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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 à 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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O Esporte Paralímpico vive momentos de grande ascensão e conquista de seu espaço nas 

mídias, garantindo sua legitimidade. Atualmente, o esporte conta com diversas competições 

importantes no Brasil e no mundo, como Jogos Paralímpicos de Verão, Jogos Paralímpicos de 

Inverno, competições internacionais para determinadas modalidades esportivas, além de 

competições Nacionais (Jogos Universitários, Paralimpíadas Escolares, Circuito Loterias 

Caixa, entre outras). Em decorrência dessa expansão, foi necessário implantar um sistema de 

classificação específico para cada modalidade esportiva com intuito de nivelar aspectos da 

capacidade física e competitiva dos atletas, com propósito de agrupar deficiências 

semelhantes. As classificações têm foco exclusivo nas funções motoras dos braços, tronco e 

extremidades inferiores. Mesmo nos esportes para deficientes, existem habilidades e 

características diversificadas, como por exemplo, o grau de acuidade de pessoas com 

deficiência visual, podendo variar da mesma forma que o nível de comprometimento físico de 

pessoas com paralisia cerebral. O modelo de sistema de classificação que temos hoje foi 

proposto pela primeira vez pelo Dr. Horst Strohkendel, na Alemanha em 1976, tornando-se 

sua tese de doutorado e, aperfeiçoado mais tarde. O sistema foi lapidado e utilizado nos Jogos 

Paralímpicos de Barcelona, em 1992. A partir dessas mudanças, ocorreram modificações da 

classificação médica para funcional, com exceção do sistema de classificação utilizado em 

atletas com deficiência visual, que manteve-se nas bases médicas. Com intuito de difundir e 

explorar o Esporte Paralímpico, o presente estudo de natureza qualitativa, em 

desenvolvimento por meio de pesquisa exploratória, contou com amostra intencional de vinte 

classificadores funcionais do Estado de São Paulo, utilizando a entrevista semiestruturada em 

redes sociais como instrumento de coleta de dados. Tais dados encontram-se em análise sob a 

perspectiva da Técnica de Análise de Conteúdo Temático. Embora preliminares, os resultados 

indicam a necessidade do sistema de classificação funcional passar por revisões e adequações 

pertinentes, de forma que não interfira no desempenho dos atletas. Na maioria dos casos, 

atletas apresentam melhoras em seus quadros de deficiência devido aos processos de 

reabilitação e, por isso, a importância das avaliações passarem de periodicidades bienais para 

anuais e, assim, promover melhor nivelamento e igualdade nas competições. No que tange à 

relevância que envolve o Esporte Paralímpico e seu despertar para o mundo desportivo, faz-se 

necessária maior exploração da temática proposta. 

 

Palavras-chave: classificação funcional; desafios; esporte paralímpico. 
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O declínio natural da capacidade funcional é uma consequência do processo de 

envelhecimento, porém essas alterações não devem resultar em incapacidade física. Um dos 

grandes desafios da área do envelhecimento é implantar ações que favoreçam a preservação 

da capacidade funcional, dentre essas, se destaca a prática de atividade física. A Dança Sênior 

é uma atividade grupal, a qual utiliza músicas e coreografias específicas para estimular as 

atividades cognitivas, físicas, emocionais e sociais. Entretanto, a literatura sobre este tema 

apresenta lacunas de estudos que abordem a relação da Dança Sênior sobre os componentes 

da capacidade funcional de idosos. Desta forma, por meio de uma revisão sistemática, 

buscou-se identificar possíveis alterações benéficas na capacidade funcional de pessoas idosas 

que praticaram Dança Sênior. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, descritiva e 

retrospectiva. A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2016, sendo 

que os estudos foram selecionados sem recorte de tempo. As bases de dados utilizadas foram: 

Scielo, Lilacs, Bireme, Pubmed e Scholar Google. Com a utilização dos seguintes descritores: 

Dança, Dancing, Baile; Terapia através da Dança, Dance Therapy, Terapia através de la 

Danza, combinados com os termos Dança Sênior, Senior Dance, Dance Superior. De um total 

de 234 estudos identificados 12 estudos contemplaram os critérios de inclusão (estudos de 

intervenção com Dança Sênior, estudos completos disponíveis online). Dos 350 participantes, 

que compuseram a amostra dos estudos elegíveis, 92% eram do gênero feminino e 8% do 

gênero masculino. Diferentes variáveis, como por exemplo, a qualidade de vida, o equilíbrio, 

a velocidade da marcha, foram analisadas, sendo que em 10 estudos, foram encontrados 

resultados positivos, após a prática sistemática da Dança Sênior, com destaque na melhoria no 

equilíbrio de idosos hígidos e também de idosos fragilizados, o aumento da massa mineral 

óssea lombar de mulheres com osteoporose, além de outros benefícios relacionados com a 

socialização e aspectos emocionais dos idosos participantes, os quais também se reportam à 

saúde. Com base nessa revisão, observa-se que a Dança Sênior pode ser uma estratégia 

benéfica para alguns componentes da capacidade funcional, destacando-se a melhoria do 

equilíbrio. Conclui-se que a Dança Sênior pode beneficiar diferentes variáveis relacionadas 

com a capacidade funcional. Sugerem-se novas investigações acerca dessa prática, com foco 

na capacidade funcional, com estratificação de faixa etária.  

 

Palavras-chave: dança; terapia através da dança; atividade física; capacidade funcional; 

idoso. 

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Desenvolvimento motor é um processo sequencial e relacionado à idade cronológica, embora 

não dependa apenas dela, através do qual o ser humano adquire habilidades motoras, 

progredindo de movimentos simples, descoordenados e sem habilidade para execução de 

movimentos e habilidades motoras altamente organizados e complexas, que ocorrem desde a 

concepção até a morte. Além disso, desenvolvimento motor pode ser compreendido como 

mudanças no comportamento motor que ocorrem desde a concepção de um indivíduo até a 

sua morte, e os processos que formam a base dessas mudanças. Essas mudanças seriam na 

direção de movimentos desordenados e inconsistentes para movimentos ordenados e 

consistentes. Ao falar em desenvolvimento motor pode-se fazer algumas ligações com a 

avaliação, a comparação, o resultado e o diagnóstico das habilidades motoras envolvidas no 

processo. A avaliação permite saber qual o estágio motor inicial que a criança se encontra, 

podendo assim identificar possíveis deficiências e realizar comparações, obtendo um 

resultado que nos permite classificar com segurança algum tipo de diagnóstico. Para isso, um 

dos instrumentos utilizados é a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM), elaborada em 

2002. A EDM compreende avaliar o desenvolvimento motor de crianças entre 2 a 11 anos de 

idade. Mediante as provas de habilidade formada pela motricidade fina e global, equilíbrio, 

esquema corporal, organização espacial e temporal, bem como a lateralidade. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi organizar conteúdos vinculados ao uso da EDM para 

compreensão do desenvolvimento motor em crianças de 6 a 10 anos de idade. Para isso, 

utilizou-se de um estudo bibliográfico de caráter descritivo. O conteúdo utilizado nesse estudo 

foi obtido através de buscadores eletrônicos como: Google acadêmico, Periódicos Capes e 

Scielo. Nesta busca utilizou-se dos termos: desenvolvimento motor, crianças, atividade física, 

exercício e criança, segunda infância, terceira infância e escala de desenvolvimento motor. Os 

escritos para essa pesquisa compreenderam o período de 2007 a 2017. Como critério de 

inclusão, o manuscrito deveria ter relação com a EDM e com a faixa etária utilizada neste 

estudo. Utilizou-se nesse estudo apenas artigos de revistas indexadas e livros. Diante da 

organização de conteúdos, pode-se utilizar 42 referenciais para elaboração dos resultados. Os 

resultados demonstram, em sua grande maioria, que a EDM é um instrumento adequado para 

avaliar o desenvolvimento motor de crianças de 6 a 10 anos de idade e que os resultados 

obtidos através do instrumento podem auxiliar o profissional que atua com a criança a 

identificar em qual estágio motor ela se encontra, o que contribui com a identificação de 

possíveis deficiências e diagnósticos. Além disso, os resultados demonstraram que a falta de 

atividade física, ou o excesso, nessa fase, comprometem o desenvolvimento motor das 

crianças, sugerindo a necessidade de intervenções motoras adequadas, enquanto volume e 

intensidade, na infância. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Humano; Desenvolvimento Motor; Criança; EDM. 
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A síndrome de Burnout é considerada uma doença ocupacional e é caracterizada pelo estresse 

físico e mental, tendo como predisponentes a exaustão emocional, a descrença e a diminuição 

da realização pessoal e profissional. Dentre os diversos instrumentos para a identificação e 

avaliação do Burnout, o MBI-SS (Malash Burnout Inventory – Student Survey) é o mais 

indicado para a análise em estudantes, foco de nosso estudo. 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. A iniciativa da pesquisa se deu pelo 

fato de existirem poucos estudos voltados em relação à Síndrome de Burnout na formação de 

estudantes do curso de Educação Física, principalmente, para aqueles que seguem a área do 

Bacharelado. O objetivo geral desse estudo é investigar a incidência da Síndrome de Burnout 

em alunos universitários do curso de Bacharelado em Educação Física da UNESP de Bauru, 

comparando os períodos integral e noturno, e identificar os fatores que contribuem para o seu 

desenvolvimento ao longo do curso. A hipótese é que os alunos podem apresentar sintomas 

ou manifestações relativas à síndrome de Burnout e que a maior incidência para o 

desenvolvimento da mesma será com os estudantes que cursam o período noturno. Essa 

análise ajudará a classificar quais são os maiores fatores que aumentam os níveis de estresse 

mental e físico no aluno, diferenciando-os entre os participantes de acordo com os períodos. 

Método: Os instrumentos que serão utilizados na pesquisa são o MBI-SS (Malash Burnout 

Inventory – Student Survey), a Escala de Humor de Brunel (BRUMS) e um questionário para 

identificação dos demais fatores, a ser desenvolvido no decorrer da pesquisa, para caracterizar 

os participantes. Os testes serão aplicados em todas as turmas do curso de Educação Física, 

tanto do integral quanto do noturno, entre os meses de novembro e dezembro de 2017. Os 

alunos deverão responder ao questionário quando estiverem cursando o semestre letivo, no 

momento final do mesmo. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Aspectos Psicológicos; Estudantes Universitários; 

Educação Física; formação profissional. 
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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 próxima. Desta forma, a interação com outros indivíduos por meio dos jogos 

torna-se frequente para a sociedade. A partir deste contexto, as relações e comportamentos 

desencadeados no meio “offline” são transferidos para o meio “online”.  Ou seja, diversos 

padrões de comportamento são reproduzidos no ciberespaço, no qual a agressividade pode ser 

analisada nos âmbitos   virtuais, como redes sociais, mídia, videogames, etc. O objetivo do 

estudo foi compreender as manifestações e a incidência de comportamentos agressivos no 

contexto dos jogos virtuais. O estudo consiste em uma pesquisa netnográfica exploratória 

qualitativa, a partir de um questionário com 3 perguntas na plataforma Google Formulários. 

Participaram da pesquisa 47 pessoas, com idade entre 18 a 46 anos, praticantes de diversos 

tipos de jogos eletrônicos. De acordo com a observação dos dados, foi possível evidenciar que 

87,2% dos jogadores já presenciaram algum tipo de agressão ou comportamento agressivo 

durante os jogos e partidas. Em relação aos tipos de agressões no contexto dos jogos virtuais, 

91,5% dos participantes relataram ter sofrido agressões verbais, como xingamentos e insultos. 

21, 4% relataram ter sofrido assédio moral e 4,3% sofreram algum tipo de agressão física. 

Apenas 8,5% dos participantes afirmaram nunca ter sofrido algum tipo de agressão.  Ao 

questionar os jogadores sobre a influência da agressão no desempenho da partida, somente 

31,3% apontaram que este comportamento agressivo não afetou sua performance. A análise 

dos resultados permite concluir que os comportamentos agressivos possuem uma incidência 

elevada no âmbito dos jogos virtuais e eletrônicos, nos quais o principal tipo de agressão 

executada é a verbal. Além disso, torna-se evidente que a manifestação agressiva influência o 

desempenho dos jogadores em diferentes níveis de intensidade.  As manifestações destes 

comportamentos podem estar relacionadas com o caráter desterritorializado dos jogos virtuais. 

Este fator permite o anonimato e a livre catarse de emoções e comportamentos. Deste modo, 

torna-se necessário por parte dos jogadores buscar estratégias para que esses comportamentos 

não afetem sua performance.  

 

Palavras-chave: Jogos virtuais; Comportamentos agressivos; Ciberespaço.  
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 dor lombar (DL) é definida como dor ou desconforto, que pode acometer a região da coluna 

lombar, lombo-sacra ou sacro ilíaco. Quando a persistência da DL for superior a três meses, é 

classificada como dor lombar crônica (DLC). Sua etiologia e seu curso natural não são bem 

compreendidos, dificultando o tratamento. Tem-se demonstrado que a diminuição da força e 

da resistência muscular apresenta relação com a DLC. Essa hipótese incide sobre a adaptação 

neural e a alteração no controle motor que pode levar a déficits no controle postural dos 

músculos estabilizadores do tronco. Por este motivo, torna-se necessário a avaliação do 

recrutamento muscular simultaneamente aos demais parâmetros neuromusculares. Avaliar a 

força, resistência e o recrutamento dos músculos do tronco em mulheres com DLC. Foram 

avaliadas 35 mulheres, com idade entre 30 e 59 anos, que foram divididas em dois grupos: 

grupo dor lombar crônica (GDL) com 20 participantes e grupo controle (GC) contendo 15 

participantes. A coleta dos dados foi composta por avaliação clínica, avaliação do nível da dor 

por meio da escala visual analógica, teste de força muscular (TFM) por meio do dinamômetro 

dorsal e teste de resistência muscular (TRM) por meio do teste de biering sorensen, dos 

músculos extensores do tronco, simultaneamente com a captação do sinal eletromiografico 

dos músculos estabilizadores globais: músculo oblíquo externo (OE), músculo reto abdominal 

(RA) e músculo íliocostal lombar (ICL); e músculos estabilizadores locais: músculo multífido 

lombar (MUL) e músculo oblíquo interno (OI). Foi utilizado também o questionário de 

incapacidade de Roland Morris para determinar o nível de incapacidade de cada participante 

com relação à DLC. A análise utilizada foi de variância multivariada, análise de covariância 

multivariada e teste de Kruskal-Wallis. O valor significante adotado foi de p<0,05. No TFM 

não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,172). O GC demonstrou maior 

capacidade de resistência muscular no TRM, com valores de tempo superiores ao GDL 

(p<0,001). Nos resultados eletromiográficos, o GDL apresentou níveis maiores de ativação 

muscular, quando comparado ao GC, que ficou evidente nos músculos estabilizadores globais, 

OE e RA (p<0,05). As mulheres com dor lombar apresentaram resistência muscular 

diminuída e recrutamento muscular maior nos músculos globais, quando comparadas às 

mulheres sem dor lombar. Deste modo, a reabilitação deve incluir, entre outras opções, 

exercícios para melhora da resistência muscular e treino com o intuito de reorganização do 

controle muscular. 

 

Palavras-chave: Dor lombar. Força muscular. Resistência Física. Eletromiografia. 
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A capoeira é uma luta brasileira que se utilizada de música em sua prática. A música é um dos 

elementos mais importantes, pois dela nasce a identidade da própria luta, cuja origem remonta 

os africanos cativos no Brasil desde o séc. XVII. Pastinha, mestre reconhecido na capoeira de 

origem, chamada de capoeira de Angola, atribui à música a responsabilidade na promoção da 

ternura e graça aos capoeiristas. Esta música também pode determinar o ritmo dos golpes, 

além de servir como meio para a transmissão de conhecimentos de cultura deste povo, pela 

mensagem contida nas letras entoadas. Portanto, roda de capoeira pode ser considerada como 

um espaço de mediação corporal, linguística e cultural, cujo corpos, com gestos abertos e 

fechados, desenvolvem um diálogo aos som de atabaques, berimbaus, agogô, pandeiros, canto 

e palmas. Neste sentido, pergunta-se: a música tem influência para modificar os Estados 

Emocionais de seus jogadores? Este estudo, de caráter preliminar e de natureza qualitativa, 

investigou esta possibilidade organizando uma roda de capoeira, formada por 6 jogadores, 

com idades entre 18 e 47 anos, com tempo entre 5 e 17 anos de prática semanal. Foram 

organizadas momentos de três rodas: a primeira sem música, a segunda com música tocada 

por CD, e a terceira com música executada ao vivo. Cada roda durou cinco minutos com 

intervalo de cinco minutos de descanso. Antes e depois de cada roda os jogadores 

preencheram a Lista de Estados de Ânimo Reduzida e Ilustrada (LEA-RI) e também depois de 

cada roda repetiram seu preenchimento. Com base na análise das respostas, em quatro Estados 

Emocionais (1.Feliz, Alegre; 2.Ativo, Energético; 3.Cheio de energia; 4.Calmo, Tranquilo), 

foi possível chegar aos seguintes resultados parciais em relação/comparação à situação de 

repouso: Energia - aumentou; Feliz, Alegre - aumentou; Calmo – aumentou; Ativo, 

Energético – aumentou. A capoeira, quando acompanhada de música, seja ela mecânica ou ao 

vivo, interfere nos Estados Emocionais de seus participantes de forma positiva, pois nas rodas 

de capoeira desenvolvidas com a presença de música os jogadores se sentiram mais felizes, 

com mais energia e ativos e também mais calmos. Outros estudos semelhantes apontaram 

para resultados positivos quanto à mudança dos Estados Emocionais das atividades físicas, 

quando submetidos ao acompanhamento musical, como no caso da ginástica rítmica.   
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Atualmente, as instituições futebolísticas deixaram de ser simples organizações esportivas, 

tornando-se grandes empresas com receitas geradas pela bilheteria dos estádios, por 

patrocinadores, transferências de atletas, direitos de televisão, entre outros. Todavia, 

conseguir triunfos e equilibrar as finanças é uma tarefa complexa, mas que parece ser de 

superior probabilidade de alcance por parte das instituições futebolísticas ricas, devido a 

maior facilidade que possuem para arrecadar dinheiro e investir de forma qualificada. 

Baseando-se nesta hipótese, realiza-se este estudo para verificar se os clubes mais ricos 

controlam a hegemonia da liga e o que os diversos níveis de arrecadação financeira 

normalmente proporcionam aos clubes em termos de resultado. Assim, o objetivo desse artigo 

é investigar a influência das receitas dos clubes em seus resultados finais durante as 

temporadas de 2007 a 2016 do campeonato brasileiro de Futebol da primeira divisão. Para 

isso, utilizou-se do método de pesquisa denominado de pesquisa documental explicativa. Os 

dados sobre receita e classificação dos clubes, apresentados neste estudo, foram obtidos na 

internet. Nesse estudo utilizou-se das informações de 16 clubes, os quais foram divididos em 

3 grupos amostrais (G1 com 5 clubes; G2 com 7 clubes; G3 com 4 clubes), de acordo com a 

Receita Total (G1 – Equipes que apresentaram receita total no período investigado acima de 2 

trilhões de reais; G2 - Equipes que apresentaram receita total no período investigado entre 1 e 

2 trilhões de reais; G3 - Equipes que apresentaram receita total no período investigado abaixo 

de 1 trilhão de reais). Os resultados demonstraram que o grupo G1 apresentou uma receita 

total superior aos demais grupos e que o Grupo G3 obteve a menor receita de todos os grupos, 

mas todos os grupos evoluíram a receita durante os anos avaliados. Em relação a 

classificação, pode observar que os grupos G1 e G2 apresentaram resultados similares e que o 

grupo G3 sempre ocupou as piores colocações no campeonato. Tais resultados demonstraram 

correlação entre receita e classificação dos clubes. Tais resultados permitem concluir que as 

equipes com maiores receitas mostraram melhores colocações no campeonato, pois, por 

arrecadarem mais, tendem a ter melhores condições para competir pelo título e seguir 

aumentando suas receitas, não apenas pelas premiações e patrocínios, mas também pela 

exploração de seus produtos por meio do marketing. 
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Em uma aula de Educação Física os alunos se expõem muito, uma vez que utilizam o corpo 

para se expressar, e por isso a vergonha pode ser observada. Lavoura, Mello e Machado 

(2007, p.78), afirmam que a vergonha “se trata de uma insegurança provocada pelo medo do 

ridículo ou de uma situação embaraçosa, que compromete o relacionamento social do 

indivíduo”. Esse sentimento deve ser estudado e merece muita atenção quando falamos de 

esporte escolar, pois pode ser determinante tanto para que o professor alcance seus objetivos, 

quanto para o processo de aprendizagem do aluno. A relevância deste estudo está na 

possibilidade de formular intervenções acerca das questões psicológicas que se fazem 

presente no ambiente escolar, sobretudo na prática do esporte na escola, pois a forma como se 

dá a iniciação esportiva, poderá repercutir em sua vida adulta. Analisar junto a professores de 

instituições públicas e privadas de ensino da cidade de Natal/RN, se há ocorrência da 

vergonha nas aulas de educação física, e se esta se apresenta como um obstáculo na 

participação dos alunos nas aulas. Esta é uma pesquisa descritiva com caráter exploratório. Os 

dados foram coletados por meio de uma entrevista estruturada aplicada online através da 

ferramenta do Google Drive, sobre a visão dos professores com relação ao sentimento de 

vergonha nas aulas de Educação Física, bem como se este sentimento interfere na participação 

dos alunos e andamento das aulas. Os participantes assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foi utilizada a abordagem qualitativa para análise dos dados. A 

maioria dos entrevistados, afirmaram que há ocorrência da vergonha nas aulas de Educação 

Física. 72,7% acreditam que a vergonha interfere na frequência dos alunos na aula de 

educação física. De acordo com Machado (2006, p.74), “A vergonha é o sentimento de queda 

original, não porque eu tenha cometido a falta, mas simplesmente pelo fato de que caí na 

frente dos outros”. Mesmo ressaltando que a vergonha no esporte existe e ocupa um espaço 

considerável, 54,5% acreditam que tais atitudes não limitam sua atuação como professor. 

Concluímos que o aluno sofre uma série de estímulos que podem ter ação positiva ou negativa 

diante da atuação esportiva. Por isso é importante que o professor tenha sensibilidade e 

perceba quando a sua proposta pedagógica se apresenta como algo aversivo, promovendo 

conhecimento dos conceitos e diferentes formas de manifestação e consequentemente, 

extinguindo a vergonha.  
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Os clubes de futebol representarem um tipo de negócio que busca atingir o êxito esportivo e o 

bom desempenho financeiro. Para isso os gastos com o clube se faz necessário, o que muitas 

vezes é entendido investimento. Assim, o objetivo desse artigo é investigar a influência dos 

gastos com o departamento de Futebol e a classificação dos clubes brasileiros de Futebol da 

primeira divisão entre os períodos de 2011 e 2016. Para isso, utilizou-se do método de 

pesquisa denominado de pesquisa documental explicativa. Os dados sobre gastos com o 

departamento de Futebol e classificação apresentados neste estudo foram obtidos na internet. 

Nesse estudo utilizou-se das informações de 19 clubes, os quais foram divididos em 3 grupos 

amostrais (G1 com 5 clubes; G2 com 6 clubes; G3 com 8 clubes), de acordo com o gasto 

Total (G1 – Equipes que apresentaram gastos totais com o departamento de futebol no 

período investigado acima de 1 trilhões de reais; G2 - Equipes que apresentaram gastos totais 

com o departamento de futebol entre 600 e 900 milhões de reais; G3 - Equipes que 

apresentaram gastos total abaixo de 590 milhões de reais). Os resultados demonstraram que os 

grupos G1 e G2 apresentaram diferença significante para o grupo G3 em todos os anos 

avaliados (p<0,05), e que não houve diferença significante entre G1 e G2 (p>0,05), frente aos 

gastos com o departamento de Futebol. Frente a análise intragrupo, observou-se que todos os 

grupos apresentaram diferenças significantes entre os anos iniciais da análise (2011 e 2012) e 

os anos finais (2015 e 2016), demonstrando que todos os grupos aumentaram seus gastos com 

o departamento de futebol progressivamente. Em relação a classificação, pode observar que 

os grupos G1 e G2 apresentaram resultados similares (p>0,05) e que o grupo G3 sempre 

ocupou as piores colocações no campeonato nacional (p<0,05). Frente a análise intragrupo, os 

testes não demonstraram diferenças significantes entre os anos avaliados, ou seja, 

independentemente do ano, os 3 grupos não evoluíram ou regrediram no ranking. Em relação 

as correlações, os resultados demonstram que os clubes com maiores gastos conseguem 

melhores colocações no campeonato nacional. Tais resultados permitem concluir que as 

equipes com maiores gastos com o departamento de futebol mostraram melhores colocações 

no campeonato, pois, por investirem mais e tendem a ter melhores condições para competir no 

campeonato, o que favorece a exposição na mídia de forma positiva. 
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Durante o desempenho profissional em quaisquer áreas de atuação na Educação Física é 

fundamental que o treinador tenha consciência dos objetivos de seus clientes para com aquela 

prática. Tais objetivos podem ter sido construídos com o auxílio do próprio 

professor/treinador, no entanto, este deve estar ciente que alunos carregam consigo objetivos 

particulares que necessitam ser atendidos. Neste interim, o presente estudo teve o objetivo de 

identificar e comparar os objetivos expressos por clientes do treinamento personalizado online 

e a percepção de seus treinadores sobre os objetivos de seus clientes. Para concretiza-lo, 08 

clientes e 07 treinadores aceitaram participar. 75% dos clientes treinavam pedestrianismo e os 

demais, musculação, com tempo de prática variando entre 1 (37,5%) e 10 anos (12,5%). Sob o 

parecer nº 631.231 do CEP do IB/UNESP de Rio Claro/SP, a coleta de dados foi realizada por 

meio de dois questionários, um para os clientes e outro para os treinadores, desenvolvidos 

pelos próprios pesquisadores e acessado pelos participantes através da aplicação Formulários 

Google®. Os resultados indicam algumas disparidades entre as percepções: condicionamento 

físico (T=86% e C=33,3%), bem-estar e qualidade de vida (T=71% e C=44,4%), 

emagrecimento (T=57% e C=55,6%), competição esportiva (T=14% e C=22,2%) e hipertrofia 

(T=14% C=22,2%). Além dos fatores mencionados por ambos, os clientes pontuaram alguns 

objetivos que não foram assinalados pelos treinadores, como a estética (22,2%) e melhorar a 

técnica de corrida (11,1%). Essa discrepância pode estar vinculada ao fato dos treinadores 

orientarem outros clientes e não somente estes que concordaram participar do estudo, no 

entanto também pode sinalizar dificuldades existentes no processo comunicacional entre os 

interagentes. Tal fato pode influir no relacionamento com o cliente e também em muitos 

fatores individuais, incluindo os psicológicos, como a motivação e a aderência ao programa 

de treinamento. Na intenção de minimizar tais possibilidades recomenda-se que treinadores 

conheçam e atuem alinhados com os objetivos gerais e específicos de cada cliente. Assim 

como, procurem monitorar tais objetivos, pois os mesmos estão propensos a sofrer alterações 

durante o processo de treinamento. Neste sentido, recomenda-se não generalizar os resultados 

expostos por esta pesquisa, pois os mesmos referem-se à uma população específica dos 

clientes e treinadores que realizam o treinamento personalizado online. 
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Existem inúmeras estratégias e técnicas mentais que visam auxiliar no enfrentamento do 

sofrimento durante um torneio ou treino de ciclistas. O sofrimento implica em situações onde 

o corpo esboça sinais de dor, cansaço e demais incapacidades ao cérebro, gerando 

interferências no rendimento. Nesses momentos, a utilização de estratégias como o 

treinamento mental, visualização, hipnose e demais outras, corroboram com o fato dos 

ciclistas manterem o foco em seus objetivos, inclusive durante as provas. Para ciclistas 

amadores, o simples fato de sair para pedalar, gera um efeito metabólico alto ao organismo, e 

para a conclusão desse simples treino, a mente atuará de forma significativa na performance 

do atleta amador. Nesta pesquisa, o objetivo foi investigar se há estratégias mentais utilizadas 

por ciclistas amadores como forma de enfrentamento do sofrimento. Foi adotada uma 

entrevista estruturada como instrumento de pesquisa, sendo que os participantes consistiam 

em 6 atletas amadores de mountain bike (4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino), com 

idades entre 19 e 35 anos. A análise de conteúdo (FRANCO, 1994) foi adotada como método 

de análise de dados. Dentre os ciclistas amadores entrevistados, a utilização da dissociação e 

da técnica de visualização foram as mais utilizadas. No caso da dissociação, foi citado pelos 

participantes o fato de concentrar o esforço em algum número específico, por exemplo, a 

velocidade da bicicleta, cadência de pedalada e watts produzidos, além de existir a técnica de 

dissociar o esforço com alguma música. A visualização é uma técnica amplamente utilizada, 

mesmo sem ser instruída, ela foi considerada como inata ao atleta. O fato de visualizar a 

superação pessoal, o final do treino, a fala do treinador, o foco e a visão da vitória, são 

exemplos do que passa na mente do ciclista durante a prática. Por fim, concluímos que entre 

os ciclistas amadores, mesmo sem ter o apoio de um psicólogo esportivo para o ensinamento 

das estratégias, existe a utilização de técnicas mentais de enfrentamento para conseguirem 

completar o treinamento, a competição ou a simples pedalada no final da tarde com a menor 

sensação de esforço ou dor possível. Entretanto, obviamente que a orientação realizada por 

psicólogos esportivos apresentaria tendência em melhores resultados e aperfeiçoamento de 

tais técnicas já citadas. 
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Podemos considerar a autoeficácia para a prática de atividade física (AF) a partir da aptidão 

de o indivíduo conseguir manter-se praticando exercícios diante de impedimentos que venham 

a surgir (BARROS e LAOCHITE, 2012). A autoeficácia “é constituída pela influência de 4 

fontes principais: experiências diretas, experiências vicárias, persuasão social e estados 

emocionais e fisiológicos” (BARROS e LAOCHITE, 2012). Considerando a importância da 

AF e sua relação com a autoeficácia, buscamos compreender o quanto a prática de exercícios 

físicos dependerá de certo nível de autoeficácia, e a partir disto, formular possíveis 

intervenções. Analisar a influência de determinadas variáveis para a prática da AF leve e AF 

moderada e/ou vigorosa (AFMV) em psicólogos, e compreender quais dessas variáveis atuam 

como empecilhos em cada uma das modalidades. Trata-se de uma pesquisa descritiva e 

exploratória. Os dados foram coletados através de questionário online aplicado por meio da 

ferramenta do Google Drive, a “Escala de avaliação da autoeficácia para a prática da atividade 

física” que foi adaptada do estudo de Rech et al., 2011, “Propriedades psicométricas de uma 

escala de autoeficácia para a prática de atividade física em adultos brasileiros”. O questionário 

foi dividido em três seções: concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); perguntas sobre a AF leve; perguntas sobre a AFMV. Participaram da pesquisa 42 

psicólogos. Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem qualitativa. A variável cansaço 

simboliza impedimento para 62,2% da AF leve e 64,9% da AFMV. O mau humor não atua 

como empecilho para 64,9% da AF leve e 62,2% da AFMV. O fator sem tempo/atarefado 

aparece como obstáculo para 81,1% dos praticantes da AF leve e 83,8% da AFMV. O tempo 

livre e férias não é uma variável impeditiva para 81,1% praticantes da AF leve e 75,7% da 

AFMV. Por fim, o fator muito frio ou muito calor no tempo livre não é empecilho para 67,6% 

da AF leve e 64,9% da AFMV. Entendemos que esse estudo nos alerta para a necessidade de 

aprimorar a autoeficácia de modo geral e não só com os psicólogos, público alvo desse 

estudo, que revela uma importância dada para os fatores externos limitantes para a prática de 

atividades físicas, mas também, uma variância quanto às percepções subjetivas sobre tais 

fatores. Desta forma, avaliamos como fundamental que novos estudos sejam realizados ou 

aprimorados, no intuito de colaborar com as necessidades das mais diversas demandas. 

