” (7,40%) e por último “Pela necessidade de resultados” 

(5,55%). Para as mulheres os principais motivos foram “Eu gosto” (26,31%), “Por problemas 

de saúde” (15,78%), “Melhorar a condição física e mental”  (15,78%); “Pelo prazer que sinto 

depois” (10,52%), “Melhorar a qualidade de vida” (10,52%), “Por Exigência dos pais” 

(10,52%), “Para relacionar-me com outras pessoas” (5,26%) e “Pela necessidade de 

resultados” (5,26%). Conclui-se que os atletas de natação da região praticam natação por 

motivos internos sendo o motivo gostar o mais citado e mesmo sendo atletas de alto 

rendimento, a necessidade de resultados ficou como motivo menos importante. 

 

Palavras-chave: modalidade aquática; motivação; nadadores. 
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença do encéfalo, conceituada como perda 

da função neurológica, que resulta de lesão/morte de células cerebrais/encefálicas, após 

insuficiente suprimento de sangue, que pode gerar impedimento das funções corporais, físicas 

e/ou cognitivas. A reabilitação física de pessoas acometidas pelo AVE passa por diversos 

contextos, dentre estes temos a inserção em atividades físicas/práticas corporais, para auxiliar 

o processo de reabilitação dos indivíduos. O presente estudo de caso verificou como a prática 

de natação influenciou o processo reabilitativo de uma pessoa com AVE, analisando as 

mudanças ocorridas nos ambientes vivenciados (desde a adaptação ao meio líquido até a 

inserção no treinamento), melhorias físicas e psicológicas destacadas pela praticante. Este 

levantamento foi realizado a partir dos pressupostos teóricos da Teoria Bioecológica do 

Desenvolvimento, que o define como um conjunto de processos pelos quais as 

particularidades da(s) pessoa(s) e do ambiente interagem para produzir mudanças no percurso 

da sua vida. Este estudo de caso é uma pesquisa qualitativo-descritiva, sendo que a pessoa 

com deficiência (PCD) frequentou atividade de natação no projeto de extensão universitária 

vinculada ao Departamento de Educação Física da UNESP – Bauru, no período de 18 meses. 

Os métodos utilizados para a avaliação foram: observações e registros diários e entrevista 

semiestruturada com a praticante e sua mãe. Em entrevista e observações, pudemos analisar 

aspectos do desempenho motor, afetivo social e cognitivo. A mãe e a própria PCD relatam 

diversos benefícios (físicos e psicológicos): pode-se verificar que o ambiente aquático 

proporciona tanto melhorias físicas como cognitivas e afetivas observadas no ambiente de 

competição, devido às relações interpessoais vivenciadas com os demais atletas, observadas 

durante as competições que a PCD participou. Destacamos seu melhor desempenho nas 

atividades do projeto, repercussões de condicionamento físico em atividades de vida diária 

(AVD´s), incrementos na autoestima e maior envolvimento social. A mãe relata melhorias 

comportamentais, maior autonomia e reinserção social da PCD; a PCD relata que antes da 

natação não saia de casa por vergonha e relata que nadar é psicologicamente muito bom. Com 

base nos resultados, podemos afirmar que a prática da natação pela PCD provocou 

modificações físicas, cognitivas e afetivas, tanto para a praticante como para os outros 

ambientes vivenciados por ela. Sendo assim, a natação é uma experiência bioecológica 

importante para a PCD que deve ser estimulada de forma adequada para inserir a prática de 

atividade no seu cotidiano, bem como no processo de reabilitação e reinserção social. 

 

Palavras-chave: pessoa com deficiência; acidente vascular encefálico; natação; aspectos 

psicológicos; desenvolvimento humano. 
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A exposição da mídia por atletas é feita de modo não supervisionado. Jogadores de futebol, 

como figuras públicas, influenciam gerações a partir da maneira que se expressam e de que 

modo lidam com a vitória ou derrota em seus perfis. O objetivo deste estudo foi rastrear as 

publicações feitas pela seleção brasileira (apenas os jogadores que participaram do jogo final) 

e seu técnico, na plataforma online (Twitter), no período de 6 a 12 de julho de 2018. Tal 

período foi escolhido, pois engloba o dia da eliminação da seleção brasileira na Copa do 

Mundo e a semana subsequente.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual foram 

utilizadas técnicas netnográficas. O termo netnografia ou etnografia digital é cunhado por 

pesquisadores para descrever a compreensão metodológica na qual o pesquisador utiliza de 

meios digitais para realizar seu estudo. Os perfis dos sujeitos foram rastreados nas 

plataformas previamente estabelecidas e as publicações feitas durante o período determinado 

foram transferidas para um banco de dados, utilizou-se como critério de exclusão publicações 

que tinham como objetivo a propaganda. Ao total foram realizadas 17 publicações, sendo 

cinco com data do jogo Brasil contra Bélgica. As publicações serão apresentadas nas 

seguintes categorias, agradecimentos; motivação e culpabilização. A primeira categoria, 

apresentou quatro publicações, algumas sendo, “Foi um trabalho incrível, de muita dedicação 

e alegria... (Gabriel Jesus)” e “Agradeço a Deus pela incrível oportunidade de ter disputado 

uma copa do mundo! Agradeço também a todos pela torcida... (Alisson)”; a segunda categoria 

apresentou publicações como “Pra frente Brasil! Vamos! (Willian)” e “Que Deus nos abençoe 

e proteja. (Neymar)” e finalmente, a categoria de culpabilização apresentou publicações como 

“(Retweet – você foi o real culpado amigo. Primeiro em trabalhar com o Del Nero. Depois por 

passar pano pra jogador mimado... (Titi)” e “O Brasil nunca mais ganhou a copa depois que o 

Ronaldo começou a comentar os jogos... (Fagner)”. Tais resultados indicam que os sujeitos 

analisados encontraram maneiras diferentes para lidar com o processo de derrota e 

eliminação, porém, como figuras públicas uma exigência maior é colocada sobre tais 

indivíduos. Uma pesquisa de análise das publicações possui algumas limitações, a principal 

delas é a incapacidade de compreender exatamente o contexto e significado que os indivíduos 

atribuem a comunicação virtual, sugere-se, portanto, que estudos futuros compreendam um 

gama maior de comportamentos da seleção frente a vitórias e derrotas. 

 

Palavras-chave: Mídia; Futebol; Técnico. 
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Há diversas teorias sobre a origem da agressividade e raiva. Tal diversidade está presente 

também no esporte, não havendo um consenso de que suas manifestações podem ser 

benéficas ou prejudiciais ao desempenho esportivo do atleta ou de que forma o desempenho é 

alterado por essas duas variáveis. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o nível de 

agressividade e raiva em atletas de esportes de combate. Participaram do estudo 48 atletas 

(30,50 + 10,13 anos), sendo 38 homens (32,07 + 10,30) e 10 mulheres (24,50 + 7,05). Para 

avaliar os níveis de agressividade e raiva foi aplicado a Escala de Raiva e Agressividade no 

Esporte (ERAC). A análise foi feita por meio de estatística descritiva e a análise de “t” de 

Student para amostras independentes para avaliar a diferença da variância das médias dos 

itens dos instrumentos para os sexos. Os resultados não mostraram alterações importantes nos 

resultados da Raiva e Agressividade entre os sexos. Adicionalmente, os resultados apontaram 

apenas a existência de diferenças na variância das médias para o item 6 da escala de 

Agressividade “Os oponentes aceitam certo grau de abuso” entre homens e mulheres de t (46) 

= 2,18; p = 0,034; delta de Grass = 0,735 com efeito médio e probabilidade do resultado desse 

item ser maior para os homens do que para as mulheres de 70,9%. Outro item que apresentou 

resultado interessante foi o item 5 “Eu insulto verbalmente os oponentes para distraí-los”, 

também da dimensão Agressividade, em que todas as mulheres do estudo responderam que 

não utilizam esse recurso, sendo que os resultados da análise para esse item ficaram t (46) = 

0,77; p = 0,44; delta de Grass = 0,22 com efeito pequeno e probabilidade do resultado desse 

item ser maior para os homens do que para as mulheres de 57,6%. Assim de maneira geral 

não foram encontradas diferenças entre homens e mulheres praticantes de esportes de 

combate nos níveis de agressividade e raiva, mas nos dois itens que tratam diretamente da 

relação com o oponente, os homens apresentaram valores distintos das mulheres. 

 

Palavras-chave: Psicologia do esporte; agressividade; raiva; esportes de combate. 
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INTRODUÇÃO: A ansiedade é conceituada como um estado emocional em resposta à 

avaliação e interpretação do indivíduo perante determinada situação, seja ela real ou não, 

desencadeando alguns sintomas como: pressão no tórax, dor de cabeça, falta de ar e 

desconforto estomacal. Já o estresse, é entendido como um estado de tensão que pode resultar 

num desequilíbrio interno do organismo, desencadeando várias reações psicológicas e 

fisiológicas. Dentro da Psicologia do Esporte tais conceitos são fatores significativos que 

podem chegar a intervir no desempenho de atletas, sejam eles de um esporte adaptado ou não. 

