
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

PSICOLOGIA DO ESPORTE, DESENVOVIMENTO 

HUMANO E TECNOLOGIAS 

V Congresso Nacional e VIII Seminário de Psicologia da 

Motricidade Humana, Esporte, Recreação e Dança 



 
 

1 
 

Sumário 
 

Minicursos, Palestras e Mesas Redondas. 

 

- LESÕES NO ESPORTE...........................................................................................p. 19 

- PALESTRA DE ABERTURA..................................................................................p. 26 

- MENTALIZAÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA: DIVERSAS PERSPECTIVAS....p. 33 

- PSICOLOGIA DO ESPORTE: PANORAMA MUNDIAL.....................................p. 36 

- ADEQUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE: POR QUE NÃO 

ACONTECE?..............................................................................................................p. 44 

- MUITO ESTUDO E POUCA PUBLICAÇÃO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE: 

POR QUÊ? .................................................................................................................p. 55 

- PEAK PERFORMANCE: ALINHANDO TEORIA E PRÁTICA..........................p. 60 

- RELAÇÃO TÉCNICO-ATLETA E COESÃO GRUPAL.......................................p. 66 

- AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ESPORTE: O QUE TEMOS? O QUE 

PRECISAMOS?............. ............................................................................................p. 79 

- PALESTRA DE ENCERRAMENTO......................................................................p. 86 

 

Resumos Expandidos: 

- A ATUAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA AMÉRICA PELAS 

LENTES DE NEYMAR: UM ESTUDO DE CASO .................................................p. 98 

- ANÁLISE DOS ESTADOS DE HUMOR PRÉ E PÓS-JOGOS ...........................p. 104 

- ATLETAS UNIVERSITÁRIOS E O SEXTING: POSSÍVEIS SINALIZADORES DE 

AUTORES ENVOLVIDOS .....................................................................................p. 109 

- ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS DE - ATLETAS DE 

FUTEBOL: ANÁLISE PELO “FM” ........................................................................p. 115 

- BULLYING E CYBERBULLYING NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: UMA 

ANÁLISE INICIAL .................................................................................................p. 118 

- CIBERTORCIDA: ANÁLISE DE UMA TORCIDA ORGANIZADA POR MEIO DE 

UM WEBSITE DE REDE SOCIAL ........................................................................p. 125 

- DESEMPENHO ATLÉTICO NO ALTO RENDIMENTO E OLHARES DA 

PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO .................................................p. 129 

- ESTRESSE E ENFRENTAMENTO: DIFERENÇAS ENTRE ATLETAS 

EXPERIENTES E INEXPERIENTES .....................................................................p. 131 

- INTERFERÊNCIAS EXTERNAS EM ATLETAS PROFISSIONAIS: OLHAR 

SOBRE OS PAIS ......................................................................................................p. 137 

- O JOGO ELETRÔNICO FOOTBALL MANAGER COMO FERRAMENTA PARA 

CONHECER O POTENCIAL DE ATLETAS DE FUTEBOL ...............................p. 142 

- O USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS NA PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA – ESTUDO EXPLORATÓRIO ..................................................................p. 145 

- PARALIMPÍADAS, DESAFIOS, PERSPECTIVAS E NOVOS OLHARES ACERCA 

DA PSICOLOGIA DO ESPORTE ...........................................................................p. 150 



 
 

2 
 

 

Resumos: 

- A COMPARAÇÃO ENTRE A COBERTURA DA MÍDIA ONLINE BRASILEIRA E 

AMERICANA SOBRE O DOPING NO CICLISMO .............................................p. 155 

- A INFLUÊNCIA DA TIC NO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE PRÉ E PÓS 

APOSENTADOS .....................................................................................................p. 156 

- A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

POR PRÉ E PÓS-APOSENTADOS .......................................................................p. 157 

- A INFLUÊNCIA DO BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS NA 

INTEGRAÇÃO/REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE DEFICIENTES FÍSICOS .......p. 160. 

- A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA COBRANÇA DO TIRO DE SETE METROS 

NO HANDEBOL .....................................................................................................p. 159 

- A INFLUÊNCIA DO USO DE TECNOLOGIAS NO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DO IFSULDEMINAS ................................................................................p. 160 

- A INFLUÊNCIA DOS APLICATIVOS DE CELULAR NA PRÁTICA DE 

ATIVIDADE FÍSICA POR PRÉ E PÓS-APOSENTADOS ...................................p. 161 

- A INFLUÊNCIA FAMILIAR NA INICIAÇÃO ESPORTIVA E SUAS POSSÍVEIS 

RELAÇÕES COM A ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA PRECOCE ..................p. 162 

- A INSERÇÃO DA PSICOLOGIA EM UM TIME AMADOR DE FUTEBOL 

AMERICANO DE AREIA ......................................................................................p. 163 

- A MUDANÇA DA MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

COM O TEMPO DE PRÁTICA ..............................................................................p. 164 

- A NOVA JUSTIÇA DESPORTIVA ANTIDOPAGEM – JAD 

E SEU NOVO TRIBUNAL .....................................................................................p. 165 

- A PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE SUA INFLUÊNCIA NAS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS DOS FILHOS– ESTUDO PRELIMINAR .....................................p. 166 

- A PESSOA IDOSA RETRATADA NAS REPORTAGENS DISPONIBILIZADAS 

NO YOUTUBE™ ....................................................................................................p. 167 

- A PRÁTICA DA PSICOLOGIA DO ESPORTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.p.168 

- A SÍNDROME DE BURNOUT ASSOCIADA À ATIVIDADE FÍSICA.............p. 169 

- ADERÊNCIA DE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADEMIAS DE 

GINÁSTICA .............................................................................................................p. 170 

- AFINAL, O QUE É INCLUSÃO DIGITAL? ........................................................p. 171 

- AJUSTES DA FREQUÊNCIA CARDÍACA A DIFERENTES INTENSIDADES DO 

EXERCÍCIO RESISTIDO EM DIABÉTICOS.......................................................p. 172 

- AMBIENTE DE GRUPO EM CRIANÇAS NADADORAS – ESTUDO 

PRELIMINAR..........................................................................................................p. 173 

- ANÁLISE DE DESEMPENHO NO GOLFE: ATUALIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

TFAP.........................................................................................................................p. 174 

- ANÁLISE SOBRE POSSÍVEIS FATORES DE MEDO DE UM GOLEIRO DE 

FUTSAL DURANTE UMA PARTIDA ..................................................................p. 175 



 
 

3 
 

- ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA EM PRATICANTES DE ESPORTES 

ELETRÔNICOS - ESTUDO PRELIMINAR ..........................................................p. 176 

- AS NECESSIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR...................................................................................................p. 177 

- AS REDES SOCIAIS E A VULNERABILIDADE AFETIVA NOS 

ADOLESCENTES....................................................................................................p. 178 

- ASPECTOS MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DO FUTEBOL ...............p. 179 

- ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS METABÓLICAS, NÍVEL DE ATIVIDADE 

FÍSICA E AUTOCONCEITO DE CRIANÇAS OBESAS ......................................p. 180 

- ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE E REDES SOCIAIS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA EM EQUIPE PROFISSIONAL DE FUTEBOL ...........................p. 181 

- AUTODETERMINAÇÃO E SATISFAÇÃO COM A VIDA: ESTUDO 

EXPLORATÓRIO EM ATLETAS VETERANOS .................................................p. 182 

- AVALIAÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS ...............................................................................................................p. 183 

- AVALIAÇÃO DO RECRUTAMENTO MUSCULAR DURANTE O MOVIMENTO 

DE FLEXÃO E EXTENSÃO DO TRONCO ..........................................................p. 184 

-AVALIANDO O ESTILO PARENTAL-QUE TIPO DE PAI E MÃE VOCÊ É? ..p.185 

- BARREIRAS PERCEBIDAS À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA POR 

APOSENTADOS RESIDENTES NA CIDADE DE RIO CLARO-SP....................p. 186 

- CAPACIDADE FUNCIONAL E PERFIL DE HUMOR DE MULHERES 

SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA ......................................................p. 187 

- CARACTERÍSTICAS DE MEDO NO ESPORTE EM UMA MODALIDADE 

COLETIVA E INDIVIDUAL ..................................................................................p. 188 

- COACHING E DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO EM 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ..........................................................p. 189 

- CORPO MODIFICADO IMERSO AO MEIO VIRTUAL: UMA VISÃO DOS 

UNIVERSITÁRIOS..................................................................................................p. 190 

- CORPOS MODIFICADOS: QUAL A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA? .............................................................................................p. 191 

- DIMENSÕES METODOLÓGICAS DO CONTROLE INSTRUCIONAL SOBRE OS 

DESEMPENHOS DE ATLETAS DA BASE NO FUTEBOL ................................p. 192 

-DISCUSSÕES ACERCA DA ATUAÇÃO DO CORNER/ TÉCNICO DE LUTAS NO 

CONTEXTO ESPORTIVO ......................................................................................p. 193 

- DRIVE FOR MUSCULARITY EM PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CULTO 

AO CORPO NO FACEBOOKTM .............................................................................p. 194 

- EFEITO AGUDO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CAFEÍNA NO TREINAMENTO 

DE FORÇA ...............................................................................................................p. 195 

- EFEITO AGUDO DO MÉTODO PILATES EM JOVENS E ADULTOS COM E 

SEM DOR LOMBAR INESPECÍFICA ...................................................................p. 196 

- EFEITO DE DIFERENTES PROTOCOLOS DE AQUECIMENTO NO TESTE DE 

10 REPETIÇÕES MÁXIMAS .................................................................................p. 197 



 
 

4 
 

- EFEITO DO EXERCÍCIO NA MODULAÇÃO PARASSIMPÁTICA DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA DE DIABÉTICOS ................................................... p. 198 

- EFEITO DO MÉTODO PILATES NOS MÚSCULOS ABDOMINAIS DURANTE A 

MARCHA EM IDOSAS COM DOR LOMBAR .....................................................p. 199 

- EFEITOS DA PERCEPÇÃO DE REALIDADE SOBRE RESPOSTAS 

PSICOFISIOLÓGICAS DURANTE EXERCÍCIO FÍSICO ...................................p. 200 

- EFEITOS DA REABILITAÇÃO COM JOGOS INTERATIVOS VIRTUAIS EM 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON .................................................p. 201 

-ELABORAÇÃO DE VÍDEO AULAS COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

PARA O ENSINO DA GINÁSTICA .......................................................................p. 202 

- ESPORTE E EMPODERAMENTO FEMININO: EXPLORANDO O UNIVERSO 

DA CORRIDAD DE RUA .......................................................................................p. 203 

- ESPORTE E UNIVERSIDADE: A FORMAÇÃO DO ATLETA E A PSICOLOGIA 

DO ESPORTE ..........................................................................................................p. 204 

- ESTADOS DE HUMOR DE ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA 

PARALÍMPICA DE JUDÔ EM COMPETIÇÃO ....................................................p. 205 

- ESTADOS EMOCIONAIS NO BASQUETEBOL UNIVERSITÁRIO: UMA 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PRÁTICA ........................................................p. 206 

- ESTILO DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO PERSONAL TRAINER ...........p. 207 

- ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS POR CICLISTAS DE 

ELITE DURANTE A PRÁTICA .............................................................................p. 208 

- ESTRESSE PERCEBIDO EM IDOSAS: O TREINAMENTO E A ORDEM DOS 

EXERCÍCIO PODEM INFLUENCIAR? ................................................................p. 209 

- EXERGAMES E ESTADOS DE HUMOR: COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES 

NÍVEIS DE ATIVIDADE FÍSICA ..........................................................................p. 210 

-EXERGAMES E MOTIVAÇÃO: COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES NÍVEIS 

DE ATIVIDADE FÍSICA ........................................................................................p. 211 

- FATORES RELACIONADOS COM A (DES)MOTIVAÇÃO DE PRATICANTES 

DE MUSCULAÇÃO ................................................................................................p. 212 

- FORMAÇÃO ESPORTIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ENTRE A 

AGRESSIVIDADE E A VIOLÊNCIA ....................................................................p. 213 

- FREQUÊNCIA CARDÍACA DE REPOUSO E SUA MODULAÇÃO 

PARASSIMPÁTICA DE CRIANÇAS OBESAS E EUTRÓFICAS .......................p. 214 

- FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL DURANTE TESTE DE 

ESFORÇO FÍSICO AERÓBIO APÓS SETE MESES DO TRANSPLANTE 

CARDÍACO: ESTUDO DE CASO ..........................................................................p.215 

- FUTEBOL OBRIGAÇÃO: UM OLHAR DA PSICOLOGIA ESPORTIVA .......p. 216 

- GÊNERO NO ESPORTE: UMA DISCUSSÃO SOBRE AS LUTAS NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ...........................................................................p. 217 

- HABILIDADE SOCIAL E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM ATLETAS DE 

ALTO RENDIMENTO ............................................................................................p. 218 



 
 

5 
 

- HIPNOSE NO CONTEXTO ESPORTIVO: A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS 

MENTAIS PARA MELHORIA DA PERFORMANCE .........................................p. 219 

- HUMOR E ESPORTE: UM ESTUDO COM AS ATLETAS DE FUTEBOL 

FEMININO DA SELEÇÃO DA UFRN ..................................................................p. 220 

- IMAGEM CORPORAL EM IDOSAS: A ORDEM DE REALIZAÇÃO DE 

EXERCÍCIOS PODE INFLUENCIAR? ..................................................................p. 221 

- IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS DO PROCESSO DE EXPATRIAÇÃO NO 

ESPORTE: UM ESTUDO DE CASO ......................................................................p. 222 

- IMPORTÂNCIA DA FIGURA DO ÍDOLO NA ATUAÇÃO DE UM 

FUTEBOLISTA UNIVERSITÁRIO .......................................................................p. 223 

- INFLUÊNCIA DA DUPLA TAREFA COGNITIVA EM IDOSOS SAUDÁVEIS E 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON ................................................p. 224 

- INFLUÊNCIA DA DUPLA TAREFA NO COMPRIMENTO DE PASSO DE 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON .................................................p. 225 

- INFLUÊNCIA DOS PAIS NO ESPORTE (NATAÇÃO): A PERCEPÇÃO DOS PAIS 

FRENTE AO ESPORTE – ESTUDO PRELIMINAR .............................................p. 226 

- INFLUÊNCIA PARENTAL EM ATLETAS DE HANDEBOL DOS JIF’S: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE SEXOS ..........................................................................p. 227 

- INFLUÊNCIA PARENTAL NA NATAÇÃO: A PERCEPÇÃO DOS PAIS – 

ESTUDO PRELIMINAR .........................................................................................p. 228 

- INFLUÊNCIA PARENTAL NAS LUTAS: A PERCEPÇÃO DOS PAIS – ESTUDO 

PRELIMINAR ..........................................................................................................p. 229 

- INFLUÊNCIAS DA CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA NA 

MOTIVAÇÃO PARA PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA ...................................p. 230 

- INFLUÊNCIAS NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE JIU-JÍTSU: NÍVEIS DE 

ANSIEDADE PÓS-COMPETITIVA .......................................................................p. 231 

- INFLUÊNCIAS NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE JIU-JÍTSU: NÍVEIS DE 

ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA .......................................................................p. 232 

- INFLUÊNCIAS RELIGIOSAS NO ESPORTE: ESTUDO DE CASO DE UM 

ATLETA CATÓLICO PRATICANTE ....................................................................p. 233 

-INTEGRANDO ATIVIDADE FÍSICA E REALIDADE AUMENTADA EM JOGOS 

DIGITAIS .................................................................................................................p. 234 

- INTERVENÇÃO EM GRUPO COM UMA EQUIPE DE VOLEIBOL MASCULINA 

SUB 21 .....................................................................................................................p. 235 

- LESÕES NO JIU-JITSU E A MOTIVAÇÃO DOS PRATICANTES NA 

REABILITAÇÃO .....................................................................................................p. 236 

- LEVANTAMENTO DE DEMANDA DA COMISSÃO TÉCNICA DE UMA 

EQUIPE DE VOLEIBOL .........................................................................................p. 237 

- LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE UMA EQUIPE DE VOLEIBOL SUB-21 

E ADULTO ..............................................................................................................p. 238 



 
 

6 
 

- LEVANTAMENTO DE PERFIL PSICOLÓGICO DE EQUIPE DE FUTEBOL DA 

CATEGORIA SUB 20 .............................................................................................p. 239 

- MECANISMOS CEREBRAIS QUE EXPLICAM OS EFEITOS DOS ESTÍMULOS 

MOTIVACIONAIS DURANTE EXERCÍCIO ........................................................p. 240 

- MODA INCLUSIVA .............................................................................................p. 241 

- MODELO HIERÁRQUICO DE VULNERABILIDADE NO ESPORTE ............p. 242 

- MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA PARA O ESPORTE PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA DAS PARALIMPÍADAS ESCOLARES .......................................p. 243 

- MOTIVOS PARA A CIRURGIA BARIÁTRICA: UMA ESCOLHA ENTRE A 

SAÚDE E ESTÉTICA? ............................................................................................p. 244 

-  “MÚSICA E ESPORTE: POSSÍVEIS RELAÇÕES MOTIVADORAS” – ESTUDO 

PRELIMINAR ..........................................................................................................p. 245 

- NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES 

DIABÉTICOS DO TIPO 2 .......................................................................................p. 246 

- NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, APTIDÃO FÍSICA E AUTOCONCEITO DE 

JOVENS OBESOS ...................................................................................................p. 247 

- O AGEISMO E OS ESTADOS EMOCIONAS DE IDOSOS PRATICANTES E NÃO 

PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ............................................................p. 248 

- O COACHING ESPORTIVO COMO ESTRATÉGIA DE APERFEIÇOAMENTO DE 

UM TREINADOR DE FUTEBOL ..........................................................................p. 249 

- O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

EM ATLETAS DO BADMINTON NO CONTEXTO ESCOLAR .........................p. 250 

- O MEDO E A VERGONHA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ...................p. 251 

- O PAPEL DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DE REDES 

INTERORGANIZACIONAIS NO ESPORTE ........................................................p. 252 

- O POSICIONAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM 

RELAÇÃO ÀS MODIFICAÇÕES CORPORAIS ...................................................p. 253 

- O UNIVERSO MASCULINO E O DESEJO DE SER MAIS FORTE .................p. 254 

- O USO DE APLICATIVOS DE SMARTPHONES NO CONTROLE 

NUTRICIONAL: UM ESTUDO DESCRITIVO .....................................................p. 255 

- O USO DE RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL ..........................................................................................p.256 

- OPINIÃO DE PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA SOBRE A 

FISIOTERAPIA E QUALIDADE DE VIDA ..........................................................p. 257 

- OPINIÃO DE USUÁRIOS DA REDE FACEBOOK® PELA ADOÇÃO POR 

CASAIS HOMOAFETIVOS ...................................................................................p. 258 

- OS DANOS PSICOSSOCIAS EM CICLISTAS PROFISSIONAIS APÓS A 

COBERTURA DA MÍDIA SOBRE O DOPING NA VOLTA DA FRANÇA........p. 259 

- PERCEPÇÃO DE ATLETAS ESCOLARES DE FUTSAL SOBRE O ESTILO DE 

LIDERANÇA DO PROFESSOR/TÉCNICO ..........................................................p. 260 

- PERCEPÇÃO DE JOVENS ADULTOS EM FESTIVAIS DE GINÁSTICA PARA 

TODOS ....................................................................................................................p. 261 



 
 

7 
 

- PERCEPÇÃO DO SIGNIFICADO DE ARBITRAR PARA ÁRBITROS 

BRASILEIROS DA FIBA COM EXPERIÊNCIA ACIMA DE 20 ANOS ..............p.262 

- PERFIL MOTIVACIONAL PARA A PRÁTICA DA CORRIDA DE RUA E SUA 

RELAÇÃO COM O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL .......................................p. 263 

- PERFIL MOTIVACIONAL PARA A PRÁTICA DE EXERCICIOS FÍSICOS EM 

FREQUENTADORES DE UM PARQUE PÚBLICO ............................................p. 264 

- PERFIL PSICOLÓGICO DE JOGADORES DE FUTEBOL DA CATEGORIA SUB 

21...............................................................................................................................p. 265 

- POR UM TRATAMENTO MAIS FLUIDO DO TDAH .......................................p. 266 

- PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO/ESPORTE NO BRASIL: UM ESTUDO DE 

BASE CENSITÁRIA ...............................................................................................p. 267 

- PRECONCEITO DE GÊNERO NO CHEERLEADING ......................................p. 268 

- PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE INFANTIL EM ESCOLARES 

DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP ........................................................................p. 269 

- PRIVAÇÃO DE SONO DETERIORA EM PARTE O USO DOS MOVIMENTOS 

DOS OLHOS EM ADULTOS .................................................................................p. 270 

- PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE PSICOLOGIA DO ESPORTE NA 

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE ...................................................................p. 271 

- PROJETO POSTAIS: PROTAGONISMO, PERTENCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NAS CIDADES ............................................p. 272 

- PSICOLOGIA DO ESPORTE NO ENSINO SUPERIOR E SUA INTERFACE COM 

O CUIDAR ...............................................................................................................p. 273 