 

Palavras-chave: Atividade Física; Autoeficácia; Psicologia do Esporte. 

 



28 
 

ANÁLISE DA DEMANDA DA COMISSÃO TÉCNICA DE UMA EQUIPE 

DE VOLEIBOL MASCULINO SUB 21 
 

Bruno Bonfá Araujo¹, Ellen Carolina de Paula Faria¹, Felipe Augusto Gonçalves Camanho 

Lopes¹, Dirce Sanches Rodrigues², Geovana Mellisa Castrezana Anacleto³ 
1-Discente do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes 

2-Professora Especialista da Universidade de Mogi das Cruzes 

3-Professora Mestre da Universidade de Mogi das Cruzes 

brunobonffa@outlook.com 

 

 

O voleibol no Brasil começou a se tornar popular a partir da década de 70 e atualmente é uma 

das modalidades mais praticadas entre os brasileiros. Este esporte vem conquistando cada vez 

mais seu lugar no âmbito profissional. Enquanto modalidade profissional de alto nível existe a 

necessidade de uma equipe de profissionais auxiliando os atletas do vôlei para melhorar seus 

desempenhos, esta equipe de profissionais é a comissão técnica. A comissão técnica deve 

estar alinhada e coesa para desenvolver um bom trabalho, estando seus membros sempre 

dedicados em suas tarefas e preparados para agir diante de quaisquer eventualidades. O 

objetivo deste estudo foi analisar as demandas trazidas pelo técnico, preparador físico e 

diretor de uma equipe de voleibol sub 21 para a equipe de estagiários de Psicologia do 

Esporte no ano de 2017. Foram realizados nove atendimentos grupais, no primeiro semestre 

do ano de 2017, ao grupo da Comissão Técnica no Serviço Escola de uma Universidade do 

Alto Tietê. A partir dos atendimentos em grupo, foram identificadas as demandas coletadas 

pelos estagiários e tabuladas de acordo com a frequência com que apareceram nos 

atendimentos. Os valores da frequência foram convertidos em porcentagem, e como resultado, 

foi identificado que as demandas estão voltadas principalmente para a postura dos 

profissionais no trabalho 19%, retorno por parte da Psicologia dos trabalhos com os atletas 

feitos pelos estagiários 19%, outros resultados foram, a comunicação entre os membros da 

Comissão Técnica 13%, o baixo desempenho dos atletas 13%, Hierarquia 12%, antecipação 

de problemas com atletas, seriedade dos atletas com o emprego, sobrecarga de trabalho e 

dependência dos atletas com a Comissão Técnica, todos com o mesmo resultado 6%. Foi 

possível observar por meio das demandas coletadas que a Comissão Técnica apresenta suas 

maiores dificuldades quando se diz respeito às funções que devem realizar de acordo com o 

cargo que possuem e a curiosidade quanto ao trabalho que era realizado com o grupo de 

atletas. É possível concluir que o trabalho do psicólogo do esporte não é limitado apenas aos 

atletas que praticam a modalidade, é necessário uma compreensão completa do grupo da 

modalidade, envolvendo Comissão Técnica e equipe de atletas. Por meio das demandas 

coletadas durante a realização dos grupos foi realizado um trabalho com a Comissão Técnica 

relatada. 
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O voleibol é considerado um dos esportes de modalidade coletiva que mais exigem 

dinamismo e coesão, fato que um erro pode prejudicar a equipe toda. Alguns estudos na área 

da psicologia do esporte mostram fatores que podem influenciar positivamente o desempenho 

e alcance de objetivos de uma equipe de alto rendimento. O estado de humor pode ser 

avaliado por meio de instrumentos que tem demonstrado eficácia na detecção de sinais 

iniciais do sintoma de excesso de treinamento. O objetivo deste estudo foi identificar o estado 

de humor de 13 atletas de uma equipe de voleibol masculina sub 21 na região do Alto Tietê. A 

Escala de Humor de Brunel – BRUMS é composta por 24 itens que pontuam sentimentos com 

respostas do tipo Likert (0 a 4, sendo 0 – nada; 1 – pouco; 2 – mais ou menos; 3 – bastante e 4 

- extremamente), os fatores avaliados são Tensão, Depressão, Raiva, Vigor, Fadiga e 

Confusão. Os dados coletados no período pré-competição apresentaram que 38,46% atletas 

analisados possuem alto índice de Vigor, fator essencial para a prática esportiva, estado 

energia, aspecto de humor positivo, disposição, caracterizado por sentimento de excitação. O 

alto índice de Depressão foi apresentado em 15,38% atletas o que corresponde ao humor 

deprimido, autoimagem negativa, autoestima baixa, tristeza, 30,76% apresentaram alto índice 

de Fadiga que corresponde ao cansaço, esgotamento, apatia, baixo nível de energia, alterações 

gradativas na atenção, concentração e memória. O alto nível de Tensão foi apresentado em 

apenas um atleta 7,69% isso se refere à tensão musculoesquelética, os demais ficaram 

próximos da média. Somente 7,69% demonstrou alto índice de confusão mental, o que pode 

corresponder à ansiedade e à depressão caracterizado por atordoamento. Com relação ao 

índice de Raiva quatro atletas 30,76% tiveram escore maior que a média, isso corresponde a 

sentimentos de hostilidade, antipatia com relação aos outros e a si mesmo. Conclui-se que era 

esperado que todos os atletas apresentassem alto índice de Vigor superior aos outros fatores, 

por conta do início de temporada, porém, devido a condições extrínsecas (relações 

interpessoais não satisfatórias, rotina de treinamento constante) alguns atletas apresentaram 

maiores índices de Raiva, Fatiga do que o esperado. 
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Com os contínuos avanços nas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), diversas 

ferramentas vem sendo desenvolvidas buscando facilitar e mediar o processo 

Ensino/Aprendizagem. Dentre essas tecnologias, os jogos educacionais digitais, também 

conhecidos como Jogos Sérios (JS), vem ganhando espaço e sendo cada vez mais utilizados 

em salas de aula. O grande diferencial desses jogos é a motivação proporcionada por meio da 

integração entre conteúdos didáticos com tecnologias que estão cada vez mais presentes em 

sala de aula, como por exemplo, computadores, tablets e smartphones. Essa integração, que 

está diretamente relacionada à motivação, pode ser avaliada por meio da imersão provocada 

por esses ambientes. Essa imersão é algo essencial para a atual geração de estudantes, 

comumente conhecida como Geração Z, que cresceu em um mundo de tecnologias, ambientes 

virtuais e mídias sociais. Porém, nem todos os JS conseguem prender a atenção dos alunos e 

avaliar essa característica é algo essencial. Uma das formas para se avaliar isso é por meio do 

questionário eGameFlow, uma adaptação do GameFlow que foi criado originalmente para 

avaliar JS não digitais com vistas ao seu potencial de proporcionar ao jogador uma 

experiência de diversão, gozo e prazer. A teoria de fluxo, base teórica do GameFlow, afirma 

que um indivíduo encontra-se em estado de flow quando imerso, concentrado e envolvido em 

uma atividade. Frente a estes expostos, a versão Alpha 1.0 do Laboratório de Ensino de 

Óptica 3D (Leo3D), um ambiente 3D que está em fase de desenvolvimento e que tem como 

premissa apresentar aos alunos os conceitos de óptica geométrica de forma lúdica, foi 

avaliada por alunos do 3º ano dos cursos técnicos integrados ofertados pelo Campus 

Inconfidentes através do eGameFlow nos quesitos imersão, motivação e aplicabilidade em 

sala de aula. Ao todo, 41 alunos responderam o questionário. Os resultados encontrados 

mostram que 71% dos entrevistados ficaram concentrados ao usar o jogo, 73% se envolveram 

com a ferramenta e 51% esqueceram seus problemas ao jogar. Adicionalmente, 97% indicam 

que o uso do Leo3D pode contribuir para uma melhor compreensão dos conteúdos de óptica. 

Esses resultados corroboram com outros já presentes na literatura científica, no qual JS vem 

sendo aplicados em sala de aula e confirmam as expectativas de que ambientes 3D, como o 

Leo3D, podem contribuir para o processo de Ensino/Aprendizagem a medida que aumenta o 

poder de concentração dos alunos por meio de um experiência prazerosa e motivadora. 
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O voleibol é um esporte complexo que exige perfeita execução de movimentos e condição 

competitiva dos atletas durante toda a temporada de jogos, de tal forma torna-se relevante 

conhecer as variáveis que afetam o rendimento dos atletas, sendo uma destas variáveis a 

motivação. A motivação pode ser definida como fatores que levam as pessoas a realizarem 

algo, originam os comportamentos dirigidos a um objetivo e é importante para o sucesso na 

realização de tarefas, esta pode ser dividida em intrínseca (interna) e extrínseca (externa). O 

impulso e a intenção para executar tarefas, podem ser de ordem física ou mental e são 

fundamentais para fazer qualquer atividade, sendo assim, quando não ocorre um pontapé 

inicial para a atividade o resultado é a desmotivação. Esta pesquisa teve como objetivo 

identificar os motivos para prática de esportes de uma equipe de atletas de voleibol masculino 

sub 21 de uma cidade do Alto Tietê. Para esta avaliação foi utilizada Escala de Motivação 

para Prática Esportiva (EMPE) que analisa a motivação intrínseca e extrínseca e, contém os 

subitens Motivação Para conhecer, Para atingir objetivo, Para experiência estimulante, 

Introjetada, Identificada e Regulada Extrema. Os testes foram aplicados individualmente em 

12 atletas da equipe, com idades entre 18 e 21 anos. A aplicação ocorreu individualmente e 

durou cerca de cinco minutos. Foi verificado que 100% dos atletas tiveram como uma de suas 

maiores motivações fatores intrínsecos, enquanto apenas 8,33% apresentaram como uma de 

suas maiores motivações fatores extrínsecos. Verificou-se ainda, que o fator com maiores 

respostas, correspondente a 75% foi a motivação para atingir objetivos, seguido da motivação 

para experiência estimulante, que obteve 50%, enquanto as motivações extrínsecas 

identificada e introjetada não foram identificadas como maior fator em nenhum dos atletas, 

cabe ressaltar que este tipo de motivação é orientada ao ganho de recompensas. Analisar os 

fatores relacionados à motivação é relevante, pois para motivar um atleta é necessário 

conhecer quais fatores são importantes para cada pessoa, conforme sua individualidade, sendo 

válido ressaltar que uma pessoa pode apresentar mais de um motivo para prática esportiva. 

Diante dos resultados, conclui-se que os fatores intrínsecos motivam mais os atletas do time 

de vôlei avaliado do que os fatores extrínsecos, o que é importante na medida em que este tipo 

de motivação está relacionada a melhora do desempenho dos atletas e é produzida pela 

satisfação pessoal, sendo associada a autonomia, não dependendo de fatores externos para 

existir.  
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Um dos maiores enfoques da Psicologia é o estudo da personalidade, um instrumento que visa 

à compreensão deste constructo é a Bateria Fatorial de Personalidade (BFP), baseada na teoria 

do Big Five. No estudo da Psicologia do Esporte, o voleibol tem sido fonte de pesquisas por 

se tratar de um esporte coletivo de grande visibilidade. Objetivou-se neste estudo comparar os 

índices dos Cinco Grandes Fatores por meio da BFP de duas equipes de voleibol masculina 

sub 21, na posição de central, dos anos de 2014 e 2017. A BFP foi aplicada no decorrer do 

semestre letivo em uma Universidade do Alto Tietê, participaram desta pesquisa quatro atletas 

em 2014 e a mesma quantia em 2017, os participantes tinham entre 18 e 21 anos. Os seguintes 

resultados foram apurados, os atletas de 2014 obtiveram maior índice de Neuroticismo e 

Abertura, já em 2017 os índices Extroversão, Socialização e Realização obtiveram maior 

resultado. Os maiores índices de cada escore foram Neuroticismo 2014 – 95% / 2017 – 75%, 

Extroversão 2014 – 45% / 2017 – 80%, Socialização 2014 – 50% / 2017 – 85%, Realização 

2014 – 45% / 2017 – 80% e Abertura 2014 – 80% / 2017 – 30%. Em relação aos escores com 

menor índice os seguintes resultados foram encontrados, Neuroticismo 2014 – 65% / 2017 – 

20%, Extroversão 2014 – 5% / 2017 – 20%, Socialização 2014 – 5% / 2017 – 10%, 

Realização 2014 – 5% / 2017 – 50% e Abertura 2014 – 15% / 2017 – 10%. As facetas com 

maior diferença foram de Socialização e Realização, é possível afirmar que os atletas da 

equipe de 2017 possuem maior confiança uns nos outros, favorecendo intimidade e coesão do 

time, desse modo os indivíduos tendem a ser mais perseverantes e possuem maior foco para 

realizar seus objetivos. No entanto, sete dos atletas analisados apresentaram índices baixos na 

faceta Abertura, deste modo, tendem a serem repetitivos em suas rotinas, conservadores em 

suas crenças, fatores estes esperados para atletas de alto rendimento com rotinas intensivas de 

treinamento. O alto fator de Neuroticismo foi apresentado por cinco dos indivíduos 

analisados, sendo assim, tendem a apresentar maior propensão à depressão e ansiedade, esta 

faceta pode ser correlacionada à exigência constante por conta das competições e 

treinamentos intensivos. Conclui-se que as facetas Abertura, Neuroticismo e Extroversão são 

comuns entre os atletas dos dois anos analisados, características (facetas) comuns desta 

posição, pois são exigidos movimentos repetitivos durante a execução de suas manobras 

técnicas. 
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O surfe foi originado na Polinésia e praticado inicialmente por crianças, após séculos de 

proibição, foi resgatado por Duke Paoa Kahanamoku se tornando uma modalidade esportiva 

com disputas internacionais. A presença do psicólogo do esporte no Surfe tem se tornado 

preocupação crescente entre atletas que almejam a prática desta modalidade a nível 

profissional, pois visam manter o bem estar, motivação, dedicação, controle do estresse, 

preservar a autoestima, entusiasmo e o treino da redução da ansiedade. Assim, o psicólogo do 

esporte torna-se relevante, considerando a contribuição que este pode dar ao desenvolvimento 

do surfista, contribuindo para a melhoria do rendimento e obtenção de resultados. O objetivo 

deste trabalho é analisar a produção científica sobre surfe na base de dados CAPES, para isso 

será analisado especificamente tipo de autoria e sexo dos autores, anos das publicações, 

temáticas principais e instrumentos utilizados.  Para a escolha do material foi utilizada a base 

de dados CAPES com os descritores Psicologia e Surfe. Encontrou-se o total de cinco artigos 

e dois livros, sendo utilizado para esse estudo apenas os artigos. Os resultados encontrados 

referentes ao sexo dos autores e tipo de autoria apontam que 100% dos pesquisadores de sexo 

feminino realizam pesquisas de autoria múltipla, pesquisadores de sexo masculino 

representam 8,3% das publicações com única autoria, 33,3% das publicações de 

pesquisadores do sexo masculino são de coautoria e 58,4 das publicações de múltipla autoria. 

Considerando a produção encontrada, verificou-se que 16,67% das publicações ocorreram nos 

anos de 2011 e 2015 cada, nos anos de 2012 e 2013 o percentual é de 33,33 cada. Os temas 

abordados nos artigos encontrados foram validação de instrumentos, correspondendo a 40% 

das produções, comunicação social e esporte correspondendo a 20%, preconceito contra 

mulher na prática de esportes radicais correspondendo a 20% e relação entre orientações 

motivacionais, autoconfiança e bem estar subjetivo em atletas brasileiros correspondendo a 

20% do total de publicações. Verificou-se que testes correspondem a 60% dos instrumentos 

utilizados, enquanto questionário equivale a 40%. Observou-se ainda que 50% das pesquisas 

tiveram entre 100 e 200 participantes, 25% tiveram amostra maior que 200 participantes e os 

outros 25% apresentaram amostra inferior a 100 sujeitos. Diante dos resultados encontrados 

pode-se concluir que existem poucas publicações referente ao tema, o que pode estar 

relacionado a pouca difusão do esporte, portanto sugere-se a realização de mais pesquisa 

referente ao Surfe pela psicologia, já que há espaço de atuação, sobretudo para o psicólogo do 

esporte. 
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As lutas e as Artes Marciais possuem origens distintas, caminhos diferentes e continuam a 

apresentar diversos questionamentos para seus estudiosos. O Tae Kwon Do é uma arte marcial 

Coreana e faz parte do quadro de modalidades individuais olímpicas. A palavra Tae Kwon Do 

significa caminho dos pés e das mãos, sendo que a palavra Tae significa saltar ou chutar com 

os pés, Kwon significa socar ou destruir com os punhos e Do se refere para o caminho, da 

qual segundo a filosofia oriental, é o caminho que os santos e sábios estabelecem. A pesquisa 

de produção científica tem como finalidade ampliar o conhecimento por meio da divulgação 

de pesquisas já realizadas. O objetivo deste estudo foi analisar a produção cientifica sobre o 

Tae Kwon Do como modalidade esportiva na base de dados Bireme e SciElo.Org. Foi 

realizado uma busca nas bases com o descritor Tae Kwon Do que resultou 18 artigos Scielo e 

20 artigos na Bireme, totalizando 38 artigos. Utilizou-se como critério de exclusão os 

materiais que não tinham relação com a temática pesquisada, como outras modalidades de 

lutas; que tenham sua publicação anterior a 2012; e que tenham duplicidade nas publicações. 

Foram analisados 27 resumos dos artigos quanto ao gênero e autoria; ano; tipos de estudo; 

análise de dados; e temática principal. Em relação aos anos dos artigos, 34,48% são de 2016, 

31,03% de 2017, 13,79% de 2014 e 10,34% dos anos de 2015 e 2012. A quantidade de 

autores que participaram das produções resultou em 75,86% são de múltipla autoria, 17,24% 

coautoria e 6,89% de autoria única, sendo 78,29% do sexo masculino e 21,70% do sexo 

feminino. Dentre as pesquisas analisadas 64,28% são quantitativas, 21,42% qualitativas e 

14,28% mistas, das quais 57,14% são relatos de pesquisas descritivas e 42,85% 

experimentais. Da temática principal, 48,14% pertenciam a temas distintos; 22,22% sobre 

aspectos musculares; 18,51% aspectos psicológicos; e 11,11% aspectos nutricionais. Pode-se 

concluir que o gênero predominante é o masculino e que a maioria dos trabalhos foram 

escritos em múltipla autoria, com pesquisas de análises quantitativas, e equilibradas entre 

relatos descritivos e experimentais. Dentre os anos dos artigos pesquisados, os mais recentes 

possuem maior publicação, demonstrando uma crescente na pesquisa pelo tema. Sobre as 

temáticas, por meio das palavras-chave nota-se maiores pesquisas de diversas categorias 

como tipo físico; treinamento de resistência; campo esportivo; interação; dentre outros, 

demonstrando interesse científico pela modalidade em diversas áreas. 
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De acordo com os registros históricos o Rugby surgiu no final do século XIX, criado pelos 

ingleses o esporte é de caráter coletivo e de contato, o mesmo serviu de base para esportes 

como o futebol e futebol americano (PORTAL DO RUBGY, 2011). O seu número de adeptos 

vem crescendo cada vez mais no Brasil de acordo com os registros do CBRu. Sabendo que a 

motivação é um dos campos mais explorados nos mais diversos esportes buscamos ampliar os 

estudos sobre essa modalidade em questão, analisando o que motiva esses esportistas em sua 

prática. É definida como motivação elementos que provocam façanhas em inúmeras situações 

(SCALON apud CRATTY, 1983.). Identificar nos atletas o que os motivam em sua prática, 

vendo questões como aspectos familiares, vida social e técnica profissional. através de 

pesquisa descritiva, com análise qualitativa, alcançar as conclusões correspondentes aos dados 

coletados. O instrumento utilizado para coleta de dados foi adaptado e aplicado online por 

meio de um formulário do Google Drive®. A amostra consistiu em 6 esportistas, sendo 50% 

dos participantes do sexo feminino e 50% masculino. Já a faixa etária, compreendeu em 

participantes de 23 até 31 anos de idade, tendo como tempo de prática de 3 meses à 14 anos. 

Depois de tabular os dados chegamos ao seguinte resultado Melhorar a técnica: 5 (totalmente 

importante) e 1 (muito importante); Pais/amigos querem que eu jogue: 5 (nada importante) e 1 

(importante); Aprender novas técnicas: 5 (muito importante) e 1 (importante); Eu quero 

superar meus limites: 5 (totalmente importante) e 1 (importante); Eu quero ganhar status ou 

ser reconhecido: 2 (importante), 3 (pouco importante) e 1 (nada importante). Com esse estudo 

podemos constatar que os praticantes da nossa amostra não encaram o esporte apenas como 

forma de lazer, mas também não lutam por reconhecimento como algo determinante que 

venha impactar sua motivação, a importância de ter o incentivo do seu meio social lhe 

apoiando pode ser tida como motivação intrínseca, já a motivação extrínseca aqui aparece 

quando os mesmos relatam que querem superar os limites. Por fim concluímos que a 

motivação desses esportistas vem tanto do meio que eles estão, quanto de si mesmo em busca 

de alcançar os seus objetivos de forma singular, sem prejudicar o conjunto (time). 
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A condução de uma partida de futebol, por parte do árbitro, é algo muito difícil, pois ele se 

encontra suscetível a ser avaliado por parte da mídia, de narradores, comentaristas, 

expectadores, jogadores e até mesmo diretores, que após o jogo podem contestar o árbitro por 

erros cometidos. Pelo fato de um único erro, enfatizado por especialistas, poder gerar uma 

repercussão elevada e negativa para o árbitro na mídia, torna-se importante compreender os 

aspectos abordados pelos comentaristas e as reações causadas no público. O presente estudo 

buscou analisar os comentários realizados por especialistas de arbitragem de futebol e a 

repercussão gerada pelos seus seguidores. Foi realizado um estudo qualitativo, utilizando-se 

da técnica de análise de conteúdo. Foram analisados 10 vídeos postados no Twitter de um 

periódico esportivo brasileiro referentes à análise do desempenho de árbitros de futebol 

brasileiros, de modo a identificar se as análises dos especialistas, juntamente aos comentários 

dos usuários da internet, estavam relacionados e se eram predominantemente críticos, 

positivos, se expunham excessivamente a imagem do árbitro e se apresentavam soluções para 

facilitar a atuação arbitral. Identificou-se, de modo predominante, que os comentários 

realizados pelos especialistas tratavam erros dos árbitros (80%) e que estimularam discussões 

entre os usuários da internet, que enfatizaram os pontos abordados pelos comentaristas, o que 

evidencia a mídia como um potencializador de ocorrências, aumentando as proporções de 

uma ação equivocada, além da possibilidade de estimular os expectadores a criticarem os 

acontecimentos de modo semelhante ao dos especialistas. Além disso, ainda que em 

porcentagens reduzidas (10%), especialistas e expectadores lembraram da inclusão de 

recursos tecnológicos no cenário, de modo a auxiliar os árbitros em decisões difíceis e tornar 

suas respectivas atuações menos pressionadas e com maior chance de acerto, minimizando 

assim, a ocorrência de falhas que venha a prejudicar a atuação e a carreira dos árbitros. 

Observa-se que há exposição da imagem do árbitro em relação aos comentários dos 

especialistas de arbitragem, que os erros são apontados com frequência maior que os acertos e 

que os expectadores são influenciados pelo que é veiculado na mídia. Visto que uma decisão 

tomada pelo árbitro pode custar pontos importantes nas competições, a ajuda de recursos de 

vídeo foi apontada e sugere-se que tal utilização seja aderida, pois acredita-se que isso 

minimizaria os erros, além de fornecer maior tranquilidade aos árbitros para exercerem suas 

funções, retirando-os de uma pressão que pode se tornar menor.  

 

Palavras-chave: Árbitros; Futebol; Mídia; Desenvolvimento Humano e Tecnologias; 

Psicologia do Esporte  

 

  
 

 



37 
 

ANÁLISE DOS RESUMOS EXPANDIDOS DOS ANAIS DO 

CONGRESSO LEPESPE (2013-2016) 
 

Geovana Mellisa Castrezana Anacleto¹, Bruno Bonfá Araujo², Eliana Santos de Farias³ 
1-Professora Mestre da Universidade de Mogi das Cruzes 

2-Discente do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes 

3-Professora Doutora da Universidade de Mogi das Cruzes 

brunobonffa@outlook.com 

 

 

O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte (LEPESPE), situado na 

UNESP de Rio Claro – São Paulo realiza eventos vinculados à Psicologia do Esporte desde 

2009 e é um importante produtor e disseminador de conhecimento sobre essa temática. Assim 

o objetivo desta pesquisa é analisar a produção cientifica dos Congressos realizados pela 

LEPESPE durante o período de 2013 a 2016. Para a análise foram selecionados somente os 

resumos expandidos, pela maior quantidade de informações. Os anos analisados foram de 

2016 com 12 resumos, 2015 com 7, 2014 com 19, 2013 com 16, foram excluídos da análise 

os anos anteriores por não apresentarem em seus anais o material alvo da análise. Os resumos 

foram analisados quanto a ano, título, autoria, gênero, tipo de autoria, tipo de estudo 

(Descritivo ou Experimental) e instrumentos. Todos os resumos expandidos foram lidos, e 

tabulados quanto aos itens previamente selecionados. Foram obtidos no total 54 resumos 

expandidos na quantidade de anos pesquisados. Os seguintes resultados, quanto à quantidade 

de vocábulos no título, até 12 palavras 61% dos resumos e maior do que 13 palavras 39%; 

quanto à autoria foi encontrado 17% de autores femininos e 83% autores masculinos, e 

somente um autor sem gênero definido, totalizando 233 autores, sendo que o ano de 2014 teve 

a maior quantidade de pesquisas realizadas 33,05%. Em relação ao número de autores 1,85% 

dos resumos foi realizado por um único pesquisador, as pesquisas em co-autoria 

representaram 9,26% e de autoria múltipla 88,89% (X²?, p<0,0001) mostrando que há 

diferença estatisticamente significante entre o número de autores. Quanto ao tipo de estudo, 

todos os resumos expandidos analisados foram do tipo descritivo e em relação aos 

instrumentos utilizados nos estudos o questionário online foi utilizado em 36,67%, a BRUMS 

e questionário foram utilizados em 10% cada, já o EMEP, PANAS e RESTQ-Sport-76 foram 

utilizados em 6,67% cada, outros instrumentos como MCOPE, IFATE, IMPRAF-54, MCTA, 

ELRE, IDATE e Inventário de autodeterminação para praticantes de atividades físicas e/ou 

esportivas foram utilizados apenas uma vez, sendo que cada um representa 3,33% do 

resultado total. É possível concluir que os resumos expandidos no LEPESPE são em sua 

maioria realizados por homens, com pesquisas do tipo descritiva e realizadas com autoria 

múltipla, sendo que 2014 foi o ano em que mais estudos deste tipo foram apresentados. 
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Atletas brasileiros de futebol possuem diferentes formas de serem formados, com 

desenvolvimento variado de suas carreiras esportivas, principalmente, devido as distintas 

condições estruturais e financeiras as quais os clubes são vítimas. Deste modo, o PANAS 

(Positive Affect Negative Affect Scale) é um instrumento que foi desenvolvido com o intuito 

de mensurar os níveis de determinadas emoções que podem ser expressadas pelos esportistas 

em certas situações. Este estudo possui o objetivo de comparar equipes brasileiras de futebol, 

analisando se há diferença com relação a preparação psicológica em jovens atletas que 

encontram-se em formação. Como instrumento de pesquisa foi utilizado o questionário 