OBJETIVO: Identificar o nível de ansiedade e estresse de jogadores de voleibol sentado e de 

voleibol, do sexo masculino, maiores de 18 anos. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa 

transversal de delineamento descritivo. Participaram 13 atletas de voleibol sentado e 11 de 

voleibol. Para coleta de dados foram utilizados um questionário sociodemográfico, a Escala 

de Ansiedade de Beck (BAI), a Sport Competition Anxiety Test (SCAT) e o Inventário de 

Sintomas de Estresse para Adultos (ISSL). RESULTADOS: Os dados obtidos mostraram 

níveis mínimos de ansiedade, sendo 92,30% dos atletas de vôlei sentado e 54,50% da equipe 

de voleibol, e níveis leves de ansiedade 7,70% dos atletas de vôlei sentado e 45,50% da 

equipe de voleibol, não foram apresentados níveis moderados e graves.  Com relação a 

ansiedade apresentada na fase pré-competitiva, os atletas de 38,5 dos atletas de vôlei sentado 

e 72,7% do vôlei tiveram o resultado de nível comum de ansiedade competitiva, a categoria 

baixa ansiedade foi apresentada em 38,5% do vôlei sentado e 27,3% do vôlei e apenas o vôlei 

sentado apresentou ansiedade alta com 23% dos atletas. Com relação ao estresse 84,61 % do 

voleibol sentado e 27,27% do voleibol, não apresentaram sintoma de estresse. A fase de 

resistência com sintomas psicológicos apresentou-se em 15,4% dos atletas de vôlei sentado e 

54,5% dos atletas de vôlei, e a fase de quase exaustão com sintomas psicológicos, apresentou-

se apenas no grupo de vôlei com 18,2%. CONCLUSÃO: Desta forma, conclui-se que as 

modalidades se apresentavam com semelhança em relação às variáveis de estudo, ansiedade e 

estresse, com predominância maior para a amostra de voleibol.  
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INTRODUÇÃO: No âmbito acadêmico as constantes avaliações, trabalhos, privações de 

horas suficientes de sono, pressões, dentre outros agentes estressores podem acarretar num 

estado de estresse e afetar diretamente a Qualidade de Vida (QV) dos estudantes, assim essas 

variáveis devem ser estudadas para criar estratégias de enfrentamento para essa população. 

OBJETIVO: Verificar os níveis de estresse e QV em universitários praticantes e não 

praticantes de esporte. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva. 

Participaram 34 universitários dos cursos de Direito, Fisioterapia e Psicologia, de uma 

universidade particular do Alto Tietê. Para avaliar o estresse utilizou-se do Inventário de 

Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL), e para avaliação da QV foi utilizado o 

Whoqol-bref. RESULTADOS: Os achados demonstraram que os alunos praticantes de 

esporte apresentaram menos sintomas de estresse do que aqueles que não praticavam, de 

modo que 2,94% estavam na fase de alerta, 20,59% na fase de resistência, e 26,47% não 

apresentaram sintomas de estresse. Em contrapartida os alunos que não praticavam esportes 

32,35% estavam na fase de resistência, 8,82% na fase de quase-exaustão, 2,94% na fase de 

exaustão, e  5,88% não apresentaram sintomas de estresse. Com relação a QV os alunos do 

curso de Direito obtiveram as melhores médias sendo: Domínio Físico média de 15,66±1,70, 

Domínio Psicológico média de 14,53±1,59, Domínio Relações Sociais média de 16,80±0,73; 

Domínio Meio Ambiente 14,40±1,39; Autoavaliação da QV média de 15,20±1,79, e Score 

total média de 15,11±0,63. Com relação aos achados da QV dos alunos do curso de psicologia 

o Domínio Físico obteve média de 14,52±2,70; Domínio Psicológico média de 13,57±2,45; 

Relações Sociais média de 14,67±2,31; Meio Ambiente 12,47±2,23; Autoavaliação da QV 

média de 13,88±3,04 e score total de 13,64±2,05. Os achados da QV dos alunos do curso de 

Fisioterapia, Domínio Físico apresentou média 13,95±2,23; Domínio Psicológico média de 

12,56±2,95; Relações Sociais 13,78±3,70; Meio Ambiente média de 13,17±1,63; 

Autoavaliação da QV 14,33±3,17, Score total de 13,39±2,08. Diante dos resultados verificou-

se que os alunos praticantes de esporte apresentaram menos sintomas de estresse do que os 

não praticantes de esporte e melhor índices de QV, sendo a pratica esportiva uma possível 

ferramenta que contribuir na redução dos sintomas do estresse.  

 

Palavras-chave: Psicologia do esporte, estresse, vida acadêmica.  
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É inegável a importância do futebol no cenário esportivo mundial. Além dos atletas, um 

personagem central nessa dinâmica é o técnico. Da mesma forma, sofre pressões imensas, 

principalmente, na exigência muitas vezes desmedida de vencer sempre. Pode-se até 

considerar a função ainda mais vulnerável do que atleta, pois o técnico não é um ativo que 

pode ser negociado. Assim torna-se alvo constante da instabilidade do sistema futebolístico, já 

que é muito mais fácil descartá-lo do que um atleta que pode gerar uma boa receita futura para 

o clube e/ou no qual foi investido milhões. O presente estudo buscou analisar diante das 

pressões sofridas por esses profissionais quais são as formas que eles encontram para 

compensar essa pressão. Para tanto foi desenvolvida uma entrevista semi-estruturada aplicada 

a 15 treinadores de futebol que atuam nas categorias de base, todos com equipes masculinas. 

Os treinadores tinham em média 38 anos e atuavam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas por meio de smartphone ou Skype. As 

entrevistas duram cerca de 15 minutos. As entrevistas foram transcritas e analisadas por meio 

da análise de conteúdo com as categorias emergindo das entrevistas, sem prévia definição. Os 

resultados demonstraram que a maioria dos técnicos apontaram que buscam o convívio 

familiar. Interessante e relevante apontar que os técnicos apontaram que, por vezes, esse 

ambiente de pressão afeta o convívio familiar, o que pode levar o técnico a um espiral 

emocional, pois seu ponto de compensação passa, também, a ser um novo ponto de tensões. 

Assim o refugio pode também se tornar um problema, caso haja forte transferência da 

instabilidade do ambiente esportivo. Apontaram ainda como fontes e formas de redução desse 

estresse: a caminhada, ciclismo, leitura e viagens. É irrisório os estudos de profundidade sobre 

o trabalho com os técnicos de futebol no Brasil, diante da importância da modalidade no 

cenário esportivo. Como consequência não encontramos orientações e trabalhos voltado para 

o manejo dessa situação, como podem e devem ser feitas as intervenções com esses 

profissionais. Essa situação apresenta-se como um desafio e uma oportunidade para os 

profissionais que trabalham com psicologia do esporte. 

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Futebol; Treinadores; Estresse. 
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O futebol americano adaptado (flagfootball), rugbi e ultimate frisbee são esportes de invasão 

pouco praticados no Brasil. Todos os anos o SESC (Serviço Social do Comércio) realiza 

eventos de lazer em todo Brasil, com o intuito de estimular a prática de atividades físicas. São 

realizados workshops, oficinas, vivências, festivais, dentre outras opções de atividades 

esportivas, físicas e culturais para a promoção de saúde e bem-estar para participantes de 

todas as idades. Neste trabalho, iremos abordar experiências do SESC Verão/2018 na cidade 

de Osasco-SP, com oficinas realizadas aos finais de semana, nos meses de fevereiro e março 

de 2018 (duas horas cada modalidade). Participaram das atividades crianças/adolescentes de 

várias idades e às vezes até adultos, sendo na maioria dos casos pais de alguma criança que 

estava na atividade. Começávamos com introdução sobre o esporte a ser praticado, contexto 

histórico e a criação. Em sequência, a prática de alguns fundamentos, a execução de pré-

desportivos e enfim quando todos já estivessem relativamente adaptados, ocorria execução do 

jogo com algumas adaptações. Pudemos aplicar fundamentos básicos, passando para 

minijogos e exercícios embasados na Pedagogia do Esporte, até chegarmos ao jogo 

propriamente dito. É notável a falta de estímulo das crianças para com esportes que fujam do 

convencional. Porém, mesmo sendo esportes equivocadamente considerados agressivos, 

foram raros os momentos de desavenças entre as crianças participantes, que mostraram 

respeito para com seus colegas e para conosco. O feedback das crianças foi muito positivo de 

diversas formas: realização; socialização; desenvolvimento e participação ao se verem 

capazes de aprender as atividades e jogos propostos. Fato que aconteceu várias vezes foram 

algumas crianças e adolescentes irem até o local e pedirem para jogar futebol, em todos esses 

casos, elas foram convidadas para participarem de nossas atividades, porém nem todas 

aceitavam. O sucesso da oficina demonstra a viabilidade de se ensinar esportes e jogos 

alternativos para as crianças; desde que se tenha comprometimento, preparação, embasamento 

pedagógico e didática; na aplicação das atividades por parte dos profissionais envolvidos. 

Concluímos que essa vivência foi extremamente importante, tanto para as crianças, que 

aprenderam novas modalidades esportivas, quanto para nós, que pudemos compartilhar um 

pouco do que sabemos com eles, percebendo os erros e acertos de nossas atuações, para que 

cada vez mais possamos dar consistência em práticas pedagógicas diversificadas, consistentes 

e de valor para a Educação Física, seja ela dentro ou fora do âmbito escolar, embasados nos 

pilares da Pedagogia e Psicologia do Esporte. 

 

Palavras-chave: Pedagogia do Esporte; Frisbee; Rugbi; Flagfootball; programas de lazer. 
 
 
 



106 
 

PARATLETA COM PARALISIA CEREBRAL: UM ESTUDO DE CASO 

 
¹Tamires Folco Lopes, ¹Betina Matilde da Silva, ¹Amanda dos Santos Lima, ²Adriana 

Aparecida Ferreira de Souza, ²Geovana Melisa Castrezana Anacleto 
¹Estudante do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes 

²Professoras do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes 

tamires_folco@hotmail.com 

 

 

A Psicologia do Esporte é a área do conhecimento que utiliza as teorias e técnicas 

psicológicas com o objetivo de verificar as demandas de atletas e comissão e intervir em 

aspectos relacionados a saúde mental, rendimento e performance esportiva. Sendo por meio 

do esporte adaptado que pessoas com limitações motoras e cognitivas encontram melhorias 

físicas, psicológicas e sociais.  O objetivo deste estudo foi apresentar um estudo de caso de 

um paratleta com paralisia cerebral espástica praticante da modalidade de natação. O 

participante deste estudo tem paralisia cerebral diplégica espástica, sendo esta uma lesão 

encefálica que ocorre durante o período de maturação do Sistema Nervoso Central que 

provoca a debilitação da musculatura, causando incapacidade na realização de movimentos. 