- PSICOLOGIA DO ESPORTE: PAIS E SUA INFLUÊNCIA NA INICIAÇÃO 

ESPORTIVA ............................................................................................................p. 274 

- QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PRÉ E PÓS INTERVENÇÃO DE 

ALONGAMENTO ...................................................................................................p. 275 

-REFLEXÕES ACERCA DA TEORIA E PRÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA .....................................................................................................................p. 276 

- RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS EMOCIONAIS E COMPONENTES DE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PELO QUESTIONÁRIO SF-36.......................p. 277 

-RELAÇÕES ENTRE DANÇA E ESPORTE:PERCEPÇÕES DE BAILARINOS p. 278  

- RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE NO ESPORTE E A RELAÇÃO COM O 

DESEMPENHO: UMA COMPARAÇÃO POR CRENÇA .....................................p. 279 

- REPERTÓRIOS COMPORTAMENTAIS DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DO 

ATLETA DE FUTEBOL EM ATIVIDADES DE APOIO DIDÁTICO..................p. 280 

- RESPOSTA AUTONÔMICA CARDIOVASCULAR E CORTISOL SALIVAR PRÉ-

TREINO: POSSÍVEL CORRELAÇÃO COM O TESTE CSAI-2 ..........................p. 281 

- SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS EM TRABALHADORES DE 

ATIVIDADES SEDENTÁRIA E DINÂMICA .......................................................p. 282 

- UMA SESSÃO DE DANÇA DIMINUI OS NÍVEIS DE ANSIEDADE EM 

INDIVÍDUOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE ...............................p. 283 



 
 

8 
 

- USO DO M-LEARNING E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O APRENDIZADO 

DO DISCENTE ........................................................................................................p. 284 

- VIDA E OBRA DE WILHELM REICH EM REVISTA ......................................p. 285  

- VULNERABILIDADE NO ESPORTE: ANÁLISE EM EQUIPE PROFISSIONAL 

DE FUTEBOL ..........................................................................................................p. 286 

- WHILE FI – QUAL É A SENHA? ........................................................................p. 287 

 

Demais trabalhos: 

- A COMUNICAÇÃO E A INFORMAÇÃO NOS DIAS ATUAIS ENTRE JOVENS E 

ADOLESCENTES ...................................................................................................p. 289 

- A UTILIZAÇÃO DE REDES SOCIAIS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA: UM ESTUDO EM MUZAMBINHO/MG.................................................p. 290 

- CICLISMO: ESTILO OU QUALIDADE DE VIDA? UM ESTUDO ENTRE 

MULHERES CICLISTAS NO SUL DE MINAS ....................................................p. 291 

- CONHECIMENTO, POPULARIDADE E EFEITOS NA QUALIDADE DE VIDA 

DAS TÉCNICAS DE TAI CHI CHUAN E LIAN GONG ......................................p. 292 

- DISTORÇÃO DA AUTOIMAGEM CORPORAL NA TERCEIRA IDADE ......p. 293 

- ESTADOS EMOCIONAIS DE ALUNOS DIANTE DAS AULAS E AVALIAÇÕES 

DE MATEMÁTICA .................................................................................................p. 294 

- ESTRESSE E ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSAS ..............................................p. 295 

- INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA EM PESSOAS COM SÍNDROME DE 

DOWN ......................................................................................................................p. 296 

- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS ..p. 297 

- INTERAÇÃO COM O ESPAÇO VIRTUAL E QUALIDADE DE VIDA EM 

INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON..................................................p. 298 

- MOTIVAÇÕES, PROCEDIMENTOS E DESCOBERTAS NA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE TEMA TABU ......................................................................p. 299 

- O COMPORTAMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 

REALIZAR ATIVIDADES LÚDICAS ...................................................................p. 300 

- O IDOSO E SUA IMAGEM CORPORAL ...........................................................p. 301 

- PERÍODO DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS DE FUTEBOL: RELAÇÕES 

SOCIAIS E DESEMPENHO ATLÉTICO ...............................................................p. 302 

- PRESENÇA E ATUAÇÃO DE REVISTAS ACADÊMICAS DE ESPORTE EM 

REDES SOCIAIS: UMA ANÁLISE DE REVISTAS DE ESPORTE INDEXADAS NO 

SCIELO.....................................................................................................................p. 303 

- USUÁRIOS DE JOGOS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO ..........................................p. 305 

- VAIDADE PARA QUÊ? REFLEXÕES SOBRE O CORPO E VAIDADE NA 

TERCEIRA IDADE: ESTUDO DE CASO .............................................................p. 306 

 
 
 



 
 

9 
 

 
 
 

 

 

 

II Congresso Internacional de Psicologia do  

Esporte, Desenvolvimento Humano e  

Tecnologias. 

 

 

 

 

 

V Congresso Nacional e VIII Seminário de Psicologia da  

Motricidade Humana, Esporte, Recreação e Dança. 

 

 

 

 

25, 26 e 27 de agosto de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

 
 
 
 
 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de 

Mesquita Filho‖ 

UNESP – Campus Rio Claro 

 

 

Instituto de Biociências 

Diretor 

Prof. Dr. Claudio José Von Zuben 

Vice Diretora 

Profa. Dra. Maria Antonia Ramos de Azevedo 

 

Departamento de Educação Física 

Chefe do Departamento 

Prof. Dr. Carlos Alberto Anaruma  

Vice Chefe do Departamento 

Prof. Dr. Adriano Polican Ciena 

 

 

 

 



 
 

11 
 

HISTÓRICO DO EVENTO 

 
O II Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, Desenvolvimento 

Humano e Tecnologias, V Congresso Nacional e VIII Seminário de Psicologia da 

Motricidade Humana, Esporte, Recreação e Dança do Instituto de Biociências, 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.  

Teve 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.  Com o passar do tempo e a  

procura  pelo  evento,  num  nível  internacional, intitulou-se desde 2015 como 

Congresso  Internacional de Psicologia do Esporte, Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias. 

 

HISTÓRICO DO LEPESPE 

 

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

junto  aos  grupos  de pesquisas e realiza suas reuniões semanalmente, as terças-feiras, 

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.  

Do  ponto  de  vista  logístico,  o  fato  de  estar  sediado  em  Rio  Claro  

favorece  o  entrosamento com equipes de alto nível da região, escolas de ensino básico, 

fundamental e médio e demais grupos de ensino superior. O suporte técnico oferecido 

pelo Departamento de Educação Física e o relacionamento mantido com outros grupos e 

laboratórios de pesquisas, na área, favorece o desenvolvimento de projetos inovadores. 

A interface com a tecnologia tem sido garantida por  meio  de  projetos  idealizados  no  

laboratório  ou  em  entrosamento  com  outros  grupos  já estabelecidos, que buscam 

parceiros em seus avanços. Vamos a alguns detalhes técnicos deste grupo. 

A  existência  do  LEPESPE  se  deve  à  necessidade  de  aplicar  os  

conhecimentos  acadêmicos adquiridos  em  cursos  e  outros  laboratórios  às  aulas  de  

Psicologia  do  Esporte,  Aspectos Psicopedagógicos  da  Educação  Física  Escolar,  

Mídia  corpo  e  esporte  e  Fundamentos  da Psicologia  da  Motricidade  Humana,  e  

avançar  em  direção  aos  novos  conhecimentos  que  a interface  existente  entre  

esporte-psicologia-tecnologias  possa  possibilitar.   
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O  viés  da Tecnologia  surge  em  decorrência  do  Programa  de  Pós-graduação  

em  Desenvolvimento Humano e Tecnologias (PPG-DEHUTE) estar sediado no 

Campus de Rio Claro, e possibilitar o entrosamento entre cada uma das faces 

interligadas e apontadas acima.  

Busca fortalecer as discussões e trabalhos desenvolvidos pelos docentes da linha 

de pesquisa "Estados emocionais e movimento", ―Corpo, Rendimento e Tecnologia‖ e 

―Corpo, Cultura e Tecnologia‖,  do  Departamento  de  Educação  Física  e  do  PPG-

DEHUTE/  Instituto  de Biociências/UNESP e fundamenta teórica e praticamente a 

análise e discussão de elementos comuns ao meio esportivo, à psicologia e à tecnologia.  

Com  a  dinâmica  mantida  por  seus  membros,  o  LEPESPE  possibilita  

sugerir  e  encaminhar questionamentos relativos à psicologia e sua aplicação no esporte 

e nos anais tecnológicos que emolduram  este  quadro;  são  funções  deste  grupo  de  

pesquisadores:  gerar  conhecimentos  e desenvolver  projetos,  aplicando  o  mais  

inovador  dos  referenciais  teóricos  e  tecnológicos, fortalecer e incrementar o 

LEPESPE, levando-o a apresentar à comunidade científica novas e emergentes  

propostas  de  atuação  de  seus  membros,  por  meio  de  comunicação  de  seus 

trabalhos e estudos.  

O  laboratório  mantém  uma  relação  de  parceria  com  outros  grupos  de  

pesquisas  (Instituto Superior  de  Psicologia  Aplicada/Lisboa-Portugal;  Grupo  de  

Pesquisa  em  Psicologia  do Exercício e do Esporte/Universidade São Judas Tadeu e 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional no campo da Educação 

Física/Dep. Educação/IB/UNESP), Núcleo de Estudos  da  Psicologia  do  Desporto  

(Universidade  do  Minho),  Núcleo  de  Estudos  em Psicologia do Esporte 

(Universidade de Montreal-en-Trois Riviére) e Núcleo de Estudos da Ciência  Cognitiva  

(UNISAL)  com  quem  vem  fazendo  o  intercambio  necessário  para  o perfeito 

entrosamento.  

Teve  uma  pesquisa  interinstitucional  aprovada  pela  FAPESP,  numa  ligação  

junto  à Universidade  São  Francisco/  Faculdade  de  Psicologia  e  inicia  um  processo  

de  pesquisa interdisciplinar  junto  à  UniMinho-  Portugal.  O  LEPESPE  é  

coordenado  pelo  Prof  Afonso Antonio  Machado  e  tem  como  membros  

pesquisadores:  Daniel  Presoto,  Altair  Moioli, Marcelo  Callegari  Zanetti,  Marcos  

Abaide  Balbinotti,  Carlos  Abaide  Balbinotti,  Ricardo Saldanha,  Daniel  

Bartholomeu,  José  Maria  Montiel,  Fernando  César  Gouvêa,  Flávio Rebustini,  

Gisele  Maria  Schwartz  e  Maria  Regina  Ferreira  Brandão,  todos  professores 

universitários  brasileiros  atuantes  na  área  e  orientadores  de  programas  de  

mestrado  e doutorado.  

 

Este  laboratório  ainda  tem  como  membros  participantes  os  demais  

profissionais:  Cristina Akiko  Iizuka  (Austrália),  Gustavo  Lima  Isler,  Henrique  

Moura  Leite  Bottura  (FM-USP), Mauro  Klébis  Schiavon,  Flavio  F.  Dezan,  Marta  

Aurélia  Campos  Silveira  (UFMa),  Hélio Cozza, além de alunos da graduação da 

UNESP, UNIARARAS e UNIMEP. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

PRESIDENTE: Prof. Dr. Afonso Antonio Machado 

 

COMISSÃO  DE  RECEPÇÃO  E  CREDENCIMENTO:  Vivian  de  Oliveira, Bruna 

Feitosa de Oliveira, Yasmin Emanuelle Fernandes.  

 

COMISSÃO CIENTÍFICA: Cláudio Gomes Barbosa, André Luis Aroni, Flávio 

Rebustini, Ivan Wallan Tertuliano, Luciana Botelho Ribeiro.  

 

COMISSÃO DE PATROCÍNIO: Ivan Wallan Tertuliano, Caio Graco Simoni da Silva, 

Lucas Gabriel Zangotti, Arthur Bernardino Domene Sena. 

 

COMISSÃO CERIMONIAL: Altair Moioli, Marcela Fernanda Tomé de Oliveira. 

 

COMISSÃO CULTURAL: Vivian de Oliveira, Marcela Fernanda Tomé de Oliveira. 

 

COMISSÃO  DE  COFFEE  BREAK: Gustavo  Lima  Isler,  Renato  Henrique  

Verzani,  Kauan Galvão Morão, Marcus Vinicius Abade Rodrigues da Silva, Arthur 

Bernardino Domene Sena. 

 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E EDIÇÃO DE SITE: Cláudio Gomes Barbosa, 

Guilherme Bagni, Renato Henrique Verzani, Kauan Galvão Morão. 

 

COMISSÃO  DE  APOIO  DIDÁTICO: Marcus Vinicius Abade Rodrigues da Silva, 

Fernando de Lima Fabris, Lucas Rigatto Brino, Lucas de Oliveira Canavezi, Joacks de 

Paula Lemos Filho 

COMISSÃO  DE  CERTIFICADOS:  Guilherme  Bagni,  Kauan Galvão Morão 

 

COMISSÃO  DE  ANAIS: Vivian de Oliveira, Bruna Feitosa de Oliveira, Yasmin 

Emanuelle Fernandes, Eric Matheus Rocha Lima. 

 

COMISSÃO  DE  TESOURARIA,  RESERVAS  E  INSCRIÇÕES:  André Luis  

Aroni,  Guilherme Bagni.  

 

COMISSÃO DE FOTOS E VÍDEOS: João Vitor Rosa 
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS. 

 

Mais um evento científico tem início e muitas expectativas estão planando entre 

a comissão organizadora, convidados e congressistas. 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. 

Estamos, portanto, diante do atual e bem vindo desafio:  o II Congresso Internacional de 

Psicologia do Esporte, Desenvolvimento Humano e Tecnologias, V Congresso  

Nacional  e  VIII  Seminário  de  Psicologia  da Motricidade  Humana,  Esporte,  

Recreação  e  Dança,  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. 

Como já dito, na versão anterior, a Psicologia do Esporte Brasileira, atual, não 

depende mais de ícones que balizem seus saberes e fazeres:  novas gerações de  

pesquisadores  adquiriram vida  própria,  autonomia  e  autoridade  para  muito  além  de  

seus  criadores  e  estão  em  franca atividade,  exercendo  seus  saberes  e  suas  

provocações.  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. 

Nos mesmos moldes que em versões anteriores, porém mais experientes, 

começamos nosso evento muito entusiasmados e confiantes no seu produto final. 

Podemos garantir que estamos atuando com um grupo de primeiríssimo nível, docentes 

universitários e pesquisadores jovens que darão sustentação a fase de transição que a 

Psicologia do Esporte Brasileira irá enfrentar, em breve. 

Como  coordenador  do  Laboratório  de  Estudo  e  Pesquisas  em  Psicologia  

do  Esporte  e  do  II Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, 

Desenvolvimento Humano e Tecnologias e o  V  Congresso  Nacional  e  VIII  

Seminário  de  Psicologia  da  Motricidade  Humana,  Esporte, Recreação e Dança  

cumpre-me agradecer pela escolha do evento e pelo interesse em ter seu trabalho 

divulgado neste evento científico-acadêmico, além de desejar uma boa imersão neste 

mundo que analisará a Psicologia do Esporte, com afinco e precisão. 

 

 

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

Presidente do congresso 
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 

 

II Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, 

Desenvolvimento Humano e Tecnologias 
V Congresso Nacional e VIII Seminário de Psicologia da Motricidade Humana, 

Esporte, Recreação e Dança 

 

Quinta feira - 25 de agosto de 2016 

16h00-19h00 Credenciamento Credenciamento e retirada de material 

  1.Personalidade e esporte: Dr. José Maria 

Montiel (UNIFIEO) - Moderador: Lucas 

Canavezi 

  2.Psicologia e movimento humano: Dra. 

Daniela Wiethaeuper (UNIVERSITÉ DE 

QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES – Canadá) - 

Moderador: Dr. Flavio Rebustini (ESTÁCIO) 

17h00-19h00 Mini-cursos 3.Violência no contexto esportivo: Ms. 

Marcelo Soares (UNIARARAS) – Moderador: 

Fernando de Lima Fabris 

  4.Lesões no esporte: Dnda. Luciana Botelho 

Ribeiro (UNESP) – Moderador: Joacks de 

Paula Lemos Filho 

  5.Doping e esporte: Dr. Carlos Alberto 

Anaruma (UNESP) – Moderador: Marcus 

Vinícius Abbade) 

19h30-20h30 Abertura Tecnologias e Psicologia do Esporte: 

aplicações Dr. Afonso Antonio Machado 

(UNESP) 

20h30-21h00 Lançamento de livros 

Sexta feira - 26 de agosto de 2016 

  Mentalização na atividade física: diversas 

perspectivas 
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8h30-9h30 Mesa redonda Prática mental no esporte: Dr. José Angelo 

Barela (UNESP) 

  Aplicações de mentalização: Carla di Pierro 

(Task Psicologia Esportiva) 

Moderadora: M.a Vivian de Oliveira 

9h30-9h40 Videoconferência A importância da imagem mental no 

treinamento e competição; Dr. Matteo Luzzeri 

(FLORIDA STATE UNIVERSITY) 

9h40-10h00 Coffee Break 

  Psicologia do esporte: panorama mundial 

  Psicologia do esporte na América do Sul: Dra. 

Regina F. Brandão (USJT - Brasil) 

10h00-12h00 Mesa redonda Psicologia do esporte na Europa: Dr. Edson 

Filho (UNIVERSITY OF CENTRAL 

LANCASHIRE – Inglaterra) 

  Psicologia do esporte na América do Norte: Dr. 

Marcos Alencar A.Balbinotti (UNIVERSITÉ DE 

QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES – 

Canadá) 

Moderador: Dr. Altair Moioli 

12h00-14h00 Almoço 

  Adequação e aplicação da Psicologia do 

Esporte: por que não acontece? Dndo. Evandro 

Morais Peixoto (UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE), Dndo. Ivan 

Wallan Tertuliano (UNESP), Dr. Rubens 

Venditti Junior (UNESP).  

14h00-15h30 
Debates 

impertinentes 

15h30-15h50 Coffee Break  

15h50-16h20 Painel 

 

16h20-18h00 

 

Debates 

impertinentes 

Muito estudo e pouca publicação em 

Psicologia do Esporte: por quê? Dr. Marcelo 

Callegari Zanetti (USJT), Dr. Flávio Rebustini 

(ESTACIO DE SÁ), Dr. André Luis Aroni 
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(METROCAMP). 

Sábado - 27 de agosto de 2016 

8h30-9h30 Palestra Peak performance: alinhando teoria e prática  

Prof. Dr. Edson Filho (UNIVERSITY OF 

CENTRAL LANCASHIRE – Inglaterra) 

9h30-9h40 Videoconferência O eye tracker como ferramenta de treino; Dr. 

Camilo Moncaleano (FLORIDA STATE 

UNIVERSITY) 

9h40-10h00 Coffee Break 

10h00-10h30 Painel 

  Relação técnico-atleta e coesão grupal 

  Dr. Gustavo Lima Isler (CENTRO 

UNIVERSITÁRIO CLARETIANO) 

10h30-12h00 Mesa redonda Dr. Altair Moioli (UNIP) 

Dra. Daniela Wiethaeuper (UNIVERSITÉ DE 

QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES– Canadá) 

  Moderador: Dndo. Caio Graco Simoni da Silva 

12h00-14h00 Almoço 

14h00-15h30 Palestra Avaliação Psicológica e esporte: o que temos? 

O que precisamos? 

Dr. Marcos Alencar A. Balbinotti 

(UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À TROIS-

RIVIÈRES – Canadá)  

Moderador: Dndo. Guilherme Bagni 

15h30-15h50 Coffee Break 

15h50-16h20 Painel 

16h20-17h00 Encerramento E então, para onde iremos com a Psicologia 

do esporte no Brasil? Dr. Afonso Antonio 

Machado (UNESP) 
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MINI-CURSO “LESÕES NO ESPORTE” 

Avaliação Das Lesões E Suas Consequencias No Contexto Esportivo 

 

Profa. Ma. Luciana Botelho Ribeiro 

Introdução 

 As lesões esportivas são fatores importantes a serem estudados na área da 

Psicologia do Esporte. Para Montero et al., (2010), com a profissionalização do esporte 

houve um aumento no número de praticantes de atividades físicas e esportivas e 

consequente elevação do número de lesões. Estas lesões esportivas acometem não só 

jovens e adultos, mas também crianças e adolescentes nas fases de iniciação esportiva.  

 O contexto esportivo envolve diversas situações que podem deixar os atletas 

susceptíveis a alterações nos fatores físicos e psicológicos influenciando no seu 

rendimento. Assim, as lesões devem ser entendidas como um todo, ou seja, 

considerando os fatores físicos e psicológicos (VASCONCELOS-RAPOSO et al.,2014).  

 A lesão esportiva pode ser definida como qualquer dano físico que aconteça com 

o indivíduo ao participar de uma atividade desportiva que tenha caráter competitivo 

acarretando a não funcionalidade do organismo (VASCONCELOS- RAPOSO et al., 

2014). Autores como Montero et al., (2010), classificam as lesões de acordo com fatores 

internos e externos. Os fatores internos estão relacionados as questões fisiológicas, 

biomecânicas e psicológicas e os fatores externos relacionados aos equipamentos 

esportivos, condições ambientais e a intensidade do jogo.   