PANAS (WATSON; CLARK, 1994). A amostra do estudo foi composta por 89 atletas de 

categorias de base do futebol brasileiro (todos do sexo masculino), integrantes de 4 equipes de 

diferentes regiões do país (Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste), apresentando média de 

idade de 17,84 anos (± 1,0). Foram encontradas diferenças na formação dos atletas de acordo 

com suas respectivas equipes, sendo que os valores que apresentaram maior significância 

entre os fatores emocionais foram relacionados ao medo, tristeza, jovialidade, autoconfiança e 

fadiga. A análise dos dados sugere que os atletas da equipe do Sudeste estavam melhor 

preparados, obtendo menores oscilações com relação aos fatores emocionais e maior 

equilíbrio. Posto isso, é válido ressaltarmos que tal equipe, quando comparada às demais 

envolvidas nesta pesquisa, foi a que obteve melhor colocação na competição a qual estava 

sendo disputada. É relevante destacarmos o fato de que o clube do Sudeste possuía auxílio 

psicológico, enquanto as demais nunca tiveram contato com este tipo de trabalho, podendo ser 

fator crucial na preparação desses jogadores. Nota-se que a presença do psicólogo do esporte 

pode auxiliar no equilíbrio emocional de atletas, inclusive quando estão na categoria de base, 

corroborando com o desenvolvimento dos mesmos e melhores condições de atuação esportiva 

durante uma competição, obtendo menores oscilações diante de situações consideradas 

estressoras. Além disso, constatou-se que o trabalho psicológico deve ser aliado aos demais 

pilares de preparação à prática esportiva, auxiliando em todo um processo da carreira dos 

indivíduos, já que um atleta desequilibrado emocionalmente apresenta maiores dificuldades 

em lidar com momentos comuns ao esporte, não rendendo o esperado, esteja ele no nível que 

for (amador, juvenil, alto rendimento, dentre outros). 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) representam mecanismos indispensáveis 

para comunicação, informação e atualização, sobretudo quando envolvem conteúdos 

existentes no ambiente virtual. A restrição ao acesso a esses recursos pelos indivíduos na fase 

da aposentadoria pode limitar as perspectivas de vivências de atividades no contexto do lazer, 

com possíveis ressonâncias negativas na percepção sobre Qualidade de Vida (QV). A 

literatura sobre esses temas apresenta lacunas de estudos que abordem a relação das TIC com 

as atividades do contexto do lazer, na promoção da QV, especialmente, na fase de 

aposentadoria. Sendo assim, este estudo se justifica, pela utilização das TIC que pode 

incrementar estas vivências no âmbito do lazer de aposentados, incidindo diretamente na QV, 

aspectos que devem ser focalizados em novos estudos. O objetivo do estudo foi relacionar a 

utilização das TIC com a participação em atividades do contexto do lazer e investigar esta 

relação no âmbito da QV de aposentados residentes em Rio Claro/SP. Trata-se de estudo 

transversal, de caráter descritivo, com abordagem quantitativa. A amostra intencional foi 

composta por 20 aposentados (mediana de idade: 68,5/65,0-72,0; escolaridade: 12,5/11,4-

14,4). Para avaliar a QV foi aplicado o WHOQOL-Bref, composto por quatro Domínios. Para 

avaliar a utilização das tecnologias foi aplicada a Escala de Atitudes Face às Novas 

Tecnologias de Informação, denominada Escala ANT/25, composta por quatro Fatores. Para o 

presente estudo foram utilizadas as respostas de um item do Domínio 4 (DOM4) do 

WHOQOL-Bref “Participação em, e oportunidades de recreação/lazer”, e do Fator 1(F1) da 

Escala ANT/25, sobre “Atitudes face à aprendizagem e ao uso das novas tecnologias de 

informação”. Para análise dos dados foi utilizada a sintaxe para o WHOQOL-Bref e a 

Correlação de Spearman para o relacionamento entre as variáveis (tecnologia e lazer), 

considerando p<0,05 e p<0,01. Os resultados mostraram que a correlação existente entre o F1 

da Escala ANT/25 e o DOM4 do WHOQOL-Bref foi significativa, positiva e forte (r=0,931; 

p<0,01), indicando que, quanto maior é a utilização das TIC, maior é a percepção sobre a 

importância de participação em atividades do contexto do lazer e de estar sempre atualizado a 

respeito destas tecnologias. Concluiu-se que a relação entre TIC e as atividades do contexto 

do lazer impactam positivamente na percepção sobre QV de indivíduos em fase de 

aposentadoria. Sugerem-se novos estudos, focalizando estas relações, com outros tipos de 

populações. 
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Em todo cenário esportivo de alto rendimento, a figura do treinador assume um papel de 

relevância, por serem estes os responsáveis pelas principais decisões referentes aos atletas e as 

equipes. Embora não sejam os únicos, nem mesmo os principais responsáveis pelos resultados 

obtidos pelos clubes, são estes que, muitas vezes, acabam por perder seus cargos no caso de 

resultados abaixo do esperado pela torcida, imprensa e dirigentes dos clubes. Ainda que esta 

instabilidade profissional possa a levar a reflexos dentro e fora dos campos, no Brasil este 

tema tem sido muito discutido nas mídias e pouco estudado pela ciência. Apesar da 

instabilidade profissional de treinadores de futebol se tratar de um fenômeno bastante presente 

no contexto do futebol brasileiro e mundial, existem poucos estudos a respeito em nosso país, 

deixando uma importante lacuna na qual este trabalho procura se inserir. Observar como as 

mídias eletrônicas brasileiras veicularam notícias sobre as trocas de treinadores no futebol 

brasileiro. Adota-se o método qualitativo, através de uma análise de conteúdo de 10 matérias 

veiculadas pelas mídias eletrônicas, em sites brasileiros e na língua portuguesa. Todas as 

matérias foram veiculadas no ano de 2017, tendo sido localizadas utilizado o buscador 

Google.com.br, com a inserção das palavras demissão, treinador e futebol. Dentre os 

resultados, foi eleita uma amostra de conveniência para análise. Os resultados indicaram cinco 

categorias primárias, quais sejam: A lealdade e as questões éticas nas saídas e demissões dos 

treinadores, o momento e motivo das trocas, divulgação através da internet, falta de 

planejamento futuro, e a ruptura com o modelo de trabalho anterior. As categorias sugerem a 

falta de ética entre treinadores e clubes e de lealdade entre treinadores, a impossibilidade de 

realizar trabalhos a longo prazo, estando as demissões atreladas a maus resultados recentes, 

mesmo após conquistas passadas. Indicam, também, o uso da internet para divulgar as trocas, 

agradecendo os demitidos, porém sem que necessariamente haja um planejamento de sua 

sucessão e uma busca por alterar todo o sistema de trabalho que vinha sendo realizado. 

Preliminarmente, os resultados atentam para uma cultura de imediatismo, atrelada aos últimos 

resultados, com discursos contraditórios entre a necessidade de planejamento e a prática 

imediatista, inclusive pelos próprios treinadores, que preveem em seus contratos multas 

rescisórias elevadas. Assim, parece possível afirmar que o planejamento de médio prazo, com 

raras exceções, não faz parte do foco dos clubes e nem dos treinadores. 
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Com frequência nos deparamos com relatos, histórias, vídeos e depoimentos sobre situações 

de racismo no esporte no Brasil e no mundo. Prisão por engano e crime de injúria racial fazem 

parte, por exemplo, da trajetória esportiva do goleiro de futebol “Aranha”.  Árbitros, 

jogadores e jogadoras, comissão técnica e atletas negros e negras, de variadas modalidades 

esportivas, engrossam a lista com históricos de situações de racismo, como os casos 

propalados pelas mídias do ginasta Ângelo Assumpção, das atletas do voleibol Fernanda Isis e 

Fabiana, do árbitro Marcio Chaves da Silva, dos jogadores LeBron James (NBA), e do futebol 

Arouca, Daniel Chaves, Tinga, Bárbara, Amaral entre outros. O Objetivo do presente estudo 

foi mapear e analisar o corpo de conhecimento produzido em psicologia do esporte referente 

as relações étnico raciais, especificamente população negra, publicados na Revista Brasileira 

de Psicologia do Esporte, que é a revista da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e 

“tem por objetivo ser um espaço de reflexão, de crítica, de debate e de divulgação do que se 

faz na Psicologia do Esporte na atualidade, publicando artigos originais nessa área e por ser a 

única revista especifica de Psicologia do Esporte do Brasil”. Para tanto, foram analisados 70 

artigos publicados na Revista Brasileira de Psicologia Esportiva entre os anos de 2007 e 2016, 

sendo 68 artigos originais e 2 artigos de revisão ou histórico. A análise consistiu da leitura 

crítica do artigo e a quantificação e classificação dos artigos e assuntos relacionados a temas 

étnico raciais. Descritores como negro/a, étnico-racial, racismo, discriminação, cor da pele, 

preto/a, pardo/parda foram procurados.  Dentre os 70 artigos analisados, nenhum tratou da 

temática étnico-racial ou utilizou, em alguma situação, algum dos descritores listados. 

Considerando ter o Brasil a maior população negra fora da África, e ainda, a maioria da 

população autodeclarada como negra, o resultado encontrado suscita alguns questionamentos 

e possibilidades de investigações científicas futuras: a) a ausência de estudos que aborda a 

relação da psicologia do esporte aos atletas e profissionais negros e negras pode indicar a 

invisibilidade desses atores no meio esportivo? b) as pressões, tensões e afetos advindos das 

torcidas, atingem de maneira semelhante aos jogadores e profissionais do esporte negros e 

negras? c) pesquisas homogeneizantes podem responder ao complexo e interseccional quadro 

de possibilidades do ambiente esportivo?  
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A aposentadoria é um processo de transição importante na vida do indivíduo, pois, além de 

tratar da desvinculação do período laboral, também representa um momento ambivalente, de 

isolamento social e de mudança no ritmo anteriormente imposto pelo trabalho. Embora a 

aposentadoria seja desejada, o afastamento do trabalho pode desencadear mudanças positivas 

e negativas na rotina, dependendo das escolhas individuais. Uma das opções que podem 

enriquecer a qualidade do tempo disponível na aposentadoria é a utilização das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) como estratégia de atividade do contexto do lazer. 

Entretanto, a relação das TIC com as atividades do âmbito do lazer e os aspectos envolvendo 

a aposentadoria, ainda não está devidamente esclarecida em estudos acadêmicos. Sendo 

assim, este estudo se justifica, dada à importância de promover novas perspectivas para 

ressignificar o tempo destinado ao lazer, de aposentados. O objetivo do estudo foi investigar, 

em estudos acadêmicos, as atividades vivenciadas no âmbito do lazer de aposentados, 

propiciadas pela mediação das TIC. Este estudo de natureza qualitativa, desenvolvido por 

meio de revisão sistemática, contou com uma busca nas seguintes bases de dados: Web of 

Science, Science Direct, PubMed, EBSCo, Sage, com os termos ("information and 

communication technologies") AND ("leisure activities") AND (retirement), e o uso dos 

descritores e operadores booleanos. As bases selecionadas estavam inseridas nas áreas de 

conhecimento Multidisciplinar e da Saúde, no Portal de Periódicos CAPES. Os 43 artigos 

encontrados encontrados (Web of Science-2 artigos; Science Direct-17 artigos, PubMed-4 

artigos, EBSCo-3 artigos, Sage-17 artigos) foram submetidos aos critérios de inclusão 

(estudos sobre aposentadoria, envolvendo população cognitivamente saudável) e resultaram 6 

artigos amostrais. Todos os estudos analisados indicaram atividades diversificadas, 

desenvolvidas no ambiente virtual, como opções a serem vivenciadas no âmbito do lazer. As 

atividades citadas no estudo incluíram: jogar jogos tradicionais e de cartas, ouvir músicas, 

acessar estações de rádios, buscar comunidades virtuais de hobby (trocas de informações 

sobre: jardinagem, colecionismo e culinária), além de encontrar informações de turismo e de 

pacotes de viagem (sites de prefeituras, agências de turismo, blogs com dicas e experiências 

de viagem). Observou-se por meio da análise dos artigos amostrais selecionados, que as TIC 

podem ser promotoras do acesso e da adesão às atividades diversificadas, do contexto do lazer 

de aposentados com cognição preservada. Sugerem-se novas investigações sobre as relações 

das TIC com o âmbito do lazer, envolvendo outras populações de aposentados, como grupos 

de terceira idade, bem como, outros locais, sobretudo, instituições de longa permanência. 
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A autoestima pode ser definida como um valor que o indivíduo atribui as suas competências, 

capacidades e qualidades frente ao seu ambiente social e cultural. Também pode estar 

relacionada com outros fatores como por exemplo, o controle de estresse e a estabilidade 

emocional. A cobrança por bons desempenhos no esporte pode aumentar ou diminuir a 

autoestima de seus participantes, cabendo a uma pesquisa científica averiguar se existe 

diferença de autoestima em diferentes modalidades. Assim, objetivou-se verificar se existe 

diferença significativa da autoestima entre alunos de Educação Física, bailarinos e atletas de 

voleibol. Participaram do estudo 238 alunos (n = 148 do sexo feminino) da disciplina de 

Educação Física, do Ensino Fundamental e Médio de três escolas particulares da cidade de 

Curitiba-PR, com idades entre 13 a 17 anos (M = 15,44; DP = 1,34); 56 bailarinos (n = 49 do 

sexo feminino) que competem a nível internacional, com idade entre 13 e 34 anos (M = 17,64; 

DP = 4,53); e, por fim, 27 atletas de voleibol, do sexo feminino, que competem a nível 

regional no estado do Paraná, com idade entre 13 a 17 anos (M = 15,44; DP = 1,34). Utilizou-

se o Inventário de Autoestima, que é composto por 25 itens dicotômicos, em que a pessoa 

assinala verdadeiro ou falso, de acordo com o quanto os itens se assemelham à sua vida. 

Utilizaram-se estatísticas descritivas (média, desvio-padrão, frequência), bem como One-Way 

ANOVA a um nível de significância de p ≤ 0,05. A maior autoestima, pensando-se em 

médias, ficou entre as atletas de voleibol (M = 63,04; DP = 12,17), seguido dos alunos de 

educação física do Ensino Médio (M = 59,95; DP = 13,03), e por último os bailarinos (M = 

59,00; DP = 12,97). Em relação aos escolares, 43 (18,10%) apresentavam autoestima baixa, 

171(71,80%) autoestima média e 24(10,10%) com alta autoestima. Para os bailarinos, 

11(19,60%) apresentavam autoestima baixa, 36(64,30%) com autoestima média e 9(16,10%) 

com alta autoestima. Ao rodar a análise de variância para verificar se existia diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, percebeu-se que essa hipótese não se confirmou 

F(2,318) = 0,909, p = 0,404. Conclui-se que as estatísticas utilizadas nesse estudo não 

demonstraram diferença significativa na população estudada. Novas pesquisas devem ser 

desenvolvidas para verificar se há relação significativa em outros grupos. 
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Psicologia do esporte é uma área interdisciplinar, área que pode ser investigada por 

profissionais de Educação Física e profissionais da Psicologia. Dentro dessa área, algumas 

temáticas têm chamado a atenção de inúmeros pesquisadores, como a temática do presente 

trabalho, coesão de grupo, que se refere a união de um grupo para alcançar metas e, além 

disso, a satisfação dos membros. Dessa forma, coesão de grupo pode ser entendida como a 

tendência de um grupo se entrosar e permanecer unido na busca por objetivos. Diante do 

exposto, o objetivo do presente trabalho foi analisar o nível de coesão de grupo que os atletas 

das categorias de base do futebol apresentam durante suas relações em treinamento e 

competições. Para isso, participaram do estudo 51 atletas das categorias de base sub-18, sub-

19 e sub-20 de um clube de futebol da cidade de Osasco. Os participantes tinham em média 

18,04 anos de idade e todos eram do sexo masculino. Como instrumento de investigação, 

utilizou-se o Group Environment Questionnaire (GEQ) de Carron et al. (1985), traduzido para 

português. Este questionário é composto por 18 itens que avaliam a coesão de grupo e se 

distribuem em quatro dimensões: 1) Integração no grupo-tarefa, 2) Integração no grupo-

social, 3) Atração individual para o grupo-tarefa e 4) Atração individual para o grupo-social. 

As respostas foram dadas em uma escala do tipo likert de nove pontos que variam de 

“discordo totalmente” (1) a “concordo totalmente” (9). Os participantes responderam o 

questionário após autorização de participação com o uso do termo de consentimento, livre e 

esclarecido (TCLE). O questionário foi aplicado durante as sessões de treinamento dos atletas, 

sempre ao término do mesmo, em uma sala clara e com o acompanhamento dos pesquisadores 

e autorizados pela comissão técnica do clube. Os atletas responderam individualmente ao 

questionário. Os resultados foram analisados através de estatística descritiva com o uso de 

média, desvio padrão e porcentagem. De acordo com a análise descritiva, os resultados 

apresentam os seguintes valores: 31,89% das respostas indicam atração individual para o 

grupo-social, 23,70% atração individual para o grupo-tarefa, 24,38% integração no grupo-

tarefa e 20,03% integração no grupo social. De acordo com os resultados, mesmo que 

preliminares e exploratórios, permitem concluir que os sentimentos individuais dos membros 

sobre seu envolvimento pessoal, a aceitação e a interação social com o grupo parecem ser 

importantes para os participantes. Todavia, o presente estudo encontra-se em fase inicial e 

avaliações inferenciais serão aplicadas na próxima etapa.  

 

Palavras-chave: Coesão Grupal; Psicologia do Esporte; Futebol; Ambiente de Grupo. 
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A Bateria Fatorial de Personalidade é um instrumento psicológico que avalia a personalidade 

por meio da teoria dos Cinco Grandes Fatores (Big Five). Os fatores analisados são 

“Extroversão”, “Socialização”, “Realização”, “Neuroticismo”, e “Abertura”, na Psicologia a 

avaliação da personalidade pode ser utilizada em diferentes contextos, em especial no esporte. 

Objetivou-se realizar uma comparação dos resultados da Bateria Fatorial de Personalidade 

aplicado nos jogadores de duas equipes de voleibol masculino sub 21 do Alto Tietê, nos anos 

de 2014 e 2017. A aplicação dos testes ocorreu no Serviço-Escola de uma Universidade da 

mesma região, com duração de 50 minutos, contendo rapport e aplicação do instrumento. As 

equipes eram compostas por 15 atletas e 13 atletas respectivamente nos anos 2014 e 2017, os 

dois grupos com média de idade entre 18 e 21 anos. Os índices mínimos e máximos coletados 

são Neuroticismo 5% a 95% - 2014 / 5% a 85% - 2017; Extroversão 5% a 95% - 2014 / 20% 

a 95% - 2017; Socialização 15% a 90% - 2014 / 10% a 90% - 2017; Realização 5% a 90% - 

2014 / 10% a 95% - 2017; Abertura 15% a 90% - 2014 / 5% a 65% - 2017. As facetas de 

maior diferença foram Socialização e Realização, em 2014 os índices de Socialização eram 

mais recorrentes abaixo da média com valores variando entre 5% e 35%, em 2017 por outro 

lado os resultados variavam acima da média, com maior recorrência entre 50% e 90%, isto 

indica que a equipe de 2014 possuía atletas menos íntimos entre si e com postura 

individualista, podendo ser manipuladores, por outro lado a equipe de 2017 apresenta maior 

lealdade e preocupação em ajudar uns aos outros. Quanto a Realização, os índices da equipe 

de 2014 variavam em maior parte entre 5% e 55%, em 2017 a variação dos índices era entre 

50% e 95%, isto indica que a equipe atual possui uma maior tendência a alcançar os objetivos 

propostos e a serem dedicados ao trabalho proposto e a equipe anterior possuía características 

descomprometidas e menos envolvidas em trabalhos apresentados. As outras facetas não 

tiveram grande diferença e estão distribuídas igualmente entre os anos estudados. Conclui-se 

que os atletas de 2017 possuem uma maior coesão de grupo, disponibilidade e dedicação para 

atingirem os objetivos e realizarem o trabalho proposto, enquanto em 2014 os atletas 

possuíam menor coesão e eram menos dedicados ao trabalho. 
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Atletas de alto rendimento na corrida podem ser caracterizados de acordo com as 

características físicas e genéticas. Nos esportes, detectaram-se marcadores genéticos, como a 

enzima de conversão de angiotensina (ECA). O gene ECA (21 Kbp) está no cromossomo 17 

q23 e é composto de 26 éxons. Um polimorfismo comum no gene da ECA foi descrito e 

consiste na ausência (deleção ou alelo “D”) ou presença (inserção ou alelo “I”) de 287 pares 

de base no íntron 16. Sabe-se que os alelos I estão associados com atividades de resistência, 

enquanto os alelos D correlacionam-se com atividades de velocidade/força. Apesar de 

existirem estudos associando o polimorfismo de corredores com as características físicas, não 

se sabe como tais polimorfismos poderiam estar relacionados com habilidades mentais 

específicas. Portanto, o objetivo desse trabalho foi comparar as habilidades mentais entre 

corredores de elite velocistas e atletas de resistência, de acordo com o polimorfismo (I/D) do 

gene ECA. Para isso, a amostra foi composta por 40 corredores de alto rendimento (21±2 

anos, massa corporal 75±8 kg, altura 170±10 cm). Os atletas foram classificados em dois 

grupos de acordo com seu polimorfismo genético: corredores de resistência com alelo I 

(n=20) e corredores de velocidade com alelo D (n=20). As habilidades mentais foram 

avaliadas por meio do OMSAT-3 que avalia habilidades mentais de fundação, 

psicossomáticas e cognitivas. Os dados genéticos também foram coletados enquanto os 

corredores de velocidade e resistência estavam participando do campeonato nacional. As 

análises estatísticas descritivas foram apresentadas em Mediana (1oQuartil; 3oQuartil) e as 

comparações foram feitas por Mann-Whitney, p≤0,005. Os resultados mostraram diferenças 

entre corredores de velocidade versus resistência, quando comparados os itens 

Comprometimento [5,5 (4,7; 6,0) versus 4,6(3,5; 5,2), p=0,018], Estresse-Reação [4,6 (4,0; 

5,0) versus 3,7(2,8; 4,7), p=0,040], Imaginário [5,4 (4,8; 5,5) versus 4,6(3,5; 5,4), p=0,009] e 

Planejamento Competitivo [5,7 (5,0; 5,9) versus 5,0 (3,7; 5,7), p=0,038], respectivamente. As 

habilidades mentais apresentadas nos resultados indicam a necessidade de aprimoramento 

dessas características em atletas de corrida de curta distância. Assim como, a partir desses 

resultados, indivíduos com polimorfismo ECA D, que apresentam maiores valores em 

Comprometimento, Estresse-Reação, Imaginário e Planejamento Competitivo podem ser 

orientados a participar de modalidades de corrida de velocidade.  
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O número de pessoas que alcançam a terceira idade tem apresentado importante aumento e 

isto é acompanhado das modificações físicas, fisiológicas, sociais e ainda do aumento das 

doenças crônicas, como por exemplo, a dor lombar (DL). A flexibilidade na população idosa 

encontra-se diminuída e a presença da DL crônica acentua esta característica. O decréscimo 

desta variável e do nível de dor pode ser revertido com o uso de exercício físico, dentre as 

modalidades apresenta o método Pilates e a Cinesioterapia. Comparar qual técnica apresenta 

melhor resposta para os quadros de dor lombar em idosos, favorecendo o direcionamento de 

um tratamento especifico e eficaz. Avaliar o efeito do método Pilates e da Cinesioterapia na 

flexibilidade e nível de dor em idosos com DL. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (no 1.525.085). Participaram do estudo 41 mulheres, com idade entre 60 

e 75 anos que apresentavam DL crônica, por no mínimo seis meses prévios ao estudo. Foram 

divididos aleatoriamente, em três grupos: Grupo Controle (GC, n=14), Grupo de 

Cinesioterapia (GCT, n=13) e o Grupo Pilates (GP, n=14). Os grupos participaram de uma 

avaliação composta por testes de dor cotidiana (Escala visual Analógica) e flexibilidade 

(testes sentar e alcançar). Os treinamentos do GP e GCT duraram 16 sessões, divididas em 

oito semanas, com duração de uma hora. O GC participou de quatro palestras sendo cada 15 

dias e que abordaram envelhecimento e atividade física. A análise estatística foi feita a partir 

da avaliação de normalidade pelo teste de Shapiro-wilk, para caracterização da amostra 

Análise Multivariada e comparação entre os grupos Análise de Variância Mista. Os grupos 

são homogêneos quanto a idade, massa corpórea, estatura e índice de massa corpórea 

(p=0,060; F=1,833). Ao comparar a avaliação e a reavaliação do nível de dor (p=0,047 e F= 

2532) mostrou diferença significativa para os grupos GP (p=0,003) e GCT (p=0,014), ou seja, 

diminuição da dor em 55% e 45% respectivamente. Ao comparar os valores da dor na 

reavaliação observou-se que o GC apresentou maior valor em relação a GP e GCT (p<0,001). 

Quanto aos resultados de flexibilidade não apresentou diferença significativa nas análises 

realizadas. O método Pilates e a Cinesioterapia são importantes na diminuição dos níveis de 

dor, mas a melhora da dor com o treinamento com o método Pilates é maior. A flexibilidade 

não foi determinante no processo de diminuição do quadro álgico. 
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A prática esportiva está diretamente relacionada com diversos fatores que podem provocar 

alterações importantes no rendimento dos atletas. Dentre estes, a literatura aponta os estados 

de humor como um dos possíveis influenciadores em momentos competitivos, tanto de modo 

positivo como negativo. É considerado como algo subjetivo em que nem sempre uma causa é 

identificada, mas que pode afetar os processos cognitivos ao longo do tempo. O objetivo foi 

então verificar os estados de humor de atletas amadores de futebol e futsal em período 

competitivo. Foram analisados 41 atletas, sendo 22 de futsal e 19 de futebol, participantes de 

um campeonato regional envolvendo suas modalidades. A média de idade da amostra foi de 

20 anos e de tempo de prática, de 10 anos. Foi utilizado como instrumento a Escala de Humor 

de Brunel – BRUMS, que consiste em 24 questões fechadas em uma escala do tipo Likert, 

variando de 0 (nada) até 5 (extremamente). Como resultados, foi possível perceber que o 

vigor, que é um fator positivo, predominou com valores mais elevados em ambas 

modalidades em relação aos outros fatores da escala, vistos como negativos, como tensão, 

depressão, raiva, fadiga ou confusão mental. Os valores das médias de vigor no futsal e no 

futebol foram, respectivamente, de 3,14 e 2,89. O vigor pode ser alterado devido a diversos 

fatores, como problemas envolvendo sono, falta de descanso ou recuperação inadequada, por 

isso é uma variável importante de ter bons resultados. O fato deste ter apresentado médias 

maiores em relação aos outros é fundamental, visto que o equilíbrio dos estados de humor tem 

relação direta com a performance da equipe, dependendo muitas vezes de boas estratégias 

cognitivas para sustentar o equilíbrio emocional. Além disso, questões envolvendo a coesão 

do grupo também podem ser dependentes de bons resultados encontrados acerca deste fator. 

Portanto, por meio dos resultados encontradas com esta coleta, percebeu-se que as equipes de 

ambas modalidades apresentaram o vigor se destacando em relação aos outros fatores, 

considerados negativos, apontando assim para facilitação na busca de bons rendimentos no 

período competitivo em questão para ambas equipes, pelo menos no que se diz respeito aos 

estados de humor analisados. 
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A dor lombar crônica idiopática repercute diretamente sobre as atividades de vida diária, 

principalmente nas atividades voluntárias e apresenta como causa alteração no controle motor, 

que leva a instabilidade dos sistemas estabilizadores do tronco, com ênfase no sistema ativo. 

Os movimentos de flexão e extensão do tronco, associados a perturbações externas, como a 

adição de carga extra, pode aumentar o potencial de erro no controle motor, que irá culminar 

em lesão e dor. Avaliar e comparar o recrutamento dos músculos estabilizadores do tronco, 

nos movimentos de flexão e extensão do tronco em mulheres com dor lombar crônica. Foram 

avaliadas 34 mulheres, com idade entre 30 e 59 anos, sedentárias, que foram divididas em 

dois grupos: grupo dor lombar (GDL) e grupo controle (GC). A coleta dos dados foi composta 

por avaliação clínica, avaliação do nível da dor e teste de força dos músculos dorsais para 

determinar a carga externa que cada participante deveria segurar, durante o teste de flexão e 

extensão do tronco. Simultaneamente ao teste, foi realizada a eletromiografia do músculo 

oblíquo interno (OI), músculo multífido lombar (MUL), músculo reto abdominal (RA), 

músculo oblíquo externo (OE) e músculo íliocostal lombar (ICL). Foi utilizada análise de 

variância multivariada e análise de variância com medidas repetidas two-way, com 

significância de 5%. Além disso, foi calculado o tamanho do efeito (d de Cohen) para as 

variáveis dependentes e independentes no GDL e GC. O GDL apresentou recrutamento 

muscular de 13 a 47% maior quando comparado ao GC, no teste sem carga em todos os 

músculos avaliados. Na comparação intergrupos, em todas as cargas, os músculos globais do 

GDL apresentaram tendência de maior ativação, com valores de 30 a 53% maiores, quando 

comparado ao GC, e tamanho de efeito predominantemente alto d>0.80. Na comparação 

intragrupos, os músculos OI, OE, ICL E MUL do GDL apresentaram tendência de 

recrutamento muscular ascendente com o aumento da carga, o contrário foi visto no GC, que 

apresentou aumento da ativação nos músculos ICL e MUL somente. As mulheres com dor 

lombar necessitam de maior ativação muscular para manterem-se estáveis e, em situações 

desafiadoras, como no aumento de carga, fazem uso de estratégias ineficientes, que levam a 

instabilidade do tronco e como consequência lesão e dor. 
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A educação básica vem passando por diversas transformações em seu currículo disciplinar, 

acabando por refletir no aprendizado de crianças e adolescentes em sala de aula. Nos 

deparamos, muitas vezes, principalmente no ensino infantil, com “pular de etapas” 

importantes para o desenvolvimento da criança e seu para o seu processo maturacional. 

Segundo a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, (Lei N° 9.394/96) a que se 

refere a Educação Infantil, na Seção II no Art. 29 a redação dada pela Lei nº 12.796/2013, nos 

diz que “a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança”. 

Ressaltando a importância de seu desenvolvimento psicológico, cognitivo, motor, ajudando 

em seu processo psicomotor e em sua formação social e familiar. A fase pré escolar é 

essencial para que a criança seja estimulada e consiga desenvolver suas habilidades 

cognitivas, motoras e melhorar sua interação com o mundo interior e exterior. O brincar nessa 

fase também é importante, pois a criança exterioriza, através da linguagem e movimentos 

corporais suas emoções iniciando seu processo de socialização com o outro. Ressaltando a 

importância da Psicomotricidade no início da fase escolar da criança, onde favorece seu 

desenvolvimento global, dando segurança e equilíbrio a criança para explorar e exteriorizar 

suas ações nos ambientes em que vive, refletindo em uma vida adulta com melhor interação 

social. O presente trabalho tem como objetivo verificar o nível de conhecimento conceitual de 

professores de Educação Física Escolar em escolas do Ensino Fundamental, Municipais e 

Particulares na cidade de Aguaí-SP. A coleta de dados dar-se-á por meio de aplicação de 

questionários, de forma presencial dívida em dois momentos: a) aplicação de questionário 

socioeconômico e de formação e b) aplicação de questionário de conhecimento conceitual. 