Trata-se de um estudo de caso a partir dos relatos analisados.  Pode-se observar que a 

demanda mais apresentada pelo atleta é referente a sua dinâmica familiar, a dificuldade que o 

atleta vivencia no seu relacionamento com a mãe, vida social que incluem amizades e lazer no 

meio esportivo e a sua vida esportiva na natação que começou na AACD, e atualmente sua 

frequência nos treinos é afetada pela condição física em que o irmão encontra-se. Na 

aplicação do MEEM o atleta obteve pontuação total de 24 pontos, sendo que a nota de corte 

padrão considerada para quem tem de nove a onze anos de escolarização é de 28 pontos, o 

que significa que o atleta encontra-se um pouco abaixo da média esperada de acordo com sua 

escolarização. Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que o atleta não possui 

frequência nos treinos esportivo por conta da sua dinâmica familiar atual, o que acaba 

podendo prejudicar o mesmo em sua jornada esportiva, causando desgosto no atleta em ter 

que se ausentar dos treinos por conta de questões familiares e com isso percebe-se a 

importância que o apoio familiar tem na vida de um atleta. Nota-se também a importância que 

o esporte tem na interação social do atleta, por ser neste meio esportivo que o mesmo constrói 

seu círculo de amizades e desfruta de momentos de lazer, encontrando também no esporte 

uma forma de reabilitação física, que proporciona para o atleta uma melhora na condição 

física, social e psicológica. 

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Paralisia Cerebral; natação. 
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A identificação dos agentes estressores e da percepção de atletas de alto rendimento é de 

grande importância para a adequação de intervenção para alta performance. Assim objetivou-

se descrever a percepção de atletas de natação sobre o estresse pré competição. Para a coleta 

de dados foi aplicado um questionário sociodemográfico e um roteiro de entrevista. 

Participaram da pesquisa 21 atletas, sendo 16 homens e cinco mulheres de 4 clubes, como 

instrumentos foi aplicado um questionário com dados relativos a prática e a motivação. Como 

resultados, os homens apresentaram média de idade de 15,81 anos (md=15, min=15, 

máx=18), e as mulheres apresentaram média de idade de 15,4 anos (md=15, min=15, 

máx=16). Com relação a prática, os homens treinam mais de 3 vezes por semana (93,75%) ou 

3 vezes por semana (6,25%) e as mulheres 100% treinam mais que 3 vezes por semana. Em 

uma escala de 1 a 10 foi questionado aos participantes qual a percepção do estresse, os 

homens indicaram os valores 4 (23,8%) e 7 (23,8%) e a maioria das mulheres indicaram 10 

com 60%. Com relação aos agentes estressores, os participantes poderiam responder mais de 

uma resposta, foram indicados 49 agentes, o gênero masculino, indicou lidar com os 

resultados gera estresse eram o maior agente estressor com 36,11%, seguidos de treinamentos 

é um fator importante desse estresse (25%), quantidade excessiva de treinamentos (19,44%), 

relação com os técnicos (11,11%), relação com os colegas durante os treinamentos e 

competições (8,33%), as mulheres indicaram lidar com os resultados com 38,46%, seguidos 

de relação com colegas durante treinamentos e competições (23,07% ) Treinamentos e 

quantidade excessiva de treinamentos (15,38% cada), relação com os técnicos (7,92%). Como 

estratégias para diminuir o estresse os atletas indicaram no gênero masculino 50% passeios e 

lazer durante as horas vagas (25%) e assistir programas de televisão (25%), curtir a família 

(22,22%), sair com os amigos (16,66%), terapias com psicólogos e leitura (5,55%cada). O 

gênero feminino relataram leitura (17,64), assistir programas de televisão(17,64%), sair com 

amigos (17,64%), curtir a família (17,64%), e passeios e lazer durante as horas vagas 

(17,64%), já terapias com psicólogo apresentou 11,76%. Comclui-se que a percepção do 

estresse e as estratégias indicadas por ateltas de natação, são diferenciadas de acordo com o 

gênero, e que esse é um fator importante para a descrição de pesquisas sobre estresse. 
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A compreensão de fatores relacionados formação esportiva de crianças e adolescentes é 

fundamental importância para o desenvolvimento, mas também deve-se levar em 

consideração a percepção dos pais nessa formação. A literatura é inequívoca em apontar a 

importância nessa relação com os pais como forma de manutenção da prática esportiva e do 

controle das pressões que envolvem o jovem praticante. Assim, o objetivo desse estudo foi 

avaliar a percepção de jovens atletas sobre o envolvimento dos pais em relação a sua pratica 

esportiva. Assim, utilizou-se o Parental Involvement Sport Questionnaire (PISQ), composto 

por dezenove itens distribuídos em três fatores: Comportamento Diretivo (10); Elogios e 

Compreensão (05) e Envolvimento Ativo (4). Participaram do estudo 18 jovens com média de 

20,33 + 3,84 anos (13 a 24 anos) e que tivessem realizado ao menos uma competição 

esportiva. A análise de dados utilizou-se estatística descritivas e utilizou-se uma análise 

multivariada entre as dimensões para avaliar a diferença da variância das médias com post 

hoc test de Bonferroni. Foi utilizada a média dos itens das dimensões para a análise em razão 

da disparidade de itens entre elas. Os resultados apontaram que a dimensão “Comportamento 

diretivo” teve média de 2,91 + 1,59, a dimensão “Elogios e Compreensão” obteve média de 

2,04 + 1,42 e a dimensão “Envolvimento Ativo” teve média de 3,01 + 1,72. Os resultados da 

análise de variância apontaram um modelo com o Lambda de Wilks = 0,41; F (2,16) = 11,38; p 

< 0,001, eta parcial2 = 0,58, o teste de Mauchly (2) = 0,92; p = 0,54. As dimensões 

apresentaram F (1, 49) = 76,77, p < 0,01 e eta parcial2 = 0,81. O post hoc test confirmou 

diferença na variância das médias de “Elogios e Compreensão” para as dimensões 

“Comportamento Diretivo” e “Envolvimento Ativo” de p < 0,01. Os resultados demonstram 

que as jovens atletas percebem uma participação dos pais muito mais voltada a cobrança pelo 

seu desempenho. O que reforça uma das vertentes da análise da participação dos pais no 

esporte, que é o efeito de um comportamento dos pais mais voltado a cobrança de 

desempenho do que para um comportamento de elogios, compreensão e envolvimento mais 

afetivo. 
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Alguns autores estabelecem uma diferenciação entre prática mental e visualização. A primeira 

pode ser compreendida como repetição mental de uma situação, sem observação do 

movimento, com o objetivo de trabalhar fatores que envolvem o que está sendo pontuado. 

Pode ser utilizada como técnica para aprimorar e lapidar questões ligadas a performance de 

músicos, dançarinos e atletas, por exemplo. Já a visualização é um processo mental ligado a 

imaginação, onde as situações e emoções são propostas a partir de experiências que não 

necessariamente já foram vivenciadas, como o desempenho e situações em um campeonato 

que está por vir, por exemplo. Para além de sugerir situações, é importante também associar e 

explorar os sentimentos vividos tanto na prática mental quanto na visualização, criando e 

recriando-os a fim de aprender a realizar a gestão de maneira adequada. Com isso, será 

possível observar e regular o nível de ativação fisiológica e cognitiva ideal para cada atleta em 

cada situação, em busca de deixa-lo na zona ótima. Assim, a ferramenta, para além de suporte 

físico e emocional, permitirá também compreender a união entre o corpo e psiquismo, num 

contexto de autoconhecimento de si e de seu grupo de apoio no esporte, como colegas, 

treinadores e demais envolvidos. A técnica conta com diversos métodos, podendo ser aplicada 

em diferentes situações e momentos oportunos. A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo 

auxiliar a gestão emocional de uma equipe composta por três jogadores amadores de pebolim, 

e utilizou como técnica principal a prática mental e visualização. O trabalho foi realizado a 

partir de dois encontros semanais com os jogadores em sessões que duravam 60 minutos. As 

atividades foram realizadas em grupo duas vezes por semana por oito semanas, sendo quatro 

antecedentes a um campeonato e quatro durante a disputa, com uma sessão posterior para 

feedback. As atividades consistiram desde análise de reações a vídeos dos jogos anteriores 

quanto criação e recriação de situações vivenciadas e possíveis durante a disputa. Como 

resultados, foi possível observar melhor gestão emocional durante as partidas a partir de 

novos relatos dos atletas e comparação de vídeos entre os jogos e campeonatos anteriores. 