 Quanto à incidência e local de acometimento das lesões no esporte, irá variar de 

acordo com as modalidades e o contexto que o indivíduo está inserido. As lesões podem 

apresentar diversos níveis de gravidade: leves, moderadas, graves, graves crônicas e 

graves incapacitantes, atingindo o atleta em qualquer circunstância e contexto esportivo, 

sendo esta, considerada um fator de ordem negativa (RIBEIRO, 2014).  
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 O atleta deverá ser preparado para vivenciar esse contexto esportivo de maneira 

saudável e com qualidade. Deve estar sempre motivado para que seus objetivos sejam 

alcançados e cumpridos de maneira satisfatória. Mas para isso o ser humano, o atleta, 

deve ser entendido em sua totalidade corpo-mente (MIRANDA; BARA FILHO, 2008). 

 

Objetivo 

 Analisar as lesões e suas consequências no contexto esportivo, possibilidades de 

avaliação e intervenção na área da psicologia do esporte. 

 

Revisão de Literatura 

 Os primeiros estudos sobre lesões esportivas e fatores psicológicos surgiram a 

partir de experiências clínicas e treinamentos. A relação da psicologia com a lesão 

estava focada no estudo da personalidade dos indivíduos, que acreditavam que 

determinados traços de personalidade aumentavam o risco para lesões (MONTERO et 

al.,2010). 

 O aumento do número de lesões pode trazer consequências negativas para o 

atleta como: problemas da saúde física e alterações do bem-estar psicológico. Uma vez 

ocorrida à lesão, a psicologia do esporte deve se preocupar com todo o processo de 

recuperação do atleta(SAMULSKI, 2009). 

 Muitos fatores psicológicos podem não aparecer logo no momento da lesão, mas 

após um tempo que esta se instalou, e com isso diversos ajustes psicológicos acontecem, 

porém, nem sempre são benéficos e irão variar de acordo com fatores pessoais e 

situacionais (WEINBERG; GOULD, 2001). 

 O estresse é um fator desencadeador de lesão esportiva e pode ser sentido antes, 

durante e após uma ocorrência de lesão (VASCONCELOS- RAPOSO et al., 2014). A 

debilidade do sistema imunitário, cansaço e esgotamento, desvio do nível de atenção, 

atitudes agressivas e situações de fuga elevam a vulnerabilidade do atleta a lesões 

(RIBEIRO, 2014). 
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 Reações psicológicas podem acontecer associadas às lesões esportivas e o 

encaminhamento do atleta ao psicólogo do esporte é muito importante (SAMULSKI, 

2009). São alguns exemplos de reações psicológicas à lesão: perda de identidade; medo 

e ansiedade; falta de confiança e redução do desempenho. 

 Sabe-se que diversos fatores psicológicos podem interferir na causa e no 

processo de recuperação da lesão e muitas variáveis psicológicas estão sendo estudadas 

como a motivação, a ansiedade, a autoconfiança e o estresse, visto como o principal 

fator para desencadear uma lesão (MONTERO et al., 2010).  Os sintomas depressivos e 

os distúrbios emocionais podem estar presentes nos indivíduos independente da 

natureza da lesão, ou seja, da intensidade que ela aconteça (ROIGER et al., 2015).  

 Existem dois modelos teóricos que explicam a relação estresse e lesão: a teoria 

de aumento da tensão muscular e teoria do déficit de atenção. Na primeira provoca um 

estresse por uso excessivo de uma musculatura específica, já na segunda há um estresse 

periférico do sujeito causando uma queda no foco de atenção (MONTERO et al., 2010). 

 Andersen e Williams (1988) apud (SAMULSKI, 2009) propuseram o modelo de 

estresse e lesão esportiva com uma situação de alto índice de estresse. Se um indivíduo 

apresentar um maior nível de estresse diário, com características de personalidade 

específicas e com baixo potencial de superação, poderá apresentar diminuição do campo 

visual e aumento do nível de distração e tensão muscular o que aumentará o risco de 

sofrer lesão.   

 Outro modelo de reação do atleta à lesão bem aceito de acordo com Samulski 

(2009) é o grief reaction. Neste modelo, o atleta ao sofrer uma lesão passa por cinco 

estágios de emoção, sendo eles: negação; raiva; barganha ou negociação; depressão; 

aceitação e reorganização.   

 Determinados atletas dão mais importância ao acometimento da lesão do que a 

própria gravidade em si, que muitas vezes é simples, mas por não saber lidar com 

aquele momento, seu psicológico fica em total desequilíbrio (VASCONCELOS- 

RAPOSO et al., 2014). 
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 Ao falar nas técnicas de intervenção no processo de reabilitação, de acordo com 

Ribeiro et al., (2013), existem várias, porém citam as abordagens multidisciplinares e 

apoio social como as principais.  Para Gomes (2012) inicialmente ao intervir, 

devem-se distinguir as estratégias direcionadas aos fatores fisiológicos e dos fatores 

psicológicos para as respostas ao estresse. Muitos casos deverão trabalhar em uma 

estratégia almejando resultados na outra esfera respectivamente. 

 O processo de intervenção pode ser dividido em duas fases: a primeira fase de 

imobilização e a segunda mobilização. As técnicas recomendadas são de 

autocoversação, estabelecimento de metas, relaxamento, visualização e também existem 

técnicas psicológicas para o controle da dor, entre outras (MARTÍNEZ, 1998; 

WEINBERG; GOULD, 2001; SAMULSKI, 2009; RIBEIRO et al., 2013). 

 Existem algumas técnicas que promovem preparação mental para os atletas 

lidarem melhor com as situações de lesão, mas para isso o profissional deve levar em 

conta o nível cognitivo, psicomotor e afetivo dos atletas. Outras técnicas utilizadas são a 

imagem mental, o biofeedback, o relaxamento eficaz em situações negativistas que 

podem aumentar a vulnerabilidade a lesões (VASCONCELOS- RAPOSO et al., 2014). 

 Além de uma boa intervenção, a compreensão de variáveis adicionais como 

suporte social, gravidade da lesão percebida e história prévia da lesão, talvez permita 

uma melhor compreensão de alterações psicológicas consequentes à lesão (ROIGER et 

al., 2015).  Em alguns casos, durante a intervenção, pode ocorrer um bloqueio entre 

terapeuta e atleta devido a diversas reações psicológicas que o atleta apresenta e para 

essa situação ser evitada, um bom suporte emocional por meio de comunicação 

constante pode ajudar reduzindo a sensação de isolamento social recorrente da lesão. 

Uma boa reabilitação começa a relação entre os meios, se mostrando eficientes e 

presentes, mas principalmente conhecedor do processo de reabilitação, criando 

expectativas reais ao tratamento (SAMULSKI, 2009). 

 Um processo de lesão e intervenção de um atleta representa grandes prejuízos 

para clubes e equipes, tanto porque não treinam e não jogam como nos custos 
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acrescidos ao tratamento de recuperação desse atleta. Assim, com base nesses fatos, se 

torna evidente a urgência de atitudes preventivas dos atletas e clubes 

(VASCONCELOS- RAPOSO et al., 2014). De acordo com Vasconcelos- Raposo et al., 

(2014), em um programa de intervenção psicológica alguns aspectos devem ser 

destacados: qualidade na formação dos técnicos; treinamento de recursos psicológicos; 

planejamento de objetivos para treinos e competições e qualidade dos recursos técnicos. 

 Os programas de intervenção psicológica em atletas têm sido fundamentados na 

formação de habilidades psicológicas gerais, na qual a incidência de lesões é avaliada de 

maneira indireta. Ao contrário, outros programas foram desenvolvidos para prevenir as 

lesões, concentrando-se no controle do estresse e diversificadas formas de intervenção 

(MONTERO et al., 2010). 

 De uma maneira geral, Guerrero (2001) propõe algumas intervenções 

psicológicas na prevenção de lesões: melhorar a formação dos treinadores; treinamento 

de recursos psicológicos; planejamento com objetivos realistas e melhoria de recursos 

técnicos: 

 Devido a tantos benefícios das técnicas psicológicas já citadas anteriormente, 

estas vêm sendo cada vez mais procuradas, exigidas e utilizadas nos processos de 

reabilitação dos atletas por preparadores físicos e fisioterapeutas (RIBEIRO et al., 

2013). Portanto todo processo de reabilitação deverá ter início com uma boa relação 

entre terapeuta e atleta, não criando falsas expectativas quanto à recuperação, dando 

suporte emocional necessário ao atleta. Com todos estes elementos o impacto será 

amenizado quanto aos efeitos negativos de isolamento dos treinos e competições e do 

afastamento social. 
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PALESTRA DE ABERTURA 

 

Tecnologias e psicologia do esporte: aplicações 

 

Dr. Afonso Antonio Machado (UNESP)(*) 

 

Num olhar de senso comum, costuma-se ouvir que somos aquilo onde 

vivemos. Entendo, por meio do senso crítico, que nossas referências culturais são de 

importância extrema nas inter-relações humanas, visto o papel agregador que alguns 

traços culturais exercem nas pessoas. Especialmente pelos agentes que transmitem 

essas tradições e, no contexto esportivo, as condições de vulnerabilidade 

apresentadas pelos atletas às constantes transformações. Esse assunto me remete a 

pensar que somos aquilo com quem nos permitimos contatar. 

O papel da mídia 

Impressionante e alarmante o rápido crescimento dos meios de comunicação 

e o papel fundamental que atua nas relações humanas, transformando seus hábitos, 

atitudes e essencialmente seus relacionamentos pessoais. Nesse caso, a comunicação 

influencia na avaliação que as pessoas efetuam uma das outras, estabelecendo e 

construindo o desenvolvimento do autoconceito e da auto-imagem (SAVOIA e 

CORNICK, 2014, p.98). Esses desenvolvimentos vão nos colocar em desafios 

constantes e mediaremos com nossos pares, real ou virtualmente, as formas de 

crescermos juntos. 

Por isso dizemos que o elemento psicológico da comunicação reside no 

relacionamento entre seus interlocutores. A pessoa que emite uma mensagem é a maior 

responsável pelo efeito dessa ação, pois estará diretamente relacionada com a influência 

que a mensagem vai exercer nas pessoas que a recebem e como essas pessoas vão 

codificá-las e interpretá-la (Ibid, p.101). Partindo disto, a comunicação interpessoal 
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exerce influência no desenvolvimento de novos hábitos e condutas apropriadas, na qual 

a opinião das pessoas tem peso significante na construção de um novo estilo de vida.  

Pensando em exemplos, temos que alguns jogadores, ao participarem de 

campanhas publicitárias, emprestando a sua imagem à marca de um determinado 

produto, estão contribuindo com o seu poder de influência e convencimento, mudar os 

hábitos dos consumidores. Sua imagem deve ter credibilidade para isso. Essa imagem 

positiva se constrói também com alguma estratégia de marketing pessoal, como por 

exemplo, frequentes visitas às pediatrias dos hospitais, campos de guerra, contribuições 

financeiras à instituições de assistência social e creches, muito bem acompanhados pela 

imprensa para registrar aquele momento de solidariedade e altruísmo. Ou ainda, em 

outras situações, aparecendo em colunas sociais, festas e restaurantes. 

Outras situações também ilustram essa mudança de atitude das pessoas em 

associação com a imagem projetada pelo atleta em colaboração com a mídia. Depois da 

final da copa do mundo de 2002, era comum as crianças pelo mundo todo imitarem o 

corte de cabelo usado por Ronaldinho naquela partida. Atualmente, imita-se ao Neymar 

ou Phelps ou Bruninho. A divulgação das conquistas pessoais das celebridades 

esportivas fascina e proporciona esperança a todos aqueles que um dia gostariam de ter 

uma vida semelhante.  

A comunicação de massa, integrada pela associação dos jornais diários, do 

rádio, da televisão e mais recentemente pelos novos veículos eletrônicos, transforma-se 

em um poderoso aparelho de comunicação que é a mídia. Atualmente é caracterizada 

como um dos mais influentes instrumentos que interferem nas relações interpessoais; o 

INSTAGRAN e demais meios de mídia fugaz realizam transformações inusitadas, ainda 

não exploradas a exaustão, no Brasil. 

Fator de grande relevância é o papel que a mídia desempenha na construção 

repentina de ídolos esportivos: a velocidade com que se transforma um desconhecido 

em personalidade nacional é tão rápida, que em certos casos não são considerados 

alguns princípios básicos da ética profissional. O assédio da imprensa passa a ser 
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constante, transformando a vida de adolescentes que estavam no anonimato. Comparam 

jogadores jovens aos astros de cinema, ou então como jogador-galã, conforme matéria 

publicada com o jogador Kaká (REVISTA VEJA, ed. 1773, n. 41, 16.out.02). O poder 

de interferência da mídia no meio esportivo pode ser percebido, quando as competições 

obedecem aos horários estipulados pelas emissoras de tv, por exemplo (MACHADO, 

2008, p.97).  

O papel da torcida 

O atleta enfrenta a pressão exercida pela torcida familiar (SOBRINHO, 

MELLO e PERUGGIA, 1997, p. 74), sobretudo das pessoas com as quais o 

adolescente-atleta tem um contato mais intimo e até diário nos casos de jogadores que 

residem com os pais. A conduta dessa torcida, justamente pela proximidade, em grande 

parte é exigente e cobra resultados positivos e imediatos, mas ao mesmo tempo age 

desta forma na intenção de proteger os filhos. O cruel é que o desempenho do atleta está 

diretamente ligado ao poder de avaliação de uma torcida (CRATY, 2004, p.190). A 

torcida, assim como a imprensa, tem poder e influência de criar e ao mesmo tempo de 

destruir ídolos.  

A relação chamada de triangular, envolvendo o torcedor, o clube e o jogador 

pode proporcionar uma modelo de conduta fora dos padrões aceitos pela sociedade. As 

agressões físicas, verbais e psicológicas ocorrem independente de estar associada a um 

motivo lógico. A violência presente entre os torcedores acontece tanto para comemorar 

uma vitória ou conquista de título, quanto para pressionar os atletas na busca por 

melhores resultados ou então para protestar por uma derrota da sua equipe (PIMENTA, 

2007, p. 64); (MACHADO, 2008, p.102-14). Em especial levando em consideração o 

avanço da comunicação via meios fugazes intermediados pelos iphones e smartphones.  

Efetivamente, no momento da competição, alguns atletas relatam que a 

torcida não interfere na sua atuação, o que difere de outros que acreditam que a torcida 

pode influenciar no seu rendimento. Interessante ainda é o fato de outros jogadores 

preferirem jogar diante da torcida adversária, pois acreditam que são mais motivados 
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para jogar quando isso acontece. Nesse caso o efeito da influência dos espectadores no 

desempenho dos atletas depende do estágio de aprendizagem que ele se encontra. Em 

um estágio inicial de especialização a presença dos espectadores, de certa forma, pode 

ser prejudicial, mas com o amadurecimento do atleta, chegando a níveis ótimos de 

habilidade, a presença do torcedor será favorável ou não terá nenhum efeito (SINGER, 

2011, p.14-7). 

A ansiedade, a tensão e a excitação do atleta não estão relacionadas apenas 

com a presença ou não da torcida, mas sim pelo poder de avaliação dos torcedores, que 

pode modificar o seu desempenho (CRATY, 2004, p 190-1). E as noticias veiculadas 

pelos celulares conseguem atingir imediatamente todo o mundo plugado no evento; isso 

acelera o potencial emocional que resultará em comportamentos aversivos ou 

carinhosos de torcedores. E assim, outro aspecto significativo é a avaliação realizada 

pelo adversário, nos momentos que antecedem a partida, especialmente durante o 

aquecimento, ou quando se cruzam no túnel de entrada do campo. 

Os atos de avaliação que provocam as interações emocionais entre 

torcedores e atletas são chamados por Craty (2004, p-197-201) de esquemas sócio-

psicológicos, portanto qualquer reação da torcida ou do atleta servirá como efeito 

positivo ou negativo. Por exemplo, quando um jogador consegue com muito esforço 

fazer uma boa defesa ou então uma excelente jogada que não se concretiza em gol, mas 

que representa uma recuperação, ergue os braços, conclamando a torcida para apoiar. 

Essa por sua vez, reage de imediato, gritando o nome da equipe ou entoando cânticos de 

incentivo; avaliando do ponto de vista em que as mensagens sejam instantâneas, 

teremos retornos imediatos a cada comportamento atlético, cobrando uma posição 

imediata da comissão técnica. 

 

 

Concluindo... 
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As necessidades psicológicas são compensadas por meio de uma relação 

com outro individuo, quando existe a possibilidade da acolhida, da troca de afeto, 

sentimento de poder, de proteção, de importância em relação ao outro e de valorização; 

a formação dos grupos sociais é caracterizada, então, a partir da compensação dessas 

necessidades psicológicas. A posição, o status e o papel atribuídos a cada integrante 

serão condições fundamentais para sustentar a formação do grupo e consolidar a 

existência do mesmo. Essas condições, destinadas a cada indivíduo, desempenharão 

tarefas especiais para estabelecer uma hierarquia de funções para uma convivência 

coletiva equilibrada. Essas posições se definirão em função do status de cada 

participante  

O status é definido e recebe avaliação dos demais componentes do grupo, 

pelas normas, valores e regras sociais e está diretamente relacionado com o nível sócio-

econômico, conhecimento, prestígio, reputação, honra, fama, cultura próprio de uma 

pessoa, que implica uma comparação social. Psicologicamente, o status é uma imagem 

social que um indivíduo recebe dos membros de um grupo (SAVOIA e CORNICK, 

2014, p59). Dessa forma existe uma graduação para definir, diferenciar a classificação 

do status atribuído às pessoas, partindo de uma classificação de menor importância para 

uma de importância mais elevada. E essa relação humana em discussão não se relaciona 

apenas face-a-face, mas pelas interligações permitidas (e permissivas) da rede mundial 

de comunicação. 

Nesse sentido, os papéis que cada individuo desempenha dentro de um 

grupo será influenciado pelos objetivos do grupo, por pressões ou condições externas 

baseados nos valores sociais e na experiência de cada um. Mais ainda: pelo poder de 

informação que terá junto aos seus seguidores e membros de suas comunidades ou 

amigos virtuais. Assim, uma mesma pessoa, ao mesmo tempo, poderá desempenhar 

diferentes papéis dentro de um único grupo, fato que poderá levá-lo a um conflito de 

papéis, ou interpapéis ou a um conflito intrapapéis (RODRIGUES, ASSMAR e 

JABLONSKI, 2009, p.385).  
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O conflito de papéis pode ser percebido quando o técnico de uma equipe 

tem entre os atletas do grupo, seu próprio filho. Muitas vezes o papel que o pai deve 

desempenhar na relação com o filho, não é compatível com o papel que, agora, na 

posição de treinador, ele deverá desempenhar com o filho-atleta. Mesmo os 

relacionamentos mais íntimos entre treinador e atleta também podem gerar algum 

desconforto ou configurar-se como conflituosos, na medida em que as atitudes do 

técnico divergir das expectativas do jogador. Os atletas, ao considerarem o treinador 

como um bom pai, afetuoso, tolerante, acreditam que poderão se beneficiar, sem levar 

em conta que pais também são rigorosos e rigor é o limite necessário para um inter-

relação ideal. Mesmo que muito disto ocorra virtualmente. 

É muito importante olharmos para a formação dos profissionais da Educação 

Física e da Psicologia porque o uso e aplicação de muitas das invenções tecnológicas da 

época não podem ficar restritos aos profissionais da mídia ou aos torcedores apenas. 

Uma indagação que inquieta e perturba é: no viés social, psicológico ou antropológico, 

como estão formados os profissionais que trabalharão com tais personagens esportivas? 

Como os atuais e futuros profissionais da área entendem a noção etérea da relação 

homem-homem? Sobre a possibilidade de vir a questionar seus atletas ou alunos ou 

pacientes/clientes, uma transformação no seio das comunicações mudou o cenário, o 

tempo e as relações humanas: a internet e a rede alterou a Vida do Mundo.  

Como vimos, nossos atuais profissionais carecem de melhor conhecimento e 

prática no que diz respeito ao uso da máquina e do homem, quiçá da relação nascida do 

homem-máquina; acreditamos que tal conhecimento se faz mediante uma 

contextualização maior e mais profunda da cultura vigente e das buscas pelas 

oportunidades diferenciadoras, na prática profissional. A liberdade de escolha 

possibilitará que alguns sejam plenamente identificados com as novas tecnologias e seus 

usos, enquanto outros permanecerão meros realizadores de rotinas de trabalho, nas 

clinicas e nas quadras, mas até quando este modelo tradicional existirá? 
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MESA REDONDA “MENTALIZAÇÃO NA ATIVIDADE FÍSICA: DIVERSAS 

PERSPECTIVAS” 

 

Prática Mental no Esporte 

Prof. Dr. José Angelo Barela 

Prática mental e seus efeitos na aprendizagem e desempenho motor têm sido motivo de 

grandes debates. Os intensos debates, ocorridos desde muito tempo, discutem como que 

“prática” sem ação motora poderia produzir algum benefício ou mudança em uma capacidade 

ou desempenho de um indivíduo. 