Para o procedimento de análise dos dados, será utilizado o programa Microsoft Excel 2013, 

para relacionar os dados do questionário de formação acadêmica e socioeconômico. E para as 

resoluções da situação problema por meio da Técnica de Análise de Conteúdo Temático, 

categorizados e analisados os dados conforme conhecimentos conceituais destacados nas 

respostas do questionário e posterior analise do conteúdo. Os resultados esperados com este 

trabalho, implicam em destacar a importância de profissionais devidamente capacitados e com 

domínio do conhecimento conceitual para atuação segura e eficiente no ensino infantil.  
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No voleibol a expatriação cresce a cada ano, muito influenciada pelas novas dinâmicas 

econômicas do esporte. Um dos fatores que pode ter impulsionado as expatriações de atletas 

foi a globalização, pois facilitou a troca de país por parte dos atletas. Se tratando de 

expatriação, as mesmas passaram a funcionar como um negócio lucrativo, tanto para o clube, 

quanto para o jogador, proporcionando novas dinâmicas esportivas. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi identificar os fatores que levam o jogador de Voleibol à mudança de equipe e país 

para continuarem a carreira. Para isso, utilizou-se de 68 pessoas (48 atletas e 20 ex-atletas), 

sendo 43 homens e 25 mulheres, com idade média de 27 anos. Os participantes foram 

divididos em 2 grupos de investigação: G1 (Atletas Internacionais) e G2 (Atletas Nacionais). 

Utilizou-se um instrumento, com questões estruturadas, as quais poderiam ter respostas 

abertas ou fechadas, com questões similares aos 2 grupos e algumas questões exclusivas para 

cada grupo. O instrumento foi aplicado de forma eletrônica com o uso da plataforma Google 

Formulários. O mesmo foi avaliado com o uso de TRI (Modelo de Rasch). Após a análise das 

questões frente ao modelo de Rasch, apenas as questões que demonstraram ajuste ao modelo 

foram utilizadas para as análises. As análises dos resultados foram conduzidas via análise 

inferencial (entre grupos e intragrupo). Os resultados demonstraram que boa parte dos atletas 

não estavam atuando em nenhum clube quando saíram para expatriação (p<0 05). Além disso, 

os resultados demonstraram que não houve diferença entre grupos (p>0,05) e que o motivo 

que mais motivou a saída dos atletas para o processo de expatriação, independentemente do 

grupo amostral, foi a busca por melhoria salarial, o que pode ser explicado pelo fato de os 

atletas estarem desempregados e verem na expatriação uma forma de melhorar sua condição 

financeira. Somado a isso, os resultados demonstraram que os atletas não apresentaram medo 

frente a expatriação, em nenhum dos grupos amostrais, demonstrando que a expatriação era 

algo desejado pelos atletas (aspecto de felicidade), já que os atletas de ambos os grupos 

consideraram a expatriação como uma boa oportunidade de melhoria de vida. Pode-se 

concluir, que para os participantes deste estudo o salário foi determinante para aceitar a 

expatriação e que a expatriação é bem vista pelos atletas, principalmente pelo fato dela ter 

relação com uma melhor oportunidade de salário, ou seja, de vida. 
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O Kickboxing é um combate intermitente de alta intensidade, caracterizado por apresentar 

ações de chute e soco com alta potência. Apesar da necessidade de ataques potentes, essa 

modalidade também requer robustez mental para suportar possíveis ataques e/ou manter 

ataques eficazes até o final do combate. A robustez mental é a capacidade de controlar as 

emoções frente às adversidades, ela também inclui a capacidade de resistir ou recusar desistir 

e apresentar resiliência. Partindo desses pressupostos, o presente estudo verificou a relação 

entre a robustez mental e a potência muscular, comparadas entre vencedores e perdedores. 

Para isso, 20 atletas de kickboxing (21±3 anos, 173±7cm e 70±9,5kg), com mais de 5 anos de 

experiência participaram dessa investigação. Todos os atletas foram avaliados pelo 

Questionário de Robustez Mental no Desporto (SMTQ). O SMTQ de 14 itens fornece uma 

medida global de robustez e é dividido em três subclassificações (confiança, constância e 

controle). Para avaliar potência de membros inferiores, utilizou-se o salto vertical 

contramovimento e para avaliar potência de membros superiores o teste de arremesso de 

medicine ball. Para análise estatística, utilizaram-se a correlação de Pearson, para verifica a 

relação entre as variáveis, e o teste t para comparar os grupos independentes, com p≤0,05. As 

correlações entre a potência de membros inferiores e a potência de membros superiores em 

confiança (r=0,87, p≤0,001 e r=0,80, p≤0,001), constância (r=0,84, p≤0,001 e r=0,85, 

p≤0,001) e controle (r=0,67, p≤0,001 e r=0,76, p≤0,001) foram consideradas fortes, 

respectivamente. Foram encontradas diferenças significativas entre Ganhadores versus 

Perdedores em confiança (3,8 ± 0,2 versus 2,8 ± 0,3, p≤0,001), constância (3,6 ± 0,4 versus 

2,6 ± 0,2, p≤0,001) e controle (3,0 ± 0,4 versus 2,3 ± 0,78, p=0,002), sendo que não foram 

observadas diferenças significativas para a potência de membros inferiores e a potência de 

membros superiores.  Esse é o primeiro trabalho sobre robustez mental, realizado com atletas 

de luta. A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que a robustez mental 

apresenta fortes correlações com potência de membros superiores e inferiores, diretamente 

associadas com as ações determinantes para o kickboxing. Porém, quando verificadas as 

diferenças entre perdedores e vencedores, somente as variáveis de robustez mental foram 

capazes de diferenciar ambos os grupos.  
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Considerando a importância da prática regular da atividade física desde tenra idade, o 

ambiente virtual pode representar um importante veículo para a difusão de conteúdos, os 

quais possam estimular as crianças a adotarem hábitos saudáveis, como a prática de corridas 

de rua adaptadas ao público infantil. Entretanto, pouco se conhece sobre o modo como o 

ambiente virtual e as redes sociais, em especial, o Facebook®, divulgam essas práticas. 

Diante desse fato, o objetivo do estudo foi analisar os conteúdos da divulgação de imagens 

sobre a corrida kids, na rede social Facebook®. O estudo, de natureza quali-quantitativa, foi 

desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, realizada em um período de 24 horas, via 

rede social Facebook®, utilizando-se o termo “corrida kids”. Como critério de inclusão, 

foram selecionadas as imagens pertinentes às corridas de rua, obtendo-se, no total, 101 

imagens. Os dados foram analisados descritivamente, por meio da Técnica de Análise de 

Conteúdo, sendo criadas três categorias a priori: Categoria 1: composição das fotos (criança 

como foco principal, anúncios, outros); Categoria 2: ambiente das fotos (rua, 

gramado/campo, pista de atletismo, podium) e Categoria 3: patrocinadores nas fotos. Os 

dados analisados evidenciam que, na categoria 1, 22 imagens têm como foco principal, a 

criança. Os anúncios aparecem em 58 imagens, sendo 29 direcionadas ao público kids, 29 

direcionadas ao público adulto e 11 direcionadas a ambos. Na subcategoria 1, outros, quatro 

imagens remetem a kits infantis, quatro a kits adultos e uma imagem com medalhas. Na 

categoria 2, a rua aparece em 15 imagens; gramado/campo, em dez imagens, pista de 

atletismo em seis imagens, podium, com cinco imagens. Na categoria 3, foram encontradas 

65 imagens. Diante dos resultados, pode-se perceber que a divulgação das corridas kids no 

Facebook® acontece juntamente com as corridas de adulto. Essa divulgação conjunta pode 

estar relacionada ao incentivo à prática, pelo exemplo positivo advindo dos pais, que são 

praticantes, ou mesmo, despertar o interesse das crianças para iniciar um esporte em família. 

As imagens demostraram a preocupação em difundir elementos atrativos para o público 

infantil, sobretudo utilizando cores variadas e objetos que possuam significado para o 

universo da criança. Sugerem-se novos estudos, os quais promovam diferentes olhares sobre 

a utilização das redes sociais como um mecanismo de divulgação da corrida de rua, 

especificamente com o foco no público infantil. 
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Grande parcela dos alunos das universidades brasileiras apresenta, em algum momento de sua 

vivência acadêmica, dúvidas em relação a suas carreiras e evolução profissional. O 

Desenvolvimento Humano é uma preocupação constante dos profissionais atuantes na 

educação, inclusive dos professores e gestores de cursos de Instituições de Ensino Superior. A 

prática do Coaching vem conquistando cada vez mais espaço na sociedade, sejam eles 

espaços em ambientes educacionais e não educacionais. Algumas Instituições já fazem uso 

destes processos para auxílio de seus alunos, permitindo a eles maior consciência de si, de 

seus objetivos, seus talentos, seus pontos de desenvolvimento e dos passos a serem 

percorridos em direção à evolução pessoal e profissional. Assim, o discente é estimulado 

constantemente a buscar seu desenvolvimento, satisfazendo seus valores e suas crenças 

pessoais, alcançando seu florescimento. Com base nesta perspectiva e com o intuito de 

expandir e discutir os estudos em Coaching e sua utilização em processos de desenvolvimento 

pessoal e profissional de alunos de Instituições de Ensino Superior, o presente estudo, de 

natureza qualitativa, encontra-se em desenvolvimento por meio de pesquisa exploratória. Para 

tanto, foi utilizado um questionário como instrumento para a coleta de dados, com questões 

que versam a respeito da percepção de evolução na esfera pessoal e profissional de alunos de 

uma Instituição de Ensino Superior, localizada em município do interior do Estado de São 

Paulo, adquirida durante o processo de Coaching. A amostra intencional foi composta por 45 

alunos que vivenciaram sessões de Coaching realizadas em nove grupos compostos por cinco 

alunos durante um período de seis meses. Os dados são analisados por meio da Técnica de 

Análise de Conteúdo Temático. Os resultados iniciais indicaram maior satisfação em relação à 

evolução pessoal e da carreira profissional dos alunos que tiveram acesso às sessões de 

Coaching, principalmente no que tange ao conhecimento de suas próprias emoções, de sua 

área de atuação profissional e dos caminhos a serem percorridos para alcance de seus 

objetivos e metas de vida e evolução. Mesmo que preliminares, os resultados apontam para a 

eficácia dos processos de Coaching voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional de 

alunos de Instituição de Ensino Superior. Há relevância de novos estudos para aprimoramento 

da temática em questão. 
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Nos dias atuais em todos os meios de comunicação é inegável a preocupação com a qualidade 

de vida da população mundial, visto que a qualidade de vida pode ser definida como 

percepção de conforto, bem-estar ou felicidade na realização de suas atividades físicas, 

intelectuais e psíquicas dentro da realidade que a pessoa está inserida, sendo ela em seu lar, do 

seu trabalho e da comunidade à qual pertence. A expectativa de vida vem sendo aumentada 

nos últimos anos, o envelhecimento populacional é uma consequência natural desse processo, 

assim acarretando mudanças profundas na sociedade, essa transição demográfica gera impacto 

em todos os âmbitos da sociedade principalmente na saúde, portanto é indispensável em que 

existam programas para auxiliar a comunidade nesse processo, para que os idosos se 

mantenham parte atuante na sociedade. Esse trabalho justifica se para a compreensão da 

diferença da qualidade de vida do Litoral e Interior do Estado de São Paulo e atletas da 

Argentina, visto que são ambientes distintos, com culturas e modos diferentes de se viver. 

Identificar e comparar a qualidade de vida de atletas do voleibol adaptado de três regiões 

diferentes. No presente estudo foi utilizado para a obtenção dos dados o questionário 

WHOQOL-BREF onde foram estabelecidos em três grupos, G1 Litoral n (19 indivíduos) e 

idade média (68 anos), frequência semanal (4 vezes) e tempo de pratica na modalidade em 

anos (10 anos), G2 Interior com n (27 indivíduos), idade média (67 anos), frequência semanal 

(3 vezes) e tempo de pratica na modalidade em anos (7 anos),G3 Argentina n (45 indivíduos) 

e idade média (64 anos), frequência semanal (3 vezes) e tempo de pratica na modalidade (5 

anos), todos os grupos de ambos os gêneros. foram encontrados os seguintes resultados, G1 

em relação aos seus domínios 83,13% Físico, 87,03 Psicológico, 84,59% Relações sociais 

82,89% Meio ambiente e para G2 81,24% Físico, 83,78% Psicológico 84,56% Relações 

Sociais e 80,25% Meio Ambiente e para G3 Argentina 82,82% Físico, 84,39% Psicológico 

81,04% Relações Sociais e 76,81 Meio Ambiente. Com os respectivos resultados encontrados 

na presente pesquisa nota se uma superioridade nos Scores de G1 Litoral, principalmente nos 

domínios psicológico e meio ambiente comparados assim com G2 Interior e G3 Argentina 

sendo que, tal grupo obteve um menor escore em relação ao seu meio ambiente. Sugere-se 

estudos mais aprofundados referentes ao tema.   
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No Futebol atual, temos em evidência uma grande discussão em relação as decisões da 

arbitragem e como elas podem interferir no resultado final de uma partida e, 

consequentemente, num campeonato. Os atletas do futebol universitário, longe de todo o 

investimento de grandes ligas, podem sofrer com árbitros despreparados e até com 

conhecimento limitado das regras do jogo. A partir disto, podemos levar em conta que estes 

erros podem afetar o resultado de uma partida e alterar os aspectos psicológicos dos 

jogadores. A realização desta pesquisa baseia-se pela necessidade de melhor compreensão 

acerca dos aspectos que envolvem a arbitragem e o jogador de futebol. Esta pesquisa possui 

como objetivo principal analisar como as decisões dos árbitros podem interferir 

psicologicamente atletas de futebol universitário. Foi elaborado um questionário por meio de 

uma ferramenta de pesquisa da internet, o Google drive, onde foram desenvolvidas 8 questões 

para analisar o perfil do público entrevistado (idade, sexo, números de partida por ano), 

questões voltadas às decisões dos árbitros nos jogos e o reflexo delas no desempenho do 

atleta, no coletivo e até do treinador. Com um grupo de 12 jogadores do sexo masculino, entre 

20 e 26 anos, chegamos ao resultado que 100% dos entrevistados se depararam com erros de 

arbitragem em seus jogos, sejam erros para ambos os lados (83,3%), a favor de sua equipe 

(8,3%) ou contra (8,3%). Em relação ao erro influenciar no placar do jogo, apenas 16,7% 

disseram que não houve a influência direta no resultado da partida, enquanto que o erro 

influenciou no desempenho individual e coletivo da equipe em 91,7% das respostas. Em 

relação a reação individual dos atletas, foi constatado que, considerando a amostra total, 8,3% 

relataram felicidade com o erro, 16,7% tristeza, 75% sentiram-se nervosos, 58,3% com raiva e 

16,7% reagiram de forma indiferente. Por meio dos resultados obtidos, concluímos que todo 

jogador já passou por problemas de arbitragem, mas também se nota a falta de preparo destes 

atletas em relação a sua concentração na partida, pois os mesmos trouxeram que as decisões 

dos árbitros interferiram diretamente no seu desempenho. Levando em conta que na visão do 

atleta, ele foi prejudicado com a decisão do árbitro, não quer dizer que houve um erro da 

arbitragem. O atleta, e até mesmo seu treinador, devem estar preparados para estes problemas, 

pois o árbitro de futebol, como qualquer ser humano, também erra. 
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Atletas de futebol precisam estar adaptados aos mais diversos tipos de demandas que podem 

surgir para que evitem oscilações no rendimento esportivo, que podem ser muito prejudiciais 

para a carreira. Nos últimos anos, com a imersão cada vez mais representativa das pessoas em 

redes sociais online, é possível com que novas demandas possam ser originadas e causem 

problemas aos mesmos, como aumento do estresse devido a conflitos online com torcedores 

ou jornalistas. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar atletas profissionais de 

diferentes níveis quanto ao envolvimento com redes sociais online e o nível de estresse 

ocasionado. Participaram da pesquisa 35 atletas profissionais de futebol, participantes do 

Campeonato Paulista, em suas duas principais divisões. Os atletas responderam um 

questionário fechado e foram divididos em dois níveis: elite competitiva (19 atletas) e elite de 

sucesso (16 atletas), de acordo com a classificação elaborada por Swann, Moran e Piggott 

(2015), sendo a segunda com maior expertise. A média de idade da elite competitiva (EC) foi 

de 24 anos, enquanto a elite de sucesso (ES) foi de 26 anos. Já quanto ao tempo de prática, a 

EC apresentou média de 7 anos e a ES 10,5 anos.  Analisando o envolvimento, por sua vez, 

enquanto a EC acessa todos os dias, na ES, 87,5% acessam todos os dias, enquanto os outros 

acessam entre 5 e 6 dias por semana. Já com relação a problemas ocorridos envolvendo 

torcedores ou jornalistas, encontrou-se uma taxa de ocorrência de 47,3% na EC e 43,75% na 

ES. Finalizando os resultados, o nível de estresse relacionado a estes problemas ocorridos foi 

de média 3 na EC e 2 na ES, considerando uma escala Likert de cinco pontos, variando de 1 a 

5. Com isso, é possível perceber que ambos os grupos possuem um envolvimento muito 

elevado com as redes sociais online, sendo que praticamente metade dos atletas dos dois 

grupos já tiveram problemas decorrentes desta utilização, com destaque numérico um pouco 

mais elevado para EC. No mesmo sentido, encontrou-se que houve estresse por parte dos 

atletas relacionados ao problema, com valores mais elevados na elite competitiva, mas 

destacando que ambos valores precisam de atenção, de acordo com a literatura. Portanto, foi 

constatado que há um forte envolvimento dos atletas com esse ambiente online e que 

problemas neste podem elevar o nível de estresse, fato este que precisa de atenção, 

principalmente em atletas com menor expertise. 
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No Brasil, as líderes(ou animadoras) de torcida, comumente chamada de cheerleaders 

aparecem de forma modesta no cenário esportivo em relação ao esporte em países como 

Estados Unidos e alguns outros no continente europeu. Mesmo que não originado na cultura 

brasileira, esta prática tem ganhado mais adeptos no Brasil, principalmente nas universidades. 

Como exemplo, temos os times da UNESP, que a cada ano ganham mais grupos em novos 

campi, além do Torneio Anual Interunesp. O interesse dessa pesquisa é compreender o perfil 

dos participantes e aspectos psicológicos desta prática corporal. O objetivo se divide em 

indagações devido a atuação e contato dos autores com a modalidade, buscando em linhas 

gerais (1) destacar aspectos relacionados ao conflito de gêneros e preconceitos com relação 

aos integrantes das equipes de cheerleading da Unesp e (2) discorrer a respeito dos aspectos 

psicológicos, motivacionais e atitudinais dentro das equipes estudadas. O presente estudo se 

caracteriza por uma pesquisa quanti-qualitativa, que consistiu de formulário aplicado em 55 

participantes (13 times de cheerleading da UNESP), sendo realizado via internet (Ferramenta 

GOOGLE Docs). Abordamos desde frequência de treinos, numero de integrantes e gênero dos 

mesmos, até questões sociais como: a visão da universidade e o preconceito de outros 

estudantes quanto à prática da modalidade, dentre outros. Em relação ao gênero, foi analisado 

que o feminino era grande maioria, com 85.5% dos questionários apresentados, contra 12.5% 

do gênero masculino. Algumas perguntas foram direcionadas ao perfil dos 

treinadores(as)/líderes e suas características. Como características positivas surgiram 

respostas replicadas como: “CRIATIVO”; “DEDICADO”; “COMPROMETIDO”; 

“PACIENTE”. Já em relação as negativas muitos entrevistados citaram características como : 

“GROSSO”; “AUTORITÁRIO”; “FALTA PULSO FIRME”; “DESORGANIZAÇÃO”. 

Também foram notórios os aspectos ligados ao possível preconceito que os integrantes 

sofriam, na questão: “Você sofre algum tipo de preconceito por fazer parte da equipe de 

cheerleading da sua universidade?”. 36.4% dos respondentes afirmam que sim, destacando 

nas respostas as seguintes frases: “COMENTAM QUE SOMOS AS "PUTAS"(SIC) DA 

FACULDADE”; “LIDER DE TORCIDA É TUDO VAGABUNDA(SIC)”. “MENINOS NÃO 

DEVEM PARTICIPAR DISSO"; “POR SER HOMEM, ESCUTEI COMENTÁRIOS 

INAPROPRIADOS”. Nas declarações observadas, nota-se que o preconceito em relação às 

praticas que envolvem o corpo, ainda pautados nos modelos de corpo imposto pela mídia e 

pela sociedade, existe e pode desmotivar futuros e atuais praticantes. É necessário 

desconstruir estes preconceitos e criar espaços de discussão e respeito à diversidade e aos 

diferentes tipos de práticas corporais, que não os tradicionais de nossa cultura. 
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A autoeficácia refere-se à avaliação que a pessoa faz de sua capacidade de realizar 

determinada tarefa. Em Psicologia do Esporte e do Exercício Físico, enfatiza-se a necessidade 

de desenvolver boas intervenções. Entretanto, antes de intervir é necessário avaliar. Para isso, 

é preciso ter instrumentos psicológicos de avaliação devidamente validados. Considerando 

que há poucos estudos psicométricos voltados para bailarinos, esse estudo objetivou verificar 

as evidências de validade da Escala de Autoeficácia para Bailarinos, via Teoria de Resposta 

ao Item. O estudo seguiu todos os princípios éticos de pesquisa, sendo aprovado por um 

Comitê de Ética, além de todos os responsáveis pelos participantes assinarem ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, após serem informados sobre a pesquisa. Foram avaliados 

410 bailarinos, com idade entre 10 e 19 anos (M = 15,35; DP = 3,36), que dançavam em 

média 7,6 anos (DP = 3,32). Aplicou-se a Escala de Autoeficácia para Bailarinos, composta 

inicialmente por 15 itens, em que os participantes deviam assinalar de 0% a 100% o quanto se 

consideravam capazes de realizar determinadas atividades. Metade delas refere-se a práticas 

físicas da modalidade de dança, como habilidade para girar e saltar, e a outra metade, a 

práticas psicológicas, como habilidade para controlar o nervosismo e se concentrar no palco. 

Utilizou-se o software Winsteps para rodar o Modelo Rasch por Rating Scale Model da 

Teoria de Resposta ao Item, verificando os índices de ajuste (Infit e Outfit, com valores entre 

0,5 e 1,5) e a dificuldade dos itens. Os resultados demonstraram que apenas um item (i15 – 

habilidade para imaginar mentalmente a coreografia antes de entrar no palco) não se 

apresentou ajustado ao modelo, devido, provavelmente, ao uso pouco frequente do treino de 

imaginação como preparação mental. Foi então, sugerida a sua exclusão da versão final do 

instrumento. Os itens que apresentaram menor dificuldade foram i6 “habilidade para realizar 

coreografias que exijam agilidade” e i11 “habilidade para decorar coreografia”, ou seja, não 

são necessários níveis altos de autoeficácia para os bailarinos endossarem esses itens. Já os 

itens que apresentaram maior dificuldade foram i2 (habilidade para girar” e i13 “habilidade 

para controlar o nervosismo”. Também foi possível traçar uma tabela normativa com os 

escores Rasch. Conclui-se que a escala apresentou evidências de validade para sua estrutura, 

com dois fatores – Autoeficácia Física e Autoeficácia Psicológica, necessitando apenas 

excluir um item. Pode, assim, ser aplicada nessa população.  

 

Palavras-chave: autoeficácia; dança; avaliação psicológica; psicologia do esporte; 

psicometria. 
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O desenvolvimento da antecipação de tarefas e afazeres relacionados a algum esporte, pode 

acarretar num processo mais evidente de especialização esportiva precoce, a qual passou a ser 

um tema muito discutido e estudado na psicologia esportiva e demais áreas que envolvam 

aspectos físicos e maturacionais do indivíduo, pois seus impactos podem ser notados por meio 

de malefícios causados desde a iniciação esportiva, já que é sabido que níveis de cobranças 

excessivos e exorbitantes na dedicação ao esporte (provavelmente encorajados por seus 

familiares e profissionais) podem causar altos índices de desgaste no indivíduo, ampliando a 

possibilidade de ocorrer o abandono da prática esportiva. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

verificar a forma com que os familiares podem influenciar no processo de especialização 

esportiva precoce de atletas. Paralelamente a isso, constatar se tal fato possui relação com a 

iniciação da prática esportiva pelo atleta. Foi realizado um estudo de caso que se enquadra em 

uma das possibilidades da pesquisa qualitativa, obtendo as informações necessárias para a 

realização da pesquisa. O recurso utilizado para tal, fundamenta-se em uma entrevista 

composta por 10 perguntas abertas acerca da temática. O atleta investigado é integrante de 

uma equipe de handebol profissional da cidade de São Carlos/SP. Notamos que na visão do 

atleta, ele não possui suporte familiar adequado, além de julgar importante o papel do 

psicólogo do esporte mesmo não tendo acesso a este profissional. Constatamos também que o 

atleta não foi influenciado por sua família na escolha da modalidade, mesmo seus pais 

preferindo o futebol (pela popularidade nacional). O atleta relatou achar benéfico o fato dos 

pais escolherem a modalidade que será praticada pelos filhos, pois estes conhecem melhor tal 

indivíduo. Entretanto, esta opinião contraria alguns estudos da literatura estudada, sugerindo 

que o atleta deve ser responsável por selecionar o esporte que praticará. Outro fator de 

destaque implica no fato do atleta ser considerado de alto rendimento, contudo o mesmo não 

vê futuro em sua modalidade, julgando-a desvalorizada no país. Portanto, constatamos que a 

família pode influenciar na especialização esportiva precoce, porém neste estudo a mesma não 

aconteceu. Além disso, notamos que o atleta em questão julga benéfica a escolha da 

modalidade feita pelos familiares, mas as ações de seus familiares não influenciaram na 

escolha de sua modalidade, possuindo total autonomia para escolher o que praticaria.  
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Ao longo do tempo a Psicologia tem aprofundado o estudo da personalidade, existem alguns 

instrumentos que visam á avaliação deste construto, um deles é a Bateria Fatorial da 

Personalidade (BFP) baseada na teoria Big Five, que consiste em cinco grandes fatores entre 

eles Extroversão, Abertura, Neuroticismo, Socialização e Realização. Já a Escala de Humor 

de Brunel – BRUMS foi elaborada com o intuito de medir o estado de humor de adultos e 

adolescentes. A escala contém 24 indicadores de humor que mensuram seis índices raiva, 

fadiga, vigor, confusão, depressão e tensão. Na Psicologia do Esporte o voleibol tem ganhado 

destaque por ser considerado um esporte dinâmico e complexo, uma das posições que 

constitui uma equipe de voleibol é o ponteiro, ou atacante de ponta, que geralmente são 

responsáveis pela recepção e passe. Objetivou-se neste estudo relacionar a BRUMS e a BFP 

dos ponteiros de uma equipe masculina de voleibol Sub 21 da região do Alto Tietê. 

Participaram quatro atletas da equipe com idade entre 19 e 20 anos, que iremos referir neste 

estudo como P1, P2, P3 e P4. A aplicação dos instrumentos ocorreu durante o semestre letivo 

no Serviço-Escola de Psicologia da Universidade da mesma região. Os resultados encontrados 

foram heterogêneos, portanto os atletas P1, P2 e P3 apresentam índice baixo na Depressão 

que indica um humor não deprimido e índice alto no Vigor que aponta estados de animação e 

energia. Já no índice Raiva os atletas P2, P3 e P4 apresentaram índice baixo, o que expressa 

pouco sentimento de hostilidade. A partir dos resultados foi observado que o atleta P1, 

apresentou o índice de raiva acima do esperado o que pode ser caracterizado por sentimentos 

de irritação e antipatia em relação aos outros quando relacionado à faceta de Instabilidade 

Emocional da BFP (N2=80) que equivale a indivíduos que tendem a ser irritáveis, com 

grandes variações de humor e apresentam dificuldades em controlar sentimentos negativos. Já 

no fator Depressão o atleta P4 apresentou índice acima da média o que aponta para humor 

deprimido, desvalorização, dificuldade em adaptação e autoimagem negativa quando 

vinculado à faceta de Vulnerabilidade da BFP (N1=75) refere-se à baixa autoestima, tendendo 

a ser inseguro, dependente, vivenciando o sofrimento emocional de maneira intensa. Conclui-

se que os resultados não apresentaram variações significativas, embora dois índices 

encontravam-se acima do esperado para atletas de alto rendimento em início de campeonato.  
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Para ampliar a pesquisa além das diferenças entre atletas profissionais e iniciantes, alguns 

estudiosos sugeriram a adoção de uma abordagem de desempenho especializado, onde os 

atletas de alto desempenho são comparados entre eles (e não com novatos), afim de descobrir 

os mecanismos subjacentes das experiências de desempenho máximo (WILIIAMS; 

ERICSSON, 2005). Neste contexto, o objetivo desse estudo foi explorar a ligação entre os 

marcadores fisiológicos periféricos e o desempenho na tarefa de putting do golfe. O estudo 

experimental (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012) teve como participantes nove 

golfistas juvenis altamente qualificados (M = 15,38; DP = 1,41), com aproximadamente seis 

anos de experiência no esporte (M = 6,75; DP = 2,25) e competindo na primeira divisão 

nacional. A tarefa consistiu em realizar cem ensaios nas distâncias de 2,13 ou 3,66 metros em 

laboratório e condições contextuais controladas. As variáveis independentes incluíram 

condutibilidade da pele, frequência cardíaca, taxa de respiração e tempo de preparação (ou 

seja, tempo antes de bater a bola). O sistema de biofeedback Nexus-10 foi utilizado para 

registrar as variáveis psicofisiológicas, o instrumento é considerado o melhor em estudos 

acadêmicos; A medida out come era uma variável de desempenho dicotômica (ou seja, putt 

realizado com sucesso, ou putt perdido). A regressão logística ordinal binária foi aplicada aos 

dados até obter o modelo parcimonioso mais simples. Como resultados, o único fator 

significativo que mostrou predizer o desempenho foi o tempo de preparação (OR = 1,26; p = 

0,01), sendo o modelo geral significativo e representando 7% da variância. Esses resultados 

sugerem que as variáveis psicofisiológicas não podem diferenciar golfistas juvenis de alto 

desempenho, semelhantes ao modelo IZOF (HANIN, 2007). Nossos achados também 

sugerem que, à medida que o tempo de preparação aumenta, a probabilidade de acerto 

também aumenta. É provável que os golfistas de alto desempenho se envolvam em 

planejamento estratégico em vez de reinvestir a atenção antes do putting. Os profissionais 

devem encorajar os golfistas a pensarem alto (ARSAL; ECCLES; ERICSSON, 2016) durante 

a prática para descobrir se eles estão envolvidos em planejamento estratégico ou 

reinvestimento de atenção, adaptando as interações para ajudar a melhorar a situação, 

evitando assim o bloqueio sob pressão. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento humano; tecnologias; golfe; psicofisiologia; pico de 

performance. 
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O presente artigo foi uma iniciativa de pesquisa realizada no Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Psicologia do Esporte – LEPESPE. Tal laboratório é ligado ao Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias e tem como foco a produção, a 

análise e a intervenção de tecnologias nas dimensões de adaptabilidade ambiental do ser 

humano, as quais ocorrem em diversos campos, a saber: cultural, educacional, esportivo, da 

reabilitação, do lazer e do trabalho. Buscou-se, por meio de uma pesquisa qualitativa, 

compreender a possível relação entre a prática dos jogos eletrônicos com estresse e 

agressividade, ou seja, entender se a rotina dos jogadores, sejam esses cyberatletas, ou não, 

podia de alguma maneira ser compreendida como agente estressora, bem como se os 

ambientes onde ocorrem os jogos virtuais influenciavam em atitudes agressivas que, por sua 

vez, poderiam desencadear num mal-estar emocional como estresse, raiva, desconcentração, 

agressividade, tristeza, ansiedade (durante/pós-partidas eletrônicas). Assim, a partir da 

necessidade de pesquisar o tema acima exposto, optou-se pelo método da pesquisa 

bibliográfica para se ter noção do andamento dos estudos nesse campo, além de agregar valor 

científico ao trabalho; outra metodologia incorporada ao trabalho foi a netnografia visando a 

desterritorialização, o rompimento de fronteiras geográfica pela facilidade viabilizada pela 

internet de transpor o mundo físico pela virtualidade. Então, valeu-se da plataforma 

tecnológica Google Formulários de modo a agregar um questionário com 19 perguntas 

fechadas para serem enviadas aos entrevistados e a partir daí obter um panorama sobre os 

questionamentos ocorridos durante as inquirições. Essas investigações estavam conectadas 

aos sentimentos dos jogadores, num ensaio para a compreensão se o ambiente dos jogos 

virtuais (sejam esses jogos de competição eletrônicas, ou não) causavam estresse relacionado 

a alguma forma de agressão (psicológica e/ou física) e, portanto, algum desconforto psíquico. 