Para além destes apontamentos, a equipe conseguiu uma classificação superior ao ano 

anterior, sagrando-se campeã. Com isso, é possível apontar que a prática se mostrou eficiente 

em áreas como gestão de estresse, autoconhecimento e valorização de sua posição na equipe, 

o que permitiu alcançar performance superior nos quesitos analisados. 
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O envelhecimento tem sido tema atual em diversas discussões, uma vez que a população idosa 

tem aumentado significativamente nos últimos anos. Dentre os temas que contemplam essas 

discussões, destaca-se a Qualidade de Vida (Q.V). Para os idosos, em especial, o bem-estar é 

relacionado com a saúde, fatores ambientais e com os sentimentos. Embora ainda associado à 

doença e a dependência, sabe-se que o envelhecimento ativo contribui para a manutenção da 

saúde, considerando aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Objetivou-se neste estudo 

apresentar as caracterizações sociodemográficas e os índices de Q.V de idosos praticantes de 

exercícios físicos. Participaram quatro idosos, que faziam parte de um núcleo de atividade 

física, oferecido pelo município de Mogi das Cruzes, São Paulo. Os resultados indicam que a 

média de idade foi de 62,5 anos; 100% com escolaridade ensino médio completo, 100% 

casados, 50% negros, 25% brancos e 25% pardos, predominância de 50% evangélicos, 25% 

católicos e 25% espíritas; e com renda entre dois (50%) e quatro (50%) salários mínimos. 

Verificou-se que 50% dos idosos praticam exercício três vezes por semana, 25% quatro vezes 

por semana, e 25% cinco vezes; 50% apresentam sono sem alterações e 50% têm preferência 

por modalidades aquáticas. Sobre os resultados de Q.V, notou-se que o score da qualidade de 

vida total obtido pelos participantes é de 74,47%, sendo que na faceta Funcionamento do 

Sensório foi de 62,5%, a faceta Autonomia 76,69%, Participação Social correspondeu a 

84,38%, Morte e Morrer 51,56%; Intimidade obteve-se 89,06%. Observa-se que a última 

faceta foi a que apresentou o melhor resultado, visto que essa faceta avalia o quanto o idoso se 

percebe amado e apoiado e o quanto ele está disposto a se relacionar. Conclui-se que os 

resultados obtidos são satisfatórios, visto que o menor score foi em morte e morrer, que avalia 

os temores e preocupações no tocante à morte e o maior score em intimidade. Hipotetiza-se 

que a prática de exercícios físicos contribui em aspectos sociais, favorece a interação, o 

fortalecimento de vínculo, autoestima e a autonomia, contribuindo para a redução de quadros 

de depressão, ansiedade e demais fatores que interferem na percepção da qualidade de vida. 
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Introdução: Qualidade de vida (QV) é um termo complexo e multidimensional, é a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores 

nos quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Estudos que analisem o nível de QV em idosas praticantes de atividade física (AF) podem 

contribuir para o planejamento de ações de promoção de saúde. Objetivo: Avaliar a QV de 

idosas praticantes de AF. Métodos: Estudo transversal que analisou a QV de idosas 

frequentantes de um centro esportivo da cidade de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Para a 

avaliação da QV foi utilizado o Whoqol-Old. Foi verificada a pontuação média em cada uma 

das seis facetas de QV: funcionamento do sensório (impacto da perda do funcionamento dos 

sentidos na qualidade de vida); autonomia (a ser capaz e livre de viver de forma autônoma e 

de tomar as próprias decisões); atividades presentes, passadas e futuras (satisfação sobre 

conquistas na vida e coisas a que se anseia); participação social (participação em atividades 

do quotidiano, especialmente na comunidade); morte e morrer (preocupações, inquietações e 

temores sobre a morte e morrer); intimidade (capacidade de se ter relações pessoais e 

íntimas). Os dados foram analisados descritivamente, em relação à frequência, medida de 

tendência central e distribuição. Resultados: Participaram da pesquisa 29 mulheres, com 

média de 60,0±7,22 anos (min=50; máx=74), em sua maioria brancas (51%) e engajadas em 

união conjugal (51%). A maioria das idosas possuía ensino médio incompleto/completo e 

superior incompleto (51%). Verificou-se que 80% das idosas residiam mais 3 pessoas, em 

média (companheiro, filhos e netos), enquanto 20% delas viviam sozinhas. A pratica de uma 

única modalidade de AF foi declarada por apenas 14% das idosas, todas as demais (86%) 

faziam alongamento e mais uma atividade, sendo a caminha e ginástica as mais reportadas. 

Ao analisar as facetas de QV reportadas pelas idosas, verificou-se que a faceta ‘Participação 

social’ foi aquela com maior pontuação média (16,03±2,57), seguida pela ‘Intimidade’ 

(15,76±1,86), ‘Funcionamento do Sensório’ (14,66±3,66), ‘Atividades presentes, passadas e 

futuras’ (14,62±2,43), ‘Autonomia’ (14,38±2,18) e ‘Morte e Morrer’ (14,14±4,40). 

Conclusão: A ‘participação social’ foi a faceta de QV mais pontuada por idosas praticantes 

de AF. Estudos que analisem a associação e o impacto da AF no aumento da QV de idosas 

são necessários para melhor formulação de estratégias de promoção de saúde e de políticas 

públicas.   
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Nas ciências humanas, a resiliência representa a capacidade de um indivíduo reconstruir-se 

positivamente frente às adversidades. Nessa direção, a avaliação do nível de resiliência é 

relevante devido à possibilidade de direcionar a busca por recursos individuais e coletivos 

capazes de auxiliar os eventos adversos, por exemplo, o diagnóstico de doenças crônicas. 

Dentre as doenças crônicas com alta prevalência e incidência, destaca-se a doença renal 

crônica (DRC). A DRC refere-se a uma doença crônica progressiva e irreversível e, quando 

em fase avançada, o tratamento frequente é a hemodiálise (HD). Nesse cenário, a qualidade de 

vida (QV) é considerada uma das variáveis frequentemente afetadas em pacientes com DRC 

em HD, a qual pode influenciar, desde o diagnóstico da doença crônica, até o tratamento. 

Contudo, são escassas as investigações acerca da correlação entre o nível de resiliência e a 

QV de hemodialíticos no Brasil. Sendo assim, conhecer como se correlacionam a QV e a 

resiliência pode contribuir para a orientação da equipe multidisciplinar, de familiares e de 

cuidadores. O objetivo do presente estudo é verificar a correlação entre o nível de resiliência e 

a percepção de QV de pacientes com DRC em HD. Trata-se de um estudo de natureza 

quantitativa, desenvolvido por meio de pesquisas dos tipos exploratória e transversal. Adotou-

se a amostragem não-probabilística, composta por 84 pacientes com o diagnóstico médico de 

DRC e submetidos à HD. Utilizaram-se Questionário Genérico de Avaliação de Qualidade de 

Vida Medical Outcomes Study 36-item Short-form Survey (SF-36) e a Escala de Resiliência 

(ER). A fim de facilitar a compreensão dos escores da resiliência, classificou-se o nível de 

resiliência em baixo, médio e alto. Para análise estatística utilizou-se o teste de Coeficiente de 

Correlação de Spearman. Considerou-se p ≤ 0,05 para estatística significante. O presente 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Com 

base nos resultados, verificou-se que os pacientes hemodialíticos com alta resiliência 

obtiveram correlações significativas com as dimensões “dor” (p-valor: 0,039), “estado geral 

de saúde” (p-valor <0,001), “vitalidade” (p-valor: 0,005), “aspectos sociais” (p-valor: 0,017) e 

“saúde mental” (p-valor: 0,002) do SF-36, portanto, a resiliência pode contribuir para a 

melhor percepção de QV. Conclui-se que a promoção da resiliência em pacientes 

hemodialíticos pode oferecer benefícios para a QV, porém, ainda se faz necessária a 

implementação de políticas públicas de saúde e de educação para a diminuição da incidência 

da DRC. 
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O desenvolvimento de um currículo de formação do atleta de futebol nas categorias de base 

sustenta relevância na literatura. Um currículo de formação é constituido por conteúdos e 

pelos repertórios comportamentais que definem a execução de tais conteúdos considerando-se 

intervalos periódicos de tempo (etapas, faixas etárias, categorias). Nas estratégias didáticas de 

orientação e nos mecanismos de aplicação do currículo, as instruções das comissão técnica 

devem sustentar relações consistentes entre os conteúdos e os repertórios comportamentais 

correspondentes, sendo que atualmente constata-se a utilização de videoaulas com recurso 

didático para explicitar tais relações. Admite-se que a eficácia das videoaulas como recurso 

instrucional depende da tradução dos conceitos em relações comportamentais. O objetivo 

deste estudo consistiu em investigar procedimentos que poderiam favorecer a análise dos 

conteúdos expressos nas videoaulas em relações comportamentais que expressariam os 

desempenhos correspondentes para a proposição de atividades de apoio didático na 

elaboração de um Currículo de Formação de atletas de futebol. Participaram os respectivos 

treinadores e o analista de desempenho das equipes sub-15 e sub-17 vinculadas a um clube 

filiado à Federação Paulista de Futebol. Foram gravadas 12 entrevistas para (a) identificação 

dos conteúdos prioritários do padrão de jogo e (b) eleição dos conteúdos que deveriam 

compor o Currículo de Formação. A análise de videoaulas (quatro do sub-15 e sete do sub-17) 

serviu para identificação de instruções dos conteúdos eleitos como prioritários. Tais 

conteúdos foram traduzidos em diagramas comportamentais, os quais foram validados em 

duas entrevistas com a comissão técnica. A partir das entrevistas realizadas foram produzidos 

diagramas referentes à decomposição e à tradução dos comportamentos identificados como 

prioritários. Na análise dos vídeos, constatou-se o aumento da frequência de instruções nas 

quais as ações dos atletas (desempenhos esperados) foram mencionadas considerando 

dimensões (condições do jogo) antecedentes e subsequentes a tais ações. Como recurso 

didático sugerido às comissões técnicas, diante das videoaulas, os atletas deveriam identificar 

tais relações. A tradução das interações entre comissões técnicas e atletas mediadas pelas 

videoaulas, bem como as decomposições dos repertórios prioritários expostas em diagramas, 

salientaram a relevância metodológica das intervenções junto às comissões técnicas de 

categorias de base. Tais resultados documentam contribuições metodológicas para a 

construção de um currículo de formação do atleta de futebol. Estudos posteriores deverão 

ampliar tais contribuições priorizando o delineamento, a execução e a avaliação de condições 

de aplicação das traduções, tanto quanto das decomposições, em condições longitudinais de 

treinamento dos atletas de categorias de base. 
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A busca constante para se encaixar dentro do padrão de beleza imposto pela sociedade pode 

prejudicar a autoimagem do sujeito e consequentemente sua autoestima, quando se tem o 

insucesso do objetivo. A autoimagem é a imagem que o indivíduo tem sobre seu tamanho, 

estrutura e o contorno do seu próprio corpo, bem como os sentimentos em relação a essas 

características e às partes que o constituem. O indivíduo que possui uma distorção sobre a 

autoimagem pode ter influências negativas em sua autoestima, pois esta indica a ação positiva 

ou negativa que o sujeito tem de si mesmo. Vale resstaltar, que pesquisadores afirmam que 

práticas de exercícios físicos tem influências favoráveis para o sujeito, aumentando seu bem 

estar e emoções positivas. Portanto, o objetivo do estudo foi correlacionar a autoimagem e a 

autoestima de frequentadores de duas academias localizadas na região do Alto Tietê. 