Com o avanço tecnológico e seus reflexos nos estudos envolvendo estruturas e 

funcionamento de áreas e regiões do sistema nervoso central (SNC), atualmente já podemos 

verificar a importância e a pertinência do uso de processos mentais para a aprendizagem e 

melhora de desempenho de habilidades motoras. Um renomado neurocirurgião brasileiro, 

Miguel Nicolelis, chegou a até sugerir que já conseguimos “gravar pensamento” (Nicolelis, 

2011), capturando a função cerebral através da gravação de atividades neurais relacionadas com 

a realização de um determinado movimento ou quando pensamos em realizar esse movimento. 

Portanto, o objetivo dessa intervenção é propiciar uma definição de prática mental e 

discutir os possíveis efeitos e explicações relacionadas com o uso da prática mental no 

desempenho de habilidades motoras.  

Atualmente, após os diversos questionamentos, podemos definir prática mental como a 

representação cognitiva de uma habilidade motora, na ausência de prática física manifesta 

(Magill, 2011), ou seja o ensaio cognitivo de uma determinada habilidade motora sem a 

correspondente ativação dos músculos e atividade muscular aparente. Tal prática tem sido 

dividida em duas grandes áreas de interesse na aprendizagem motora: aquisição de habilidades 

motoras e auxílio no desempenho de uma habilidade já aprendida. 

A prática mental como forma de apoio para melhora no desempenho motor pode, ainda, 

ser entendida a partir de duas maneiras. A primeira auxilia o praticante e/ou atleta na preparação 

da ação a ser realizada. Uma ginasta quando, para iniciar sua série, passa toda a série de 

exercícios mentalmente, visualizando a realização dos muitos movimentos de cada parte da 

rotina, está fazendo uso da prática mental para melhorar sua performance. Neste exemplo, a 
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ginasta usa a prática mental como forma de preparação da ação que estava por realizar, 

ensaiando cognitivamente os movimentos e ações motoras a serem realizadas. 

Prática mental também pode ser utilizada para facilitar o armazenamento e a 

recuperação das informações armazenadas na memória de uma determinada ação desejada e a 

ser alcançada.  A ginasta quando procura imaginar o que ela gostaria de realizar, alterando 

algum aspecto do que foi realizado ou visando a realização de alguma alteração no movimento 

que foi realizado, está procurando promover um melhor armazenamento da atividade que 

precisa ser realizada. Nesse caso, a ginasta está combinando os benefícios da prática mental 

relacionados com a aquisição e com o desempenho (Magill, 2011), também empregando um 

ensaio cognitivo, entretanto, buscando ensaiar algo diferente do que tem sido realizado. 

Os mecanismos envolvidos no uso da prática mental ainda são controversos e 

necessitam ser melhor entendidos. Entretanto, três hipóteses foram propostas para explicar a 

eficácia da prática mental. A primeira é a hipótese neuromuscular e é baseada no fato de que 

quando realizando prática mental, mesmo não ocorrendo movimentos observáveis por parte dos 

segmentos corporais, registros de eletromiografia demonstraram atividade, embora reduzida em 

amplitude, em músculos que estariam envolvidos na ação motora (Dickstein, Dunsky, & 

Marcovitz, 2005). 

A segunda é a hipótese da atividade cerebral, sugerindo que regiões cerebrais são 

atividades de forma semelhante, durante a prática mental, às situações de prática física, quando 

movimentos são realizados (Lafleur et al., 2002). Neste caso, o ensaio cognitivo envolveria 

regiões cerebrais responsáveis pela preparação e realização dos movimentos e ação motora. 

 Finalmente, a terceira é a hipótese cognitiva, sugerindo que qualquer realização de uma 

habilidade motora envolve um alto grau de atividade cognitiva, sobre o que fazer. Dessa forma, 

a prática mental seria uma estratégia eficaz para cognitivamente melhorar e reduzir a incerteza 

sobre o que fazer, Mais ainda, a prática mental também poderia consolidar cognitivamente os 

passos a serem utilizados na realização de uma ação motora. 

De certa forma, as três hipóteses não são, necessariamente, excludentes, até indicando 

aspectos e explicações complementares para explicar os efeitos da prática mental. Apesar de que 

uma definição sobre os possíveis hipóteses sobre os mecanismos envolvidos na prática mental, 

certamente, esteja longe de ser obtida, prática mental é uma ferramenta útil e importante de ser 

utilizada. 
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Considerando os diversos efeitos e influências no desempenho de atletas, há 

necessidade de maior conhecimento sobre a mesma e, principalmente, o domínio sobre as 

informações e aplicação da prática mental nas diversas possibilidades e situações de treinamento 

e melhora do desempenho esportivo. Assim, essa é uma área que, atualmente, tem despertado 

interesse e envolvimento cada vez mais de estudos sobre a mesma. 
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MESA REDONDA “PSICOLOGIA DO ESPORTE: PANORAMA MUNDIAL” 

 

Psicologia do Esporte na América do Norte: de suas origens à 

atualidade 
 

Marcos Balbinotti, Ph.D. 

 

 Na América do Norte, a Psicologia do Esporte vem crescendo a passos largos, e 

isso sob diversos aspectos e diferentes dimensões. A exploração de dados baseados em 

comportamentos específicos de atletas é grande, e vem ocupando, inclusive, os espaços 

das crenças racionais e/ou irracionais (embora estas também sejam compreendidas com 

forças determinantes de comportamentos reais), pois essas se baseiam em verdades 

dogmáticas, portanto afastadas das preocupações das ciências baseadas no real 

observado. Mas, seria ingênuo pensar que todo esse movimento atual tenha começado, 

somente a partir das preocupações de Colleman Robert Griffith (1893-1966), 

considerado o fundador da Psicologia do Esporte na América do Norte, e que, em 1920, 

obteve seu título de Ph.D. em Psicologia, pela Universidade de Illinois, sob a supervisão 

do Prof. Isaac Madison Bentley, Ph.D., editor associado de diversas e importantes 

revistas norteamericanas, inclusive a famosa “American Journal of Psychology”, por 

quase cinquenta anos!  

 Na realidade, assume-se, atualmente, que a Psicologia do Esporte na América do 

Norte teve suas origens onde todas as outras nações também tiveram: na Grécia Antiga! 

E essas origens tiveram seus pontos embrionários a partir das racionalizações 

recorrentes e reflexivas de grandes filósofos (Barreto, 2003), tais como “Platão” (427-

348 a.C.; pupilo de Sócrates e mentor de Aristóteles, que fundou a primeira escola 

superior do mundo ocidental), “Aristóteles” (384-322 a.C.; discípulo de Platão, fundou 

a lógica e a biologia baseando-se em investigações sistemáticas) e “Sócrates” (469-399 

a.C.; fundador do método maiêutico). Em suas discussões abordando o dualismo 

“mente”e “corpo”, esses pensadores referiam-se, entre suas diversas outras inserções, na 

prática esportiva como um dos agentes interlocutores do bem estar físico e mental (a 
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dimensão espiritual, embora não menos importante, não será tratada nesse documento). 

Esses filósofos discutiam, inclusive, a importância do corpo como instrumento de 

expressão da mente, e para tanto, discutiam conceitos como inteligência, atenção, 

pensamento, amor, conhecimento, virtude, etc. Ou seja, elementos dinâmicos de uma 

mente em um corpo em ação. Pode-se dizer que, inicialmente, Platão explorava uma 

perspectiva imaterial da origem da mente, ou da própria inteligência, baseada, em parte, 

em Anaxágoras de Clazômenas (500-428 a.C.), o qual lançou a ideia do noûs, essência 

originária de todas as coisas! Já, Aristóteles, expressava uma ideia de que essa “mente” 

estava conectada e a disposicão de uma entidade maior, e tal força pairava sobre 

“nossas cabeças”. Foi, na verdade, Sócrates o reintegrador dessas forças em um único 

corpo. Bastando “conhecer-se a si mesmo” para que entendamos a dinâmica racional do 

dualismo mente-corpo, ou como fora apresentado por Balbinotti (1994), a ação mental 

da auto-análise seria a própria inteligência de um corpo saudável em ação, isto é, uma 

das origens da Psicologia do Esporte, como a conhecemos hoje. Mas, é bem verdade 

que, mesmo antes das reflexões racionais desses grandes filósofos, diz-se que, desde o 

início dos anos 770 a.C., já existiam sistemas de periodização esportiva visando uma 

melhor performance atlética. Destaca-se, aqui, o chamado “Tetrad Sport Training 

System”: um sistema de preparação esportiva baseado na periodização e utilizado no 

treinamento dos atletas das primeiras Olimpíadas. Aparentemente, esse sistema 

propunha um treinamento de quatro dias, contemplando, segundo Kremer e Moran 

(2012), as seguintes etapas: (1) Preparação Física; (2) Preparação Psicológica 

(Concentração); (3) Moderação ou diminuição gradual de treinamento, visando 

economizar energia; e, (4) Relaxamento Físico Total, onde os atletas digiriam suas 

atenções a outros afazeres. Segundo Lavallée e seus colaboradores (2013), os técnicos 

que utilizavam esse sistema já poderiam ter sido chamados de “Psicólogos do Esporte”.  

Acredita-se que todas essas reflexões e ações filosófico-práticas deram origem a 

antiga história da Psicologia do Esporte na América do Norte, fundamentalmente, 

Estados Unidos e Canada. O nascimento da Psicologia do Esporte na América do Norte 
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se deu nos anos 1870-80, sendo caracterizado pelo aparecimento de estudos isolados 

sobre “comportamento motor”, “facilitação de integração social” e “formação de 

hábito”. Mas foi somente a partir da década de 1890 que alguns autores realizaram uma 

série de experimentos comportamentais, os quais incluiam: tempo de reação de 

corredores e precisão na reação de utilização de batutas (Goodwin, 2009). Apesar dessas 

primeiras experiências, o primeiro estudo norte americano reconhecido por pares 

(Fuchs, 1998), em psicologia do esporte, foi de Norman Triplett, um renomado 

psicólogo americano. Nessa pesquisa, Triplett (1898) demonstrou que ciclistas 

pedalavam mais rápido quando tinham um estímulo externo, como um marcador de 

pedaladas (pacemaker) ou até mesmo um concorrente. Esse resultado resultado é 

particularmente importante, até hoje, na área da Psicologia Social e particularmente na 

facilitação de integração social.  

 

Colleman Robert Griffith (1893-1966): fundador da Psicologia do Esporte na 

América do Norte 

 Considerado como o pai da Psicologia do Esporte na América do Norte, Griffith 

começou seus trabalhos em 1925, financiado pelo “Research in Athletics Laboratory” 

(Gould & Pick, 1995). Seus resltados eram passados para os treinadores e ajudaram a 

avançar o conhecimento da Psicologia e da Fisiologia da performance esportiva. Em 

1938, foi contratado como psicólogo esportivo do Chicago Cubs, renomado time 

americano de baseball. Assim, teve a oportunidade de analisar alguns dos importantes 

fatores psicológicos, tais como: personalidade, liderança, aprendizado, desempenho, etc. 

Teve ainda a oportunidade de recomendar tratamento clínico para diretores de clubes, 

treinadores e mesmo atletas renomados. Assim, não é difícil afirmar que Coleman 

Griffith fez inúmeras contribuições para o campo da Psicologia do Esporte, mas ainda 

mais notável foi sua crença de que os estudos de campo (como entrevistas com atletas e 

treinadores) poderiam fornecer uma compreensão mais completa de como os princípios 

psicológicos devam ser integrados e compreendidos em situações competitivas. Ainda, 
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Griffith dedicou-se à pesquisa rigorosa, e também publicou para ambos os públicos 

geral e acadêmico, observando que a aplicabilidade da pesquisa em psicologia do 

esporte era muito importante, para a geração de conhecimento. Finalmente, Griffith 

reconheceu que a psicologia do esporte promovia melhorias no desempenho e 

crescimento pessoal nos atletas. 

 Após seu doutoramento, Griffith desenvolveu e ministrou os primeiros cursos 

universitários em Psicologia do Esporte ("Psicologia e atletismo") na Universidade de 

Illinois, e tornou-se conhecido como "O Pai da Psicologia do Esporte" na América do 

Norte, como resultado de sua realizações consideradas pioneiras nessa área de estudo. 

No entanto, ele também ficou conhecido como "O profeta sem discípulos", uma vez que 

nenhum de seus alunos continuavam com psicologia do esporte, e seu trabalho começou 

a receber a atenção somente a partir da década de 1960 (Driska, 2011) 

 

Psicologia do Esporte: Uma disciplina emergente com crescimento renovado 

 Na América do Norte, o apoio à Psicologia do Esporte cresceu em outras áreas e 

não necessariamente na Educação Física. A Sociedade Norte-Americana de Psicologia 

do Desporto e da Actividade Física (North American Society for the Psychology of 

Sport and Physical Activity – NASPSPA) teve seu crescimento emergente com uma 

missão que incluia a promoção da investigação científica, baseada em dados 

observáveis reais, o comportamento motor e a psicologia do desporto e exercício. No 

Canadá, a Sociedade Canadense para Aprendizagem Psicomotora e Psicologia do 

Esporte (Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology – 

SCAPPS) foi fundada em 1977, com a missão de promover o estudo e a troca de idéias 

nas áreas de comportamento motor e psicologia do esporte. 

 A Psicologia do Esporte norteamericana começou a tornar-se visível nos Jogos 

Olímpicos de 1984 (Bassham, 2011), em Los Angeles, quando as equipes olímpicas 

começaram a contratar psicólogos do esporte para seus atletas e, em 1985, quando 

importantes equipes americanas começaram a contratar seus próprios Psicólogos do 
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Esporte. Para os Jogos Olímpicos de Verão em 1996, em Atlanta, os Estados Unidos já 

tinham mais de 20 psicólogos do esporte trabalhando exclusivamente com seus atletas, 

em diversas modalidades. 

 

A profissionalização da Psicologia do Esporte 

 A problemática da profissionalização da Psicologia do Esporte na América do 

Norte tem gerado discussões e debates missigenados, estando ainda longe de um 

consenso geral. Danish e Hale (1981) sustentam que muitos psicólogos clínicos utilizam 

modelos médicos de psicologia para problematizar problemas desportivos (como sinais 

de doença mental) em vez de explorar as bases de conhecimento empírico gerado por 

pesquisadores da Psicologia do Esporte, que em muitos casos indicaram que os 

problemas desportivos não são os mesmos explorados pela Psicologisa Clínica. Estes 

mesmos autores propuseram que modelos de desenvolvimento humano devamj ser 

usados para estruturar a pesquisa e a prática aplicada. Heyman (1982) pediu tolerância, 

pedindo o uso de vários modelos (educativa, inspirador, do desenvolvimento) de 

pesquisa e de prática, enquanto Dishman (1983) considera uma relação mais 

integradora, sugerindo que o melhor seria se basear nos modelos educacionais e 

clínicos, em um primeiro momento, mas em seguida tentar construir e desenvolver 

próprios da Psicologia do Esporte, em vez de apenas pegar emprestado de outras 

psicologias. Como a prática da Psicologia do Esporte expandiu ao longo dos anos 1980 

e 1990, alguns médicos expressaram preocupação de que o campo não tinha 

uniformidade e necessária consistência para se tornar "uma boa profissão" (Silva, 1989). 

Hoje, como parte da resposta a esses problemas levantados, sugere-se que os cursos de 

pós-graduação não sejam apenas os pré-requisitos necessários para a acreditação dessa 

profissão. Segundo Hale e Danish (1999) um estágio especial em Psicologia do Esporte 

aplicada, que inclui muitas horas de contacto com clientes e supervisão, seria um 

aspecto importante para a profissionalização dessa disciplina. 
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As áreas de estudo mais comuns hoje em dia em Psicologia do Esporte na América 

do Norte 

 Não querendo esgotar as possibilidades de estudo, Williams e Harris (2006) 

apresentam as cinco áreas mais comuns exploradas atualmente na América do Norte: (1) 

relação entre personalidade e performance; (2) programas organizados para atletas 

menores de 18 anos; (3) intervenção com treinadores; (4) tendências de comportamento 

de equipes, por oposição a estudos individuais; (5) perspectivas evolucionárias (efeito 

da testosterona a longo prazo, por exemplo).  

 

As técnicas mais comumente utilizadas por Psicólogos do Esporte 

 Segundo Vealey (2005), essas são as cinco técnicas mais utilizadas atualmente: 

(1) regulação afeto-fisio-cognitiva visando maximisar a performance; (2) imagética 

motora; (3) rotinas de pré-performance; (4) Self-Talk; e, (5) atividades baseadas em 

objetivos (a curto e a longo termo). 

 

Conclusões 

Uma conclusão baseada na integração desses aspectos será apresentada, tendo 

como pano de fundo a discussão sobre “verdade”, “razão”e “realidade”, indicando-se 

que a Psicologia do Esporte na América do Norte visa, cada veaz mais, basear seus 

modelos em dados empíricos e portanto observáveis, com a proposição de modelos 

miscigenados com base em diversas psicologias, visando a construção de uma profissão 

independente. 
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“DEBATES IMPERTINENTES 1: ADEQUAÇÃO E APLICAÇÃO DA 

PSICOLOGIA DO ESPORTE: POR QUE NÃO ACONTECE?” 

 

Reflexões sobre a validade dos testes em psicologia do esporte 

 

Dr. Evandro Morais Peixoto 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUC-Campinas 

 

Devido à natureza das pesquisas realizadas em psicologia do esporte, os 

pesquisadores da área lidam cotidianamente com a tarefa de acessar e medir construtos 

psicológicos em diferentes contextos e estratos populacionais comuns ao cenário 

esportivos como atletas, técnicos, torcedores, praticantes de exercícios físicos, entre 

outros. Impulsionados pela praticidade e baixo custo em sua utilização, os testes 

psicológicos vêm ocupando historicamente um importante papel diante desta tarefa. 

Contudo, é essencial que as pontuações e interpretações derivadas destes instrumentos 

demonstrem evidências de validade. Considerada a propriedade mais importante dos 

testes psicológicos, a validade refere-se ao grau em que teoria e evidências empíricas 

sustentam as interpretações dos escores do teste psicológico. Nesta perspectiva, não se 

objetiva a validação de teste em si, mas das possíveis interpretações propostas a partir 

de seus escores. Segundo os Standards for Educational and Psychological Testing, são 

definidas cinco fontes de evidência de validade: a) baseadas no conteúdo; b) baseadas 

no processo de resposta; c) baseadas na estrutura interna; d) baseadas na relação com 

outras variáveis (as quais incluem: evidências de validade convergente, divergente, e de 

critério) e e) baseadas nas consequências da testagem. Nesse sentido, este trabalho tem 

por principal objetivo analisar e discutir como os aspectos da validade têm sido 

utilizados (ou omitidos) no desenvolvimento e avaliação de instrumentos específicos à 

Psicologia do Esporte e do Exercício físico no Brasil. Estudos atuais indicam uma 

importante defasagem entre a teoria moderna de validade e as pesquisas práticas 

realizadas nesta área do conhecimento. Em suma, o que se observa é uma utilização 

errônea dos termos adotados atualmente, o que demonstra uma falta de familiaridade da 
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área com os desenvolvimentos ocorridos na teoria da validade, bem como uma restrição 

de estudos voltados à avaliação de evidências de validade com base na estrutura interna 

dos instrumentos. Como consequência, se observa uma séria limitação no 

desenvolvimento de um argumento cientificamente sólido que apoie as interpretações 

propostas a partir dos resultados destes testes, bem como a relevância de sua utilização. 

Neste sentido, sugere-se que esforços sejam realizados para o aumento da qualidade dos 

estudos de validade dos instrumentos em psicologia do esporte, mais especificamente, 

se faz necessário que os pesquisadores se aproximem das teorias modernas que 

fundamentam este conceito e dos procedimentos atuais que possibilitam o acesso à 

essas características dos testes, haja vista a importância destes instrumentos no 

desenvolvimento das pesquisas realizadas na área. 

Palavras-chaves: validade; teste psicológico, esporte, medida. 

Adequação e aplicação da Psicologia do Esporte: Por que não acontece? 

 

Prof. Dndo. Ivan Wallan Tertuliano 

 

O esporte é um dos maiores espetáculos do mundo, ocasionando o interesse de 

diversas áreas científicas, como por exemplo a sociologia, antropologia, biomecânica e 

psicologia. Todas essas áreas, e outras mais, constitui a Ciências do Esporte, tendo o 

objetivo de contribuir com a melhora da prática esportiva. Devido a temática da mesa: 

“Adequação e aplicação da Psicologia do Esporte: Por que não acontece?”, o presente 

trabalho tentará traçar uma conduta de possíveis explicações para parte pergunta 

supracitada. Desta forma, o objetivo deste trabalho é buscar explicações sobre a lacuna 

entre a Psicologia do Esporte e sua adequação para aplicação. 

Alguns autores defendem que a Psicologia do Esporte pode ser definida como 

uma subárea da Psicologia (RUBIO, 2003) ou das Ciências do Esporte (GILL, 1986). 