Desse modo, o foco aqui está em principalmente compreender se as agressões afetaram de 

alguma forma os jogadores no modo de agir fora do jogo e como eles se sentiram. 

Finalizando, por meio da análise de conteúdo, considera-se que o ambiente de jogos  virtuais 

podem ser causadores de estresse e sentimentos como raiva, desconcentração e ansiedade 

durante a prática (esportiva/ou não), entretanto após o término dos jogos virtuais e saída do 

ambiente utilizado para jogar, os praticantes afirmam em grande parte (77%) que as agressões 

não afetaram no cotidiano externo, já uma pequena parcela (10%) afirmou afetar o 

relacionamento, (6%) os estudos, o restante (7%) dividiram-se em família, tempo e trabalho. 
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A percepção de competência para a saúde é um conceito associado ao controle e à eficácia. A 

Perceived Health Competence Scale (PHCS) foi proposta para avaliar a percepção de 

capacidade dos indivíduos para lidar com a própria saúde. A relação entre exercício físico e 

percepção de saúde tem sido investiga principalmente em populações clínicas, contudo, pouco 

se sabe dessa relação em população não clínica. verificar o impacto do exercício físico na 

percepção de competência para saúde (“Expectativa de Alcançar Resultados” e “Competência 

nos Comportamentos”) de estudantes universitários brasileiros e portugueses. Participaram 

960 estudantes (442 brasileiros, 518 portugueses) de instituições de ensino superior. A versão 

em português da PHCS foi aplicada. A análise fatorial confirmatória foi utilizada para avaliar 

a qualidade do ajustamento da PHCS para a amostra. Utilizou-se os índices razão de qui-

quadrado pelos graus de liberdade (χ2/gl), Comparative Fit Index (CFI), Goodness of Fit 

Index (GFI) e Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) com seus respectivos 

valores de referência (χ2/gl≤5,0, CFI e GFI≥0,90, RMSEA≤0,10). Em cada país, os estudantes 

foram divididos em praticantes e não praticantes de exercício físico. Um modelo estrutural 

para cada país foi confeccionado sendo os fatores da PHCS as variáveis dependentes e o 

exercício físico a independente. As trajetórias do modelo causal foram consideradas 

significativas se p<0,05. A invariância transnacional foi avaliada utilizando análise 

multigrupos (Δχ2). A média de idade dos estudantes foi de 21,1 (DP=3,6) anos sendo 63,0% 

do sexo feminino. Entre os estudantes brasileiros 47,1% relataram praticar exercício físico e 

entre os portugueses 60,6%. A PHCS apresentou adequado ajustamento tanto para amostra 

brasileira (χ2/gl=4,49, CFI=0,95, GFI=0,95, RMSEA=0,09) quanto portuguesa (χ2/gl=4,51, 

CFI=0,95, GFI=0,96, RMSEA=0,08). Observou-se impacto significativo (p<0,001) do 

exercício físico tanto na “Expectativa de Alcançar Resultados em Saúde” quanto na 

“Competência nos Comportamentos em Saúde” dos estudantes brasileiros e portugueses. Em 

ambos os países, os estudantes que praticam exercício físico se percebem competentes nos 

seus comportamentos para gerir a própria saúde, mas se sentem com menor expectativa de 

alcançar os resultados desejados em saúde. Verificou-se invariância transnacional forte da 

PHCS (Δχ²: (6)=7,11, p=0,311; β(2)=0,39, p=0,82; Cov(1)=0,22, p=0,641). Estudantes 

brasileiros e portugueses que praticam exercícios físicos apresentaram percepção de 

competência para saúde significativa. Esses achados revelam que o exercício físico pode ser 

um aspecto relevante nos comportamentos relacionados à saúde. Assim, sugere-se que essa 

prática deve ser investigada e/ou incluída em programas de atenção à saúde. 
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Sabe-se hoje que os benefícios da atividade física regular são diversos - desde a prevenção de 

uma doença arterial coronariana até o bem-estar mental. A Organização Mundial da Saúde, 

considera uma pessoa ativa quando a mesma pratica três vezes semanais uma atividade física 

(duração mínima de 30 minutos). Mediante a observação do mercado fitness mundial, a 

preferência pela prática de atividade física com supervisão personalizada (Personal Trainer), 

tem se mostrado através da literatura, mais eficaz no acompanhamento de indivíduos que 

procuram uma prática regular de exercícios físicos com maior segurança e individualidade. 

(PINA et al., 2014). Porém, surgem questionamentos relacionados ao que motiva um 

indivíduo a procurar um profissional para atendê-lo de maneira individual e personalizada. a 

presente pesquisa possui como objetivo entender quais são os fatores mais relevantes que 

levam indivíduos a preferirem o atendimento com um Personal Trainer para a prática de 

atividade física. Por meio da pesquisa qualitativa, este estudo utilizou como ferramenta para 

coletar informações, um questionário com cinco perguntas diretas elaboradas mediante a 

temática em questão. A amostra foi composta por 28 indivíduos com idade entre 25 e 70 anos, 

residentes na cidade de Rio Claro/SP (alunos de uma clínica de atividade física da cidade). os 

entrevistados em questão demonstraram grande abertura para expor experiências particulares 

com o atendimento de um Personal Trainer. Dos participantes, 54% têm preferência pelo 

serviço por conta da comodidade e segurança que o profissional lhes oferece, confirmando 

assim o que a literatura vem trazendo. Outros 36% dos participantes afirmaram que a estética 

e saúde são fatores que levam a procura por um profissional capacitado na área, assim como 

um nutricionista ou médico. E 10% dos entrevistados responderam ambos os motivos. 

Também foram levantados alguns motivos pelos quais o indivíduo poderia deixar de utilizar o 

serviço de Personal Trainer. Dos entrevistados, alguns não souberam responder essa questão, 

porém aqueles que responderam, elencaram o lado financeiro e a falta de tempo como um 

possível corte desse serviço. Com essas informações, percebemos o avanço na tendência pelo 

treinamento personalizado, encarando os fatores de relacionamento e confiança com o cliente 

de suma importância. Assim, como mostrado na pesquisa, a comodidade em ter um 

profissional para atendê-lo exclusivamente está como maior fator presente.  
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O futebol americano (FA) é um esporte coletivo de invasão que é uma variação do rúgbi e do 

futebol europeu, com diferentes regras e formas de jogo. Esse esporte se baseia na velocidade, 

na agilidade, na força bruta e na capacidade tática de seus jogadores. O FA possui 

características que o enquadram como um Jogo Esportivo Coletivo (JEC) e como um Esporte 

de Invasão. É um esporte muito interessante que cada vez mais vem conquistando seu espaço 

na cultura corporal brasileira e a iniciação para sua prática já vem acontecendo em nosso país. 

Duas opções que existem para essa iniciação, são através das aulas de Educação Física (EF) 

na escola e de iniciativas de equipes de FA, em diversos contextos. Porém pode haver 

diferenças na motivação para o ensino desse esporte entre professores de EF escolar e 

treinadores de equipes. Essa motivação é fundamental para que os resultados sejam 

satisfatórios, sendo assim esse estudo tem como objetivo analisar essas diferenças 

motivacionais entre professores e treinadores na aplicação do FA. Para isso, foram 

entrevistados 06 professores de EF escolar em 06 escolas e 06 treinadores de 06 equipes de 

FA, no interior do estado de São Paulo com perguntas referentes a esse esporte e sua 

iniciação, aspectos psicológicos e motivacionais. Ao analisar os resultados obtidos nas 

entrevistas, podemos observar que os treinadores das equipes possuem motivação maior em 

relação aos professores de EF escolar para o ensino do FA. Isso ocorre devido a uma 

proximidade, afeição e interesse muito maior dos treinadores com o FA em relação aos 

professores de EF regular; ao pouco conhecimento desses professores sobre esse esporte, que 

ainda não é muito divulgado no Brasil e também ao pouco espaço que esse esporte possui na 

Educação Física Escolar. Para que os professores sintam-se mais motivados para ensinar FA, 

é necessário que eles tenham mais conhecimento sobre FA, para que possam aumentar seu 

interesse nesse esporte, pois aumentando o interesse, aumenta a motivação. Também é 

necessário que esse esporte tenha mais espaço na EF Escolar, para que os professores possam 

realizar a iniciação do FA e as escolas devem oferecer uma estrutura adequada para a 

realização da prática e promoção de esportes não tradicionais em formato de vivências em 

contexto escolar e ambientes diversificados de divulgação. 
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Com influência em todas as esferas de funcionamento individual, o estresse assume papel de 

destaque na rotina “maçante” do ser humano contemporâneo. Exigência por melhor 

desempenho em menor tempo e altas cargas de trabalho, consequente falta de tempo para 

família, amigos e lazer, surgem como potencializadores deste fenômeno. Normalmente 

relacionado a mal-estar e obstáculo ao desempenho de diversas tarefas, pode ser visto como 

uma função evolutiva do ser humano, já que em si, é comportamento selecionado de 

adaptação natural ao deixar o corpo em estado de alerta. É possível observar no contexto 

esportivo diversos cenários potenciais para agentes estressores. Portanto, torna-se de 

fundamental importância à compreensão deste elemento nas atividades regulares do atleta, a 

fim de observar como cada um reage e esta situação própria do alto rendimento. O trabalho 

justifica-se na necessidade de buscar alternativa para gestão deste fenômeno, em contrapartida 

ao que muito se ouve e na busca por uma “cura”. Neste sentido, a pesquisa teve por objetivo 

observar a realidade de um clube de futebol de última divisão de regional, a fim de auxiliar na 

gestão de estresse dos envolvidos em fase final e decisiva do campeonato. Participaram das 

atividades 27 atletas, dois dirigentes, técnico, auxiliar técnico e um fisioterapeuta, dentro da 

proposta qualitativa longitudinal em dez semanas, onde a equipe transdisciplinar acompanhou 

os atletas em suas atividades diárias e realizou encontros psicológicos semanais, bem como 

conversas pessoais dentro de proposta participante e metodologia pesquisa-ação. Como 

resultados, pode-se discutir questões relacionadas a estresse e gestão deste dentro de cada 

individualidade dos participantes e do grupo. Avaliou-se os principais eventos e foram 

traçadas estratégias em conjunto. Os principais pontos destacados foram comunicação, 

materiais disponíveis, organização das atividades diárias e falta de comprometimento por 

parte de alguns. Pode-se observar que a partir das atuações pontuais e ressignificações de 

algumas questões individuais, o grupo sentiu-se acolhido e autoconfiante, o que auxiliou na 

conquista dos resultados necessários para atingir o objetivo final da equipe, o aceso de 

divisão. A presente pesquisa, apesar de suas limitações, tais quais atuar apenas a curto/médio 

prazo e iniciar-se já em atividade competitiva, mostrou sua validade e necessidade de maior 

aprofundamento tanto em atuações neste sentido quanto em pesquisas, visto ser uma questão 

recorrente que, quando devidamente compreendida, pode impulsionar o atingir de objetivos 

ao invés de os prejudicar.  
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A qualidade de vida é um conceito utilizado para definir as percepções dos indivíduos sobre 

muitos contextos da vida. A Organização Mundial de Saúde propôs o World Health 

Organization Quality of Life Questionnaire–Bref (WHOQOL-bref) para avaliar a qualidade 

de vida dos indivíduos considerando os fatores Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio 

Ambiente. A literatura tem sugerido uma relação significativa entre realização de exercícios 

físicos e qualidade de vida. verificar o impacto do exercício físico na qualidade de vida de 

estudantes universitários segundo o sexo. Participaram 367 universitários (219 mulheres, 148 

homens) de diferentes cursos de graduação da Universidade Estadual Paulista (UNESP, 

Araraquara). A versão em português do WHOQOL-bref foi preenchida pelos estudantes. 

Realizou-se análise fatorial confirmatória para avaliar a qualidade do ajustamento do 

WHOQoL-bref para cada sexo. Os índices razão de qui-quadrado pelos graus de liberdade 

(χ2/gl), Comparative Fit Index (CFI), Goodness of Fit Index (GFI) e Root Mean Square Error 

of Approximation (RMSEA) foram utilizados. O ajustamento foi considerado adequado 

quando χ2/gl≤2,0, CFI e GFI≥0,9, RMSEA≤0,08. Os estudantes foram divididos em dois 

grupos, praticantes e não praticantes de exercícios físicos. Um modelo estrutural para cada 

sexo foi confeccionado sendo os fatores do WHOQoL-bref utilizados como variáveis 

dependentes e o exercício físico como independente. Os modelos foram avaliados pelos 

índices de ajustamento do modelo de medida e pela significância das trajetórias do modelo 

hipoteticamente causal adotando-se nível de significância de 5%. Para as estudantes do sexo 

feminino a média de idade foi de 20,67 (DP=2,44) anos e 61,2% relaram não praticar 

exercício físico. Para os homens a média de idade foi de 20,59 (DP=2,88) anos e 58,8% 

relataram praticar exercício físico. O WHOQoL-bref apresentou adequado ajustamento tanto 

para as mulheres (χ2/gl=1,9, CFI=0,9, GFI=0,9, RMSEA=0,07) quanto para os homens 

(χ2/gl=1,6, CFI=0,9, GFI=0,9, RMSEA=0,06). No modelo masculino observou-se que o 

exercício físico impactou significativamente nos fatores Físico (p=0,04), Psicológico 

(p=0,001) e Relações Sociais (p=0,003) sendo a qualidade de vida significativamente maior 

entre os praticantes de exercícios. No modelo feminino não houve impacto significativo do 

exercício físico na qualidade de vida das estudantes. A realização de exercícios físicos 

impactou significativamente apenas na qualidade de vida dos estudantes do sexo masculino 

sugerindo que esse aspecto é importante para essa população. Sugere-se investigação dos 

motivos relacionados à ausência de relação observada entre prática de exercício físico e 

qualidade de vida entre as mulheres.  
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Com a nova dinâmica social do mundo, é possível perceber que estas mudanças interferem 

também no comportamento e nas relações das crianças no ambiente escolar, onde a falta de 

aceitação do “diferente” e é permeado pela violência, que na maioria das vezes é assolado 

pela extrema vulnerabilidade social.  Em situações como esta, é possível defrontar-se com 

inúmeros fatores de riscos capazes de comprometer a integridade física e mental de crianças, 

adolescentes e também dos professores. Contribuindo negativamente no desenvolvimento das 

potencialidades destes indivíduos, principalmente a que se refere a percepção de si e do 

ambiente em que se vive. O estudo contou com a participação de 25 crianças, de ambos os 

sexos, do ensino fundamental da Rede Pública Municipal da cidade de Mogi-Guaçu. Sendo 

16 meninos e 9 meninas participantes do projeto AICA (Atendimento  Integral  a  Crianças  e  

ao  Adolescente),  que  acontece  no período   contrario   das   aulas   regulares.  Estes   alunos 

estão   incluídos   na   categoria   de vulnerabilidade  social  e  integram  a  comunidade  de  

risco,  em  situação  vulnerável  de  acordo com  o  Centro  de  Referência  de  Assistência  

Social  (CRAS) por se  encontrarem dentro  dos critérios  de  inclusão  e  exclusão. Para coleta 

de dados foram utilizados o método qualitativo e autoscópia, através  de  um  corpus 

materializado  no  elemento  linguístico escrito  oral  associado  à  imagem e  a  coleta 

realizada através de filmagens. E os dados analisados por meio da Técnica de Análise de 

Conteúdo Temático. Os resultados da pesquisa apontaram comportamentos positivos após a 

realização de quatro semanas de atividades recreativas, sendo uma hora e quarenta por semana 

incluindo sessões de autoscopia, atividades  cooperativas e sessões de discussão.  As crianças 

apresentaram mudanças significativas em seu comportamento após as sessões, mostrando 

melhoras na interação após a segunda sessão das atividades recreativas , bem como nas 

reuniões realizadas com o grupo. Foi possível perceber que as atividades recreativas 

despertaram no grupo certa consciência sobre a colaboração para atingir os objetivos propostos 

e ainda, o despertar para a importância da ajuda mútua para se atingir tal resultado. Mesmo se 

tratando de quatro sessões pode-se notar ainda no decorrer destas, melhoras sobre a percepção 

do ambiente e pequenas reflexões de si e sobre o outro como coadjuvante em todas as etapas. 

Confirmando a hipótese inicial que as atividades cooperativas na educação física escolar 

podem auxiliar na promoção da autonomia, cidadania, além de promover sentimento de 

pertença trazendo a valoração do grupo. 
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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). Este constructo já foi aplicado em diferentes públicos, entre eles o 

público infantil, em contextos educacionais e também da área da Saúde e Educação Física 

(EF). Já foi demonstrado que existe uma relação relevante entre o senso de autoeficácia e o 

desempenho escolar em crianças em fase escolar (MEDEIROS et al.; 2002). Sendo assim, 

alguma intervenção 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 

os jogos e brincadeiras, além de outras práticas corporais. Ao participar 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. O objetivo geral do presente 

estudo é investigar a contribuição da prática de jogos e brincadeiras na constituição da 

autoeficácia de crianças de 7 a 10 anos. Teremos um “Grupo Experimental” (G1), no qual os 

alunos deverão responder o roteiro de avaliação de autoeficácia, enquanto os pais responderão 

à “Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter”, depois serão submetidos às práticas de 

jogos e brincadeiras três vezes por semana, durante oito semanas. Ao final dessas oitos 

semanas, novamente eles deverão responder o roteiro de avaliação de autoeficácia, da mesma 

forma que os pais responderão à “Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter”. Outro 

grupo, o “Grupo Controle” (G2), consiste de alunos que deverão responder o roteiro de 

avaliação de autoeficácia, enquanto os pais responderão à “Escala Comportamental Infantil 

A2 de Rutter”, e após oito semanas, deverão responder novamente. Espera-se verificar a 

relação entre motivação, engajamento e desempenho dos escolares com os fatores 

relacionados à autoeficácia e assim propor estratégias didático-pedagógicas para incrementar 

a participação e o interesse dos alunos nas aulas de EF escolar. 
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A atividade física é um excelente estimulador para nossos estados de ânimo. Estudos recentes 

apontam que qualquer tipo de atividade física, seja de pouco, de médio ou de alto impacto é 

uma forte alavanca para que os níveis de estado de ânimo sejam potencializados 

(MACHADO, 2013; PRESOTO, 2015). A facilidade em exercitar-se facilita a adoção desta 

prática sadia, sem preocupações maiores com espaços físicos, roupas ou aparelhagens. Assim 

definido, a adoção das atividades físicas gerais é uma prática que vem sendo cada vez mais 

difundida entre os profissionais da saúde e da saúde mental, chegando a ser prescrita como 

uma das propostas de estabilização e equilíbrio humoral (TAVARES, 2017). Diante disto, 

esta pesquisa qualitativa adotou um questionário aplicado por meio do GOOGLE Drive, em 

350 adultos, entre 25 e 40 anos, ambos os sexos, na cidade de Sorocaba, em que se investiga a 

adesão, manutenção e efeitos da atividade física no estado de ânimo. Dentre as respostas 

obtidas, 75% da mostra declara que pratica atividades físicas gerais (andar, pedalar, dançar, 

correr, alongar-se) ao menos quatro dias da semana, por trinta até cinquenta minutos. Destes 

participantes, 83% deles eram inativos e adotaram a atividade física geral por recomendação 

médica ou psicológica; 62% deles usam de recomendações de profissionais da Educação 

Física e 58% do total de sujeitos não adotava sugestões destes profissionais por entenderem 

que eles apenas trabalhariam com corpos sarados. O bem estar e a alegria foram a grande 

mudança encontrada, seguidos do controle e manejo da ansiedade e da vergonha em se 

exercitar. Quando praticada individualmente, as atividades físicas gerais possibilitaram que 

pessoas se envolvessem para trocar experiências e gruparem-se para praticarem as atividades 

em conjunto. Assim, podemos concluir que a atividade física geral tem um poder de envolver 

as pessoas, de incentiva-las, e funciona como uma espécie de alavanca que impulsiona os 

praticantes a chegarem onde desejam, sem uso de uma indução medicamentosa, o grande 

mote da questão. Outra conclusão é que o fato de estimular uma melhora na qualidade de vida 

proporciona uma atitude positiva e motivante no local em que estes participantes trabalham e 

convivem, contagiando o contexto em questão, conforme dados da literatura estudada. 
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As tecnologias, especialmente as novas mídias sociais, proporcionam diversas alterações em 

nossas vidas. Sendo que muitas podem ser vistas de maneira positiva e outras de maneira 

negativa. Isso não tem distinção no ambiente esportivo, porém devemos ter atenção pois, se a 

relação: novas mídias sociais x esporte for malconduzidas, pode acarretar em diminuição de 

desempenho. Desta forma, este trabalho teve como objetivo verificar as relações entre as 

novas mídias e o ambiente esportivo, buscando compreender como isso acontece na visão de 

atletas e comissão técnica. Participaram deste estudo 211 atletas de 10 equipes, além de 9 

membros de comissões técnicas. A média de idade dos atletas é de 18 anos (± 0,97) e tempo 

de prática médio de 9 anos (± 3,27) e os membros de comissões técnicas eram técnicos, 

auxiliares e preparadores físicos. Como instrumentos, foi utilizado com os atletas um 

questionário com 4 perguntas abertas e com os técnicos foi realizada uma entrevista 

estruturada com 4 perguntas semelhantes às dos atletas e as respostas foram transcritas 

posteriormente. Para a análise dos dados foi utilizado a análise de conteúdo, onde as respostas 

foram categorizadas. Os resultados sugerem que as novas tecnologias estão modificando o 

ambiente esportivo, sendo que cada atleta teve essa percepção de uma maneira, positiva ou 

negativa. A maior parte dos atletas e membros da comissão indicam que as redes sociais 

trouxeram modificações positivas em suas vidas, sendo que os dois grupos concordam que os 

aparelhos celulares prejudicam a concentração e a atenção em momentos importantes da 

competição. A retirada dos aparelhos eletrônicos em períodos competitivos é algo apontado 

como negativo pelos atletas, que indicam que isso pode ter um efeito negativo. Entretanto, a 

maioria dos membros da comissão técnica entrevistados enxerga essa situação como normal e 

correta, pois auxilia na manutenção da concentração na partida. Os aparelhos eletrônicos 

parecem facilitar a adaptação em diferentes cidades, principalmente nos conhecimentos sobre 

a cidade. Notamos então que as novas mídias sociais trouxeram modificações no ambiente 

esportivo e as mesmas podem ter efeito positivo ou negativo como foi visto anteriormente. 

Assim, devemos estar atentos no cuidado do manejo de tais questões, analisando juntamente 

com a equipe a melhor maneira de se proceder, e não apenas replicando procedimentos 

anteriores utilizados.  
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A humanidade se encontra envolvida em grandes acontecimentos, mas em uma posição muito 

mais estabelecida, encontramos o futebol. Dessa maneira, existem grandes chances de que a 

prática esportiva seja vinculada ou acarrete outros traços da cultura da humanidade, por 

influenciar e ser envolvida por quase toda a população do mundo. O atleta que passa os dias 

dedicando-se ao treinamento, chegando à exaustão, que quebra barreiras e luta por recordes, 

está se engrandecendo, tornando-se algo mais do que humano. Tanto futebol como religião 

buscam um degrau mais alto que esse no qual nos encontramos. Desta forma, este estudo 

busca abranger os dois temas e correlacioná-los, já que são dois importantes fenômenos 

socioculturais presentes no dia-a-dia do ser humano. A relevância pode ser encontrada 

nitidamente na causa social por serem fenômenos que movem multidões, principalmente por 

envolver o futebol, que é o hobby de muitos, e tudo aquilo que atrai ou explica certa causa 

dentro desse contexto, tornando-se questionável e procurado pela sociedade que é 

influenciada por esse meio. O presente estudo tem como objetivo investigar como a religião 

influencia nos atletas de futebol e as relações que os dois fenômenos possuem entre si, 

partindo do pressuposto de que existem relações e interferências. Este estudo possui caráter 

qualitativo, de natureza descritiva e características netnográficas, utilizando como instrumento 

de pesquisa um questionário online, aplicado via Google Drive®, com perguntas fechadas 

(múltipla escolha e caixa de seleção). Adotou-se como método a utilização da pesquisa de um 

grupo de amostra, onde o estudo de campo reuniu uma amostra de 14 atletas do time de 

futebol de campo da Unesp/RC. Foi encontrado, que a religião, de certo modo, interfere na 

prática esportiva, onde 78% dos atletas geralmente realizam atos de fé antes e durante a 

partida que disputam e 35% dos esportistas costumam ir à igreja, poucas vezes, para pedir por 

bons resultados. Os dois fenômenos sociais são importantes na vida da maior parte dos atletas, 

sendo assim, os mesmos não separam ambos e os deixam interferir-se, de modo em que a 

religião influencia o futebol. Constando que os atletas costumam pedir mais por bons 

resultados antes de suas partidas e agradecer menos após o término da partida. Assim, 

consideramos que os comportamentos dos atletas no meio esportivo são tendenciosos à sua 

religião.   
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A importância de priorizar o ensino de iniciação esportiva dentre as séries iniciais escolares, 

traz a discussão do esporte na escola, sua contextualização curricular e cultural, bem como 

suas especificidades e possibilidades educacionais. Foi escolhida a modalidade do 

basquetebol, dentre as possibilidades dos Jogos Esportivos Coletivos (JECs). Há que se 

destacar também que a pesquisa está no contexto da Psicologia Aplicada ao Esporte e 

Exercício, além da Pedagogia do Esporte, tão aplicado neste assunto, ao abordarmos Iniciação 

Esportiva, Especialização Precoce, Atitudes e Processos Motivacionais no âmbito da iniciação 

esportiva. Temos que levar em consideração acima de tudo a faixa etária que está sendo 

trabalhada e adaptar atividades práticas e exercícios de acordo com a capacidade e dificuldade 

de cada envolvido, considerando além dos aspectos puramente fisiológicos, ou seja, 

considerando as questões afetivas, emocionais e socioculturais. O intuito é oferecer uma 

prática sistematizada, planejada e orientada dos JECs, especificamente o Basquetebol, na vida 

das crianças em período escolar do ensino fundamental I. Assim, seria ensinado não só a 

pratica da modalidade, mas também questões procedimentais/atitudinais, entender o que fez 

estas crianças dedicarem seu tempo para aprenderem o basquetebol e terem essa modalidade 

como escolha de prática corporal e esportiva. Desta forma, o projeto visa desenvolver o 

protagonismo juvenil e também compreender os processos de motivação para as atividades 

esportivas, processos atitudinais e valores educacionais que possam surgir das propostas 

destas atividades. Os sujeitos participantes serão crianças de 7 a 11 anos de idade. Propomos 

inicialmente uma turma mista (M/F) de 40-45 alunos, num período de 6 meses. Na 

metodologia, buscaremos não a especialização precoce apenas na modalidade sugerida, mas 

sim a oportunidade das crianças vivenciarem diferentes tipos de jogos, mini-jogos e atividades 

complementares. Os pré-desportivos relacionados à modalidade e que permitam que os 

participantes, além de aprenderem as habilidades específicas do basquetebol, entenderão 

também as lógicas internas do jogo também serão enfatizados. A proposta é que o indivíduo 

aprenda jogando e participando, não apenas aprender para depois conseguir jogar e participar 

da equipe. Os métodos trabalhados darão suporte aos participantes para resolverem situações 

e demandas do jogo pelo método situacional ou simulações de jogo. É levado em 

consideração o "jogo possível" como uma possibilidade de ensinar os JECs, propiciando aos 

alunos o conhecimento e a aprendizagem dos fundamentos básicos das modalidades coletivas, 

considerando seus valores e também aprendendo de acordo com suas possibilidades. Almeja-

se a motivação por parte dos alunos ou praticantes, para que os mesmos adquiram interesse e 

possam usufruir a prática desportiva, para melhor qualidade de vida e valores educativos e 

sociais.  

 

Palavras-Chave: Basquetebol, Iniciação Esportiva, Ensino-aprendizagem, aspectos 

psicológicos, pedagogia do esporte. 
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As novas mídias digitais geraram transformações em diversos espaços sociais, 

proporcionando benefícios e malefícios de acordo com a frequente presença e utilização 

desses fatores. No esporte, os atletas passaram a contar com aparatos tecnológicos que são 

capazes de interferir em aspectos como o rendimento esportivo, mesmo que de maneira 

indireta, afetando fatores nem sempre visíveis aos olhos dos profissionais que ali trabalham 

(treinadores, comissões técnicas, dentre outros), necessitando de auxílio de demais 

especialistas da área, como psicólogos do esporte. Desta forma, com a intensa presença das 

novas mídias digitais no contexto esportivo, esta pesquisa buscou compreender quais 

alterações emocionais ocorrem nos esportistas quando colocados diante dessas ferramentas. 