Participaram da pesquisa 61 pessoas voluntárias, sendo 30 do sexo masculino e 31 do sexo 

feminino, todos maiores de idade, que praticavam academia por no minímo três meses, duas 

vezes na semana ou mais e que não praticavam esportes e modalidades esportivas e/ou 

competitivas. Para a coleta de dados, utilizou-se primeiramente um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, seguido dos instrumentos específicos, sendo estes um questionário 

sóciodemográfico realizado pelo autor da pesquisa, a Escala de Autoestima de Rosenberg e 

por fim, o Índice de Massa Corporal, obtidos através da informação do peso e altura do 

participante. Com os resultados obtidos a partir da amostra geral, pode-se observar que na 

correlação do IMC real com a autoestima, obteve-se o valor de r= -0,176, o que indica que 

quanto menor o IMC do participante, maior o nível de sua autoestima. Ao correlacionar o 

IMC escolhido com a autoestima, obteve-se o valor de r= -0,328, indicando que quanto maior 

o IMC escolhido, menor o nível de sua autoestima, ou seja, quanto maior a distorção da 

autoimagem, menor a autoestima do sujeito. Pode-se concluir que, o indivíduo que tem 

distorção sobre sua autoimagem, tem sua autoestima afetada negativamente, e que quanto 

menor o peso do sujeito, maior é o nível de sua autoestima.  

 

Palavras-chave: Bem-estar; exercício físico; distorção de imagem.  
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A imposição de padrões de um corpo perfeito pode afetar a autoimagem e felicidade de uma 

pessoa. A autoimagem é uma imagem mental juntamente com a percepção de si mesmo, ou 

seja, de como o sujeito enxerga seu tamanho e estrutura de seu próprio corpo. Porém, estudos 

afirmam que há uma ligação entre práticas de atividades físicas e ganho de bem-estar que 

geram emoções positivas. Portanto, o objetivo do estudo é relacionar a autoimagem e 

felicidade subjetiva em frequentadores de academia. A amostra contou com 61 participantes 

maiores de dezoito anos, sendo 30 do sexo masculino e 31 do sexo feminino. Todos eram 

frequentadores de duas academias localizadas na região do Alto Tietê, por no mínimo três 

meses e duas vezes na semana. Para a coleta de dados, primeiramente foi entregue um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, e após foram utilizados um questionário sócio 

demográfico realizado pelo autor da pesquisa, a Escala de Silhuetas de Kakeshita, a Escala de 

Felicidade subjetiva adaptada por Pais-Ribeiro e o Indice de Massa Corporal, realizado a 

partir das informações de altura e peso do participante. A partir da coleta de dados, pode-se 

notar com a amostra geral que ao correlacionar o IMC real com a felicidade, obteve-se o valor 

de r= -0,218, indicando que quanto menor o IMC do participante, maior é sua felicidade. Já 

em relação a correlação do IMC escolhido com a felicidade, obteve-se o valor de r= - 0,427, 

indicando que quanto maior o IMC escolhido, menor a felicidade, ou seja, quanto maior a 

distorção de autoimagem, menor a felicidade. Correlacionando o IMC real com o IMC 

escolhido, obteve-se o valor de r= 0,730, o que indica que quanto maior o IMC real, maior o 

IMC escolhido, ou seja, quanto maior o peso do sujeito, maior a sua distorção de autoimagem. 

Pode-se concluir que quanto menor o peso do participante, menor é a probabilidade dele ter 

uma distorção de sua autoimagem. E quando menor a distorção da autoimagem, maior é o 

nível de sua  felicidade. Isso indica que, geralmente, as pessoas que tem distorção de sua 

autoimagem  tendem a serem menos felizes.  

 

Palavras-chave: Distorção corporal; Conceito de beleza; Atividades físicas. 
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Atualmente jogar videogame tornou-se um hábito para muitas pessoas. A cada game novo 

lançado abrem-se oportunidades para que haja novas experiências e maiores interações entre 

pessoas. Os exergames (EXGS) são jogos eletrônicos que possibilitam captar e virtualizar os 

movimentos reais dos jogadores. Esses jogos exigem maior esforço físico quando comparados 

com o videogame tradicional. Nesse sentido, o ambiente virtual é caracterizado por haver 

implementos para que o jogador tenha interações com o console, diferentemente do real. O 

objetivo do presente estudo foi relacionar a experiência anterior com videogame ativo e 

preferência pela dança executada em ambiente virtual ou real. Foi realizado um estudo 

experimental com uma amostra de 34 voluntários de ambos os sexos (17 homens: idade 

23±7,07; estatura: 173±9,09; massa: 60±8,32 e 17 mulheres: idade 29±7,88; estatura: 

162±5,52; massa: 56±18,27). Os voluntários responderam a ficha de caracterização da 

amostra composta por dados como idade, sexo, experiência com dança e se a pessoa teve 

oportunidade de jogar algum tipo de videogame, inclusive videogames ativos. Os voluntários 

realizaram duas situações experimentais comparecendo no local da coleta em ocasiões 

distintas, com no mínimo 48 horas de intervalo entre as sessões: uma para sessão de exercício 

em ambiente real (AR) e outra para sessão de exercício em ambiente virtual (AV). A ordem 

de execução das situações foi escolhida aleatoriamente. Na avaliação em AV os voluntários 

executaram movimentos de dança com a música “Wanna Be – Spice Girls” no jogo Just 

Dance do Nintendo Wii®. Na avaliação em AR, os participantes executaram os movimentos 

de dança da mesma música seguindo os movimentos propostos no jogo supracitado, agora 

demonstrado por uma pessoa. Após a última sessão, cada voluntário respondeu um 

questionário acerca de sua preferência por um dos ambientes (real e virtual). A análise 

estatística da relação entre variáveis foi feita usando o Teste de do Qui-Quadrado, adotando-

se um nível de significância de p<0,05. Dos 22 voluntários que tiveram experiência com os 

EXGS, 68,18% preferiram o AR e 31,81% o AV. Porém, dos 12 voluntários que não tiveram 

experiência com EXGS, 75% não preferiram o AR e 25% o AV. Quando aplicado o teste 

entre os grupos não foi observado significância estatística (x²= 1,14; p=0,28). A experiência 

com exergame não foi um fator determinante na preferência pelo ambiente virtual ou real para 

os adultos pesquisados. Portanto, faz necessário novos estudos com amostra de idades 

diferentes para obter conclusões mais esclarecedoras. 
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Estudos recentes tem reiterado a baixa participação dos estudantes nas aulas de Educação 

Física, em especial, no Ensino Médio. Diferentes razões têm sido atribuídas a esse fenômeno, 

entre elas a apresentação de conteúdos repetitivos, pouca ou nenhuma variação nos métodos 

de ensino, falta de estrutura para a prática, entre outras. A motivação nesse contexto pode ser 

compreendida como um processo interno que diz respeito a intensidade e direção com que os 

alunos dirigem esforços para participar das atividades propostas. Nesse processo, se manter 

atento e concentrado na tarefa tem relações diretas com a participação e o consequente 

envolvimento na atividade. A perspectiva teórica do estado de fluxo (flow state) foi o 

referencial escolhido para a compreensão do fenômeno da participação nas aulas de educação 

física na escola. Essa perspectiva vem sendo investigada em diferentes contextos e situações, 

entre eles o esporte e a prática de atividade físicas. O estado de fluxo é constituído por nove 

dimensões: equilíbrio desafio-atividade, concentração, atenção, objetivos claros, feedback, 

perda da autoconsciência, sensação de controle, alteração na percepção do tempo e 

experiência autotélica. Dentre as quais selecionamos três delas - equilíbrio desafio-habilidade, 

feedback e objetivos claros para serem analisadas nas aulas de educação física. Objetivamos 

verificar a relação entre as dimensões do estado de fluxo e os fatores motivacionais que levam 

os alunos do Ensino Médio à prática de atividade física na escola. Oitenta e dois estudantes do 

Ensino Médio de duas escolas estaduais do município de Rio Claro/SP responderam uma 

escala Likert composta por 36 itens, de cinco pontos, e uma escala de fatores motivacionais, 

composta por 35 itens, de 10 pontos, ambas com índices de confiabilidade acima de 0.85. Os 

resultados mostraram que houve uma correlação moderada e altamente significativa dos 

fatores motivacionais com as três dimensões do estado de fluxo, sendo o equilíbrio desafio-

habilidade (p=0,472), objetivos claros (p=0,453) e feedback (p=0,474). Esses resultados 

oferecem algumas pistas para se refletir sobre a relação entre o planejamento e a instrução do 

professor no que tange ao oferecimento de atividades que favoreçam à percepção positiva do 

estado de fluxo, em particular das dimensões investigadas no estudo, como forma de 

promover maior participação dos estudantes nas atividades propostas.  