Weinberg e Gould (WEINBERG; GOULD, 2001) defendem que a Psicologia do 
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Esporte é um estudo científico de pessoas em atividade física e/ou esportiva, bem como 

a aplicação deste conhecimento. Independente da subárea, trata-se de uma área com o 

objetivo de produção de conhecimento e atuação profissional (VIEIRA; 

NASCIMENTO JR; VIEIRA, 2013). Isso pode-se constatar devido ao avanço teórico-

prático da Psicologia do Esporte, oferecendo material para atuação em diferentes 

ambientes esportivos, agregando conhecimento de diferentes paradigmas e correntes 

teóricas da Psicologia (VIANA-MEIRELES et al., 2015). Dentro deste panorama, a 

Psicologia do Esporte resultou em três áreas básicas: a) Estudos sobre Comportamento 

Motor (Aprendizagem Motora e Desenvolvimento Motor); b) Especulações teóricas e 

dados de pesquisa acerca da preparação psicológica do atleta de alto rendimento, aliada 

a diferentes áreas da psicologia (motivação, personalidade, inteligência etc.); c) 

Pesquisas e estudos sobre a Psicologia Social da equipe e de esportes individuais 

(BARRETO, 2003). Mas em qualquer uma dessas áreas (teórico-prático), existe uma 

adequação dos conhecimentos advindos das pesquisas para atuação prática? 

De acordo com Schiavon e Machado (2012) a Psicologia do Esporte tem 

caráter interdisciplinar, ligando-se as interfaces do esporte, o que possibilita a locação 

na Educação Física, no Esporte e na Psicologia. Os autores argumentam que muito da 

produção científica assume esse olhar interdisciplinar, o que é corroborado por Vieira, 

Nascimento Jr e Vieira (2013), que destacam a prevalência de publicações de artigos da 

Psicologia do Esporte em periódicos da Educação física (86,97%) em comparação aos 

periódicos de Psicologia (13,03%). Nos últimos anos, houve um aumento na produção 

científica na área de Psicologia do Esporte (FRASCARELI, 2008; VIEIRA et al., 2010; 

AOYAGI et al., 2012; SCHIAVON; MACHADO, 2012; VIEIRA; NASCIMENTO JR; 

VIEIRA, 2013; VIANA-MEIRELES et al., 2015). Mesmo com esse aumento do 

volume de produção de conhecimento acerca da Psicologia do Esporte, nota-se que os 

estudos tendem a direcionar-se para algumas temáticas clássicas, como motivação, 

estresse e ansiedade (VIEIRA et al., 2010). Entretanto, esses conhecimentos são 

adequados para atuação profissional? 
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Quando se trata dessa questão: adequação para atuação, os autores preferem 

direcionar a discussão sobre atuação profissional, sobre a disciplina de Psicologia do 

Esporte ser da Psicologia ou de outras áreas, como Educação Física. Consequência 

disso é a briga territorial que se instala, na sociedade mercantilista-profissional, criando 

um abismo que atrasa o desenvolvimento da área, que vale ressaltar que nasceu 

interdisciplinar, mas que tentam a tornar intradisciplinar, com olhares individualistas de 

classe (SCHIAVON; MACHADO, 2012). Essa rincha leva aos autores direcionarem 

seus focos para atuação, pautando-se em leis e regimentos para apresentar sua 

importância para sociedade. Exemplo disso é a resolução 014/00, de 2000. De acordo 

com o Conselho Federal de Psicologia, a partir da resolução 014/00, de 2000, a 

Psicologia do Esporte é uma especialidade da Psicologia, regulamentando o exercício 

profissional e a formação dos psicólogos (RUBIO, 2003), a incluindo como área da 

formação nos cursos de Graduação em Psicologia.  

Entretanto, os cursos de Psicologia, em sua maioria, não ofertam a disciplina 

de Psicologia do Esporte na grade, bem como a pouca quantidade de cursos de 

especialização. Somando-se a isso, os cursos que se ofertam focam em treinamento 

psicológico, controle autógeno, dinâmicas de grupo, auto fala etc. (FRASCARELI, 

2008). Nesta concepção, onde fica o Esporte e o Atleta? A Psicologia do Esporte deve 

tratar de pessoas inseridas no esporte, exercendo um fluxo de conhecimentos, inter-

relacionando os conhecimentos advindos das diferentes ciências e não assumindo 

apenas uma área. Nesta visão, a Psicologia do Esporte aceita uma visão de homem e 

questão de como cuidar dos problemas do atleta e onde ele se encontra e como suas 

características psicológicas podem influenciar o rendimento. Assim, a Psicologia do 

Esporte está estreitamente relacionada as Ciências do Esporte, relacionando aspectos 

biológicos e pragmáticos e a intervenção direta no desempenho esportivo.  

O que falta é um olhar mais direcionado a adequação dos conhecimentos da 

Psicologia e das Ciências do Esporte para atuação, seja ela de quem for (Psicólogo, 

Técnico, Preparador Físico etc.). Discutir campo de atuação, sem discutir adequação do 
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conteúdo, é pensar pequeno, olhar para o “umbigo” e não se preocupar com o mais 

importante, o ser humano que está travestido de Atleta. Essa falta de olhar é tamanha 

que alguns autores preferem defender a atuação de sua classe ao olhar para o atleta.  

 

Considerações Finais 

Diante do exposto acima, antes de haver debates sobre atuação, deve-se debater 

sobre as adequações e inter-relações dos conhecimentos advindos da Psicologia e das 

Ciências do esporte, para que os mesmos sejam postos na prática, independente do 

profissional que queira atuar na Psicologia do Esporte (Psicólogo, Educador Físico etc.). 

O debate sobre a adequação se faz necessário, pois o “objeto” de manipulação é o ser 

humano, e esse não tem a preocupação com a atuação, apenas com seus problemas, com 

seus fracassos, suas conquistas, suas metas etc., independente do profissional que 

contribua com isso. Nessa conduta, o profissional que queira intervir junto ao atleta 

deve ter, para si, que intervenção é algo além da ação profissional, é um ato de 

consciência, em que se exerce a intervenção e se sofre a intervenção (SCHIAVON; 

MACHADO, 2012). 

De acordo com Frascareli (2008), as técnicas de intervenção, apesar de se 

mostrarem proveitosas nos estudos experimentais, não se mostram da mesma forma na 

atuação profissional. A autora explica que esse afastamento se dá pelo fato da 

Psicologia do Esporte tratar de um atleta ideal, pronto para ser classificado e treinado, 

mas não para ser apoiado, cuidado ou ouvido. Os estudos, em sua maioria, determinam 

padrões de intervenção, não respeitando a bagagem cultural, social, intelectual, moral, 

religiosa e biológica de cada atleta. 

Para Rubio (2002), a inserção do psicólogo no meio esportivo amplia os 

horizontes da Psicologia enquanto ciência e profissão, com consequências diretas na 

pesquisa e na atuação de profissionais em um campo em desenvolvimento. Entretanto, 

esse olhar, apenas de classe, é necessário ser revisto, pois as Ciências do Esporte têm 

contribuição tão importante quanto a Psicologia, para o rendimento esportivo. Além 
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disso, limitar-se a atuação em função apenas de uma formação básica (Graduação) nos 

faz pensar sobre a seguinte questão: Psicologia do Esporte ou “no Esporte”? 

Será que um dos problemas na adequação é o tratamento da Psicologia do 

Esporte como Psicologia Clínica? 

Desta forma, espera-se que se rompa a barreira da Clínica, quando se trata de 

Psicologia do Esporte, e a “clínica” de atuação do psicólogo do esporte possa ser no 

ambiente de trabalho do atleta (quadra, campo, piscina etc.), ou seja, no ambiente em 

que se desenvolve a atividade esportiva, buscando uma adequação de ambiente com o 

contexto que o atleta vive, envolvendo técnico, companheiros de equipe, torcida, 

arbitragem etc. 
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Adequação e Aplicação da Psicologia do Esporte: por que não acontece? 

Rubens Venditti Junior, UNESP-BAURU  

DEF-FC, LAMAPPE/ GEPPEA (Departamento de 

Educação Física, Faculdade de Ciências, Laboratório 

de Atividade Motora Adaptada, Psicologia e 

Pedagogia do Esporte/ Grupo de Estudos, Extensão 

e Pesquisas em Psicologia e Pedagogia do Esporte) 

 

Ultimamente, temos percebido a importância e necessidade em se discutir o 

processo de formação profissional para os cursos de EF (licenciatura e bacharelado), 

bem como aspectos interpessoais eminentes no contexto esportivo e seus 

desdobramentos e interferências nos processos emocionais e aspectos psicológicos 

destes elementos constituintes do contexto esportivo (atletas; pais e familiares; 

treinadores, e professores; torcidas, dirigentes, patrocinadores e colegas). Talvez essa 

adequação e a própria psicologia aplicada não ocorra justamente por problemas no 

processo de formação profissional, que demandam que os cursos de graduação em 
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saúde sejam repensados, sobretudo em seu formato que não permite a atuação 

interdisciplinar. 

Talvez precisemos compor equipes integradas e revisar toda a formação 

acadêmica no que consiste da aplicabilidade das ciências do esporte e exercício. Este 

será o nosso desafio durante esta mesa temática. Para isso, consideramos o esporte e as 

práticas corporias em sua pluralidade, nos diferentes contextos e objetivos variados, 

com os mais diferentes sujeitos (ou personagens) compositores do cenário de atuação, 

na modalidade escolhida (PAES, 1992; 1996), a respeito de como compreender o 

esporte e as modalidades para um embasamento teórico considerando o esporte como 

fenômeno sociocultural e plural (PAES e BALBINO, 2005a; 2005b). 

 

O que, muitas vezes, nos vem à cabeça é: 

A Pedagogia e Psicologia do Esporte podem ser aplicadas aos contextos educacionais e/ou 

esportivos? 

 

Caberia ao profissional de EF, o(a) Pedagogo(a) do Esporte, ser exatamente esse Agente 

Pedagógico, o facilitador dos processos e intervenções presentes no contexto esportivo. E 

inclua-se nesse(a) Pedagogo(a) Esportivo(a) o treinador, o professor de iniciação e também os 

professores de EF Escolar, uma vez que o esporte está inserido em todos esses contextos e 

oferece diversas possibilidades de atuação. 

Podemos também destacar que dentro das práticas corporais, o Agente Pedagógico 

sendo mediador nas intervenções, faz uso do esporte e suas características educativas e lúdicas, 

para transmitir conhecimentos, comportamentos e valores (VENDITTI JR e SOUSA, 2008). 

Através destes recursos, podemos adequar práticas corporais e esportivas aos interesses e 

necessidades dos praticantes, tornando-o um facilitador no processo de ensino e aprendizagem. 

Esta mediação das situações pode comprometer a motivação dos alunos com relação à 

prática da modalidade (VENDITTI JR e SOUSA, 2008). E aqui também surge a necessidade de 

discutirmos questões relacionadas aos estados emocionais e aspectos psicológicos inerentes ao 

próprio profissional de EF, bem como suas motivações e emoções. 
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Como destacamos, uma vez que ao tratarmos pedagógica e complexamente do esporte e 

das práticas corporais, incutimos em considerar aspectos psicológicos e questões emocionais, 

trazendo também a necessidade do professor de EF conhecer a Psicologia do Esporte e suas 

possibilidades de utilização, conhecimentos e aplicação nos contextos educacionais.  

Ora, se destacamos a importância da Psicologia do Esporte, e sua característica 

aplicada, recorremos, portanto, a seus fundamentos e linhas teóricas, buscando sempre mostrar a 

aplicabilidade e utilização de seus conhecimentos e fundamentos integrados às Ciências do 

Esporte, sobretudo com a Pedagogia do Esporte, no que diz respeito a aspectos motivacionais e 

elementos psicológicos que surgem nos contextos de intervenção profissional e colaboram para 

os planejamentos e sistematizações de treinos, aulas,atividades e intervenções dos pedagogos 

esportivos. 

É sabido que o papel do treinador esportivo e do professor de EF escolar é essencial 

para a obtenção de bons resultados, sendo exatamente esse mediador dentro das diversas 

relações práticas. 

Também é necessário reforçar a importância de como são suas relações dentro do 

âmbito da Pedagogia do Esporte, área em que se busca organizar e sistematizar o processo de 

iniciação e treinamento esportivo a partir do referencial técnico-tático, referencial 

socioeducativo e o referencial histórico-cultural. 

E costumamos dizer que a Psicologia do Esporte e Exercício também está inserida nas 

tomadas de decisões, interações e planos de ação desse agente pedagógico, uma vez que o 

mesmo irá administrar em aulas e treinos diversos conflitos e questões afetivo-emocionais, 

aspectos motivacionais e elementos sócio-culturais. Para isso, reconhecermos a necessidade de 

se estudar e discutir maneiras aplicadas da Pedagogia e Psicologia do Esporte, para que o 

treinador ou professor possam ter ferramentas aplicadas para suas intervenções e atuações 

profissionais passa a ser fundamental. 

Já a aplicabilidade da Pedagogia do Esporte e seus aspectos teóricos e procedimentais, 

associados aos elementos e ferramentas da Psicologia do Esporte e Exercício, podem auxiliar 

o(a) Pedagogo(a) Esportivo(a), ou Agente Pedagógico(a) em Educação Física, a atuar e intervir, 

realizando a mediação e sendo um facilitador das ações pedagógicas (compreendidas em todos 

os âmbitos esportivos: iniciação e aprendizagem esportiva, treinamento e aperfeiçoamento e 

esporte profissional). 
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Assim, destaca-se a importância e papel do professor de EF em desenvolver as 

competências dos alunos ou atletas, fazendo uso de seus conhecimentos empíricos, teóricos e 

também elementos e aspectos psicológicos (tais como feedbacks, diálogos, metáforas de ensino 

e comunicação não-verbal, obtidas pela convivência e transmissão de valores e atitudes), além é 

claro das estratégias e elementos didático-pedagógicos (exercícios, tarefas, jogos e estratégias 

de treino). 

Considerando esses aspectos e inter relacionando-os de maneira sistêmica, destacaremos 

também possíveis competências docentes diferenciadas na EF, que podem levar à 

transcendência tanto dos agentes pedagógicos, quanto de seus atletas, alunos ou praticantes sob 

sua orientação. 

Por fim, as questões motivacionais, enfatizadas e destacadas por quase todos os teóricos 

da Pedagogia do Esporte, surge como outro potencializador dessas competências e facilitador do 

convívio interpessoal dentro das equipes e entre os personagens destacados, nos mais variados 

contextos esportivos. 

Essa proposta é complexa, e necessita de diversas reflexões, durante até mesmo o 

processo de formação acadêmica dos futuros profissionais de Educação Física. Diversos são os 

paradigmas a serem rompidos e superados, bem como a necessidade de se romper alguns 

preconceitos e barreiras de formação e alguns “vícios” adquiridos histórica e socialmente por 

profissionais atuantes e em formação. Portanto, dependem basicamente da intencionalidade, 

engajamento e envolvimento dos próprios profissionais de Educação Física. 
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“DEBATES IMPERTINENTES 2: MUITO ESTUDO E POUCA PUBLICAÇÃO 

EM PSICOLOGIA DO ESPORTE: POR QUÊ?” 

 

Muito estudo e pouca publicação em Psicologia do Esporte: por quê? 

Prof. Dr. Flávio Rebustini 

 

 Compreender de que forma podemos melhorar nossa divulgação como área, de 

forma mais integrada e diversificada é um imenso desafio, principalmente em um 

cenário que por algumas vezes é beligerante. E o primeiro desafio e provocação, 

inclusive, antes de analisar se publicamos pouco, é saber se realmente estudamos muito. 

Nós estudamos muito? Nós pesquisamos muito? Será? Entendo que temos de partir 

desse fato, torna-se incongruente pensar em quantidade de publicação se não temos 

volume de pesquisas, inovações, detalhamento de intervenções, dentre outras formas e 

perspectivas. Basta uma rápida olhada na literatura internacional mais contemporânea 

para vermos a quase inexistência de estudo unidimensionais, os desenhos 

metodológicos são cada vez mais complexos, com análise estatísticas mais sofisticadas 

e precisas; análises qualitativas sustentadas por aperfeiçoamentos das análises 

psicossociais, considerando as interações sociais e contextos de forma mais e mais 

detalhadas. Esse entendo ser o primeiro ponto de reflexão.  

Quanto ao volume de publicação imergimos num cenário ainda mais delicado. 

Há um número pequeno de revista no Brasil que tratam dos aspectos psicológicos no 

esporte, soma-se o fato, e este não é um problema apenas no Brasil, de pareceristas que 

extrapolam seu espaço de parecerista, que é de analisar o artigo e a lógica metodológica 

aplicada na pesquisa, e tornam-se opinadores. Isso pode parecer uma fala excessiva e 

dura, mas ela vem sustentada pela leitura de Martin Chalfie (Prêmio Nobel de Química) 

que em um artigo sobre a questão da revisão dos artigos científicos afirma que “Alguns 

revisores, por exemplo, não avaliam o artigo proposto, mas sim o que eles desejam que 
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o artigo fosse”. No caso de Martin cabe destacar que o trabalho que foi referência para 

outorgarem o seu Prêmio Nobel teve enorme dificuldade para ser publicado.  

Nesse sentido, se pesquisadores mais experientes têm de lidar por vezes com 

pareceres absolutamente opinativos, sem fundamentação e que tentam, frequentemente, 

reformular o direcionamento primário da pesquisa, o que dizer do incentivo aos jovens 

pesquisadores que podem ter seus trabalhos retalhados; jovens pesquisadores em 

especializações e mestrandos, muitas vezes não titulados, confrontados por pareceres 

supostamente realizados por pessoas detentores e títulos superiores a eles, que podem se 

sentir “impedidos” de questionar e/ou contra argumentar o parecer recebido. Sem saber 

como a revista analisará essa contra argumentação. Esse breve destaque, tem como 

consequência que em vez de aumentarmos o número de pesquisadores e estudiosos na 

área, passamos a criar uma geração de potenciais pesquisadores com ojeriza em publicar 

e que deixarão de contribuir com ideias e sugestões de novas pesquisa.  

Outro ponto é a dificuldade, muitas vezes, do desenvolvimento de parcerias ou 

da contribuição em pesquisa. Nesses vários anos trabalhando com pesquisa 

sucessivamente tenho visto, muitas e muitas vezes, ser melhor acolhido para 

contribuições com pesquisadores estrangeiros do que nacionais. Não foram poucas às 

vezes que propostas de parcerias de desenvolvimento em conjunto ficaram no mundo 

das ideias, sem serem postas em prática. 

Além desse ponto não é incomum que profissionais na ponta do processo, isto é, 

que trabalham diretamente com os atletas e equipes, se esquivarem, não se envolverem 

na produção de material científico. Cabe lembrar, que dar aulas não é um veículo 

suficiente para a propagação e consolidação de técnicas efetivas. Há uma outra face, que 

é não colocar sob o escrutínio científicos os métodos e os resultados das técnicas e 

processos desenvolvidos durante a preparação dos atletas e equipes. Impede de partida 

que possa avaliar se os resultados são proporcionados puramente pelo treinamento ou 

pelo efeito associado do trabalho sistemático da preparação psicológica. Em suma, as 
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estratégias e técnicas aplicadas resultaram em melhoria de performance nos diversos 

cenários esportivos e competitivos. 

De forma sintética há diversos aspectos que merecem uma profunda reflexão de 

para qual caminhos e qual horizonte enxergarmos para o futuro da psicologia do esporte 

no Brasil. Essa reflexão tem um dos seus vértices na nossa capacidade de produzir 

ciência em psicologia do esporte. 

 

 

Muito estudo e pouca publicação em psicologia do esporte: por quê? 

André Luis Aroni, Prof. Dr. 

DeVry/Metrocamp (Campinas/SP) 

 

O objetivo do momento será discutir o tema com base nas questões geradas pelo público 

ou moderador do Evento. Desta forma, torna-se difícil antever neste resumo o rumo que o 

debate tomará. Contudo, os tópicos a seguir levantam uma reflexão sobre os aspectos que 

nortearão a minha fala no encontro: 

1. Pesquisadores: não tenho dúvidas que nós pesquisadores temos grande 

responsabilidade na baixa produção científica do país em psicologia esportiva. Um bom 

exemplo está no tipo de pesquisa escolhida para um novo projeto, pois ainda lutamos com a 

triste e velha discussão do “quantitativo” versus “qualitativo”, enquanto potências mundiais 

seguem métodos mistos para tentarem explicar o caos do contexto esportivo. 

[...] não é decidir-se pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa quantitativa. 

Considerando os recursos materiais, temporais e pessoais disponíveis para 

lidar com uma determinada pergunta científica, coloca-se para o pesquisador 

e para a sua equipe a tarefa de encontrar e usar a abordagem teórico-

metodológica que permita, num mínimo espaço de tempo, chegar a um 

resultado que melhor contribua para a compreensão do fenômeno e para o 

avanço [...]. (GUNTHER, 2006, p. 208). 