Tal estudo caracteriza-se por ser quali-quantitativo, apresentando caráter descritivo. A 

amostra foi composta por 160 atletas juvenis, com idade média de 19,02 anos (± 0,73). 

Utilizou-se um questionário como instrumento, sendo a análise de dados realizada por meio 

da análise de conteúdo. Foram ressaltados por 65% dos esportistas, pontos referentes a 

interferências consideradas positivas ao rendimento, sendo os aspectos mais citados: 

autoconfiança (38%), orgulho (27%), alegria (22%) e motivação (13%). O restante da amostra 

(35%) destacou alterações julgadas por eles como negativas, sendo: vergonha (37%), 

insegurança/medo (30%), tristeza (14%), estresse (13%) e ansiedade (6%). Evidentemente, 

todos esses fatores são necessários para o bom rendimento durante a prática esportiva, basta 

ser realizado um trabalho que consiga manejar adequadamente tais aspectos. Além disso, 40% 

dos atletas indicou que as novas mídias digitais ora contribuem e ora prejudicam a 

performance esportiva, somado a 30% que relata sentir indiferença quanto a presença dessas 

novas mídias, além de 22% sugerir possível aumento e manutenção da motivação e foco. Por 

fim, 8% coloca que as novas mídias digitais auxiliam na busca pela resolução de problemas. 

Sendo assim, é evidente que a psicologia do esporte deve abordar a área das novas 

tecnologias, buscando com que os atletas não venham a possuir danos ao desempenho 

esportivo, posto que as novas mídias digitais são capazes de interferir diretamente no contexto 

do esporte. Também é válido que sejam traçadas estratégias visando corroborar com o 

desenvolvimento dos atletas, buscando equilíbrio entre os fatores que sofrem interferências 

devido à presença das novas mídias digitais. 

 

Palavras-chave: Novas Mídias Digitais; Psicologia do Esporte; Estados Emocionais; 

Desenvolvimento Humano e Tecnologias. 
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O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, decorrente principalmente do 

declínio das taxas de mortalidade e fertilidade, essa transição demográfica ocorrida na 

população vem acompanhada por mudanças epidemiológicas, onde que se encontra uma 

maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, levando a uma menor qualidade de 

vida dos mesmos, nesse sentido a atividade física entra como um importante meio de combate 

a essa situação, promovendo a saúde ao longo da vida, influenciando o envelhecimento de 

maneira positiva e a melhor percepção da qualidade de vida em que contempla aspectos 

multifatoriais das facetas físicas, psicológicas, sociais e ambientais e que segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida está ligada a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, contexto cultural e sistema de valores nos quais ele vive, em 

relação aos seus objetivos, expectativas, categorias e preocupações. Justificativa: Esse 

trabalho justifica-se pela necessidade de maior entendimento sobre a diferença de qualidade 

de vida dos idosos residentes no litoral com os idosos residentes no interior do estado de São 

Paulo, bem como, ampliação da produção acadêmica envolvendo tal temática. Objetivos: 

Avaliar  a qualidade de vida entre idosos residentes no litoral e interior do estado de São 

Paulo e comparar os resultados entre os dois grupos. Métodos: No presente estudo foi 

utilizado para a obtenção dos dados o questionário WHOQOL-BREF em dois grupos G1 

Interior com n (27 indivíduos), idade média (67 anos), frequência semanal (3 vezes) e tempo 

de pratica na modalidade em anos (7 anos) de ambos os gêneros; G2 Litoral n (19 indivíduos) 

e idade média (68 anos), frequência semanal (4 vezes) e tempo de pratica na modalidade em 

anos (10 anos) praticantes da modalidade de voleibol adaptado. Foram encontrados os 

seguintes scores separados por domínios sendo eles para G1 81,24% Físico, 83,78% 

Psicológico, 84,56% Relações Sociais e 80,25% Meio Ambiente e para G2 83,13% Físico, 

87,03% Psicológico, 84,59% Relações Sociais e 82,89% Meio Ambiente. Concluímos que G2 

obteve um melhor resultado em relação a G1 em todos os domínios, sendo que o fator 

psicológico apresentou uma maior  diferença comparado aos outros domínios demonstrando 

uma superioridade em frequência semanal e o tempo de prática podendo estes serem fatores 

que proporcionam uma melhor qualidade de vida. Sugere-se estudos mais aprofundados 

referentes ao tema. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Litoral-Interior; Idosos; Vôlei Adaptado. 
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O voleibol é um esporte de alto rendimento e exige dos atletas perfeição na execução de suas 

habilidades, este fato pode acarretar em problemas psicológicos e físicos nos atletas. Portanto, 

torna-se imprescindível identificar as demandas, ou seja, fatos que afetam direta ou 

indiretamente o indivíduo, e trabalhá-los de maneira individual ou grupal. Objetivou-se 

levantar as demandas individuais frequentes de 13 atletas de uma equipe de voleibol 

masculino sub 21 da região do Alto Tietê. Foram feitos seis atendimentos individuais para 

onze atletas e sete para dois, isto porque, um atleta recebeu a devolutiva de um teste 

psicológico e o outro solicitou o atendimento extra. No total foram constadas 111 demandas e 

a partir da coleta de dados, estas foram divididas em 16 categorias, sendo: Rotina exaustiva 

(15,32%), divergência nos comandos dados pelo técnico e auxiliar técnico (14,41%), sem 

demanda (10,81%) e outros (10,81%), falta de comunicação (7,21%), conflito de relação 

interpessoal com outro atleta (7,21%), saudade da família (7,21%), saída do auxiliar (6,31%), 

dificuldade de adaptação (4,50%), dispersão dos atletas nos treinos (2,70%), insatisfação do 

seu rendimento nos treinos (2,70%), conflito de relação interpessoal com a comissão técnica 

(2,70%), dificuldade de lidar com cobrança (2,70%), sensação de pressão (1,80 %), falta de 

concentração (1,80%), dores (1,80%). Na categoria “outros” foram consideradas as demandas 

que apareceram apenas uma vez, como por exemplo: frustração por conta de uma lesão, falta 

de apoio da mãe, dificuldade da execução da posição exercida e excesso de cobrança, 

esquecimento constante, falta de confiança entre os atletas, excesso de cobrança.  Conclui-se 

que o atendimento individual foi satisfatório para a coleta de demandas da equipe, além de ser 

um suporte adequado para os atletas. Era esperado que a demanda “Rotina exaustiva” fosse 

apresentada devido ao fato de que todos os atletas vieram de categorias infanto-juvenis em 

que possuem um treino por dia e na categoria adulto serem mais de dois treinos além da 

preparação física. Todas as demandas levantadas foram trabalhadas em um grupo realizado 

após a finalização dos atendimentos individuais, os atletas que trouxeram demandas de caráter 

pessoal, quando apresentaram desejo, tiveram atendimentos extras pra a solução do problema 

apresentado. 

 

Palavras-chave: Alto rendimento; Atendimentos individuais; Atendimentos grupais.  
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Quando se fala de voleibol dois fundamentos logo se destacam por possuírem um valor 

incontestável para os treinadores, a defesa e a recepção. Nesses fundamentos, o líbero é 

especialista. Cada posição de jogo exige habilidades específicas e destes o esperado é uma 

boa capacidade de antecipação, movimentação e disposição. Para um funcionamento coeso e 

que almeje um bom resultado, uma equipe deve considerar os fatores fisiológicos, 

psicológicos e motores dos atletas. A personalidade se desvela nesse cenário como um dos 

fatores psicológicos que aponta elementos que podem atuar desde a seleção da modalidade até 

na interação atleta-modalidade. Essa interação é permeada por sentimentos que se manifestam 

com intensidade e duração variadas, essa variação compreende-se como estados, que nesse 

estudo trata-se de estados de humor. Aferir esses estados de humor se faz necessário dada a 

relevância que os fatores psicológicos possuem principalmente no alto rendimento, onde 

situações de cobrança por resultados, alta pressão são corriqueiras. Alterações neste perfil de 

estado de humor podem indicar um déficit no rendimento, influenciando suas habilidades 

motoras e também cognitivas. Neste trabalho objetivou-se analisar os fatores de personalidade 

e estado de humor de líberos de uma equipe de voleibol da região do Alto Tietê. Para esta 

pesquisa foram avaliados dois líberos com idade de 18 e 20 anos do sexo masculino. Os 

instrumentos utilizados foram a Bateria Fatorial de Personalidade (BFP), que se propõe a 

desenvolver uma avaliação da personalidade a partir do modelo dos Cinco Grandes Fatores e 

a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), que compreende o perfil de humor a partir de seis 

fatores: tensão, depressão, raiva, fadiga, confusão mental e vigor, contendo 24 indicadores de 

humor mensuráveis em uma escala Likert de cinco pontos. Nos resultados, ambos os líberos 

apresentaram escores altos nas facetas Pró-sociabilidade e Ponderação da BFP, sugerindo que 

estes dispõem de uma avaliação cuidadosa das consequências de suas ações, evitando 

situações de risco e mantendo uma postura franca com os demais sem pressioná-los. Estes 

escores corroboram com os escores baixos nos fatores Raiva e Confusão mental da BRUMS, 

que compreendem os sentimentos de hostilidade, antipatia e incerteza, instabilidade no 

controle de emoções e atenção. Conclui-se que alguns traços de personalidade podem 

relacionar-se com estados de humor, porém é necessário que haja mais estudos a fim de 

avaliar com mais precisão esta influência e sua relação com determinadas posições.  

 

Palavras chave: Psicologia do esporte; Humor; Personalidade. 
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Lidar com as adversidades talvez seja um dos desafios mais importantes na vida dos seres 

humanos, pois não existem receitas prontas ou manuais capazes de ensinar a enfrentar 

determinadas situações. As experiências dolorosas podem acarretar uma série de emoções 

associadas a sentimentos de tristeza, melancolia e profundo pesar. O luto não está relacionado 

somente ao rompimento de vínculos afetivos em casos de morte de entes queridos, mas 

também a perda de objetos de valor sentimental, animais de estimação, falências empresariais, 

a não concretização de um sonho muito almejado e, também, no esporte. Assim como na vida, 

o esporte é permeado de situações adversas nas quais o atleta muitas vezes não apresentam 

preparação emocional para tais enfrentamentos. Destaca-se um caso ocorrido recentemente no 

Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, na cidade da Hungria, onde atletas chineses 

choravam copiosamente pela perda da medalha de ouro. Não aceitar a derrota em 

determinadas situações pode levar o indivíduo a sentimentos de inadequação, desvalia, culpa, 

ressentimento, raiva, inconformidade, medo de repetir o mesmo resultado em situações 

semelhantes devido à negação da situação vivida e, na maioria das vezes,  intolerância à 

frustração. Lidar com a dor de uma derrota, como no caso dos chineses, que vivem em 

sistemas de treinamento extremamente rígidos e não desconhecidos, pode resultar na 

depressão, devido à tensão extrema sofrida, seja de técnicos, confederações, patrocínios, 

família, entre outros. Em casos como estes, a inexperiência de vida, aliada a pouca idade, 

poderá determinar o tempo de luto do atleta devido à fase de negação da situação vivida. 

Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva identificar o processo de aceitação e elaboração do 

luto e sua contribuição na retomada das atividades no esporte, após o possível trauma. A 

amostra intencional encontra-se composta por trinta atletas de alto rendimento, das mais 

diversas modalidades esportivas e, atuantes no Estado de São Paulo. Trata-se de um estudo de 

natureza qualitativa, em desenvolvimento por meio de pesquisa exploratória, utilizando 

entrevista semiestruturada por meio de redes sociais, como instrumento de coleta de dados. Os 

dados estão sendo analisados sob a perspectiva da Técnica de Análise de Conteúdo Temático. 

Como resultados preliminares, pode-se indicar uma certa resistência por parte dos atletas em 

lidar com situações de frustração no que tange, na maioria das vezes, a questões pessoais de 

vida. Portanto, percebem-se sentimentos de inadequação, desmotivação, baixa autoestima, 

inconformidade, fracasso, e em alguns casos, o abandono do esporte. 

 

Palavras-chave: luto; esporte; alto rendimento. 
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A mentalização tem sido muito utilizada e apresenta sucesso em diversos contextos, sendo a 

área esportiva atualmente uma das que mais documenta a utilização da mesma. É adotada por 

treinadores, psicólogos e demais profissionais da equipe, cada um com seu método, sempre 

buscando e garantindo uma melhor performance do atleta. A mentalização conta com diversos 

métodos, podendo ser aplicada em diferentes situações ou momentos oportunos. Consiste 

basicamente na criação ou recriação de uma experiência da mente como uma forma de 

simulação semelhante a uma experiência sensorial real. A literatura aponta a sua utilização 

como diretamente relacionada com a melhora no desempenho de determinada equipe ou 

atleta, de acordo com três tipos de evidencia: os relatos empíricos, estudos de caso e 

experiências esportivas. Porém, na maioria dos estudos sobre a aplicação de suas técnicas, a 

melhora não pode ser atribuída somente a mentalização de forma isolada, deve ser relacionada 

como uma ferramenta de auxílio para a melhoria da performance. O presente trabalho 

justifica-se na necessidade de ampliar a proposta de pesquisa transdisciplinar a respeito dessa 

ferramenta, bem como atuar em um esporte que vem crescendo entre os adeptos de 

musculação, hoje esporte mais praticado do país, que é o Powerlifting. A intervenção proposta 

teve como principal objetivo, e não único, a melhoria da performance, salientando a 

importância de manter a consciência sobre o trabalho conjunto, de modo a envolver treinador, 

família, ambiente e, obviamente, o atleta em específico. Participaram da pesquisa quatro 

atletas do sexo masculino, iniciantes em powerlifting, entre 18-25 anos. A metodologia 

utilizada pautou-se no entendimento longitudinal por oito semanas e análise quali-

quantitativa, com observações a partir de aplicação de questionários de mentalização e 

acompanhamento do grupo nos treinamentos físicos e em competição. Como resultados, foi 

observado melhora significativa quanto à visualização, sendo esta relatada como inversamente 

proporcional à ansiedade negativa e pensamentos limitantes. Em competição, todos os atletas 

relataram o trabalho de mentalização como auxiliar na concentração e sentimento de vivência 

anterior da situação a ser realizada, obtendo resultados superiores as melhores marcas 

pessoais em treinamento (variando de 3 a 11%). Consideramos o trabalho transdisciplinar da 

Educação Física e Psicologia como fundamental para o resultado obtido, visto que 

performance competitiva exige muito além da potencialidade muscular. Apesar das limitações 

da pesquisa, tais quais público reduzido e acompanhamento apenas a curto/médio prazo, 

pode-se dizer que o trabalho cumpriu sua expectativa e merece maiores estudos e aplicação. 

 

Palavras-chave: estados emocionais; psicologia do esporte; desenvolvimento humano e 

tecnologias; levantamentos básicos; educação física. 
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O RE-AIM (Reach, efficacy, adoption, Implementation, Maintenence) é uma ferramenta de 

avaliação do impacto das intervenções na saúde pública, a nível individual e organizacional. 

Composto por cinco dimensões, sendo o alcance (R) e efetividade (E) medidas do nível 

individual da avaliação. O ambiente escolar é favorável para o fomento de práticas de saúde, 

devido seu caráter cultural e formativo, cabendo desenvolver ações com metas realistas e 

efetivas na promoção da saúde do escolar. O estudo buscou descrever a avaliação de alcance 

do programa de promoção da atividade física “Escola em Ação”, utilizando o modelo RE-

AIM. O alcance e representatividade dos participantes do programa foram medidos pelo total 

de escolas e alunos elegíveis. Adotamos como critérios: escolas de ensino integral da rede 

pública de Presidente Prudente e alunos matriculados nos 6⁰  e 7⁰  anos do Ensino 

Fundamental, cujo os pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A taxa 

de participação foi analisada pela razão percentual entre o número de escolares que 

concordaram em participar e o número de matriculados. Foi verificado o custo global da fase 

de recrutamento pela quantificação dos gastos com as ações: divulgação do projeto e 

consentimento para participação na pesquisa. Métodos qualitativos foram empregados para 

ampliar a compreensão sobre o objeto de estudo (mapeamento colaborativo e entrevista). 

Participaram 587 alunos matriculados em 2017, representando uma taxa de participação de 

63,37% (n=372). O custo total com as estratégias de recrutamento foi de R$ 491,80, 

representando R$ 1,38 por participante. As vias públicas (n=54); quadras e campos de futebol 

(n=19) e a própria residência (n=11) foram os locais citados para prática de atividade física. 

Os ambientes menos citados foram academias (n=3), associações de lazer privadas (n=6), 

centros de convivência (n=8) e a escola (n=8). Observou-se que as brincadeiras tradicionais 

ainda são as preferidas pelos adolescentes (futebol, pega-pega, queimada e “betis”). Em 

contrapartida, os professores destacaram o uso do celular na escola: “fazem uma fileirinha no 

corredor mexendo no celular”, “Às vezes estão jogando com o colega do lado dele, mas nem 

olham um para a cara do outro, só no celular”. Nota-se que o alcance do programa foi 

positivo, utilizando-se de estratégias de baixo custo para recrutamento. As preferências de 

atividades físicas dos participantes foram jogos e brincadeiras, contudo os ambientes para a 

prática relatados não eram apropriados, porém mais acessíveis para esta população.  

 

Palavras-chave: Avaliação em Saúde; Saúde do Adolescente; Atividade Física; Saúde 
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A revolução da prática esportiva teve início nas escolas inglesas no século XIX. Esta 

revolução teve grande influência para transformar a prática do esporte à maneira que temos 

hoje. O esporte deixa de ser um lazer, uma forma de aprender, transmitir e aplicar a 

moralidade na vida cotidiana; tornando-se um ambiente de disputa, modificando os valores 

morais e éticos dos praticantes e pessoas envolvidas neste meio. O esporte passa a ser uma 

mercadoria, geradora de lucro, e, portanto, um meio favorável às transgressões com o fim de 

alcançar os resultados e metas para alcançar o novo objetivo: manutenção do negócio pela 

vitória. Ainda assim, a ética e a moral fazem parte deste “mundo”.  Quando conceituamos 

ética falamos dos princípios e valores para a convivência entre indivíduos. O conceito de 

moral, por sua vez, é individual, e a base para o comportamento do sujeito, considerado 

isoladamente. Ações contraditórias podem ser vistas em uma mesma pessoa, já que existe 

hierarquização de valores periféricos e valores centrais. Então, mesmo tendo ética, o sujeito 

pode não ter a ação moral, já que o resultado pode ser contrário à sua satisfação. O objetivo 

deste trabalho foi identificar e compreender a moralidade no Jiu-Jitsu com foco nas 

transgressões e compreender se o contexto esportivo promove o desengajamento moral dos 

atletas.  Para isso, foi adotado como procedimento metodológico uma pesquisa quantitativa 

com questionário fechado e avaliação com estatística descritiva. Para coleta de dados foi 

aplicado o Questionário de Atitudes no Esporte (QAE-23) em 14 sujeitos do sexo masculino 

que participaram ou participam de competições de Jiu-Jitsu. Os resultados mostram que os 

atletas tendem a obter maior média no fator empenho (23,3), seguido do fator convenção 

(22,6). Assim, conclui-se que em um esporte de contato que permite ao atleta utilizar meios 

físicos, verbais e comportamentais não verbais para alcançar vantagem competitiva, não 

promove, em sua cultura, o incentivo a usar de transgressões para obter a vitória, ou seja, 

meta esperada. Portanto mesmo sendo o objetivo de qualquer atleta em competição ser o 

melhor, não há desengajamento moral com a finalidade de conquista a qualquer custo. 
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Quais características são essenciais para um bom desenvolvimento e performance de um 

atleta, seja ele profissional, amador ou iniciante? Normalmente é considerada como primeiro 

fator e de maior importância, o bom desenvolvimento das capacidades físicas do indivíduo, 

sendo estas; a Resistência, Força, Velocidade, Agilidade e Flexibilidade. Como segundo fator 

é considerada as habilidades técnicas quanto táticas, que variam de modalidade a modalidade, 

tanto coletivas como individuais. E por último, muitas vezes sendo esquecida, tanto por 

clubes, dirigente e técnicos, é a capacidade psicológica, por sua vez, está diretamente 

relacionado com diversos fatores oriundo de relações externas, assim sendo, de maneira direta 

ou indireta. Podemos citar como exemplo para essa relação indivíduo e influência externa; a 

Torcida, Arbitragem, Ambiente, Clima, entre outros. Por conta desses fatores e a falta de 

importância dada ao aspecto psicológico dos atletas, o presente estudo buscou analisar como o 

meio externo influência os atletas 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 Formulários), com a participação de 35 atletas e ex-atletas universitários, 

apresentando 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 relacionadas aos atletas e seu desenvolvimento nas competições, além de 

analisar se os entrevistados já consideraram abandonar a prática esportiva por conta desses 

fatores externos. Por meio da análise dos dados, foi possível a constatação de que 80% dos 

entrevistados relataram que já foram influenciados por interferências externas, sendo que 50% 

destes, já consideraram interromper a prática devido a esses fatores. Este é um número 

relativamente expressivo ao relacionarmos as consequências que a inatividade física leva para 

a sociedade e seu bem-estar, tanto físico quanto psicológico e social. Esses números podem 

ser justificados pela maneira que a psicologia do esporte está sendo negligenciada dentro dos 

clubes e instituições esportivas, já que esta capacidade é a principal responsável por manter o 

indivíduo equilibrado para a execução do desporto, manejando e adequando os estados 

psicológicos, gerando a auto regulação do atleta. 
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Durante a competição, por exemplo, os atletas devem dar conta de um alto nível de estresse e 

ansiedade (fatores psicológicos), o que significa preocupação para todos envolvidos com o 

atleta, durante a competição, haja vista que isso pode interferir nos resultados do atleta. A 

ansiedade é um dos fatores presentes na competição, independentemente do nível de 

desempenho e habilidade do atleta e de sua idade. A ansiedade, enquanto fundamentação 

teórica, pode-se classificá-la em: ansiedade de traço e ansiedade de estado. A ansiedade-

estado é um estado momentâneo, que sofre muitas alterações. Já a ansiedade-traço representa 

a disposição da personalidade de modo que quase permanente, ou seja, fator pertencente à 

personalidade. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é analisar a ansiedade pré-

competitiva em nadadores de águas abertas (provas de natação realizadas em rios, represas e 

mares). Para isso, o estudo contou com a participação voluntária de 109 pessoas com idade 

entre 10 e 46 anos de idade, de ambos os sexos e de diferentes equipes, todos participantes de 

competições de águas abertas. Todos os participantes responderam a um questionário, 

mediante autorização dos responsáveis (os menores de idade) ou por própria autorização, 

através do termo de consentimento, livre e esclarecido (TCLE). O questionário adotado foi o 

CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventarry-2), traduzido para língua portuguesa. O 

questionário foi desenvolvido, tendo as respostas para as questões, uma escala de 4 pontos 

(Pouco=1, Muito=4). O teste contém 27 itens, distribuídos por 3 sub-escalas, com 9 itens 

cada: a) ansiedade somática; b) ansiedade cognitiva; c) autoconfiança. Os "scores" de cada 

escala ou dimensão são obtidos somando os valores atribuídos em cada um dos respectivos 

itens. A pontuação mínima para cada escala é 9 e a máxima é 36. Todos os participantes 

responderam ao questionário, no local de competição, entre 2 horas e 30 minutos antes da 

prova que participariam. De acordo com a análise descritiva, os resultados apresentam os 

seguintes valores: a ansiedade somática se apresenta baixa (16±3,69), assim como a ansiedade 

cognitiva (14± 3,62) e que a autoconfiança se apresenta média (20±3,18), quando analisados 

todos os participantes num único grupo amostral. De acordo com os resultados, mesmo que 

preliminares e exploratórios, permitem concluir que possivelmente existe, nos participantes, 

níveis de autoconfiança maiores que os de ansiedade, o que pode contribuir para o 

desempenho favorável dos nadadores, já que um nível de autoconfiança superior aos demais, 

pode ajuda-los a aumentar seus níveis de concentração. Todavia, o presente estudo encontra-

se em fase inicial e avaliações inferenciais serão aplicadas na próxima etapa.  
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Compreender como o estresse se manifesta e suas implicações psicofísicas é vital quando 

falamos de alto rendimento do esporte. Encontra-se no modelo quadrifásico, proposto por 

Lipp, uma compreensão do estresse que será utilizado por esse estudo. A autora define como 

uma reação do organismo à agentes estressores, que desencadeia mudanças psicofisiológicas, 

diante da necessidade de adaptação. Nesse modelo o estresse é dividido em quatro fases, a 

primeira é a “Fase de Alerta”, onde existe a produção de adrenalina e noradrenalina 

impulsionando o aumento de produtividade; a segunda é a “Fase de Resistência”, onde o 

organismo busca a homeostase, despendendo muita energia, gerando uma sensação de 

desgaste; a terceira é a “Fase de Quase Exaustão”, onde o organismo começa a ceder ao 

evento estressor, oscilando entre o bem-estar e o desconforto; e por último a “Fase de 

Exaustão”, onde o organismo não possui forças para resistir ao estressor. Altos níveis de 

estresse podem comprometer o rendimento dos atletas, pois podem desencadear reações como 

o aumento da tensão muscular, dificuldade de concentração, aumento da ansiedade. Assim 

como baixos níveis de estresse podem comprometer a ativação necessária para a prática 

esportiva. O estresse então, torna-se uma variável para o trabalho da psicologia do esporte 

junto as equipes. Assim objetivou-se descrever o nível de estresse apresentado por uma 

equipe de vôlei masculino sub-21 na fase pré-competitiva. Método: Foram avaliados 13 

atletas com idade entre 18 e 20 anos. Para a avaliação do estresse utilizou-se o Inventário de 

Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), aplicado antes do treino se iniciar. O ISSL é um 

instrumento composto por 53 itens se dividem em três etapas: a primeira etapa é composta por 

15 itens e avalia tanto sintomas físicos quanto psicológicos presentes nas últimas 24 horas; a 

segunda etapa também é composta por 15 itens que avaliam os sintomas físicos e psicológicos 

manifestados na última semana; e por fim, a terceira etapa é composta de 23 itens que avaliam 

sintomas vivenciados no último mês. Os resultados apontam que 69,23% jogadores da equipe 

não apresentam sintomas de estresse no período de pré-temporada, 7,69% se encontram na 

fase de resistência com predominância de sintomas físicos e 7,69% também se encontram na 

fase de resistência, porém com predominância de sintomas psicológicos. 15,38 % dos 

jogadores se encontram na fase de resistência com predominância tanto para sintomas físicos 

e psicológicos. Conclui-se que os níveis de estresse foram os esperados na fase de pré 

competição e que a grande maioria não apresenta estresse, o que pode pode influenciar na 

ativação para o início da competição. 
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Com a utilização cada vez mais ampla das redes sociais, a exposição do árbitro de futebol 

tornou-se ainda maior. Expectadores, jornalistas e quaisquer usuários da internet conseguem 

acompanhar os árbitros inclusive em seus hábitos diários, não verificando apena o rendimento 

durante as partidas. Ao encontro disso, estes profissionais devem monitorar o uso da rede 

social, visto que qualquer falha pode gerar uma elevada repercussão negativa, contudo, muitos 

desses árbitros, ainda não estão aptos a este controle de utilização da internet, podendo causar 

polêmicas nas redes sociais, o que torna importante identificar estes momentos e encontrar 

formas de evitar efeitos adversos. Dessa forma, o objetivo do estudo consiste em analisar a 

repercussão de mensagens e fotos postadas nas redes sociais por árbitros de futebol. Utilizou-

se como método de pesquisa, a abordagem qualitativa com a aplicação da análise de 

conteúdos. Foram analisados, em cinco matérias de periódicos esportivos, compartilhadas nas 

redes sociais Facebook e Twitter comentários acerca de postagens realizadas por árbitros de 

futebol, de modo a identificar como estas postagens repercutiram na rede social e também na 

atuação profissional dos próprios árbitros. Certificou-se que em 100% dos casos analisados, 

os árbitros foram alvos de muitas críticas por parte dos usuários das redes sociais e que a 

proporção atingida pelas postagens realizadas tonou-se ainda maior devido à exposição do 

fato na rede, algo que demonstra que a rede social pode atuar como um forte agente de 

divulgação de acontecimentos, gerando uma proporção de visualizações e reações elevada. 