 

Palavras-chave: fatores motivacionais; flow state; atividade física. 
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A palavra extravagante tem como um dos seus significados: “quem está fora do considerado 

habitual”. E a palavra incrível “aquele que não pode ser acreditado”. Essas palavras são 

signos da Educação Física Adaptada (EFA) brasileira. Algo que se acredita ser tão comum 

para uns, surge como um bicho de 7 cabeças para outros. O contato com pessoas com 

deficiência (PCD’s) é algo ainda considerado extravagante por muitos. Mas o profissional da 

educação física (EF), pelo fato de ter escolhido uma profissão que trabalha com o corpo 

humano e o movimento, deve(ria) estar preparado para trabalhar com corpos variados 

presentes na diversidade humana. Será que é possível por meio da monitoria em projeto de 

extensão inclusivo proporcionar autoconfiança, além de experiência aos profissionais da 

educação física? O objetivo desta proposta foi analisar os relatos de monitores acerca da 

atuação no projeto de extensão “Dançando no Escuro” (atividades rítmicas e expressivas 

inclusivas). De 2016 a 2018, atuaram 10 indivíduos, que receberam por rede social o link do 

questionário online. Onde indagamos sobre relatos das vivências, percepções pessoais sobre a 

participação, a influência nos conhecimentos, e segurança na atuação em EFA. Obtivemos 

respostas anônimas de 70% dos contatados. E importantes fatos foram destacados, entre eles 

“planejar e coordenar a aula”, e “Não senti parte desse desenvolvimento”. A proposta de mais 

monitores assumirem mais aulas, talvez essa seja uma forma de atender ambos relatos. 

Compartilhar a orientação de aula pode ser uma forma de inclusão desse monitor de forma 

expressiva. Uma questão bastante motivadora para nós, foi: “Participar do projeto te fez (ou 

faz) feliz?”. E o “sim” foi unânime. E para nós a felicidade dos membros do grupo é muito 

importante, podendo servir de base para o aumento da autoconfiança dos monitores. Na 

questão da percepção pessoal da capacidade de atuar com um público de PCD’s os resultados 

foram: 57% sim; 43% talvez; 0% não. Analisando as respostas coletadas, é possível 

considerar que a proposta vem sendo proveitosa para os monitores do projeto, porém ainda 

necessita de melhorias. E que o uso de questionário online anônimo, é uma forma bastante 

eficaz de trabalhar. Essa forma de expressão, “por trás da tela”, proporcionou que os 

monitores relatassem suas perspectivas de forma mais profunda. Colaborando diretamente no 

desenvolvimento de melhorias na proposta do projeto de extensão e na capacitação 

profissional do graduando atuante no projeto de extensão.   

 

Palavras-chave: Atuação Profissional; Pessoa com Deficiência; Inclusão; Educação Física 
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Este trabalho focaliza a resiliência psicológica enquanto fenômeno presente nas experiências 

vividas pelo ser humano ao longo de sua vida em diferentes contextos. No decurso do 

desenvolvimento humano, a resiliência pode se manifestar nos vários contextos socioculturais 

emergindo a partir das mudanças que ocorrem no ser humano em suas relações com o 

ambiente. Nesse sentido, a análise da resiliência se faz através da aquisição de novos padrões 

comportamentais no contexto do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor, 

desenvolvimento da comunicação verbal, das relações interpessoais. Diante de sua 

complexidade a resiliência pode ser entendia como adaptação a adversidade. Dessa forma, e 

no particular interesse do presente trabalho, buscou-se analisar níveis de adaptação 

psicossocial positiva em indivíduos frente a eventos de vida importantes. O estudo de 

natureza quali-quantitativa contou com a participação de 53 atletas da seleção brasileira 

paralímpica, de ambos os sexos, com idade média de 30,6 anos  8,8. Atletas estes de 12 

modalidades esportivas individuais e participantes dos Jogos Paralímpicos, realizados na 

cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016. A coleta de dados foi realizada por meio de redes 

sociais Messenger ® do Facebook® e e-mails, com a aplicação de Questionário de Perfil 

Demográfico e uma Escala de Aplicabilidade e Resiliência, ambos adaptados para o ambiente 

virtual através do Google Drive®. Para as análises descritivas dos dados assim obtidos e a fim 

de validar as hipóteses incialmente propostas, foram construídas tabelas, quadros e gráficos, 

bem como calculadas média aritmética e desvio padrão, além do teste não paramétrico U de 

Mann-Whitney. Os resultados obtidos no presente estudo apontaram que 81% dos atletas 

apresentaram características mais resilientes e 19% menos resilientes. Dentre esses atletas 

72% são classificados com patologia tipo congênita e 28% adquirida. A resiliência nesse 

estudo, evidencia que no esporte paralímpico e em modalidades individuais, o fenômeno pode 

atuar como fator preponderante no processo de adaptação à adversidade, auxiliando atletas na 

superação de situações de vulnerabilidade, fator esse pertinente também ao contexto 

esportivo, seja ele no esporte de alto rendimento ou não. A resiliência possibilita ainda que 

indivíduos resilientes persistam e prosperem no esporte em busca de seus objetivos e de 

melhores resultados, mesmo em meio as intempéries. 

 

Palavras-chave: resiliência; esporte; atletas paralímpicos; alto rendimento. 
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A Síndrome de Burnout (SB) é caracterizada como a doença do esgotamento profissional, 

sendo que este problema surge em resposta a estressores emocionais e interpessoais que 

acometem o ambiente de trabalho. Devido aos motivos que geram a SB no ambiente 

profissional, começaram a surgir investigações também no meio acadêmico, momento em que 

os estudantes se preparam para entrar no mercado de trabalho. Este ambiente, repleto de 

pressão e aspectos estressores, tem colocado a saúde física e mental dos estudantes em cheque 

e assim tem surgido algumas discussões a respeito da SB. O estudo da SB em estudantes 

universitários segue a mesma linha das três dimensões do instrumento proposto ao estudo- 

Inventário Maslach Burnout Inventory (MBI), só que com algumas adaptações voltadas aos 

estudos, tendo como predisponentes a exaustão emocional, a descrença e a diminuição da 

realização pessoal e profissional. Durante o período acadêmico, existem muitos fatores 

intrínsecos e extrínsecos, que interferem nesse período de formação do aluno e que geram 

estressores psicológicos e psicossociais em sua saúde; principalmente, devido à sobrecarga de 

atividades que são exigidas nessa fase, prejudicando o rendimento acadêmico, o bem estar 

psicológico e o convívio social. O objetivo principal deste estudo é investigar a incidência da 

Síndrome de Burnout em alunos universitários do curso de Educação Física da UNESP de 

Bauru, identificando os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento ao longo do 

curso. Os instrumentos utilizados na pesquisa são o MBI-SS (Maslach Burnout Inventory – 

Student Survey), a Escala de Humor de Brunel (BRUMS) e um questionário para identificação 

complementar dos demais fatores, a ser desenvolvido no decorrer da pesquisa, para 

caracterizar os participantes. A hipótese dessa pesquisa (ainda em andamento) é que os alunos 

podem apresentar sintomas ou manifestações relativas à SB e que a maior incidência para o 

desenvolvimento da mesma será com os estudantes que apresentam maiores implicações nas 

questões sócio-demográficas. Os resultados dessa análise ajudaram a classificar quais são os 

fatores que aumentam os níveis de estresse mental e físico no aluno, diferenciando-os entre os 

participantes de acordo com os principais indicadores (Integral-Noturno/ Bacharelado-

Licenciatura), pois com base em diversos estudos na literatura, os profissionais da área da 

saúde e professores são os que mais tendem a desenvolver a SB; e identificar isso já no 

período de formação, assim como os motivos que podem desencadear a mesma, ajuda numa 

melhor analise desse processo, preservando-se a qualidade de vida e a saúde dos discentes. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Aspectos Psicológicos; Estudantes Universitários; 
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O contexto esportivo é composto por diversos fatores que causam inquietação nos indivíduos 

envolvidos com esse cenário. Um destes é o fator da competitividade, fator que está presente 

em diversos momentos da vida de qualquer indivíduo. Especificamente no esporte, a 

competitividade tem efeito primordial sobre a experiência vivenciada pelos indivíduos que 

compõem esse contexto, os atletas. O processo competitivo abarca o planejamento da equipe, 

do campeonato a ser disputado, aspectos administrativos e fatores paralelos. (DE ROSE JR., 

2002). A competição esportiva é fonte de diversas reações emocionais nos atletas, em especial 

o estresse é uma reação de amplo interesse acadêmico. Estresse, que pode ser compreendido 

como um processo psíquico de tensão, cansaço mental, apatia e entre outras reações 

(CARVALHO, 2010). Neste estudo, buscou-se identificar fatores estressores do jogo de 

handebol em 20 atletas profissionais de handebol, do sexo feminino, da cidade de Bauru, São 

Paulo, que responderam o questionário “Situações de Stress no Handebol” (DE ROSE JR et 

al, 1994), que contém 16 afirmativas de situações do handebol, os atleta assinalam “sim” ou 