 Outra hipótese do atraso é a procura pelo método descritivo, excessivamente utilizado 

em temas como motivação, ansiedade e outros. Afinal, se já temos esse conhecimento, insistir 

na ideia contribuirá apenas em conhecer características de grupos isolados pelo país. Minha 
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sugestão está em nos debruçarmos em metodologias que desafiam as intervenções psicológicas 

existentes, testando por meio de métodos experimentais bem elaborados, ou observando 

comportamentos de campo, ou mesmo contribuindo para teorias mundialmente conhecidas 

como a de Lazarus, da Autodeterminação, entre outras. 

2. Condições profissionais: com relação às condições de pesquisa no país, temos mais 

problemas. Ao pensar nas vagas de trabalho disponíveis no campo acadêmico, é fato que o setor 

privado pouco investe em pesquisa, contratando professores “apenas” para a docência. Desta 

forma, o alto número de aulas semanais não permite tempo hábil para que eles possam realizar 

pesquisas de campo e escrever bons artigos. No setor público as vagas são escassas, e nem todos 

conseguem ocupar estes cargos de forma breve. 

Outra situação é o idioma, e poderia adicioná-lo em qualquer um dos itens do resumo. 

Indiscutivelmente o conhecimento mais atual é publicado em Inglês, os grandes periódicos estão 

em Inglês, o impacto de boas pesquisas são alcançadas em Inglês. Então não temos atalhos para 

seguir, resta apenas encarar mais este desafio. 

3. Burocracia na publicação: Finalmente o ponto que mais me incomoda, pois se não já 

bastasse encarar os “problemas” anteriores, seguimos diariamente a contramão do que se pratica 

fora: 

 Aqui devemos utilizar a ABNT, enquanto o mundo segue APA ou Chicago para 

Psicologia do Esporte.  

 O CONEP promete feedbacks de projetos em trinta dias, enquanto pareceristas 

egocêntricos complicam por banalidades, e levam meses a ler 10 páginas. 

 Os periódicos científicos em Psicologia do Esporte no país apresentam baixo fator 

de impacto ou classificação Qualis. Sem contar a prática conservadora e clínica dos 

periódicos em Psicologia, que pouco aceitam trabalhos no campo esportivo ou de 

tecnologias envolvidas no processo de intervenção atual. 

Desta forma, me sinto animado com a chegada de mais este Evento... e dos bons papos com 

colegas apaixonados pela área. 
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Várias emoções (ex.: medo; raiva) influenciam o comportamento humano em 

diferentes contextos sociais. Especificamente no esporte, diversos estudos (vide Filho & 

Tenenbaum, 2015) confirmam a relação entre o estado emocional e a qualidade da 

performance dos atletas. Devido a essa relação, historicamente, muitas pesquisas têm 

focalizado a influência de diversos processos emocionais, como motivação e ansiedade, 

no contexto esportivo. Assim, no campo de estudo das emoções no esporte, credita-se 

grande valor à formulação de modelos teóricos que expliquem e prevejam na prática 

reações emocionais durante eventos esportivos (Tenenbaum, Basevitch, Gershgoren & 

Filho, 2013). 

Nesse contexto, o meu objetivo é discutir como modelos teóricos nomotéticos 

informaram a atuação de profissionais na área de treinamento mental ao longo dos anos, 

bem como descrever “a paradigm shift” para modelos idiossincráticos, particularmente 

o modelo das Zonas Individuais de Funcionamento Ótimo. Por fim, discuto o modelo 

atual de análise da performance de excelência que consiste numa abordagem 

probabilística e multi-modal para a estimação, predição, e monitoramento de variáveis 

fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Modelos Teóricos Nomotéticos 

Proposta por Yerkes e Dodson (1908) e considerada um marco no estudo das 

emoções, a hipótese do U-invertido procura explicar a performance a partir da 

intensidade de estados emocionais. Segundo este modelo, existe uma relação, entre 

ativação do indivíduo e o seu desempenho. Embora amplamente difundida e adotada, a 

hipótese do U-invertido é passível de critica por não considerar que cada sujeito reage, 

sob o ponto de vista emocional, de forma singular (Kamata, Tenenbaum, & Hanin, 
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2002; Ruiz, Raglin & Hanin, 2015). Outros modelos teóricos sugeridos para explicar o 

link entre performance esportiva e emoções, como a Teoria do Drive (Hull, 1943), O 

Modelo da Catástrofe (vide Weinberg & Gould, 2015) e a Teoria Multidimensional da 

Ansiedade (Martens, Burton, Vealey, Bump, & Smith, 1990), também são nomotéticos 

e limitados ao impacto da “emoção ansiedade” na performance. 

Uma mudança de paradigma dentro da área de Psicologia do Esporte e do 

Exercício, surgiu com a proposta de análise da performance esportiva através de uma 

abordagem idiossincrática (ao invés de nomotética). De fato, Hanin (1997; 2000) 

revolucionou a área ao propor um modelo teórico idiográfico, que considera a relação 

entre emoção e performance no esporte sem desatender à especificidade emocional. Sua 

teoria, das Zonas Individualizadas de Ótimo Funcionamento (IZOFs), procura estudar 

quantitativa e qualitativamente as relações que determinam as performances bem e mal 

sucedidas no contexto esportivo. 

Zonas Individualizadas de Ótimo Funcionamento (IZOFs) 

Partindo da observação sistemática de atletas de elite de diferentes esportes, esse 

modelo aborda a relação existente entre emoção e desempenho esportivo a partir de uma 

visão, conforme sugere o seu nome, de zonas de performance. Hanin (2000) afirma que 

o resultado da interação entre a intensidade de emoções positivas e negativas e a 

qualidade do desempenho esportivo é que determina cada zona de performance.  

Noutras palavras, um conceito fundamental na teoria das IZOFs é que emoções 

associadas com ótima performance – isto é, emoções que promovem as melhores 

condições internas para os atletas atuarem – são idiossincráticas, tanto para atletas de 

diferentes esportes quanto para atletas de um mesmo esporte (Hanin, 1997; 2000). Tal 

conceito vem sendo confirmado em estudos na área da Psicologia Esportiva e, 

conseqüentemente, reforçando a utilidade de uma abordagem individualizada para o 

entendimento da performance esportiva (Robazza & Bortoli, 2003; Ruiz et al., 2015; 

Tenenbaum et al., 2013). 
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A Teoria das IZOFs postula ainda que estados emocionais diferem nas melhores 

e nas piores performances e, que desportistas tendem a repetir tais estados de acordo 

com a interação de fatores psicológicos, fisiológicos e sociológicos. Mais 

especificamente, Hanin (1997; 2000) sugere 5 dimensões para explicar a relação entre 

emoções idiossincráticas e diferentes níveis de performance (ex.: ótima, moderada e 

pobre). Em poucas palavras, a dimensão intensidade descreve que diferentes atletas 

possuem diferentes intensidades emocionais relacionadas com performance ótima. A 

dimensão conteúdo indica que diferentes emoções afetam positiva ou negativamente a 

performance de atletas diversos.  A dimensão forma refere-se ao fato de que atletas 

manifestam suas experiências emocionais por meio de “diferentes vias”, como a 

cognitiva, a afetiva e a somática. Finalmente, enquanto a dimensão temporal descreve 

que experiências emocionais subjetivas variam antes, durante e após eventos 

competitivos, a dimensão contextual detalha que fatores situacionais interferem nos 

estados emocionais de atletas associados com performances ótimas e não-ótimas. 

Outro fator na teoria das IZOFs refere-se à previsão do sucesso ou insucesso 

esportivo. Contudo, Golden e colaboradores (2004) explicam que muitos estudos não 

encontraram uma relação consoante entre permanência na zona ótima de performance e 

desempenho máximo. Atribuem tal discrepância ao uso de métodos não probabilísticos 

na estimação das IZOFs e, ao fato das metodologias anteriormente adotadas 

desconsiderarem os estados afetivos dos atletas durante os eventos competitivos. Nesse 

ínterim, a fim de solucionar tais problemas metodológicos, esses autores sugerem a 

adoção de uma abordagem probabilística no estabelecimento das IZOFs, assim como o 

acompanhamento dos estados afetivos dos atletas durante os eventos competitivos; ou 

seja, nem antes nem após a sua ocorrência. De fato, os resultados de pesquisas que 

utilizaram abordagens probabilísticas,  para a determinação das IZOFs de atletas de 

vários esportes, reforçam a aplicabilidade do modelo em questão (Cohen, Tenenbaum, 

& English, 2006; Filho, Moraes & Tenenbaum, 2009; Golden, Tenenbaum, & Kamata, 

2004; Johnson, Edmonds, Moraes, Filho, & Tenenbaum, 2007).  
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Abordagem Probabilística e multi-modal das IZOFs 

A abordagem probabilística das IZOFS (conhecida como IAPZ: Individual 

Affective Probablistic Zones) tem sido desenvolvida para superar algumas das 

limitações das metodologias tradicionais das IZOFs. Especificamente, quando Kamata, 

Tenenbaum e Hanin (2002) introduziram esta metodologia probabilística, eles 

mencionaram três problemas com os métodos tradicionais de estabelecimento das 

IZOFs. Primeiramente, a metodologia convencional não considera toda a variabilidade 

emocional dos atletas quando competindo e, uma vez que um mesmo nível de 

intensidade emocional pode ser vivenciado em performances ótimas e não-ótimas, os 

métodos convencionais não permitem estabelecer, de forma clara e objetiva, a relação 

entre intensidade emocional e qualidade da performance esportiva. 

Desde a proposta inicial de Kamata e colaboradores (2002), vários estudos têm 

adotado a metodologia probabilística das IAPZs para analisar o link entre desempenhos 

esportivos e estados psicobiossociais (Filho & Tenenbaum, 2015). Os resultados 

sugerem que a performance esportiva de excelência é um evento probabilístico 

expressado por meio de diferentes variáveis fisiológicas, psicológicas e sociais. No 

contexto atual, muitos pesquisadores têm utilizado a “multi-modal approach” através da 

análise de vários marcadores centrais e periféricos associados com a performance de 

excelência (Bortoli, Bertollo, Hanin, & Robazza, 2012; Filho, di Fronso, Mazzoni, 

Robazza, Bortoli, & Bertollo, 2015; Robazza, Bertollo, Filho, Hanin, & Bertollo, 2016). 

Portanto, concluirei a palestra, discutindo como variáveis biológicas, psicológicas e 

sociais têm sido utilizadas atualmente para estimar, predizer e monitorar a performance 

de excelência em vários esportes. 
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Invariavelmente o processo de formação de esportistas passa pela relação destes 

com outros personagens do ambiente esportivo que influenciam sua formação e atuação. 

Dentre estes tantos personagens estão os professores e treinadores, os quais têm sua 

parcela de contribuição para a inserção do indivíduo na prática esportiva, o 

desenvolvimento do gosto por esta prática e uma consequente aderência a ela, expressa 

através da continuidade e, em alguns casos culminando com a profissionalização. 

A relação que se estabelece entre o professor/treinador e seus atletas tem sido 

estudada há muito por cientistas das mais diversas áreas, como a pedagogia, 

antropologia, sociologia, psicologia dentre outras que se interessam pela diversidade de 

possibilidades que emanam neste intenso processo de conexão humana (COLWELL, 

2010; RUBIO; SIMÕES, 1998). Dentre estas áreas, Samulski (2008) faz menção à 

Psicologia Social, enquanto campo que muito avançou no mundo científico e 

tecnológico, sendo a área que tem contribuído para o entendimento da relação treinador-

atleta, além de refletir também sobre seus comportamentos e a relação indivíduo-grupo. 
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Brandão, Agresta e Rebustini (2002) afirmam que o treinador necessita 

desempenhar funções que o qualificam à condição de líder de uma equipe. Destarte, em 

sua atuação profissional ele necessita ser administrador, amigo dos atletas, estrategista, 

professor e psicólogo. Enquanto administrador, sua função se resume em gerir as 

diversas áreas do treinamento, a equipe técnica, o grupo de uma maneira geral e sua 

relação com imprensa, torcida dentre outros. Ao ser amigo, o treinador deverá se 

preocupar individualmente com seus atletas, dando-lhes oportunidades e considerando 

suas aspirações, preocupando-se com seu bem-estar. O estrategista dedicará seu tempo a 

estudar e entender as equipes adversárias e as formas de enfrentá-las. Formas que 

afetam a sua função de professor, o qual deverá técnica e taticamente instruir a equipe 

para que consiga atingir seu alto rendimento. Finalizando, na função de psicólogo o 

treinador é convocado a ser um exímio comunicador, sendo eficiente ao receber e 

transmitir informações, motivador e facilitador da realização dos sonhos e da autonomia 

dos atletas, os auxiliando na busca de seu desenvolvimento individual. 

Dentre as competências mencionadas acima, o National Coaching Certification 

Program (NCCP), proposto pela Coaching Association of Canada, cita a comunicação e 

a relação interpessoal dentre as principais a serem desenvolvidas no processo de 

formação de treinadores para atuarem nos mais diversos níveis de rendimento atlético 

(RESENDE, 2011). 

Mantendo o foco na comunicação, na relação interpessoal e considerando-se as 

publicações de Colwell (2010), Samulski (2008), Weinberg e Gould (2008) e Zanetti e 

Machado (2011) estão citadas a seguir algumas características que podem contribuir 

para um processo mais efetivo de comunicação entre o professor/treinador e seus 

atletas: 

 Faça com que o atleta perceba quando é o momento ideal de expressar, ou 

não, um comportamento; 
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 Comunique-se da maneira mais adequada à sua personalidade e sua 

metodologia de ensino. Copiar o estilo de comunicação de outro treinador, somente 

porque ele se comunica bem, não lhe garantirá o sucesso; 

 Desenvolva sua sensibilidade e empatia, pois ao se colocar no lugar de seus 

atletas, você demonstrará respeito e consideração por eles; 

 Estabeleça uma comunicação positiva. Elogie, encoraje, ofereça apoio e 

reforço positivo; 

Retribua o cumprimento de seus atletas; 

Aja de maneira consistente ao estabelecer a disciplina; 

Aja com sinceridade e seja coerente, pois ao agir com coerência e justiça você 

ampliará o relacionamento e estabelecerá relações afetivas mais estáveis; 

Treine e coloque em prática sua habilidade de escutar de forma atenta e ativa; 

Preocupe-se em falar de forma clara e objetiva. Para se conseguir isso, organize 

seus pensamentos e ideias antes de transmiti-las ao atleta; se posicione e fale sempre de 

maneira que todos o ouçam e, se necessário, repita suas recomendações; descreva tudo 

com detalhes, mas não fale por muito tempo; e se utilize de uma linguagem que seja 

compreendida pelo atleta;  

Atente-se à linguagem corporal do atleta, ela pode dizer algo além das palavras; 

Estimule os atletas a externar ideias, sentimentos e emoções; 

Torne o ambiente favorável para que o atleta confie em você e consiga se 

comunicar de maneira desinibida. 

Percebe-se pelas recomendações acima que algumas delas se referem à 

linguagem falada, expressão mais comum quando se pensa no ato de comunicar, mas 

também são apresentados aspectos relativos ao comportamento do treinador, os quais 

contribuem, tanto para uma comunicação efetiva, quanto para a relação treinador-atleta. 

Apesar do reforço sobre a importância da relação treinador-atleta para a 

existência da prática esportiva e da apresentação de aspectos comunicacionais e 

comportamentais que favoreçam tal relação, não se pode esquecer que acima de tudo ela 
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é uma “relação humana”. Sendo assim, os encontros e desencontros, as similaridades e 

as diferenças, o amor e o ódio, assim como o prazer e a dor marcarão presença e 

deverão ter seus espaços reservados. Espaços necessários para a edificação desta 

relação, a qual dentro do ambiente esportivo tem destaque ao se avaliar o envolvimento, 

o desempenho e os resultados conquistados por treinadores e atletas. 
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Coesão e Liderança: um diálogo permanente 

Em determinados esportes coletivos, como o futebol, por exemplo, percebe-se 

uma relação intrínseca entre os estilos de liderança e a coesão de grupo (GOMES; 

PEREIRA; PINHEIRO, 2008; NASCIMENTO JUNIOR; VIEIRA, 2013). Esta 

dinâmica ocorre com maior intensidade afetiva nas equipes de base, e de certa forma, 

mais operativa, funcional, nas equipes profissionais. Nestas últimas, o poder de coesão 

dos atletas pode, inclusive, definir o destino do treinador, se o estilo deste não combinar 

com os desejos e expectativas do grupo. Em situações extremas, pode ocorrer uma 

rebelião organizada, velada, do grupo, culminando na demissão do técnico, em 

consequência de derrotas consecutivas, deliberadas e combinadas pelos atletas.  

Independentemente de um julgamento de valor para este exemplo, mesmo 

assim, verifica-se a presença de um líder entre os atletas que estabelece com os demais 

um pacto para atingir tal objetivo, no caso a “queda” do técnico. Mesmo que isso possa 

ser considerado uma ação antiética ou imoral, está portando, estabelecida a relação 

coesão/liderança. 

Para tanto, o estilo de liderança pode ser identificado com algumas 

características da personalidade e atributos pessoais. Com pequenas diferenças 

gramaticais, essas características são definidas por autores Brandão (2000); Giesenow 

(2007); Noce (2002; 2006); Machado (2011); Weinberg; Gould (2010) como sendo a 

capacidade e competência de um indivíduo em influenciar o grupo a conquistar uma 
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meta específica. Ainda, como a habilidade de persuasão para transformar um grupo em 

uma equipe e fazê-la acreditar no improvável. A liderança, portanto, está relacionada 

com o processo de interação entre pessoas para uma determinada tarefa e, assim, 

encoraja-las às transformações pessoais e mudanças profissionais. 

Para isso, esses autores identificam os lideres com esquemas voltados 1) à 

tarefa, definido como um líder da ação e das decisões com pouco envolvimento afetivo 

e emocional; 2) aos relacionamentos, aquele com capacidade de perceber a importância 

da pessoa no processo grupal, estimando as inter-relações pessoais; ou ainda, 3) na 

combinação dessas duas dimensões – tarefa e relacionamento, o líder caracterizado por 

rígido controle do grupo, mas que consegue se adaptar as expectativas individuais dos 

atletas, valorizando as manifestações afetivas e sociais.  

Neste último modelo, estudo de Sonoo; Hoshino e Vieira (2008) aponta que os 

técnicos com as características mais democráticas, preocupados com as questões sociais 

e emocionais dos atletas, que comandam suas atividades de forma participativa, positiva 

e instrutiva, são mais bem aceitos e desejados pelos atletas do que o líder autocrático e 

centralizador, corroborando com a literatura internacional. 

A liderança também pode surgir, como aponta Castellani (2012), em diferentes 

contextos e ambientes, sendo exercida por vários integrantes, dependendo do momento 

e do tamanho do grupo. Nesse caso, há uma hierarquia pré-estabelecida entre seus 

membros que, respeitadas as diferenças individuais da personalidade, cada um pode 

exercer o papel de líder em um determinado momento e lugar, como por exemplo, no 

vestiário, no campo, na recreação, no treino, enfim, distintos papéis que comprometem 

ou fortalecem a coesão grupal. 

Deste modo, confirma-se a relação entre os estilos de liderança e a construção 

de uma atmosfera harmoniosa no grupo, proporcionando sua coesão. Aspectos como 

sentimentos de afiliação e pertença, segurança, afetividade, lealdade e solidariedade 

como atributos específicos para carimbar o fortalecimento da união dos membros de 

uma equipe, tem a assinatura dos seus lideres. 
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A relação técnico/atletas e a coesão de grupo nas equipes de base 

A transição da criança nas diferentes fases da adolescência representa a ruptura 

de um ambiente as vezes seguro como a família, os lutos pelas perdas com essa ruptura 

e a descobertas de novas experiências em um mundo novo a ser explorado com certa 

autonomia e liberdade.  

Esse processo pode ser percebido, por exemplo, com a entrada na escola, o 

ingresso em um clube esportivo ou mesmo navegando em diferentes sites de 

relacionamentos da internet. Cada momento desse processo exige adaptações estruturais 

no domínio cognitivo, motor, afetivo e social, obrigando sua adequação ou readequação 

às novas leis e regras impostas pelos diferentes ambientes de convivência a partir da 

condução de um novo tutor, orientador, enfim, um novo líder (BOCK, FURTADO, 

TEIXEIRA, 2009; MINICUCCI, 2001; MOIOLI, 2014a). 

No ambiente esportivo, o técnico assumirá esse papel e será imprescindível para 

a construção da base social, moral, cultural e esportiva no desenvolvimento do 

adolescente. O técnico exercerá funções equivalentes as do professor escolar, do 

orientador religioso e, em especial, do educador – pai ou mãe, papel que era de 

responsabilidade da família. Na fase inicial da carreira, o adolescente encontrara na 

figura do treinador o modelo de referência para suas atitudes e comportamento 

(MOIOLI, 2014a; 2014b). 

A partir do momento em que o adolescente ingressar em uma equipe esportiva, a 

figura do técnico passa representar o arquétipo ideal que substituirá o pai biológico e 

que transmitirá conhecimento, cultura, segurança, liderança, carisma e autoridade. Essa 

representação simbólica dará os contornos e os novos rumos pessoais e profissionais do 

grupo ou individualmente para cada atleta, dependendo das características individuais 

da personalidade. 