Além disso, 60% dos casos passou/passa por apuração por parte das respectivas federações, 

sendo que 20% resultou em punição concreta ao árbitro, algo que sugere aos árbitros que 

tenham cuidado na realização de suas postagens, visto que suas respectivas imagens e 

carreiras podem ser prejudicadas por conta das mesmas. Nota-se a rede social como um forte 

potencializador na divulgação de fatos e sugere-se que seu uso seja ponderado, de forma a 

evitar polêmicas e danos à carreira dos árbitros, uma vez que o alcance de polêmicas 

colocadas na rede pode atingir proporções elevadas e prejudiciais. Além disso, recomenda-se 

também a realização de mais estudos na área para apontar mais estratégias de como utilizar 

adequadamente as redes sociais.  
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Jogadores de futebol atuantes no cenário sul-americano conseguem destaque midiático por 

meio de seus respectivos desempenhos em campo, podendo tornar-se, com minutos jogados, 

atletas cada vez mais qualificados, vindo a atrair o interesse de equipes de grandes centros 

europeus em usufruir de seus serviços. Nesta situação, o ‘Football Manager’ (FM) pode ser 

uma interessante alternativa na busca por esses atletas, pois reduz gastos com olheiros e 

permite verificar se os atletas em análise apresentam facilidade em se adaptar a um novo 

contexto. O objetivo do estudo consiste em verificar o desenvolvimento de um grupo de 

futebolistas sul-americanos no banco de dados do FM e a relevância destes dados para os 

clubes. Contou-se com o uso de relatórios gerados pelo próprio FM de um total de 55 atletas, 

tanto na temporada inicial de análise (2015/2016), quanto na temporada final (2020/2021). A 

média de idade deste grupo foi de 21,57 anos e as variáveis analisadas consistiram em: 

capacidade atual, capacidade potencial e avaliação financeira. Os atletas foram divididos em 

três grupos, de acordo com suas posições predominantes em campo (G1 = defensores, G2 = 

centro campistas e G3 = atacantes). Na análise intragrupo, comparando o grupo 1 com o 

grupo 2, diferenças significativas foram verificadas apenas para a capacidade potencial, algo 

que pode ser explicado pelo fato dos defensores (grupo 1) possivelmente atingirem seus 

pontos mais altos de rendimento com idades um pouco mais avançadas do que os centro 

campistas. Ao tratar o G3, notou-se que não houve diferença significativa apenas na variável 

“avaliação financeira”, algo que pode estar relacionado à semelhança de idade com os outros 

grupos. Diferenças significativas nas capacidades atual e potencial podem ser justificadas pelo 

possível destaque que os atacantes podem obter de modo antecipado no cenário futebolístico, 

podendo render bem mesmo em baixa idade. Conclui-se que o FM possui um banco de dados  

completo aos clubes, concedendo uma confiável previsão de desenvolvimento, já que atletas 

de alto nível, como Lionel Messi, já foram identificados. Tratando de atletas sul-americanos, 

também é importante considerar as previsões de adaptação a um novo ambiente, visto que 

alguma dificuldade pode surgir nesta questão. 
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A psicologia do esporte tem contribuído para a otimização da performance de atletas e 

equipes através do aconselhamento, reabilitação de lesões e estabilidade emocional nesse 

público. O presente resumo tem como objetivo apresentar um caso de atendimento em 

psicologia do esporte realizado em uma instituição privada numa cidade do interior de São 

Paulo. A atleta de karatê, na categoria kata, é acompanhada por vários profissionais da saúde 

(nutricionista, médico do esporte, fisioterapeuta e profissional de educação física) dentro da 

referida instituição. A atleta também realiza treinos específicos da modalidade para as 

Olimpíadas na cidade de São Paulo. A psicóloga autora do resumo foi integrada à equipe de 

profissionais após a atleta apresentar sintomas de estresse em níveis elevados, impedindo-a de 

realizar adequadamente seus treinos e competições, e dificuldades com o aumento contínuo 

do peso corporal. A entrevista inicial foi realizada com base em um roteiro de entrevista semi 

estruturado para investigar aspectos da vida pessoal, profissional, social e esportiva. Foi 

questionada qual a função atual dos treinos para a atleta e planos futuros dentro do esporte. 

Para complementação psicodiagnóstica, foram aplicadas as Escalas Beck (BAI e BDI) para 

avaliação do nível de ansiedade e depressão, a Escala Multidimensional de Perfeccionismo de 

Leahy para avaliar áreas de perfeccionismo disfuncional, bem como o Inventário de Sintomas 

de Stress de Lipp (ISSL) para verificação dos sintomas de estresse físico e psicológico. Todos 

os instrumentos foram aplicados no início e no decorrer do tratamento. Foram trabalhadas 

técnicas para manejo do estresse, como relaxamento muscular progressivo, higiene do sono e 

organização da rotina. Além de estratégias para resolução de problemas, principalmente 

familiares, psicoeducação do modelo cognitivo segundo a abordagem cognitivo-

comportamental, identificação de valores pessoais e ação comprometida com tais valores. 

Houve também uma reunião de equipe com o objetivo de trocar informações pertinentes entre 

as áreas relacionadas e avaliar novas estratégias a serem adotadas para perda de peso. A atleta 

foi informada da reunião de equipe e consentiu com a mesma. Nas seis sessões realizadas até 

o momento, a atleta relatou melhoras na qualidade do sono, maior disposição física e mental, 

melhora no desempenho durante os treinos, retorno à dieta, maior satisfação com a vida 

profissional e social. Ademais, os resultados dos instrumentos psicológicos aplicados indicam 

uma diminuição dos sintomas. A atleta continua em tratamento com a psicóloga e com os 

demais profissionais de saúde na referida instituição. 
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É importante priorizar o ensino de iniciação esportiva (IE) dentre as séries iniciais de crianças 

em fase escolar. No intervalo entre 7 a 11 anos, são idades em que as crianças estão se 

desenvolvendo e adquirindo discernimento para saber o que realmente lhes faz se sentirem 

bem. Os métodos trabalhados, as abordagens e quem ensinam, podem levar a gostar do 

esporte que se está aprendendo ou dificultar o interesse pelo processo esportivo. Para o 

aprendizado das crianças, jogos e brincadeiras didáticas que envolvam fundamentos do 

basquetebol, podem permitir que a criança possa vivenciar desde o básico do esporte 

trabalhado até experiências generalizadas de esportes coletivos. A prática esportiva infantil é 

muito importante, além de se trabalhar com possíveis atletas, influenciando uma vida 

saudável, prevenindo futuras doenças. Os objetivos desse projeto são basicamente colocar o 

basquetebol na vida das crianças, uma vez que essa modalidade muitas vezes não lhes fora 

apresentada. Como na maioria das vezes este esporte não é muito trabalhado nas escolas, a 

proposta pode estimular os sujeitos a adquirirem interesse pelo esporte. Inserido em contextos 

educacionais, visa ensinar não só a prática esportiva, mas também trabalhar didaticamente 

com o protagonismo infanto-juvenil e questões atitudinais, além de valores sociais e 

educativos. Tendo em vista características do basquetebol comuns a outras modalidades, 

podemos utilizar alguns exercícios relacionados, a fim de demonstrar por meio de relações 

com outros esportes, fundamentos e conceitos específicos deste. As atividades trabalhadas 

devem ter caráter lúdico, a fim de dar oportunidades do ensino das técnicas desportivas 

mesmo aos que não se destacam. Tudo isso sem esquecer da faixa etária que estamos 

trabalhando, com carga horária suficiente para não prejudicar demais atividades como 

brincadeiras rotineiras, descanso, e escola, caso contrário, será muito difícil colocar em 

prática os objetivos. O principal foco não é só ensinar o basquetebol em si, mas tornar essas 

crianças indivíduos melhores, mais disciplinados, com maior rendimento dentro e fora de 

quadra, incentivar os estudos, mostrar a importância do esporte na vida da pessoa, visando 

também saúde como dito anteriormente. Alguns alunos não se destacarão como outros, mas 

conseguirão desfrutar dos outros benefícios do projeto. Por meio da agregação do basquetebol 

na vida dessas crianças, é possível que se note muitas mudanças tanto na parte física, quanto 

psicológica e social, e que também será evidente que elas levem lições que aprenderão dentro 

de quadra para o dia a dia e para o convívio social. 
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A interferência tecnológica e virtual no esporte é cada vez maior, embora não seja 

reconhecido como esporte pelo Ministério dos Esportes, os e-sports possuem uma estrutura 

competitiva e de participação semelhante aos esportes ditos tradicionais, junto a isso surgem 

fenômenos como “Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, 

caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo 

desconhecido ou estranho” (CASTILLO, 2000, p.20). Quando se manifesta de forma 

patológica, se constitui como um dos problemas contemporâneos da nossa sociedade. 

Contribuir para o melhor rendimento do praticante desta modalidade. Conhecer como ocorre 

processos psicológicos, como a ansiedade, e qual a dinâmica nessa relação durante a prática, 

contribui para futuras estratégias de otimização do rendimento a partir do melhor controle das 

mesmas. Perceber se a emoção representada como ansiedade interfere na prática do e-sport, e 

também se há estratégias individuais para tentar aliviar a tensão ocasionada pelo sentimento 

da ansiedade. O grupo pesquisado foi de cinco (5) praticantes de qualquer e-sports, desde que 

esteja competindo ou já tenha participado de competições. O grupo tem caráter homogêneo 

(sexo M), maiores de 18 anos. Nossa pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, de uma 

natureza básica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Os participantes foram voluntários, foi 

usado a técnica de entrevista semiestruturada, com nove itens com o objetivo de descobrir as 

percepções dos esportistas. Constatamos que a ansiedade e a adrenalina são elevadas na 

competição comparando com os treinos, o nervosismo apareceu como algo negativo ao ponto 

de comprometer a mobilidade do praticante, dentre as alterações fisiológicas se destacaram 

taquicardia, sudorese e vontade excessiva de ir ao banheiro, dentre os sentimentos positivos 

foram externados alegria ao cumprir os objetivos. Para tais reações sabemos que a psicologia 

do esporte pode intervir de maneira que venha ajudar aos praticantes da modalidade a 

controlar tais sentimentos, estimulando o planejamento de estratégias para alcançar as metas 

de cada competição a fim de fazer com que os mesmo consigam os seus objetivos. O treino 

mental é uma das possibilidades nesse caso, agregando a psicologia do esporte o profissional 

da educação física vem somar ao trabalhar a preparação desses esportistas intercalando os 

treinos com atividades para não comprometer as suas condições físicas, atuando de maneira 

preventiva para evitar a LER (lesão por esforço repetitivo), aumentando assim o preparo e 

dando uma melhor condição de preparo técnico, tático e operacional no esporte. 

 

Palavras-chave: Ansiedade, E-sports e psicologia do esporte.  
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Os meios de comunicação estão cada vez mais acessíveis, devido a evolução gradual das 

tecnologias, acompanhando o mundo do esporte e suas mais variadas modalidades. Assim, a 

importância das tecnologias e da mídia é inegável para maior desenvolvimento das 

modalidades esportivas, não apenas como meio para utilização de recursos eletrônicos que 

facilitem e melhorem as decisões nas partidas, mas também visando a popularização dos 

eventos esportivos que, certamente, pode servir como grande fator de influência nos jovens e 

adultos. Como ocorrido com o Football, que atingiu 118 milhões de telespectadores em tempo 

real, no 51º Super Bowl. Posto isso, como ficam as influências para a prática de modalidades 

esportivas? Ainda mais se considerarmos os pais como primeiro contexto social da vida de 

um atleta, normalmente o maior ponto de influência para a iniciação, manutenção e 

permanência na prática esportiva. Partindo dessa indagação, a presente pesquisa buscou 

analisar a importância dos pais na prática esportiva de seus filhos. Para a coleta e análise dos 

dados, foi realizada uma pesquisa Netnográfica, aplicando questionário via Google Drive 

(Google Formulários), de maneira online. O estudo contou com a participação de 35 

voluntários (atletas e/ou ex-atletas universitários), com média de idade de 24,54 anos (± 7,15). 

O questionário foi composto por indagações voltadas para a importância dos pais na iniciação 

e na permanência à prática desportiva, bem como a pressão gerada por sua presença. O 

resultado obtido indicou que 91,4% dos voluntários, receberam influência positiva dos pais 

durante a prática, considerando importante a sua presença na iniciação esportiva e na 

permanência na modalidade, porém 22,8% relataram que já sofreu influência negativa dos 

pais durante a atividade. Sendo que entre os 35 entrevistados, 37,2% responderam que já 

receberam algum tipo de pressão oriunda dos pais e familiares, essa diferença entre os dados 

pode ser explicada por conta que cada indivíduo reage de maneira diferente às situações de 

interferências externas, enaltecendo a importância do profissional da área da Educação Física 

estar ciente das condições que as influências externas podem agir em seus alunos/atletas. Tal 

fato é causado, muitas vezes, pela maneira a qual o esporte vem sendo retratado pela mídia 

(esporte espetáculo) refletindo na visão de como as pessoas enxergam o esporte, com 

resultados rápidos, sucesso instantâneo e muito dinheiro. Se esse aspecto não for bem 

controlado, manejado e orientado pelo profissional da área, acabará gerando uma pressão 

desproporcional tanto ao professor, quanto aos alunos e familiares. 
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A Psicologia do Esporte vem conquistando espaço [...] contextos como projetos sociais, o 

fitness, a reabilitação, a iniciação esportiva, os programas de qualidade de vida e a 

medicina preventiva (RUBIO, 2007) Para isso, elaboração de políticas públicas voltadas 

para os munícipes é de basilar importância, inserir um Psicólogo do Esporte em seus 

cotidianos mais ainda. Para tanto, consideramos valioso o apoio dos órgãos governamentais 

para o benefício de se ter um Psicólogo do Esporte na equipe multiprofissional alocada à 

secretaria de esportes, assegurando o direito à saúde, de envergadura constitucional (art. 

196 da Constituição de 1988). A  importância do Psicólogo Esportivo no 

desenvolvimento e aprimoramento de um atleta ou esportista é imprescindível. Sua prática 

científica é válida para promoção, proteção, recuperação e reabilitação em Saúde física, 

psíquica e emocional relacionadas ao esporte, princípios esses propostos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). Para assegurar esse direito positivado pelo Constituinte, a profissão 

deve ser devidamente regulamentada. Compreender a visão dos Secretários Municipais no 

estado do Rio Grande do Norte (RN) sobre a visibilidade desse profissional na gestão 

pública, pois só através do empenho dos órgãos governamentais haverá a compreensão 

acerca da importância da Profissão e o apoio para a regulamentação da mesma. Pesquisa 

descritiva com caráter exploratório. Foram entrevistados 9 secretários   (2  mulheres,  7  

homens). Coletou-se  os  dados  através  de  entrevista estruturada  aplicada  online  pela  

ferramenta  do  Google  Forms. Os  participantes assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE). 55,6% conhecem a Psicologia do Esporte, 44,4% não. 88,9% 

precisam conhecer mais da Psicologia do Esporte para contratar o profissional, 11,1% não. 

100% acham que os atletas da sua cidade precisam de maiores incentivos, dentre eles, 

ajuda Psicológica. 100% compreende que a Psicologia do  Esporte como parte das ciências 

psicológicas/esportivas pode ser usada para desenvolver e aprimorar as potencialidades de  

atletas e desportistas. 100% acha que é importante  que  sua  cidade  tenha  um Psicólogo 

do Esporte. 88,9% acha válido a regulamentação da profissão em sua cidade e seu estado, 

11,1% talvez. Constata-se a necessidade de expandir os conhecimentos sobre a prática 

do Psicólogo do Esporte com o executivo no estado do RN  para  que  assim  a  profissão  

possa  ser  reconhecida  e  utilizada  nos  municípios potiguares, especialmente pela 

perspectiva estatal, o que poderá resultar em melhoria dos índices de rendimento e 

desempenho de esportistas, e bem estar dos praticantes.  

 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte; Profissão; Gestão pública. 

 

 



93 
 

PSICOLOGIA DO ESPORTE NA GESTÃO PÚBLICA: DISCURSO DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIDADES DO RN 
 

Hortencia Gabrielly Fonseca Costa1, Breno Felipe Morais de Santana Barros2, Carla 

Rafela Martins Freire1, Iara dos Santos Barbosa da Silva1,, Raphael Moura Rolim1
 

1 - Centro Universitário Facex 

2 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

hortenciagfc0@gmail.com 

 

 

A Psicologia do Esporte vem conquistando espaço [...]  projetos sociais, o fitness, a 

reabilitação, a iniciação esportiva, os programas de qualidade de vida  e  a  medicina  

preventiva (RUBIO,  2007)  Para  isso,  elaboração  de  políticas públicas voltadas para os 

munícipes é de basilar importância, inserir um Psicólogo do Esporte em seus cotidianos 

mais ainda. Para tanto, consideramos valioso o apoio dos órgãos governamentais para o 

benefício de se ter um Psicólogo do Esporte na equipe multiprofissional alocada à 

secretaria de esportes, assegurando o direito à saúde, de envergadura constitucional (art. 196 

da Constituição de 1988). A importância do Psicólogo Esportivo no desenvolvimento e 

aprimoramento de um atleta é imprescindível. A sua prática científica é válida para 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação em Saúde física, psíquica e emocional 

relacionadas ao esporte, princípios estes propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para assegurar esse direito positivado pelo Constituinte, a profissão deve ser devidamente 

regulamentada. Compreender a visão do Legislativo Municipal no estado do Rio Grande do 

Norte (RN) sobre a visibilidade deste profissional na gestão pública, sabendo que só através 

do empenho dos órgãos governamentais haverá a compreensão acerca da importância da 

Profissão e o apoio para a regulamentação da mesma. Pesquisa descritiva com caráter 

exploratório. Foram entrevistados 9 vereadores (3 mulheres, 6 homens). Coletou-se os 

dados através de entrevista estruturada aplicada online pela ferramenta do Google Forms. 

Os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre  e esclarecido (TCLE) 

Apenas 33,3% conhecem a Psicologia do Esporte, enquanto 66,7% não. 100% precisam 

conhecer mais da Psicologia do Esporte para poder criar projetos e leis que estabeleçam e 

regulamentem a profissão. 100% acham que os atletas da sua cidade precisam de maiores 

incentivos, dentre eles, ajuda Psicológica. 100% compreende que a Psicologia do Esporte 

como parte das ciências psicológicas/esportivas pode ser usada para desenvolver e 

aprimorar as potencialidades de atletas. 100% acha  importante que sua cidade tenha um 

Psicólogo do Esporte. 88,9% regulamentaria a profissão de Psicólogo do Esporte, 11,1% 

talvez. Constata-se  a  necessidade  de  expandir  os  conhecimentos  sobre  a prática do 

Psicólogo do Esporte com os legisladores do RN para que assim a profissão possa ser 

reconhecida e utilizada nos municípios potiguares, especialmente pela perspectiva  estatal,  

o  que  poderá  resultar  em  melhoria  dos  índices  de  rendimento e desempenho de 

esportistas, e bem estar dos praticantes. 
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As interfaces entre a satisfação pessoal, as relações pessoais e as praticas corporais, aspectos 

que compõem os parâmetros da qualidade de vida, são aspectos pouco explorados na 

literatura, deixando diversas lacunas a serem preenchidas. Este estudo, de natureza qualitativa, 

teve por objetivo analisar os possíveis impactos que as práticas corporais podem exercer sobre 

a satisfação pessoal e nas relações pessoais na percepção de servidores públicos. A amostra do 

estudo foi intencional, composta por 20 servidores públicos, os quais realizaram uma série de 

encontros semanais, totalizando 9 horas, nos quais foram executadas práticas corporais 

diversificadas. Para a coleta de dados, foram utilizadas duas questões que compõem o 

instrumento WHOQOL-bref., sendo uma relacionada ao Domínio Psicológico e outra ao 

Domínio Relações Sociais (referentes à satisfação consigo mesmo e com as relações 

pessoais), utilizado para avaliação subjetiva de qualidade de vida, aplicadas no início e no 

final de cada série de encontros e os dados foram analisados descritivamente, por meio da 

técnica de analise de conteúdo. Quanto à questão “Quão satisfeito/a você está consigo 

mesmo?”, antes das práticas corporais, 11 pessoas escolheram a alternativa satisfeito, 8 nem 

satisfeito nem insatisfeito, 1 insatisfeito e as alternativas muito satisfeito e muito insatisfeito 

não foram assinaladas. Após a série de encontros 4 pessoas escolheram a alternativa muito 

satisfeito, 12 a alternativa satisfeito, 3 nem satisfeito nem insatisfeito, 1 pessoa a alternativa 

insatisfeito e a alternativa muito insatisfeito não foi escolhida. Na questão “Quão satisfeito/a 

você está com suas relações pessoais?”, antes das práticas corporais, 3 pessoas escolheram a 

alternativa muito satisfeito, 10 satisfeito, 6 nem satisfeito nem insatisfeito, 1 a alternativa 

insatisfeito e nenhuma optou pela alternativa muito insatisfeito. Após a série de encontros 5 

pessoas escolheram a alternativa muito satisfeito, 11 a alternativa satisfeito, 2 nem satisfeito 

nem insatisfeito, uma pessoa escolheu a alternativa insatisfeito e uma muito insatisfeito. Pode-

se concluir que ocorreram alterações positivas na percepção subjetiva dos servidores públicos, 

no final das séries de encontros, as quais foram vivenciadas as práticas corporais. Portanto, 

atividades que propiciam socialização, consciência corporal, alterações de atitudes e 

comportamentos podem colaborar para a melhoria da satisfação consigo e das relações 

pessoais. Sugerem-se novos estudos, a fim de ampliar as reflexões sobre o tema. 
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O voleibol é um dos esportes mais dinâmicos das modalidades coletivas, exige coesão de 

grupo para o sucesso esportivo mesmo com posições diferenciadas, as quais, caso não seja 

realizada eficientemente, pode prejudicar a atuação final de todo o time. O levantador deve 

possuir um amplo conhecimento tático em relação a sua função durante o jogo. É conhecido 

como “cérebro da equipe”, porque tem que fazer as distribuições no jogo, rendimento da 

equipe e influenciam no desenvolvimento da partida e no rendimento da equipe. A Bateria 

Fatorial de Personalidade (BFP) é um instrumento construído para a avaliação da 

personalidade a partir do modelo dos Cinco Grandes Fatores: Neuroticismo, Extroversão, 

Socialização, Realização, Abertura. O estado de humor pode ser estudado por meio de 

instrumentos para verificar sinais iniciais de overtraining. A Escala de Humor de Brunel 

(BRUMS) contém 24 indicadores de humor mensuráveis em uma escala de seis fatores 

avaliados em uma escala Likert (0 a 4, sendo 0 – nada; 1 – pouco; 2 – mais ou menos; 3 – 

bastante e 4 - extremamente), os fatores avaliados são Tensão, Depressão, Raiva, Vigor, 

Fadiga e Confusão. O objetivo deste estudo foi relacionar os testes BFP e BRUMS dos 

levantadores de uma equipe de voleibol masculina da região do Alto Tietê em início de 

temporada. Participaram N=2 atletas da equipe com 19 e 20 anos respectivamente. A 

aplicação da BFP ocorreu durante a peneira em Dezembro de 2016 e a escala BRUMS foi 

aplicada em Maio de 2017 após treino do período noturno. Os levantadores L1 e L2 

apresentaram resultados abaixo da média no índice de Depressão da escala BRUMS isto 

corresponde a uma autoimagem positiva, autoestima, humor. Este fato pode estar relacionado 

com as características de personalidade identificadas na BFP. Os atletas tiveram percentil 

baixo na faceta Vulnerabilidade, o que representa um sujeito seguro de si, firme em tomada de 

decisão e não dependente de outros. No índice Confusão Mental da escala BRUMS os 

levantadores apresentaram resultado abaixo da média, o que caracteriza por sentimentos de 

auto-afirmação, controle de emoções e atenção. O exposto relaciona-se com a BFP na faceta 

Ponderação, quando alta, descreve um indivíduo capaz de controlar sua impulsividade ao 

resolver problemas. Conclui-se com este estudo que os levantadores possuem traços de humor 

que podem ser relacionadas a características típicas de personalidade, entretanto, faz se a 

ressalva que os traços de humor são mutáveis dependendo do momento vivenciado.  
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A ansiedade pode estar relacionada com a dependência de exercícios físicos, considerando 

que possuem sintomas semelhantes e que uma poderia ser decorrência da outra e vice-versa.  

O estudo dessa relação contribui para entender como elas atuam no contexto da dança e 

possibilita planejar intervenções mais eficazes a fim de preservar os bailarinos em todo seu 

aspecto biopsicossocial, além de seu rendimento em competições. O objetivo desse estudo foi 

verificar se existe relação entre a ansiedade e dependência de exercício físico em bailarinos 

adolescentes. O estudo seguiu todos os princípios éticos de pesquisa: foi aprovado por um 

Comitê de Ética e todos os responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido após serem informados sobre a pesquisa. Foram avaliados 

14 bailarinas, com idade entre 12 e 17 anos (M = 14,63; DP = 1,42), que competem 

internacionalmente na modalidade Jazz. Aplicaram-se: a) Escala de Dependência de Exercício 

[EDS-21] adaptada para bailarinos, que é tipo Likert de 6 pontos e é composta por 21 itens; 

seuresultado mostra se o indivíduo está assintomático, sintomático ou dependente; b) 

Inventário de Ansiedade-Estado Competitiva adaptado para bailarinos [CSAI-2-DANCE] 

também em sua versão adaptada para bailarinos, que é composta por 26 itens em escala tipo 

Likert de 4 pontos, sendo os itens divididos em dois fatores: ansiedade e autoconfiança.  

Ambos os instrumentos voltados para bailarinos possuem tabelas normativas através do 

escore Rasch, as quais foram usadas nesse trabalho. Utilizaram-se estatísticas descritivas não-

paramétricas (mediana, erro-padrão e frequência), além de Correlação de Spearman, 

considerando o número pequeno de participantes. Os resultados mostram que a maioria das 

bailarinas estava com níveis de ansiedade “médio” e “alto”, com uma frequência de 35,70% 

em cada categoria. Ao contrário, a mediana de “autoconfiança” foi classificada como baixa 

em 71,40% dos casos. Em relação à dependência de exercício físico, a maioria (85,70%) foi 

classificada como dependente, nenhuma foi considerada sintomática e 14,30%, 

assintomáticas. Não houve correlação significativa entre ansiedade e dependência de exercício 

físico (p = 0,296) e nem entre autoconfiança e dependência (p = 0,251), contrariando a 

hipótese testada. Conclui-se que, apesar de os construtos possuírem semelhanças, um não 

influenciou o outro diretamente para este grupo de bailarinas de Jazz. Novas pesquisas devem 

ser desenvolvidas, inclusive incluindo outros construtos, como o estresse, para verificar se há 

relação significativa com a dependência de exercício físico. 
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O esporte universitário, apesar de possuir características importantes para o desenvolvimento 

esportivo e social de estudantes universitários, não possui uma base teórica própria, obrigado 

técnicos a buscar os conhecimentos produzidos em outras áreas. Dito isso, o objetivo central 

do trabalho foi relacionar os níveis de ansiedade estado competitivo e mando de quadra na 

modalidade de basquete. A ansiedade no esporte é um influenciador direto do rendimento do 

atleta e, seguindo suas propriedades psicológicas, pode ser quantificada e, quando necessário, 

passível de intervenções a fim de proporcionar aos atletas melhores condições para que atinja 

o rendimento ótimo de acordo com suas habilidades. A ansiedade é dividida em traço e 

estado, a primeira é classificada como não sendo dependente de estímulos externos ou até 

mesmo de situações momentâneas, e considerada estável. A ansiedade estado (estudada com 

maior substância no ambiente esportivo) é classificada como sendo totalmente dependente do 

estímulo externo percebido, no nosso caso, pelo atleta. Ainda falando sobre ansiedade estado, 

por englobar uma série de sensações e sentimentos é dividida em cognitiva e somática. O 

componente cognitivo está relacionado com fatores mentais, como pensamentos e dúvidas 

acerca da competição e, associada de forma inversamente proporcional com a autoconfiança. 

Por sua vez, a ansiedade estado somática é relacionada com aspectos fisiológicos como 

sudorese, aumento de frequência cardíaca tensão muscular, entre outros. Em relação ao 

mando de quadra, é sabido que jogar em locais familiarizados de treino está diretamente 

relacionado com o melhor desempenho dos atletas, ou seja, fatores extrínsecos (como torcida, 

familiarização da quadra e, no caso do basquete, do aro da cesta) e intrínsecos (percepção 

subjetiva de situações ameaçadoras) exercem um papel fundamental na hora da competição, 

portanto, mapeá-los e intervir de forma consciente se torna determinante. Os resultados 

encontrados mostram que a média da ansiedade somática e cognitiva foram maiores em jogos 

como mandante ao passo que, a autoconfiança apresentou valores maiores em jogos na 

situação de visitante. Ao analisar a correlação entre as duas situações competitivas, percebeu-

se uma interação fraca entre mando de quadra e níveis de ansiedade, porém existente. Com os 

dados encontrados, podemos concluir que existe uma correlação nos níveis de ansiedade e 

mando de quadra e, pelo fato do aspecto psicológico estudado ser um influenciador direto no 

rendimento, mapeá-lo de forma individual nos atletas acaba sendo uma saída prática e 

eficiente.  

 

Palavras-chave: psicologia do esporte; basquete universitário; ansiedade. 

 

Apoio: Agência de Fomento a Pesquisa: PIBIC. 
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A qualidade de vida tem sido uma preocupação constante do ser humano nos dias atuais, ela 

se constitui em um compromisso pessoal na busca contínua de uma vida saudável. Está 

atrelada a saúde, moradia, educação, lazer, transporte, liberdade, trabalho, autoestima, entre 

outras. A QV pode se basear em três princípios fundamentais: capacidade funcional, nível 

socioeconômico e satisfação. Podemos dizer então que a qualidade de vida está também 

relacionada a prática de atividades físicas, na qual é o diagnóstico mais comum utilizado por 

médicos quando se tratamos de doenças relacionadas ao sedentarismo, como doenças 

coronarianas e ao excesso de peso. O idoso devido ao processo natural de envelhecimento e a 

paralização do trabalho por conta da aposentadoria, estão vulneráveis a essas doenças, porem 

pesquisas tem mostrado um crescimento dessa população na pratica de atividades físicas. 

Dentre estas atividades se encontra o vôlei adaptado, um dos esportes coletivos mais 

praticados pelas pessoas de maior idade. Por conta de culturas e hábitos distintos entre países, 

algumas variáveis na qualidade de vida e saúde podem ser alteradas, mesmo com a pratica de 

atividades físicas, tornando-se relevante a averiguação dessas variáveis entre Brasil e 

Argentina. Analisar e comparar a qualidade de vida e RCQ de idosos praticantes de vôlei 

adaptado do Brasil e Argentina, em uma competição sul-americana. No presente estudo foi 

utilizado para a obtenção dos dados o questionário WHOQOL-BREF onde foram 

estabelecidos dois grupos, G1 Brasileiros com n (46 indivíduos), idade média (67 anos), 

frequência semanal (3 vezes) e tempo de pratica na modalidade (8 anos) de ambos os gêneros, 

G2 Argentinos n (45 indivíduos) e idade média (64 anos), frequência semanal (3 vezes) e 

tempo de pratica na modalidade (5 anos), para a classificação do RCQ foi utilizado a tabela de 

BRAY & GRAY(1988) em ambos os grupos da modalidade de voleibol adaptado. Foram 

obtidos os seguintes scores, G1 83,43% relacionado a sua qualidade de vida, RCQ com as 

seguintes classificações; 9% baixo, 28% moderado, 28% alto e 35% muito alto e G2 81,26% 

qualidade de vida, RCQ com as seguintes classificações; 24,5 % baixo, 22% moderado, 29% 

alto e 24,5% muito alto. Segundo os dados obtidos concluímos que o fator qualidade de vida 

não apresentou uma diferença porem em relação ao RCQ, G2 apresentou um melhor resultado 

em relação a G1. Sugere-se estudos mais aprofundados referentes ao tema. 