“não” para as situações identificadas por ele como estressoras. A análise das repostas foi feita 

por porcentagem das respostas “sim”. As afirmativas que apresentaram maior incidência 

afirmativa foram: (5) “Estar perdendo para equipe tecnicamente inferior” (95%); (12) “Errar 

um arremesso completamente livre” (95%); (14) “Arbitragem estar prejudicando minha 

equipe” (95%); (15) “Ser excluído nos momentos decisivos da partida (90%); (1) “Errar tiros 

de 7m em momentos decisivos do jogo” (85%); (2) “Ser excluído por 2 minutos muito cedo 

no jogo” (80%); (4) “O adversário passa pelo meu lado mais forte” (80%); (3) “Jogar em más 

condições físicas” (75%); (16) Sofrer um gol devido a uma falha defensiva” (75%). Algumas 

situações encontradas nesse grupo corroboram com dados encontrados nos estudo de Venditti 

Jr. e colaboradores (2013) e Prado e colaboradores (2013). Porém, diferentemente dos estudos 

citados acima, as assertivas: 3,4 e 5 aparecem como situações estressoras, essa percepção 

indica uma característica do grupo estudado, sendo que a técnica da equipe assinalou as 

mesmas afirmativas como estressoras. São as afirmativas: (3) Jogar em más condições físicas 

(75%), (4) O adversário passa pelo meu lado mais forte (80%), (5) Estar perdendo para equipe 

tecnicamente inferior (95%). É possível perceber que cada grupo apresenta peculiaridades, 

como no estudo de Venditti et al (2013) a amostra sinalizou como estressora a assertiva (8) 

Perder por pouca diferença e o adversário amarrar o jogo.  
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O Currículo de Formação nas categorias de base de futebol, concebido como um sistema que 

compreende conteúdos distribuídos gradualmente e com relações de interdependência em 

períodos de tempo com objetivos delimitados, apresenta-se como elemento relevante e atual 

nas estratégias de preparação de futuros jogadores. Contudo, a literatura carece de 

caracterizações de topografias e de dimensões funcionais dos comportamentos que possam 

definir os conteúdos explicitados nas propostas de currículos. O objetivo deste estudo 

consistiu em investigar se, a partir da análise de vídeos de jogos, a caracterização de 

comportamentos que definem as prioridades de conteúdo se constituiria em subsídio 

metodológico para a proposição de um Currículo de Formação de atletas de Futebol nas 

categorias de base. Participaram os respectivos treinadores e o analista de desempenho das 

equipes de base (sub-15 e sub-17) vinculadas a um clube filiado à Federação Paulista de 

Futebol. Foram gravadas em aúdio 12 entrevistas para (a) identificação dos conteúdos 

prioritários do padrão de jogo e (b) eleição dos conteúdos que deveriam compor o Currículo 

de Formação. A análise de vídeos de jogos (2 jogos do sub-15 e 3 jogos do sub-17) serviu 

para identificação e exemplificação dos contéudos eleitos como prioritários. Tais conteúdos 

foram traduzidos em diagramas comportamentais, os quais foram validados em duas 

entrevistas com a comissão técnica. Os conteúdos especificados foram traduzidos e 

organizados em 4 diagramas de comportamentos-alvo complexos a serem desenvolvidos no 

processo de formação: 1) Ataque Organizado (39 comportamentos); 2) Marcação Por Zona 

(30 comportamentos); 3) Transição Ofensiva (27 comportamentos); 4) Transição Defensiva 

(26 comportamentos). Cada diagrama representou uma caracterização dos conteúdos em 

repertórios alvos e topografias passíveis de melhor desenvolvimento. A caracterização dos 

conteúdos constituintes de um currículo como comportamentos objetos de ensino revelou-se 

como um possível subsídio metodológico para a proposição do Currículo de Formação. A 

transformação de princípios e conceitos de padrões de jogo em condições de treino pode ser 

favorecida pela tradução dos conteúdos em repertórios comportamentais. O uso de vídeos de 

jogos mostrou-se um instrumento de apoio que oferece maior visibilidade para análise e 

discussão dos conteúdos. Estudos adicionais deverão priorizar a discriminação das relações 

funcionais de cada comportamento especificado nos diagramas, bem como a distribuição dos 

repertórios comportamentais na linha do tempo de formação, organizando-os dos mais 

simples aos mais complexos. Tais estudos adicionais viabilizarão medidas de eficácia das 

condições metodológicas adotadas para a especificação de prioridades no planejamento dos 

treinos. 

 

Palavras-chave: Futebol; programação de condições de ensino; categorias de base; análise de 
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Introdução: Torna-se difícil dissociar o cotidiano das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), e não tem sido diferente no campo da Educação, embora a presença 

desses aparatos no ensino não seja novidade. O uso e a interferência dos meios de 

comunicação no dia a dia de alunos e professores, não é uma questão nova, mas deixa 

evidente a existência de uma nova dinâmica nessa relação no universo das tecnologias 

digitais. Ao falarmos no uso das TICs nas aulas de Educação Física, o estranhamento e a 

dificuldade de compreensão é ainda maior, uma vez que alguns dos conteúdos que a 

competem são historicamente restritos aos movimentos e técnicas esportivas realizadas na 

quadra da escola. Objetivo: O presente trabalho buscou promover um curso de extensão com 

alunos do curso superior de Educação Física para discutir a viabilidade do uso das TICs como 

recursos pedagógicos. Métodos: Ocorreram quatro encontros presenciais e através do 

aplicativo “Classroom”, foram disponibilizados materiais de apoio, atividades e espaço para 

discussões, totalizando 30hs, com a participação de 19 alunos. Resultados: No levantamento 

feito sobre as experiências vividas com as TICs no ambiente escolar, os relatos dos 

participantes se resumiam a visitas na sala de informática e utilização de vídeos. Levando em 

conta a faixa etária desses alunos, aproximadamente 18 a 21 anos, vindos de escolas públicas 

e privadas, confirmamos a postura das escolas e dos professores que ainda não conseguiram 

acompanhar a mudança que aconteceu no perfil da sociedade e consequentemente dos alunos 

que passam a maior parte do seu tempo utilizando de recursos tecnológicos. Durante os 

encontros presenciais e virtuais, pode ser notado que há uma preocupação e interesse em 

aproximar as TICs com as aulas de Educação Física, mas o próprio curso superior muitas 

vezes não dá suporte para que isso aconteça. Ao final, 69,2% dos participantes reconheceram 

a possibilidade de desenvolver os conteúdos utilizando as TICs, e 30,8% disseram que ainda 

se sentiam inseguros, mas que reconhecem a importância do uso dessa ferramentas. 

Conclusão: Os participantes identificam a necessidade de modificar a realidade encontrada na 

educação, questionando paradigmas tradicionais de ensino ainda hegemônicos. Verificou-se 

que as TICs se utilizadas de forma adequada, como uma ferramenta para desenvolvimento dos 

conteúdos previstos, pode sim ser uma forte aliada nas aulas de Educação Física escolar e que 

essas novas práticas devem ser adotadas na formação de novos professores, para que esses, 

em diferentes disciplinas possam conhecer possibilidades pedagógicas.  
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Os E-Sports têm passado por uma expansão intensa e massiva, produzindo uma evolução e a 

busca por performance fazendo que os praticantes sejam chamados de ciberatletas em razão 

das rotinas e das configurações das equipes e das organizações de torneios que são similares 

ao do esporte tradicional.  Porém, no Brasil são poucos os estudos que abordam esse tema e 

não há nenhum instrumento com validação para esse ambiente, seja para uso prático ou para 

investigações profundas sobre esse público, seja para a performance ou para comparação das 

características com atletas tradicionais. O objetivo desse trabalho foi validar a Escala de 

Ansiedade no Esporte (SAS), que é constituído por 15 itens para E-atletas no Brasil. 

Participaram do estudo 521 e-atletas com idade média de 21,30 + 4,49, sendo 460 homens, 57 

mulheres e 4 preferiam não informar. A análise fatorial exploratória foi realizada por meio da 

análise paralela robusta (bootstrap = 5000), baseada em correlações policóricas, extração se 

deu pelos mínimos quadrados não ponderados (ULS) e rotação oblimin direct. Ainda foram 

realizadas análise confirmatória e teoria de resposta ao item. A confiabilidade do modelo foi 

testada pelo alfa e ômega. A replicabilidade do modelo foi aferida por meio do índice G-H. 

Preliminarmente estabeleceu-se o modelo de 3 fatores conforme o modelo original do 

instrumento para esportes tradicionais. A análise paralela apontou para a existência de apenas 

1 dimensão, contrariando o modelo original (tridimensional), mas as cargas fatoriais e a 

discriminação do item se ajustaram em 3 dimensões. Essas divergências resultaram na 

testagem de um modelo de segunda ordem (Schmid-Leiman). A testagem apontou para 

evidências de um modelo hierárquico com o fator comum sendo a ansiedade dividida em três 

subescalas: preocupação, ruptura da concentração e somática. As cargas fatoriais variaram de 

0,49 a 0,69, as comunalidades de 0,53 a 0,95. Os indicadores da análise confirmatória ficaram 

em CFI (0,99), GFI (0,99) e RMSEA (0,04).  A confiabilidade do modelo por meio do Alfa 

ficou em 0,93 e do ômega em 0,93. Por fim, a replicabilidade do modelo (índice G-H) ficou 

em 0,90 para preocupação; 0,93 para concentração e 0,93 para somática. Os índices do 

segundo modelo (modelo hierárquico) mostraram-se mais consistentes do que no primeiro. 