O processo de gestão e condução do grupo será marcado pelo estilo do técnico, 

que assumirá uma conduta com um estilo carismático ou autoritário. O estilo 

carismático terá apoio na afetividade e na participação democrática das decisões do 
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grupo, portanto o atleta será o centro do processo. Enquanto que, o estilo autoritário será 

pautado por atitudes centralizadoras e condutas autocráticas, na qual o resultado da 

tarefa será o aspecto principal, independentemente de quais meios sejam utilizados para 

essa conquista.  (CRATY, 1991; BRANDÃO, 2000; WEINBERG; GOULD, 2010). 

Nas equipes de base a afetividade e as emoções são mais intensas em razão da 

interferência de inúmeros fatores que estão presente na vida dos praticantes. A saída de 

casa, a ausência da família, a solidão, a divisão de tarefas e espaços, a falta de 

privacidade, o intenso e constante processo de avaliação, são fatores que muitas vezes 

promove e desperta a aproximação e a solidariedade desse grupo. Constitui-se uma 

relação de co-dependência, solidificando os sentimentos de amizade, cumplicidades 

emocionais e profissionais que se estendem para além dos limites do ambiente esportivo 

(MOIOLI, 2004; MOIOLI et al.. 2013). 

Nesse tempo e espaço o papel do treinador será extremamente relevante no 

processo de construção da identidade social e esportiva do grupo. Dependendo dos 

atributos a ele referendados pode provocar admiração ou rejeição pelos integrantes, 

especialmente nas modalidades coletivas. Quando tratar-se de um técnico carismático, 

coerente, competente, aberto ao diálogo, mediador, bom conciliador e amigo, 

conquistará a confiança dos atletas e será um balizador no equilíbrio dos estados 

emocionais e na coesão do grupo. Em contrapartida, poderá despertar ciúmes e 

insegurança nos pais dos atletas, pois na visão destes, ele será um concorrente, um 

adversário, um rival que está desconfigurando a família original (GOMES, 2011; 

MACHADO, 2008 ).  

Por afinidade ou por necessidade profissional, as relações interpessoais 

estabelecidas entre técnico e atleta estão diretamente ligadas às metas, desejos, anseios e 

objetivos dos envolvidos. Poderá, com isso, ocorrer um nível de interação alto, médio, 

ou, simplesmente, não existir interação. Nesta última hipótese o treinador não consegue 

atender as necessidades do atleta e, tampouco, o atleta consegue corresponde às 

expectativas do técnico. (GOMES, 2011; SOBRINHO; MELLO; PERUGGIA, 1997)  
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As relações interpessoais são marcadas por três aspectos considerados por Craty 

(1984) como básicos. O primeiro deles é caracterizado pelo aspecto de controle, o 

segundo tem relação com a inclusão e o último aspecto está relacionado com o afeto. 

Estas características relacionais despertam sensações e sentimentos que aproximam os 

indivíduos, fortalecem as relações, estreitam a cumplicidade e permite certo controle do 

grupo.  

A competência e o conhecimento que o treinador demonstra a respeito do 

esporte em que atua, também compõem os fatores que auxiliam a integração entre 

técnico e atleta, de acordo com esse mesmo autor (íbid, 1984). 

Essa característica será importante para as ações do dia a dia e garantir ao grupo 

segurança para cumprir as ordens recebidas. Atletas e outros componentes da equipe 

terão na figura do técnico aquele que conduzirá o grupo nos momentos de tensão que 

exigem tomadas de decisão imediatas e assertivas.  

 

A comunicação, as normas do grupo e a coesão 

A comunicação humana, em todas as suas vertentes, pode representar 

importante instrumento para modificar e personalizar as condutas e relacionamentos dos 

componentes de um grupo social. A forma como as mensagens são emitidas e, depois, 

decodificadas interfere na maneira com que as pessoas avaliam umas às outras e 

também a orienta percepção da auto avaliação (GIESENOW, 2007; SAVOIA; 

CORNIK, 1989; WEINBERG; GOULD, 2010).  

Assim, os elementos psicológicos da comunicação estão presentes, intrínseca e 

extrinsecamente, no comportamento dos seus interlocutores podendo afetar diretamente 

seus relacionamentos. Nesse sentido, Giesenow (2007) e Weinberg; Gould (2010) 

lembram que a comunicação assertiva contribui para melhorar as inter-relações pessoais 

e em decorrência, melhorar a coesão entre os membros de uma equipe. Desse modo, o 

grupo estará mais aberto às críticas como orientação para aprimorar o desempenho 

individual e coletivo. 



 
 

75 
 

Atualmente, no mundo hiper-realista apresentado por Lipovetsky (2009; 2011), 

a comunicação passa pelo cuidado que atletas e técnicos têm com os discursos durante a 

participação em eventos esportivos. No calor da competição as narrativas captadas por 

centenas de câmeras que transmitem o jogo, e distribuem essas imagens para o 

ciberespaço, podem colocar os participantes em constantes situações de 

desentendimentos. De certo modo, isso pode comprometer e estremecer as relações 

pessoais, visto que há uma quebra de confiança entre os envolvidos. Para controlar essa 

exposição e evitar situações que possam comprometer a unidade do grupo, muitas vezes 

as conversas e orientações são protegidas levando a mão à boca ou colocando parte da 

camisa para evitar a leitura labial. 

Outro fator importante no processo comunicativo para a construção de um grupo 

coeso é a maneira como seus integrantes percebem os valores e o significado das 

normas estabelecidas para o funcionamento da equipe, e por consequência, como elas 

interferem nas ações coletivas. 

As regras que balizam os relacionamentos, fortalecem as interações pessoais, a 

confiança entre seus integrantes, incluindo e excluindo integrantes no grupo, enfim, 

criando um ambiente de cumplicidades. Giesenow (2007) mostra que caberá ao técnico, 

como líder do grupo, aproveitar-se da unidade social constituída para conduzir o grupo a 

um nível de desempenho atlético elevado. Entretanto, caso não tenha competência para 

tal, a coesão do grupo poderá ser utilizada para organizar a equipe a se rebelar contra o 

comando técnico, ou ainda, rejeitar outros atletas que apresentem um perfil diferente 

daquele associado ao grupo de origem. 

Existe uma cultura de vestiário, de campo, onde as regras e normas são 

estabelecidas e firmadas mediante a um contrato firmado entre seus integrantes. 

Obedecer tais regras é garantia de permanência no grupo. Portanto, a comunicação 

nesse caso é direta, mas a obediência é velada, criando a unidade e a cumplicidade do 

grupo (MOIOLI, 2013).  
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Todavia, espera-se que uma equipe coesa, com vínculos afetivos fortalecidos, 

utilize desse fator psicológico positivo para melhorar o desempenho e garantir a 

transformação física, técnica e emocional tanto do atleta quanto do expectador. 

Weinberg; Gould (2010), entretanto, apontam que as vitórias não estão relacionadas 

apenas a coesão da equipe. Outros fatores interferem nesse processo, segundo esses 

autores, inclusive apontam que os resultados são precursores da coesão. 

Mas nesse aspecto, vale acrescentar que, um ambiente harmonioso, coeso, 

colabora para melhorar outros fatores psicológicos, como a motivação, por exemplo. 

Aqui, o “espírito de equipe” se confirma como um referencial para a superação dos 

limites tanto do ponto de vista físico-técnico quanto psicológico. 
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PALESTRA “AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ESPORTE: O QUE TEMOS? O 

QUE PRECISAMOS?” 

 
Avaliação Psicológica e esporte: o que temos? O que precisamos? 

 

Marcos Balbinotti, Ph.D. 

 

 A Avaliação Psicológica (AP) tem sido definida de várias formas, considerando 

vários contextos. Quando se inclui o Esporte nesse processo, essa expressão torna-se 

ainda mais complexa. Entretanto, não seria difícil afirmar que existe um certo consenso 

em sua definição geral: processo pelo qual se testa os comportamentos observáveis de 

resposta de atletas (dimensões da personalidade, capacidades, fundamentos psicológicos 

básicos, etc.) (Balbinotti, 2016). Considerando os riscos da psicologia pop ou da 

pseudopsicologia, bem como do não respeito aos preceitos éticos em avaliação, é 

importante dizer que esse tipo de avaliação deve ser encarado de forma muito séria e 

com respeito integral ao atleta e outros atores que integram o contexto do esporte. Antes 

de entrarmos diretamente nessa ceara, vale a pena explorar alguns elementos históricos 

importantes. 

 

A História da Avaliação Psicológica 

 

 A Avaliação Psicológica, desde sua criação, serve como ferramenta de auxílio na 

prática profissional e na pesqusia. Aparentemente começou na China à mais de 3000 

anos atrás, no serviço público. Mas sua primeira sistematização lógica racional foi 

apresentada por Christian Freiherr von Wolff (1732) quando afirmou “...psicometria, 

ciência a construir! Acredito ser possível medir a grandeza da perfeição e da 

imperfeição do julgamento humano. Sim, a psicometria é possivel!” (Wolff, 1732, 

p.403). Após esta célebre manifestação, a Avaliação Psicológica passou por seis 

períodos históricos bem delineados (Balbinotti, 2016): (1) seu estabelecimento (1840 à 

1880), onde se privilegiava aspectos de padronização de condições; (2) seu 
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enraizamento (1880 à 1915), determinado pelo aparecimento dos primeiros testes da era 

atual; (3) período embrionário (1915 à 1940), caracterizado pelo aparecimento dos 

primeiros testes coletivos, pois os individuais já estavam em circulação; (4) de 

consolidação (1940 à 1965), caracterizado pelo aparecimento de bases teóricas melhor 

definidas; (5) do passado recente (1965 à 2000), caracterizado pelas sólidas críticas e a 

judicialização do desse processo; e (6) o Atual (2000 à hoja), caracterizado por uma 

exigência metodológica crescente. Cabe salientar que, durante todos esses períodos, sua 

definição tem sido apresentada de diversas formas. Partindo da definição anterior 

(definição de carater linear geral), pode-se definí-la agora de forma ainda mais clara e 

não contraditória à primeira: “processo objetivo, padronizado que, quando válido e 

fidedigno, apresenta amostras de comportamento cabíveis de medida” (Balbinotti, 

2016). Essa pode ser entendida como transversal ou mesmo meta-dimensional à 

primeira. 

 

Natureza e Controle de sua utilização 

 

Muito se tem discutido sobre a natureza e o controle da Avaliação Psicológica. 

Entendendo que sua natureza tem diversos aspectos que serão apresentados e discutivos 

oportunamente, os dois motivos principais de seu controle cabe agora ser apresentado: 

(1) para se poder assegurar que esse processo seja realizado por um profissional 

qualificado; e, (2) para evitar que o público conheça seu conteúdo específico e preciso, 

tornando-a de pouca valia para a prática e a pesquisa. Sendo assim, o profissional 

qualificado deve: (1) saber escolher qual medida deve ser utilizada, considerando a 

demanda em questão; (2) Saber administrá-la e avaliá-la de forma ética; (3) Saber retirar 

conclusões e interpretações, no melhor de sua capacidade, e considerando que pessoas 

diferentes podem obter o mesmo escore em uma avaliação, por razões muito diferentes; 

e, finalmente, (4) saber controlá-la para que não se espalhe de forma indiscriminada. 
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Avaliações e medidas psicológicas no Esporte 

 

 As avaliações e medidas psicológicas no contexto esportivo, embora mais 

complexa, não são opostas àquelas em outros contextos (clínico, escolar, empresarial, 

etc.). Entretando, deve-se assegurar um tipo de validade ainda pouco explorada na 

literatura: a validade de face. Partindo-se do princípio que se deve motivar e manter 

motivado os atletas para que esses respondam com interesse elevado os instrumentos 

que integram esse tipo de avaliação, nota-se que, quando os intrumentos de medida 

apresentam esse tipo de validade, os resultados (baseados nos estilos de respostas) 

podem se alterar radicalmente. E é nesse sentido que agora cabe se definir e demosntrar 

a diferença entre Medida e Avaliação, dois conceitos que ainda não são claramente 

definidos. Por Medida, entende-se ser uma operação que consiste em associar, seguindo 

regras específicas, símbolos numéricos e comportamentos. Uma vez terminada essa 

operação, chama-se de “resultados da medida”. Para isso, as regras devem ser explícitas, 

claras, para poderem ser reproduzíveis. Além de permitir uma “quantificação”, a medida 

oferece uma descrição “mais objetiva”, tornando seus resultados comparáveis! Já a 

avaliação propriamente dita consiste em uma operação de julgamento de valor, ou seja, 

associar um valor à um comportamento, quando comparado à um determinado critério.  

 

Validação e seus correlatos 

 

 Quando se fala em validade dos itens utilizados em testes que integram um 

processo de avaliação psicológica, não quer-se dizer que os instrumentos que a compõe 

devam ser 100% válidos! Na realidade, validade refere-se: (1) ao grau o qual um 

instrumento ou teste mede o que pretende medir (considerando que não existem 

medidas diretas do fenômeno ou comportamento!); (2) ao fato de medir-se o que quer 

medir, e somente o que se quer medir (aqui começam os problemas de colinearidade): 

quando mede-se agresividade de atletas, não se quer necessariamente saber sobre 
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frustração, cólera, impulsividade, periculosidade, etc...; e, (3) ao fato de que a validade 

não é uma qualidade unicamente inerente ao instrumento, mas também ao contexto de 

sua utilização! Outras qualidades psicométricas são correlatos à validade, por exemplo a 

fidedignidade. 

 

Quando se fala em fidedignidade das medidas, não quer-se dizer que os 

instrumentos (ou suas dimensões) que a compõe devam ser 100% fidedignos! Na 

realidade, fidedignidade refere-se: (1) ao grau de reprodutibilidade dos escores obtidos 

por pessoas diferentes (pelo viés de correlações), ou as mesmas em dois tempos de 

medida; (2) Permite determinar em que medida os escores podem ser atribuídos à reais 

diferenças (variância real) ou a erros aleatórios (variância de erro); e, (3) à máxima que 

afirma que a fidedignidade não é uma qualidade unicamente inerente ao instrumento, 

mas também ao contexto de sua utilização!!! De forma geral, essas duas qualidades 

métricas são baseadas em correlações, e isso também será discutido oportunamente. 

Pode-se afirmar que a terceira valência importante são as normas de interpretação e de 

uso. As de interpretação serão exploradas oportunamente, mas as de uso no contexto 

esportivo merecem destaque: (1) o uso de medidas psicométricas válidas permite que se 

teste forças, fraquezas, particularidas (pelo viés do comportamento dos atletas), mesmo 

considerando o fato de que são medidas complexas e imperfeitas; (2) quando usamos 

tais medidas, deve-se estar consciente que a validação é um processo parcialmente 

subjetivo, baseado em nossos conhecimentos, sentimentos, observações, valores e 

experiências!; (3) o uso de medidas válidas facilitam e suportam melhores tomadas de 

decisão, mas não podem predizer o futuro; (4) os resultados das medidas favoressem a 

cultura na qual foram desenvolvidas. As desvantagens de ordem cultural devem ser 

consideradas nas interpretações; (5) quanto mais os respondentes se assemelham à 

amostra normativa, mais as comparações são válidas; e, (6) a utilização adequada de 

avaliações psicológicas sugere: (a) aceitar a responsabilidade associada ao uso; (b) ter 

um conhecimento satisfatório; (c) conhecer os padrões legais referentes ao uso; (d) 
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conhecer os limites da medida; (e) estar consciente da necessidade de diversas fontes; 

(f) reconhecer o conteúdo limitado da medida; (g) econhecer as repercussões da falta de 

validade; e, (h) saber aplicar os princípios básicos da teoria da medida e os princípos da 

interpretação... 

 

Construção, Tradução ou Adaptação de instrumentos? 

 

 Várias vezes, no contexto do esporte, não existem instrumentos específicos e, 

portanto, devemos nos dedicar a contruí-los. Cinco etapas são fundamentais: (1) 

Determinação das utilizações previstas; (2) definição do que se quer medir; (3) 

Elaboração dos itens; (4) avaliação dos itens; e, (5) determinação de suas qualidades 

métricas. Embora possa rerecer relativamente simples quando descrito dessa forma, a 

construção de um teste pode se tornar um procedimento longo e complexo. Quando já 

existe o que ser quer avaliar (ou medir), uma tradução e/ou adaptação se impõe. Nesse 

sentido, a primeira coisa é assegurar-se da pertinência do conteúdo da medida para a 

população alvo. Quando se contrio instrumentos, tende-se respeitar, quase que 

automaticamente, as idiossincrasias típicas da cultura, mas quando se traduz, por vezes 

isso não é tão evidente. Algumas etapas também são necessárias nesse processo 

incluindo tradução e adaptação, logo aprós a análise da pertinência do conteúdo: (1) 

determinar se a tradução é desejável; (2) escvolher os tradutores; (3) traduzir e adaptar a 

medida; (4) revisar a versão adaptada; (5) Conduzir estudos preliminares; e, (6) 

Documentar todo o processo (transparência).  

 

Conclusão geral 

 

 Hoje, tivemos a oportunidade de abordar diversos aspectos e viéses relativos ao 

processo de avaliação psicológica, elementos que permitirão iniciar uma discussão 

baseada no que temos e no que precisamos para desenvolver ainda mais essa área no 
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contexto do esporte; mas, eu gostaria de finalizar essa apresentação propondo apenas 

uma conclução geral: durante toda esta apresentação eu tive a chance de mostrar a vocês 

os elementos racionais que julgo primordiais quando se fala de avaliação psicológica. 

Meu objetivo foi de motivá-los a se questionarem sobre a teoria dos teste e sobre a 

importância que conceitos como validade e correlatos têm no todo desse processo. Em 

virtude de tudo isso quero salientar que é o profissional em psicometria o único 

responsável por seus próprios atos. Somos nós mesmos que devemos saber como, 

quando e porque aplicar todo esse conhecimento. 
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PALESTRA DE ENCERRAMENTO 

 

E então, para onde iremos com a psicologia do esporte no 

Brasil? 

Dr. Afonso Antonio Machado (UNESP) 

 

Em qualquer ambiente, no clube ou equipe, o técnico assumirá funções 

semelhantes a que o professor exerce na escola, além de, até certo ponto, representar o 

papel que perante a família é de responsabilidade dos pais. Seguindo por esse raciocínio 

o adolescente terá como modelo de referência para a sua formação o papel 

desempenhado por três diferentes instituições, quais sejam, a família, a escola e o clube, 

representados pelos seus líderes na figura dos pais, do professor e do técnico. 

A representatividade da figura do técnico se constitui a partir desse instante 

como um novo líder, no qual estarão vinculados todos os atributos necessários para 

conduzir a formação do atleta jovem. A sua conduta, como comandante do grupo, 

poderá estar direcionada para dois estilos. O líder orientado para a tarefa, normalmente 

autoritário, de pouco interesse pelas relações pessoais e muito mais preocupado com o 

resultado; ou então, o líder orientado para a pessoa, que é mais carismático, valorizando 

igualmente todos os integrantes do grupo (CASTELS, 2010). Ou seja, um líder 

autoritário ou um líder democrático (KOHLBERG, 2012). 

Referencias como carisma e status atribuídos ao técnico facilitam a 

interação e o relacionamento de amizade com os atletas. Esse fato provoca nos pais uma 

certa insegurança, pois acredita que a possibilidade de perder para o técnico o controle 

da educação dos filhos é real. Na visão dos pais, o treinador se transforma em um 

concorrente ou um adversário que tem a pretensão de “roubar” seu filho do convívio 

familiar. Seu sentimento é de que o está perdendo, para uma pessoa estranha.  

O relacionamento interpessoal entre técnico e atleta está diretamente ligado 

aos anseios, desejos, objetivos e necessidades de cada um, podendo então haver um 
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nível de interação alto, médio ou simplesmente não existir interação, visto que o técnico 

não consegue suprir as necessidades do atleta ou o atleta não atende completamente as 

expectativas do técnico (MACHADO, 2013).  

Além desses fatores, será importante o treinador entender que o papel do 

líder, do comandante da equipe, será buscar estratégias que tornem a vida em grupo 

harmoniosa. Sob esse estado de coesão, estará implícito o aumento da motivação dos 

atletas e da equipe (ARAUJO, 2013) além de proporcionar um controle no nível de 

ansiedade, visto que em situação de tensão, a equipe necessita de alguém que assuma os 

riscos (AUSUBEL, 2013). 

O desenvolvimento dos adolescentes deve estar direcionado num processo 

que envolve mutuamente, entre treinador e atleta, as decisões de aperfeiçoamento e de 

especialização, com ênfase maior no processo formativo que propriamente no produto a 

ser formado. O sucesso não deve estar atrelado a obrigação da vitória ou ganhar a 

qualquer custo. O técnico que conseguir manter essas metas para a formação esportiva 

dos jovens, além de associar ao seu trabalho, características pessoais como, ser  

carinhoso, afetivo, alegre, ter atitude e conduta paternal, poderá contribuir para o 

encaminhamento dos atletas ao profissionalismo (BACH; GOLDBERG, 2008). 