 

Palavras Chave: Qualidade de Vida; Vôlei Adaptado; Idosos. 
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O estresse pode estar relacionado com a ansiedade, pois ambos afetam aspectos da qualidade 

de vida da pessoa. No contexto da dança, entender a relação entre esses dois construtos é 

fundamental para intervir, a fim de prevenir lesões, fadiga, e melhorar a qualidade de vida e o 

rendimento em competições. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar as relações entre os 

sintomas de estresse e ansiedade em bailarinas adolescentes. O estudo seguiu todos os 

princípios éticos de pesquisa, sendo aprovado por um Comitê de Ética e todos os responsáveis 

pelos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após serem 

informados sobre a pesquisa. Foram avaliadas 14 bailarinas, com idade entre 12 e 17 anos (M 

= 14,63; DP = 1,42), que competem internacionalmente na modalidade Jazz. Aplicaram-se: a) 

Lista de Sintomas de Stress Pré-Competitivo Infanto-Juvenil [LSSPCI], que, em sua versão 

adaptada e validada para bailarinos, é composta por 24 itens em escala tipo Likert de 5 

pontos, dividida em três fatores – estressor intrínseco fisiológico, estressor intrínseco 

cognitivo/emocional e estressor extrínseco social; b) Inventário de Ansiedade-Estado 

Competitiva adaptado para bailarinos [CSAI-2-DANCE]: composto por 26 itens em escala 

tipo Likert de 4 pontos; os itens da escala são divididos em dois fatores – ansiedade e 

autoconfiança.  Ambos os instrumentos voltados para bailarinos possuem tabelas normativas 

através do escore Rasch, usadas neste estudo. Utilizaram-se estatísticas descritivas não-

paramétricas (mediana, erro-padrão e frequência), além de Correlação de Spearman, 

considerando o número pequeno de participantes. Os resultados mostram que a maioria das 

bailarinas estava com níveis de ansiedade “médio” e “alto”, com uma frequência de 35,7% 

em cada categoria. Ao contrário, a mediana de autoconfiança foi classificada como “baixa” 

em 71,4% dos casos. Em relação aos sintomas de estresse, o pior estressor foi o extrínseco 

social (35,7%), seguido do intrínseco cognitivo (28,6%) e, por fim, o intrínseco fisiológico 

(21,4%). Houve correlação significativa da ansiedade com todos os estressores: estressor 

extrínseco social (rho = 0,614; p ≤ 0,05); estressor intrínseco fisiológico (rho = 0,559; p ≤ 

0,05); estressor intrínseco cognitivo/emocional (rho = 0,849; p ≤ 0,001). Conclui-se que 

existe correlação entre sintomas de estresse e ansiedade, indicando a influência de ambas as 

variáveis entre si. São necessários mais estudos com outras amostras para poder verificar se 

tal relação se mantém. 

 

Palavras-chave: estresse; ansiedade; dança; psicologia do esporte. 

 

Apoio: Agência de Fomento à Pesquisa: CAPES, pela bolsa de Doutorado cedida à segunda 

autora; CNPq, pela bolsa de produtividade concedida à orientadora, última autora.  
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O treinamento corporativo realizado em empresas pode ser considerado um importante 

processo ligado à qualidade, desenvolvido para minimizar problemas. Neste contexto, os 

jogos podem vir a ser uma ferramenta facilitadora, pois permitem a realização de simulações 

de conceitos próximos da realidade da empresa. No entanto, quando se trata do foco em 

treinamentos sistematizados, que incluam o levantamento dos problemas, os estudos na 

literatura são escassos. Este estudo, de natureza qualitativa, desenvolvido por meio de 

pesquisa exploratória teve como objetivo analisar o nível de satisfação de chefes de seções 

administrativas de uma empresa, sobre um programa de treinamento corporativo 

sistematizado e de longo prazo, envolvendo jogos, aplicado por um Profissional de Educação 

Física. A amostra foi composta de 25 funcionários, os quais, participaram de 4 encontros de 4 

horas cada, para a realização de um treinamento. Nos encontros, foram desenvolvidas as 

fases: apresentação da proposta, levantamento de problemas, aplicação de jogos e avaliação 

da satisfação sobre o programa de treinamento corporativo realizado. Foram aplicados 2 

instrumentos, sendo, um questionário contendo uma questão aberta, aplicado no primeiro 

encontro, para o levantamento dos principais problemas, na visão dos chefes e o segundo, 

uma escala de satisfação do tipo Likert, aplicada no último dia de treinamento. Com base nos 

problemas levantados, foram selecionados e aplicados os jogos: “A torre”- construir uma torre 

com um número reduzido de materiais; “Orquestra”- evidenciar a importância de cada um 

para a empresa e seção e “Telefone celular”- abordar sobre a importância da comunicação. Os 

dados foram analisados por meio da Técnica de Análise de Conteúdo, com a criação de 

categorias de análise, a posteriori: Categoria 1-Problemas ergonômicos, má iluminação do 

local de trabalho, pouca ou nenhuma ventilação, espaço físico limitado e acúmulo de papéis 

na mesa de trabalho; Categoria 2-Problemas internos, dificuldades de aceitar mudanças, 

principalmente de setor de trabalho e Categoria 3-Problemas de relacionamento, falta de 

comunicação e cooperação. Nas discussões desenvolvidas ficou evidenciada a importância 

dos jogos, tanto para a identificação dos problemas, quanto para as possíveis estratégias de 

solução. A satisfação dos participantes foi considerada alta, pois 88%, assinalaram acima de 7 

(média) na escala. Tendo em vista estes resultados, o programa de treinamento sistematizado 

em longo prazo e utilizando jogos atendeu aos objetivos propostos e pode representar uma 

nova estratégia de ação para o âmbito corporativo. Tornam-se relevantes novas pesquisas, no 

sentido de subsidiar diferentes perspectivas de discussões sobre esta temática. 

 

Palavras-chave: problemas; treinamento; jogos. 
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O presente estudo foi uma iniciativa a partir dos pesquisadores do Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Psicologia do Esporte (LEPESPE). Esse laboratório está atrelado ao Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, este tem como foco a 

elaboração, a crítica e a intervenção por meio das mais variadas tecnologias nas esferas da 

adequabilidade ambiental das pessoas nos diversos campo como: educação, esporte, 

reabilitação, lazer, cultura, trabalho e psicologia. Pela prática da pesquisa do tipo qualitativa, 

pretendeu-se entender a possível relação entre a capoeiragem (exercício da arte da capoeira) e 

os sentimentos e influencias no cotidiano, tanto dentro, quanto fora das academias dos grupos 

de capoeira, daqueles envolvidos com essa arte marcial brasileira.  Portanto, perceber quais 

tipos de emoções a capoeira gerava, a saber: alegria; medo; autoconfiança; alívio do estresse; 

ou até mais de um sentimento ao mesmo tempo. Outro ponto analisado foram os tipos de 

influência nos relacionamentos interpessoais como: fazer novas amizades; conhecer novos 

lugares; respeitar o próximo; ser menos tímido.  Desse modo, devido a carência em se 

pesquisar a temática exposta, acreditou-se ser válido realizar uma pesquisa do tipo qualitativa, 

valendo-se do método da pesquisa netnográfica para transpassar e agilizar as dificuldades 

impostas pelas barreiras geográficas e pela necessidade de “encurtar” as longas 

distâncias/gastos para se obter as entrevistas, por meio do uso da internet, do mundo 

virtualizado. Devido a esses pontos expostos, usou-se a plataforma tecnológica Google 

Formulários para agregar um questionário contendo um total de 11 perguntas. As indagações 

elaboradas pretendiam em especial saber se capoeira ajudava os praticantes a sentirem-se 

melhores consigo mesmos, além de ajudar no convívio com o próximo (fosse esse também 

capoeirista, ou não). Finalmente, por meio da análise de conteúdo, ponderou-se que a capoeira 

pode causar autoconfiança (36,4%); alegria (27,3%); alívio de estresse (22,7%); oscilação de 

sentimentos como alívio, estresse e alegria (9,1%); vários sentimentos num mesmo dia de 

prática alegria/medo, orgulho (4,5%). Conclui-se, portanto, que o ato regular da prática da 

capoeira pode ser de grande valia não somente para a saúde física, mas também para saúde 

mental e educação dos seus praticantes, bem como benéfica para o convívio harmonioso tanto 

entre os capoeiristas membros do mesmo grupo, quanto em relação as pessoas externas à 

prática).     

 

Palavras-chave: capoeira; sentimentos; relações interpessoais. 
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Embora existam casos de treinadores que se mantiveram muitas temporadas no cargo, a 

realidade da maioria dos treinadores nos clubes brasileiros é bastante distinta. As séries de 

derrotas ou eliminações têm como consequência, muitas vezes, a troca dos técnicos, mesmo 

que não existam indícios suficientes para vislumbrar uma melhora. Além dos resultados 

esportivos, analisados através dos gols, vitórias e títulos, as trocas podem levar a outras 

implicações esportivas, pessoais, sociais, de saúde, éticas e morais para os players do futebol 

profissional, como atletas e treinadores. Entender os efeitos nestes torna-se fundamental no 

momento de decidir por uma troca de comando, ou não. Apesar da importância social e 

econômica do futebol no Brasil, da centralidade do treinador no processo competitivo e do 

alto índice de rotatividade no comando das equipes, existem poucas informações disponíveis 

sobre o assunto em nosso país. O principal objetivo deste trabalho foi o de fazer um 

levantamento sobre o status atual do conhecimento científico sobre o tema, buscando 

informações referentes ao contexto do futebol brasileiro. Foi feita uma revisão sistemática da 

literatura utilizando duas estratégias: primeiro utilizando a internet para consultar as bases de 

dados do Google Acadêmico e Scielo, e posteriormente consultando as referências dos 

trabalhos levantados anteriormente. Foi feito um recorte temporal dos últimos 5 anos. 

Utilizou-se combinações de palavras-chaves, em inglês e português, como “dismissal”, 

“demissão”, “soccer”, “football”, “futebol”, “treinador”, “técnico” e “coach”. Entre as 

referências encontradas, foi escolhida uma amostra de conveniência com 10 artigos para 

análise, identificados preliminarmente como representativos da área. Não foram encontrados 

estudos sobre as trocas de treinadores no futebol brasileiro, embora o tema seja estudado no 

exterior. A maioria das pesquisas estudou, quantitativamente, os efeitos das trocas nos 

resultados esportivos das equipes. Seus resultados apontam para três direções, com 

predominância das duas primeiras: 1- as trocas acabam por melhorar o desempenho das 

equipes; 2- as trocas não influenciam, uma vez que os treinadores pouco interferem no 

desempenho das equipes; 3- as trocas pioram o desempenho, por causar uma ruptura na 

equipe. Alguns estudos procuraram entender questões sociais e econômicas das demissões. 

Apesar da importância do tema no contexto esportivo brasileiro, estudos referentes ao nosso 

futebol são escassos. Os resultados inconclusivos dos estudos existentes deixam um vasto 

campo de estudo a ser explorado, especialmente através de estudos qualitativos, com foco nos 

atletas e treinadores, em seus aspectos esportivos, pessoais, éticos e morais. 

 

Palavras-chave: Treinador, Futebol, Demissão. 
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O tema slackline na escola foi escolhido pois, com o aumento da criminalidade nas cidades, 

os pais das crianças estão com medo de deixarem seus filhos nas ruas para brincar como era 

feito tempos atrás, assim buscamos outras formas de desenvolver algumas habilidades 

motoras que antes eram adquiridas naturalmente através do brincar. O slackline é uma 

modalidade praticada em cima de uma fita suspensa, sendo um aparelho relevante para se 

trabalhar o equilíbrio, visto que esse fator é de suma importância para a vida da criança, com 

esta modalidade, podemos trabalhar de forma lúdica, como uma brincadeira e ganhar a 

preferência das crianças. Considerando que as habilidades de estabilização podem ser 

apresentadas nas aulas de educação física, as escolas foram eleitas como o melhor cenário 

para esta pesquisa, sendo que uma parte da vida da criança se passa ali, portanto foi feito o 

termo de consentimento livre e esclarecido para iniciar o trabalho juntamente com o professor 

da escola escolhida. Neste estudo o objetivo é analisar se há ou não uma melhora no equilíbrio 

através da pratica da modalidade slackline em alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma 

escola no interior do estado de São Paulo, aplicando testes de equilíbrio em duas turmas de 

mesma faixa etária. Após isso, apenas uma das turmas será submetida a prática do esporte por 

um período de dois meses, o aparelho será instalado a cerca de 30 centimentos do solo e com 

colchonetes abaixo para segurança dos envolvidos, além de total apoio do professor de 

educação física da unidade escolar, passado este período, será novamente aplicado os testes de 

equilíbrio na turma que o praticou e logo em seguida serão analisados os resultados, 

verificando se houve ou não uma melhora deste fator nas crianças que foram submetidas a 

prática do esporte. Espera-se uma melhora no equilíbrio das crianças que praticaram o 

slackline, assim tendo uma certeza de que este aparelho possa contribuir para o 

desenvolvimento desta habilidade motora. Acredita-se com este estudo estar mostrando os 

benefícios do slackline, quanto a vivência do equilíbrio dos alunos, e ainda como uma nova 

opção nas escolas, como um esporte diferente e pouco disseminado no Brasil, podendo ganhar 

credibilidade neste ambiente. 

 

Palavras-chave: Slackline; Escola; Equilíbrio; Educação Física; Crianças. 
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Quando se alude ao âmbito da subjetividade dos indivíduos, toma-se algo que se expressa de 

inúmeras e diferentes formas, surgem então, as necessidades, as expectativas, as perspectivas, 

bem como, suas disposições para agir. Uma das principais características da dinâmica 

contemporânea é a produção de uma “subjetividade vulnerável”. Diante a uma mutação das 

regras de sociabilidade, o que há é uma fragmentação da existência, provocada, 

principalmente, pela perda de centralidade das referências políticas e sociais instituídas. Se 

partimos do pressuposto de que o homem é um artefato social, isto impele a premissa discutir 

como se dão as conexões que delimitam as práticas pelas quais os indivíduos são 

compreendidos e pelas quais se age sobre eles. E, nesta perspectiva, serão estes “encontros”, 

estas conexões, ou seja, estas práticas e processos regulatórios, que os produzem e os 

enquadram como “são”, e como “atuam”, no Contexto Social. Num cenário de inúmeras 

transformações, estas ligadas às representações do indivíduo sobre a sociedade. Uma das mais 

significativas referências à nova configuração de espaços públicos [e privados] pode oferecer-

nos fontes de discernimento sobre a maneira como se estruturam hoje os processos de 

subjetivação e o próprio vínculo social. Logo, as subjetividades, na atualidade, se produzem 

nos encontros, nas conexões estabelecidas, delimitadas por quais condições? Pois se existe a 

produção de novos modos de “ser” e “atuar”, impreterivelmente, há a produção de novas 

realidades? Ou é o inverso? Talvez não se fale mais em vínculo e comprometimento 

(conceitos que caracterizavam as relações sociais a partir de um olhar mais perene). O foco 

central deste trabalho é investigar como se caracterizam as práticas de subjetivação no 

contexto social, especificamente levando em conta o trabalho imaterial, processos de 

virtualização e o desenvolvimento tecnológico. A pesquisa está estruturada no levantamento 

de “problematizações” dos sujeitos envolvidos. De modo que, as escolhas metodológicas 

demarcadas pelo direcionamento à análise das práticas )laborais, organizacionais, sociais 

grupais, etc.) Identificando, assim, quais tecnologias e dispositivos que instrumentalizam(rão) 

os indivíduos a se tornar quem são, e o que fazem: sua subjetividade.  Pretende-se, ao final 

deste trabalho construir um entendimento mais clara sobre a aplicação de tecnologias de 

subjetivação a partir da virtualização das relações sociais (econômicas, políticas, laborais...). 

Tendo como base a ideia de que, a partir de um “espaço virtualizado”, a partir das atividades e 

das experiências vividas, é que são produzidas as formas de “ser”, “estar” e “atuar” como 

indivíduo. 

 

Palavras-chave: tecnologia; subjetividade; virtualização; trabalho; genealogia. 
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Em meio aos novos estudos, cresce a cada ano o direcionamento por pesquisas relacionadas 

ao processo de envelhecimento saudável e atividade física, especialmente atrelado a qualidade 

de vida de idosos. O envelhecimento é marcado com um decréscimo nas capacidades 

funcionais como por exemplo a sarcopenia, mesmo que derive de fatores genéticos e de 

fatores externos como as condições culturais e sociais do indivíduo e o estilo de vida. A 

potência que segundo Weineck (1999) é capacidade do sistema neuromuscular de movimentar 

o corpo ou parte do corpo ou ainda objetos com uma velocidade máxima relacionando assim a 

força com a velocidade, tal valência física pode ser um dos fatores que mais influenciam em 

uma independência funcional em pessoas em idosos. Sabendo da importância de manter as 

capacidades físicas com níveis adequados para um envelhecimento saudável, é importante 

avaliar tais capacidades para reflexões e tomadas de decisões, em relação ao que rege a 

potência de idosos e qualidade de vida. Verificar a classificação de potência de membros 

superiores em idosos do gênero masculino de duas nacionalidades, brasileira e argentina 

praticantes de voleibol adaptado durante uma competição sul-americana. No presente estudo 

foi utilizado para o teste de potência de membros superiores uma Medicine Ball de 3kg 

Sanny® seguindo o protocolo proposto por Johnson & Nelson, 1979, foram divididos em dois 

grupos G1 Brasileiro com n (18 indivíduos), idade média (68 anos), frequência semanal (4 

vezes) e tempo de pratica na modalidade em anos (9 anos), G2 Argentinos com n (22 

indivíduos) e idade média (64 anos), frequência semanal (3 vezes) e tempo de pratica em anos 

na modalidade (3 anos) ambos praticantes de voleibol adaptado. Os resultados apresentados 

seguindo a tabela adaptada de Johnson & Nelson (1979), foram; para G1 Brasileiro 17% 

iniciante, 28% iniciante avançado, 55% Intermediário, 0% Intermediário avançado e 0% 

avançado e G2 Argentino, 9% Iniciante, 9% Incitante avançado, 82% Intermediário, 0% 

Intermediário avançado e 0% avançado. Segundo os resultados obtidos conclui-se que, 

mesmo com um maior tempo de pratica em anos e frequência semanal na modalidade G1 

Brasileiro apresentou um menor resultado em comparação com os níveis de potência de 

membros superiores de G2 Argentino, sugere-se estudos mais aprofundados sobre tal 

temática. 
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O contexto esportivo é influenciado por diversas variáveis, dentro disso, destaca-se o papel da 

torcida, que acaba exercendo influência em atletas, técnicos e demais envolvidos neste 

ambiente. Existem algumas subdivisões dentro do grupo “torcidas”, sendo uma delas “as 

torcidas organizadas”. Suas ações são um tema que sempre é discutido, especialmente as 

ações violentas, e sua relação com a diretoria do clube também, já que existe uma ligação 

entre essas duas partes, relação esta que vêm diminuindo após certos episódios de violência. 

Com o crescimento das redes sociais, as torcidas também passaram a se utilizar delas, tanto 

para divulgar as suas atividades quanto para marcar brigas com outras torcidas. Assim, este 

trabalho busca analisar o conteúdo “postado” na “fanpage oficial” de uma torcida organizada 

no Facebook. Para isso foi utilizado técnicas da netnografia para realizar uma análise de 

conteúdo online. Foi analisada a fanpage do Facebook de uma torcida organizada durante um 

ano, contendo aproximadamente 80 “postagens”. Após isso os dados foram categorizados e 

hierarquizados. Como resultados notamos a grande ênfase dada a mídia (34,4%) contendo 

rádio e TV da própria torcida. Em seguida temos a categoria jogos (23,7%), com postagens 

referentes a caravanas, resultados de jogos dentre outros. Além disso temos questões 

relacionadas a torcida (16,7%), categoria esta que engloba diversos subitens. Com menor 

proporção temos festas (9,6%), questões relacionadas ao clube (4,8%), política (4,8%), 

protestos, críticas e provocações (6,0%).  Percebemos então que a torcida possui diversas 

características e, especialmente, ampliou muito suas atividades, já que, inicialmente, a maioria 

delas surgiu com vínculo ao clube e o único intuito de acompanha a equipe. Apesar de ser 

dada grande ênfase midiática nos episódios violentos em que as torcidas estão envolvidas, 

isso não foi encontrado diretamente nas “postagens”, mas foram notadas questões indiretas, 

especialmente em algumas provocações a equipe rivais e na forma como são feitas as críticas 

e realizados os protestos. O estudo conseguiu mapear os conteúdos como intuito inicial de 

uma pesquisa netnográfica com características iniciais exploratórias, identificando, 

principalmente, que o clube é deixado em “segundo plano”, mostrando que a torcida 

organizada manifesta características maiores de interesses dela mesma mostrando, às vezes, 

poucas características de ligações com o clube.  
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Nos últimos anos, o número de praticantes de atividades físicas em locais fechados, tais quais 

academias de ginástica, tem aumentado cada vez mais. Em sua grande maioria, devido ao 

encaixe em horários vagos da rotina e necessidade apenas de tempo e recursos individuais, 

hoje já supera a prática de atividades coletivas, incluindo o futebol, orgulho da nação e 

esporte em que o país é mais reconhecido. Pensando nessas necessidades da 

contemporaneidade, muitos tipos de treinamentos e técnicas têm se desenvolvido em 

diferentes áreas que trabalham força, equilíbrio, resistência, flexibilidade, coordenação, 

velocidade, agilidade e/ou potência. Entretanto, poucos programas conseguem integrar as 

habilidades visando o desenvolvimento como um todo para funcionalidade, e ainda menos 

realizam periodizações de treinamento visando melhoria contínua dos participantes. O 

trabalho justifica-se a partir da necessidade de integração entre as diferentes áreas de 

conhecimento em saúde na busca por visão transdisciplinar de atuação que entenda o ser 

humano como parte do integrante do todo. Teve por objetivo avaliar alterações de 

performance e composição corporal, bem como autoconhecimento psicofisiológico. Dentro de 

proposta quali-quantitativa e metodologia pesquisa-ação, 30 participantes de ambos os sexos 

foram submetidos a 12 semanas de treinamento integrado com sessões três vezes por semana 

em duração de uma hora. O processo de treinamento iniciou-se a partir da avaliação inicial de 

seis pontos (mentalidade, bioimpedância, qualidade de movimento, força, potência e 

resistência) em 30 alunos de uma academia do interior de São Paulo. O treinamento integrado 

iniciava-se na resposta a um questionário fechado referente a qualidade de sono, alimentar, 

física e psicológica, seguida de orientações de um coach referente as respostas e treinamento 

físico, a fim alinhar questões interpretadas como negativas. A análise dos resultados foi 

realizada na comparação de resultados pré e pós intervenção nos pontos em questão. A 

tabulação destes resultados somados a anotação das percepções individuais dos alunos e do 

coach, indicaram melhora em ao menos um ponto avaliado em todos os alunos, sendo que 7 

indicaram melhora em 2 pontos, 12 em 3 pontos e 11 em 4 pontos ou mais. A presente 

pesquisa, apesar de suas limitações, tais quais não realizar comparativo com grupo controle e 

observar alunos já praticantes de atividades físicas, aponta dados que permitem corroborar a 

efetividade do treinamento integrado e da proposta transdisciplinar em praticantes de 

treinamento periodizado em academia.  
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No campo da saúde, graças ao desenvolvimento das tecnologias digitais, dá-se o surgimento 

da eHealth como uma nova concepção na prestação de serviços e assistência em saúde através 

do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). No contexto da eHealth, nasce 

a linha da mHealth ou saúde móvel, entendida como assistência na área da saúde suportada 

por dispositivos móveis, como telefones celulares, dispositivos de monitoramento e outros 

dispositivos sem fio. Ao longo dos últimos anos a mHealth tem sido fortemente aplicada, 

decorrente da sua fácil implantação e ao crescente uso de dispositivos móveis a nível mundial.  

Assim, observa-se como a mHealth aumentou as estratégias para combater as desigualdades 

de acesso, as deficiências na atenção básica de saúde e o crescimento de doenças crônicas 

através dos dispositivos móveis e suas aplicações. Muitas dessas aplicações são realizadas em 

plataformas de gerenciamento de aplicativos móveis para smartphones, as quais oferecem 

ferramentas que auxiliam na sua criação, desenvolvimento e manutenção com pouca 

programação. Nessa perspectiva, o presente estudo exploratório com abordagem qualitativa, 

buscou proporcionar informação sobre a criação de aplicativos móveis em saúde, expondo 

suas limitações e facilidades. Este estudo exploratório é a primeira etapa de uma pesquisa que 

objetiva implementar uma mHealth focada nas mulheres gestantes. Assim, exploraram-se 

quatro geradores de aplicativos móveis para smartphones (Appypie, Fábrica de aplicativos, 

easyeasyapp e Uppaplication), segundo itens de avaliação (acessibilidade, design, custos, 

assistência técnica, possibilidades de comunicação e disponibilidade de informação). Dentro 

das facilidades comuns encontra-se: cadastro simples, templates por categoria (saúde, 

educação, negócio), vinculação de redes sociais, adição de imagens, áudios e vídeos, 

monitoramento na atenção básica de saúde, acessibilidade ao aplicativo desde o smartphone 

através do código QR e assessoramento técnico on-line. Dentro das limitações encontram-se 

falhas no chat on-line, armazenamento de dados limitado, dificuldades na disponibilização do 

aplicativo dentro das plataformas Google Play e App Store e um investimento elevado. 

Conclui-se que estas plataformas gerenciadoras oferecem uma variedade de ferramentas 

tecnológicas aos profissionais em saúde, fato que pode representar melhorias em diferentes 

níveis: nos serviços (monitoramento, diálogos em questões de hábitos alimentares, práticas de 

promoção de saúde) e no aumento na cobertura assistencial (bem por questões geográficas ou 

econômicas). . 
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Na década de 1970, foi criado no Brasil um importante projeto de formação de professores, 

conhecido como Projeto Logos II, cujo objetivo era habilitar os alunos em nível de segundo 

grau para o exercício do Magistério para atuação de 1ª a 4ª série do antigo Primeiro Grau. O 

Projeto Logos II tinha uma grade curricular composta por 28 disciplinas (3.480h), sendo 

divididas em duas categorias: Geral e Especial. A primeira era voltada para formação de 5ª a 

8ª série e Segundo grau, ao passo que a Especial era responsável pela formação do Magistério 

e, nesse último caso, no rol de disciplinas constava a “Recreação e Jogos” (ReJ). Mas qual era 

o objetivo dessa disciplina no primeiro grau? Quais os principais conteúdos presentes na 

disciplina? Para responder essas perguntas, o trabalho aqui delineado tem como finalidade 

analisar quais eram os objetivos dessa disciplina, além de apontar os seus principais 

conteúdos. Trata-se de um trabalho de cunho histórico e, para tanto, foram utilizados 

referenciais metodológicos da história cultural e do paradigma indiciário, que prevê uma 

análise a partir dos indícios, dos pormenores. O material didático utilizado nas disciplinas 

eram livros, encadernados em brochuras, conhecidos como módulos e, no caso da disciplina 

de ReJ, havia seis módulos. Como resultado, foi identificado que a “Recreação e Jogos” tinha 

como “finalidade promover o desenvolvimento físico, mental e social, contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento integral do educando” (módulo 1). Os principais conteúdos 

desenvolvidos nos módulos eram a diferenciação entre brincadeira e recreação (módulo 1), 

recreação na escola, primeiros socorros (módulo 2), dramatização (módulo 3), folclore e 

recreação, trava língua como atividades de recreação (módulo 4), jogos na escola (módulo 5), 

competição, gincana, envolvimento da recreação nas ruas de recreio (módulo 6). Nos 

módulos, os brinquedos cantados, dança, bandinha rítmica, ginástica historiada, histórias, 

desenho, pintura e recorte constituem as principais atividades recreativas sugeridas.  Da 

mesma forma, jogos do campo, jogos de correr, corridas por números em círculo, saltar a 

vara, bola no quadrado, jogos de salão, de memória, jogos de controle, de peteca, queimada, 

handebol, voleibol e basquetebol; constituíam os principais tipos de jogos apresentados nos 

materiais. O folclore era trabalhado na recreação e jogos na forma de histórias e contos, 

lendas e mitos, adivinhações, festas populares (bumba-meu-boi, folia de reis, fandango, 

capoeira). Nessa breve análise, constata-se uma diversidade de atividades na disciplina de ReJ 

do Projeto Logos II. 
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Os cursos de licenciatura em música da modalidade EaD no Brasil oferecem menor número 

de disciplinas de práticas musicais quando comparados aos mesmos cursos da modalidade 

presencial, inclusive quando oferecidos pela mesma instituição. O aprendizado de música, 

habitualmente, preconiza uma experiência de prática musical. Este trabalho apresenta uma 

proposta para a disciplina de Canto Coral nesta modalidade de Educação a distância (EaD). 

Deve-se considerar que o ensino de algum conteúdo a distância difere-se do ensino presencial 

por dois fatores iniciais: o espaço e o tempo. O espaço refere-se estar longe fisicamente do 

professor, contudo esta distância pode ser minimizada devido à mediação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC). Ao tempo, usado por ambas modalidades de ensino, são 

chamados de síncrono (presente) e assíncrono (ausente) e não é elástico como pode-se sugerir 

que seja o espaço, encurtado pelas TIC. O aluno de EaD obtém sua experiência musical onde 

estiver, desde que esteja conectado à rede mundial de computadores para atender às etapas do 

curso. Esta plataforma pedagógica digital dispõe de ícones que representam os quatro naipes 

de um coral (soprano, contralto, tenor e baixo) podendo ser acionados para tocarem juntos ou 

separados, de acordo com o que for solicitado no roteiro de aula. Também é possível gravar 

um vídeo para uma prévia auto avaliação e posterior envio ao tutor, caso o aluno julgue que a 

sua atividade tenha atingido seu melhor desempenho. Esta estratégia pedagógica propõe uma 

experiência de prática para um corpo virtual, cujo tempo é assíncrono e o espaço é elástico 

numa atividade que desde os primórdios somente foi executada de maneira presencial e 

síncrona. Estudos apontam que a música pode influenciar o ouvinte e o praticante de 

atividades corporais mesmo quando percebida remotamente. Também os games do tipo 

simuladores utilizam de sons/música para aguçarem os sentidos das cenas dos jogos. Neste 

sentido, espera-se que na educação este corpo virtual, forma com a qual se apresenta o aluno 

na EaD, possa gozar de uma experiência de fazer música cantando coletivamente mesmo que 

distante de seus colegas e em tempo assíncrono. A importância da proposta está na discussão 

do uso das ferramentas de TIC para dirimir a distância entre a experiência musical virtual 

daquela presencial, ambas reais, onde os futuros professores de música irão encontrar em sala 

de aula, proporcionando o desenvolvimento cognitivo, social e cultural nos alunos atendidos.  
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