Desta forma, todos os indicadores conferem evidências da validade, confiabilidade e 

replicabilidade do instrumento para os atletas de E-Sports em consonância com a 

configuração original do instrumento.  
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A concentração é uma das variáveis latentes mais importantes no esporte. Apesar dessa 

importância são raros os instrumentos que a meçam no ambiente esportivo. Dessa forma o 

objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento e validar o Inventário de Concentração no 

Esporte (ICE). Para tanto adota-se um método misto exploratório consecutivo. Com primeira 

fase qualitativa foram realizadas 20 entrevistas com atletas para captar aspectos que sejam 

importantes e que são utilizados por eles para se concentrarem, as questões foram enviadas 

por escrita via whatts e devolvidas em áudio pelos atletas. As entrevistas foram transcritas e 

analisadas por meio da análise de conteúdo, que subsidiou a criação dos itens do instrumento. 

Como não encontramos instrumentos similares ou teoria que definisse de forma consonante os 

fatores da concentração, optamos por não estabelecer preliminarmente dimensões para o 

instrumento. A versão inicial com 64 itens foi submetida a um painel de 5 juízes para avaliar 

conteúdo, redação, pertinência e dimensionamento da escala – inicialmente uma escala do 

tipo Likert de 1 a 5, de 1- muito raramente a 5 – muito frequentemente. Utilizou-se o CVR 

(contente validity index) para analisar a pertinência do item. Em razão de termos 5 juízes o 

valor crítico de corte do CVR foi 1, indicando que apenas quando todos os juízes 

concordassem com o item, ele seria mantido sem modificações. Apenas 31 das 64 questões 

foram integralmente aprovadas pelos juízes. As outras questões passaram por modificações de 

redação sugeridas pelos juízes, 5 foram diretamente eliminadas e 5 questões foram eliminadas 

e 3 questões foram desdobradas em 2 itens. Assim a versão pré-testagem é composta por 62 

itens que preliminarmente podem mensurar a concentração. Além da análise dos itens, a 

configuração do instrumento também foi submetida aos juízes para avaliação do tipo de 

escala, adequação da relação item escala, adequação dos itens à variável latente e linguagem. 

Para todas as questões complementares os juízes apontaram a adequação do instrumento. 

Superada essa etapa, nós podemos considerar que o instrumento atende aos requisitos de 

validação de conteúdo. Desta maneira, o instrumento está apto a prosseguir para as demais 

etapas da busca por evidências de validade do instrumento. 
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As discussões sobre a violência no esporte são abordadas em diferentes áreas do 

conhecimento, inclusive na Psicologia do Esporte. Umas das formas de dominação e de 

submissão de indivíduos está representada na violência de gênero no esporte tradicional, a 

qual também é fortemente propagada pelas mídias e redes sociais. Entretanto, no cenário dos 

eSports, não se sabe ao certo como a violência de gênero se revela. Este estudo, de natureza 

qualitativa, teve por objetivo investigar e analisar as publicações acadêmicas acerca da 

violência de gênero nos eSports. O estudo constou de pesquisa de revisão sistemática, 

desenvolvida no Google Scholar, com os critérios de inclusão: conter os termos eSports, 

women e violence no título ou no abstract de artigos completos, abertos, revisados por pares, 

entre os anos de 2008 à 2018. Os dados foram analisados descritivamente, por meio da 

Técnica de Análise de Conteúdo Temático. Os resultados evidenciaram um total de 8150 

artigos. Deste total, apenas 5 artigos foram considerados para análise, por atenderem aos 

critérios de inclusão. Dos cinco artigos analisados, de maneira descritiva, constatou-se a 

prevalência de estudos estrangeiros, de natureza qualitativa e com delineamentos 

metodológicos variados. Quanto aos objetivos, evidenciaram-se as experiências de violência e 

assédio das gamers femininas durante as competições online, estratégias de marketing usadas 

na construção e manutenção da gestão da marca criada pelos gamers, a importância da 

neutralidade dos pesquisadores etnográficos no âmbito das pesquisas sobre os jogos 

eletrônicos e eSports. Os resultados indicam que os jogos digitais e os campeonatos de 

eSports têm se mostrado um cenário propício para a reprodução das desigualdades de gênero, 

a proliferação de ataques e comentários violentos/agressivos, sexistas e abusivos, não somente 

contra mulheres, mas, inclusive, contra o público LGBT, graças ao anonimato que encobre os 

atores sociais promotores dos ataques, tornando-os invisíveis quanto a sua identidade. 

Evidenciou-se a hegemonia masculina no âmbito virtual, por meio da masculinidade geek, a 

qual enfatiza maior conhecimento e domínio da tecnologia, por parte dos homens, assim como 

a falha nas políticas de gestão dos conteúdos e comunidades, no que tange aos processos de 

regulação de interação entre os jogadores. Diante do exposto, é premente a criação e aplicação 

rigorosa de leis que regem esses espaços destinados aos esportes eletrônicos, no sentido de 

promover a sensibilização social sobre todos os tipos de violência e assédio no âmbito virtual.  
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O projeto de extensão Vitrine dançante é uma proposta que visa desconstruir conceitos de 

dança, apropriar-se de inclusão social a partir da linguagem corporal e promover a troca de 

saberes entre toda comunidade acadêmica do Centro Universitário Campo Limpo Paulista - 

UNIFACCAMP, São Paulo. Considera-se “VITRINE” ao tornar-se espaço de amostra e 

vivência de dinâmicas para trabalhar a consciência corporal e consolidação dos 

conhecimentos aprendidos nas disciplinas do curso de licenciatura em Educação Física, 

trazendo também elementos da cultura dos envolvidos, experiências anteriores e motivações 

pessoais. Outro viés da proposta é o incentivo de atividades físicas no campus universitário, 

possibilitando promoção de saúde e elevando a qualidade de vida dos participantes. O projeto 

iniciou-se no 1º semestre de 2018, e contempla oficinas de dança com atividades gratuitas, 

elaboradas pelos estudantes de educação física envolvidos diretamente no projeto, que se 

reúnem semanalmente para estudos e preparação das oficinas. Entretanto, as atividades 

abarcam discentes de diferentes cursos, que se sentem a vontade para participar. Não há uma 

inscrição prévia para as atividades, que ocorrem numa quadra poliesportiva, mas o grupo que 

está à frente das dinâmicas propostas atua com o mínimo de 6 (seis) estudantes que aplicam as 

atividades juntos. As atividades ocorrem no horário do intervalo de aulas, com duração média 

de 20 minutos, quinzenalmente, com uma agenda pré-estabelecida e divulgada no campus e 

veiculada pela internet. Algumas modalidades de dança de salão (forró e samba) e danças 

populares foram exemplos de atividades trabalhadas até o momento. Partindo da premissa de 

que todos podem dançar, observam-se resultados como resgate de experiências anteriores com 

diferentes tipos de dança existentes, ampliação do número de participantes (inicialmente em 

torno de 70, já atingimos mais de 100 em algumas oficinas) e a procura de estudantes de 

outros cursos para parcerias como a apresentação em Sarau da licenciatura em música. Vitrine 

Dançante tem se mostrado uma proposta de extensão de sucesso, alinhando-se ao tripé 

“ensino-pesquisa-extensão”, na medida em que apoia-se nos conteúdos sala-de-aula e 

consolidação destes durante as oficinas; grupos de estudo e formação que envolve pesquisa e 

elaboração de futuro protocolo de avaliação do projeto; e a possibilidade de trabalho em 

extensão de conhecimentos e trocas de saberes entre a comunidade acadêmica da 

UNIFACCAMP. 
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O exercício físico está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, é praticado por 

diversos públicos, seja por motivos de saúde ou estética (MATSUDO; MATSUDO; 

TEDESCO, 2000). No entanto, em algumas situações podem surgir dúvidas em relação aos 

riscos, benefícios e formas de realizar corretamente a prática, principalmente em grupos 

especiais como as gestantes. Por outro lado, a internet é um dos meios de comunicação mais 

utilizados no mundo atualmente, disponibilizando notícias e informações de forma rápida e 

gratuita (BURGESS; GREEN, 2009). Nesta perspectiva, o objetivo do estudo piloto foi 

verificar o perfil dos indivíduos que indicam exercícios físicos para gestantes na rede social 

YouTube® e, se tais exercícios atendiam as indicações apontadas por Monteiro e Manzzo 

(2011) para gestantes. Como metodologia, foram coletados 4 vídeos na plataforma que 

atendiam o critério de inclusão de indicar exercícios para gestantes. Para a coleta foi utilizado 

o descritor “exercício físico para gestante” e o filtro de contagem de visualizações. Na análise 

dos dados foi observado, além do perfil dos proprietários dos vídeos, se os exercícios 

atendiam duas indicações principais apontadas por Monteiro e Manzzo (2011): cuidados nas 

atividades de flexibilidade e na intensidade dos exercícios. Como principais resultados 

verificou-se que dois autores possuíam formação acadêmica na área de Educação Física, outra 

não indicou se era graduada em curso superior na área da Saúde, e mais outra autora que dizia 

não ser graduada. Com relação à segunda parte do objetivo, dois vídeos informaram sobre os 

benefícios da prática do Exercício Físico, suas funcionalidades, cuidados e restrições que 

deveriam ser tomados durante a prática, neste caso, os autores dos vídeos eram os mesmos 

que possuíam formação em Educação Física. Entretanto, desses dois vídeos, apenas um 

alertou para a necessidade de consultar um médico e de verificar se realmente estavam aptas 

para a prática. Sobre a questão da flexibilidade e intensidade dos exercícios, pouco foi 

observado (apenas questões posturais). Na discussão dos resultados preliminares, o fato de 

qualquer usuário poder publicar e assistir vídeos publicados no YouTube® torna o público de 

gestantes mais vulnerável nesse tipo de conteúdo. Assim, como considerações finais, parece 

evidente que algumas gestantes recorram à internet para saberem mais sobre exercícios 

físicos, no entanto, esse fato destaca ainda mais a importância de novas pesquisas na área e 

que haja algum controle e cuidado com o que se pesquisa em redes sociais.  
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