Deverão saber também, que no esporte, muitas vezes surgirão situações que 

colocarão os valores defendidos, em situação de conflito (WEINBERG, GOLD; 2011). 

Esses conflitos surgem na medida em que a importância de uma vitória for considerada 

mais relevante que atender os valores do espírito esportivo, por exemplo. 

A Independência econômica e ascensão social 

Um dos principais motivos que levam muitos pais a incentivarem os filhos a 

ingressarem em uma equipe de futebol e fazer desse objetivo uma escolha profissional, 

certamente está relacionado à possibilidade de conquistar uma independência financeira, 

aos moldes dos atletas de alto rendimento que são idolatrados pelo público e enaltecidos 

pela imprensa em geral. 
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Nesse sentido, o esporte tem uma relação complexa com a vida social e 

econômica dos indivíduos envolvidos com a sua prática institucionalizada, na medida 

em que os atletas não apenas jogam com prazer lúdico, mas transforma esse ato em 

trabalho, procurando por meio dessa ocupação alcançar o sucesso necessário para se 

identificar com sociedade e obter reconhecimento dela (MACHADO; GOUVEA; 

BARTHOLOMEU; MOIOLI, 2008).  

A transformação que ocorreu com o esporte, pela sua profissionalização, 

confere-lhe um novo modelo de valores e sentidos diversificado, transformando-o em 

mercadoria industrializada e com seus efeitos econômico, cultural e social 

(POCZWARDOWAKI; BAROTT; PEREGOY, 2012). Essa dimensão multifacetada 

que se emprega ao esporte, e em particular ao futebol, é que da a dimensão exata dos 

anseios e das emoções que os iniciantes, em especial os adolescentes, procuram para 

conquistar sua independência econômica por intermédio da sua inclusão em uma equipe 

esportiva. 

A transferência do atleta de uma equipe para outra, acontece por meio da 

compra e venda de uma liberação popularmente denominada de “passe” A cotação 

que recebe o “passe do jogador”, alcança cifras astronômicas no mercado mundial, 

despertando a ganância de empresários e procurados. Garotos recém revelados pelos 

seus clubes têm o passe supervalorizado, com rentabilidade superando a aplicação 

em ações da bolsa de valores (MACHADO, 2013). 

No entanto, muitos aspectos não são do conhecimento da maioria dos 

pais que alimentam nos seus filhos o sonho do sucesso e do dinheiro fácil. No caso 

específico do futebol, por exemplo, a grande maioria dos jogadores profissionais 

(52,9%) recebe menos de um salário mínimo, enquanto que apenas uma pequena 

minoria (4,3%) recebe o equivalente a mais de 20 salários (FOLHA DE SÃO 

PAULO, Esportes, 14/02/1998, p.1). Essas diferenças salariais ainda se mantêm nos 

dias de hoje, segundo recente pesquisa apresentada pela CBF (JORNAL DA 

GLOBO ON LINE, 24.nov.03). 
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Em uma sociedade marcada por grandes diferenças sociais como a atual, 

parece natural que seus integrantes busquem alternativas para melhorar as condições de 

vida e criem mecanismos que possibilitem a realização dessas mudanças 

(CANEVACCI, 2008). Saltar o fosso que separa as classes sociais, possibilitando 

alcançar uma ascensão social, passa primeiramente pela conquista financeira, status e 

fama. Nessa ordem, todos os sacrifícios pelos quais os adolescentes têm que passar para 

conquistar o reconhecimento da sociedade e com isso o sucesso profissional, não tem 

parâmetros no caso específico da modalidade de futebol. 

O primeiro passo para galgar o seleto grupo de celebridades esportivas, e 

com isso receber as honras de pertencer a uma nova classe social, tem início nos testes 

de seleção para descobrir novos talentos que são realizados pelas equipes profissionais.  

Esse tipo de avaliação, no futebol é denominado de “peneiras”, e se 

constitui como uma das primeiras barreiras para que o adolescente conquiste um lugar 

na equipe. Esse momento é marcado por um alto nível de ansiedade, pressão dos pais, 

ambiente desconhecido e excesso de concorrentes, contribuindo para alterar o estado 

emocional do futuro atleta (MACHADO, 2013).  

Associado a outras instabilidades sócio-psicológicas como perda de 

prestigio na equipe, ansiedade pré-competitiva, incapacidade de absorver resultados 

negativos, preocupação e pressão com a possibilidade de perder a posição de titular para 

outro jogador, relacionamentos instáveis e problemas afetivo-amorosos, são transtornos 

constantes na vida do atleta. Percebendo essas alterações emocionais os atletas jovens 

temem seu afastamento da equipe (WEINBERG; GOLD, 2008): perder um lugar na 

equipe significa perder a possibilidade da ascensão tão almejada.  

Entre outros aspectos, para o adolescente se manter nesse grupo de elite, 

significa passar por estressantes métodos de treinamento, privações, solidão, e quando 

não, ser sugestionado a consumir algum tipo de droga. A respeito desse assunto, La 

Taile (2006) alerta que quase nada tem sido feito para coibir as práticas obscuras de 

técnicos e dirigentes, para obtenção de grandes performances de seus atletas. Os atletas 
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por sua vez, não denunciam as torturas dos treinamentos, as chantagens psicológicas e 

os abusos sofridos.  

Para conquistar o sucesso, a glória e a fama, os adolescentes não se 

importam com os sacrifícios e a constantes humilhações a que são submetidos e 

compactuam com essas regras. Seguindo por esse caminho, vale ilustrar como exemplo, 

que a preparação para competições importantes não são interrompidas para as 

comemorações de datas festivas como natal, ano novo, carnaval, dia das mães, entre 

outros. Como aconteceu recentemente com os jogadores Diego, Robinho e os demais 

atletas da seleção olímpica, que após um extenuante campeonato brasileiro, sacrificaram 

as férias para se prepararem para a disputa do torneio pré-olímpico, classificatório para 

as Olimpíadas de 2004 em Atenas.  

Dessa forma a unidade do grupo fica preservada. No entanto, a 

impossibilidade de desfrutar da companhia dos amigos e parentes, entre eles os pais, 

esposa e filhos, proporciona uma descaracterização do núcleo familiar para caracterizar 

a equipe, o grupo. Considerando de maneira mais extrema, é o cerceamento da liberdade 

individual para o bem coletivo, como recompensa de conquistas no futuro.  

 

A fama 

O futebol, de uma maneira geral, supostamente possibilita a conquista de 

uma posição social privilegiada, com todos os benefícios de uma independência 

econômica, levando o atleta a conquistar fama e poder, desfrutando as vantagens dessa 

posição.  De certa maneira, atendendo o sonho da maioria das pessoas (KEHL, 2003). 

Em sentido contrário, em muitos casos a passagem de uma vida tranqüila e pacata feita 

de anonimato para a agitação de rápida exposição social, não é realizada com base em 

estruturas psicológicas muito sólidas. 

O equilíbrio emocional necessário para administrar a vida particular 

conciliando as obrigações do ídolo esportivo, requer do atleta uma preparação e 

maturidade para não prejudicar seu rendimento atlético (ARAUJO, 2013). A conquista 
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da fama, status e poder tem um custo elevado exigindo sacrifícios e prejuízos pessoais 

para prevalecer a efêmera vida do ídolo. Em muitos casos, a vida dupla de cidadão 

comum e celebridade esportiva, não comungam com os mesmos princípios e 

prioridades. 

Os indivíduos que buscam fama e possuem a necessidade de sucesso, são 

altamente motivadas para isso, no entanto, freqüentemente usam outras pessoas para 

alcançar seus objetivos e acreditam que as relações sociais e pessoais interferem em 

suas aspirações (BACH; GOLDBERG; 2008).  

Durante a passagem do adolescente pelas equipes esportivas de base, que no 

caso do futebol compreende as categorias mirim, infantil, juvenil e juniores, constitui-se 

em uma fase onde os atletas ainda não atingiram um índice elevado de reconhecimento, 

ou, não experimentaram nenhum “sabor” do sucesso, ou seja, são desconhecidos da 

imprensa e do público em geral. Apesar de toda habilidade e capacidade técnica para a 

modalidade esportiva, o adolescente ainda não teve uma exposição excessiva na mídia 

que pudesse torná-los reconhecidos e, portanto, atingir a fama das grandes estrelas.  

Ainda podem fazer tudo o que um cidadão comum faz, como ir ao cinema, 

andar tranqüilamente pela rua e passear pelo shopping sem causar tumulto entre os fãs. 

A vida anônima lhe proporciona liberdade de ação, porém não possibilita ter acesso aos 

objetos de desejo e consumo. Após a participação em alguma competição importante, 

servindo de vitrine para projeção do jogador, essa situação muda repentinamente a 

rotina do atleta.  

Mesmo com toda a demonstração de carinho dos torcedores, enviando 

presentes, cartas, bichos de pelúcia, o assédio dos fãs impossibilita a necessidade de 

liberdade do adolescente. Como aconteceu com o jogador Kaká que logo após a 

conquista do pentacampeonato mundial de futebol, foi transformado repentinamente em 

ídolo nacional. 

Em situação na qual essa passagem pode ocorrer de um momento para 

outro, normalmente é sempre associada a uma jogada espetacular, que vai projetá-lo do 
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anonimato para a fama em um período muito rápido. Apenas uma partida será suficiente 

para acontecer uma jogada com drible desconcertante ou um gol de placa, considerado 

de autoria apenas aos gênios do futebol, para que seja visto e reprisado em todos os 

programas da televisão, tornando se o centro das discussões. Para que o atleta assimile 

essa mudança com equilíbrio e segurança, será importante o apoio do treinador e de 

pessoas com capacidade para administrar essa nova fase da sua vida. 

Caso contrário será alvo fácil de todo tipo de assédio. Todas as pessoas 

próximas do futuro ídolo querem tirar proveito daquele momento, são amigos, 

empresários, parentes, pastores, e especialmente o assédio dos fanáticos religiosos, 

exercendo uma pressão de fora para dentro do campo, conforme alertou o técnico Leão 

em matéria vinculada no Jornal O Estado de São Paulo (13.jul.2003, E6), e lembrou 

ainda que os garotos são incentivados a fazer todo tipo de negócio, como compra de 

carros, casas, jóias e fazendas. Nesse contexto a maioria se torna presa fácil, porque tem 

baixa escolaridade (ibid). 

Além da família, que nesse caso, tem um papel fundamental na orientação 

dos atletas jovens e inexperientes, o adolescente deve entender também que a 

experiência do técnico pode contribuir para amenizar o enfrentamento dessa fase. Para 

isso deve confiar naquilo que o treinador orienta, conforme ensina Bredemeier e Shields 

(2009) e Bandura (1977).  

Em outro sentido, a fama também pode estar relacionada a aspectos 

negativos das atividades esportivas. Nem sempre a fama pode ser considerada como 

sinônimo de status social, riqueza e altruísmo (BAUMAN, 2011). Muitos atletas são 

famosos, justamente, pelos exemplos negativos de seu comportamento e conduta. 

Buscam na agressividade, na irreverência e na rebeldia atitudes que os colocam em 

evidência na mídia, como necessidade de estabilizar um impulso. 

O aumento de sucesso é traduzido em um aumento de poder e vice-versa 

(POCZWARDOWSKI, BAROTT, PEREGOY; 2012) dessa forma a fama está 
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relacionada a necessidade de posse, de conquista e isso não está necessariamente 

atrelada às regras sociais. 

Edmundo, jogador que no auge da carreira pertenceu ao Palmeiras e 

também a Seleção Brasileira, foi apelidado pelos cronistas esportivos de “animal”, 

como referência a agressividade de uma fera selvagem que representava perigo aos 

adversários durante as partidas. No entanto essa agressividade não ficou vinculada 

apenas a sua habilidade em campo como também à sua conturbada conduta extra 

campo, na qual se envolveu em acidentes de carro, brigas, etc. Juntamente com Romário 

formava a dupla “bad boy”. 

 

O abandono 

 

A ocorrência do abandono das atividades esportivas por parte dos jovens, já 

é um fenômeno estudado por alguns pesquisadores. Sofrendo a concorrência com outras 

possibilidades de ocupar o tempo, o esporte, em determinada idade, é colocado em 

segundo plano na classificação das preferências dos jovens.  

Quando os adolescentes traçam novas metas e objetivos, passam a ter outras 

obrigações e expectativas como, trabalhar, estudar, namorar ou então o interesse por 

outra modalidade. Esses fatores associados a necessidade de vivenciar outras emoções, 

provocam o abandono da prática esportiva (CASTELLS, 2010). 

Weinberg e Gould (2008) sugerem que a desistência da prática esportiva, 

também está relacionada a forma de avaliação empregado para definir o desempenho 

dos atletas jovens. Nesse caso, quando o desempenho é avaliado confrontando os 

próprios padrões de capacidade e habilidade, as chances de continuar a praticar uma 

modalidade esportiva serão maiores do que entre os atletas que tem seu desempenho 

avaliado em função apenas das vitórias e das derrotas. 

Interessante observar, porém, que em alguns casos, em determinadas 

modalidades, e, mais ainda, em idades específicas, a opção de parar com a prática 



 
 

94 
 

esportiva não é uma decisão natural e espontânea. Para os atletas que já consolidaram a 

sua carreira esportiva, ou seja, já são integrantes de alguma equipe e participam de 

competições organizadas e oficiais, as conseqüências ao se retirarem do esporte 

provocam tristeza, medo, depressão e tensão. Entre as causas que determinam essa 

decisão estão as lesões, o relacionamento com os dirigentes e com treinadores 

(KOHLBERG, 2012).  

Em outro estudo apresentado por Machado (2013) existem duas maneiras 

em que os jogadores de futebol abandonam a profissão. A primeira situação é quando 

o atleta decide por conta própria encerrar a carreira, geralmente motivado pelo 

desgaste nos relacionamentos pessoais e com o ambiente de trabalho, por alguma 

lesão e por fim, porque acredita que cumpriu uma etapa, um ciclo.  

A segunda maneira ocorre por decisão dos dirigentes e especialmente 

pelos treinadores que acreditam que não há mais possibilidade do atleta jogar na 

equipe, e “decidem” que o ele não rende física e tecnicamente como antes, e, 

portanto, apresentam inúmeras desculpas para o fato de não haver mais oportunidade 

para o atleta, como por exemplo, dar chance para os mais jovens, renovar o elenco, 

entre outros.  

Desse momento em diante, começa uma nova etapa na vida do jogador. Se o 

atleta ganhou bastante dinheiro e soube investir, apenas deverá ter competência para 

administrar os bens. Caso contrário terá que, com uma idade avançada, começar 

novamente em outra profissão.  

Começa um outro jogo que é lutar para não cair no esquecimento. Enfrentar 

sozinho o esquecimento da torcida, o abandono da mídia, e a solidão pelo afastamento 

dos campos e de todos os seus significados (BAUMAN, 2011).  

Essa passagem se torna dramática, na medida em que em qualquer outra 

ocupação não encontrará os mesmos atrativos que antes, muito menos as sensações e 

emoções que possibilitaram o jogador viver intensamente sentimentos tão opostos, 
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como euforia e tristeza, glória e fracasso, paixão e medo, alegria e solidão. Emoções que 

o fez viver no limiar da realidade e da ilusão. 

 

Considerações finais 

 

 Diante de tais questões, como a Psicologia do Esporte fluirá nos meios de 

iniciação, treinamento e competição? Como os profissionais desta área atuarão junto às 

famílias, em especial aos novos tipos de família que se forma? Como equilibrarão á 

dinâmica grupal entre membros originários de um e outro espaço urbano, como ou sem 

referencias no mundo virtual? 

 Apontando para direções e metas já existentes, quem trabalhará com a netfobia e 

a netcultura, se nossos atuais estudiosos são arredios à área? E o que é pior: nossos 

atletas são imersos na netcultura... Este será um espaço de absorção e avanço, caso 

queiramos manter terreno junto às ciências do esporte, visto a emergência deste espaço 

de estudo, investigação e intervenção. 

 Fica marcado a preocupação cultural, numa sociedade fugaz e de grandes 

mudanças, fortalecendo campos de estudos e inovações, sem se desligar da Fisiologia e 

da Psicologia clássicas, que ainda sobrevivem, sem oferecer recursos diferentes dos que 

iniciam sua história. Será pela netcultura que entraremos no século XXI, quando 

falarmos da Psicologia do Esporte. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Copa América Centenário foi uma edição especial da competição de futebol 

que foi realizada em junho de 2016. Sediada nos Estados Unidos, foi a primeira Copa 

América fora da América do Sul. Iniciou-se no dia 03 de junho e a final foi disputada no 

dia 26 de junho, entre Argentina e Chile. 

A seleção brasileira de futebol participou do torneio sem o seu capitão, o jogador 

Neymar. Em abril de 2016, o Barcelona FC, clube do atleta, anunciou que o Neymar 

estaria de fora da Copa América deste ano. Em reportagem feita por Silvio Barsetti 

(2016), o Barcelona atestou que a liberação de Neymar apenas para a Olimpíada se deu 

em comum acordo com a CBF. 

Após este fato, o futebolista foi entrevistado não se disse frustrado por estar fora 

da competição. Segundo Raupp (2016), as palavras do jogador foram: 

 
Frustrado, não. Como vou estar frustrado se vou disputar um torneio 

que o Brasil ainda não venceu? Ainda mais no meu país. Estou muito 

feliz. Claro que eu queria disputar as duas competições, e acabo 

respeitando todas as partes. Nós entramos em um acordo e vai dar 

tudo certo no final (Fonte: RAUPP, 2016) 

 

Apesar de fora da Copa América, o jogador estava nos Estados Unidos durante a 

competição, para a gravação de um filme. O atleta foi ao estádio Rose Bowl para assistir 

a partida entre Brasil e Equador, e, segundo reportagem de Marcel Rizzo (2016) para o 

site da Folha de São Paulo, desviou a atenção de torcedores e da organização do torneio, 

que insistia em mostra-lo no telão. Para o jornalista, este fato escancarou algo que já 

vinha sendo notado: a falta de um outro protagonista na seleção brasileira. 

A participação da Seleção Brasileira de Futebol nesta edição do torneio foi curta. 

A primeira partida foi disputada no dia 04 de junho, contra o Equador, que terminou em 

zero a zero. A segunda partida da seleção brasileira aconteceu no dia 08 de junho, 

contra o Haiti, onde o Brasil goleou por 7 a 1 a seleção haitiana. A terceira participação 

do Brasil aconteceu no dia 12 de junho, contra o Peru, que derrotou o brasil pelo 

resultado de 1 a 0. Com esta soma de resultados, o Brasil foi eliminado ainda na 

primeira fase da competição.  

A utilização das redes sociais por atletas brasileiros é algo cada vez mais 

comum, em especial por jogadores de futebol (DE OLIVEIRA, 2016). Uma dessas 
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redes sociais é o Instagram. O Instagram é um aplicativo de rede social que possibilita 

ao usuário editar as imagens e vídeos feitos pelos dispositivos eletrônicos como 

smartphones, por exemplo, e compartilhá-los com o mundo. Criado em 2010, esta rede 

social populariza-se cada dia mais, ultrapassando os 500 milhões de usuários (G1, 

2016). 

 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo é descrever como o atleta Neymar se posicionou 

em relação à participação brasileira na Copa América por meio de sua conta no 

Instagram. 

 

METODOLOGIA 

 

Este é um estudo de caso, que se caracteriza como pesquisa qualitativa, do tipo 

descritiva, e que usa o método netnográfico para a coleta de dados. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, analisamos as postagens do atleta 

Neymar, por meio do seu perfil no Instagram (@neymarjr) entre os dias 03 de junho e 

14 de junho. As análises foram feitas no dia 07 de julho de 2016.  

As postagens foram descritas de acordo com os dias em que foram feitas, suas 

categorias (fotografia ou vídeo), seus conteúdos, legendas e o números de curtidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentamos abaixo as descrições das fotos postadas pelo atleta em questão 

durante o período definido: 
 

Postagem 1 03/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: na foto o atleta aparece 

sozinho, em frente a uma casa, sem camisa e apoiando a mão esquerda sobre uma 

bola de basquete. LEGENDA: Loving LA. Thanks to @Airbnb for putting us up! 

Amando LA. Obrigado @Airbnb por nos hospedar. NÚMERO DE CURTIDAS: 

909.898 

Postagem 2 04/06/2016. CATEGORIA: vídeo. DESCRIÇÃO: o atleta aparece apenas de 

bermuda, em frente a uma piscina, manuseando duas bolas de basquete ao mesmo 

tempo. Na legenda do vídeo aparece a frase “My name is CURRY (emoticon)”. 

LEGENDA: Quase perfeito quanto ele (emoticons)!! I LOVE BASKETBALL 

(emoticon). NÚMERO DE CURTIDAS: 4.730.354 

Postagem 3 05/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece junto com outras 

pessoas em pose descontraída, fazendo caretas, em uma arquibancada. Na imagem 

aparece a palavra “WOOOOOOOO”. Um dos companheiros de Neymar na foto é o 

cantor Justin Bieber. LEGENDA: GO BRAZIL BR. NÚMERO DE CURTIDAS: 
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1.479.478 

Postagem 4 06/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: a imagem é uma montagem de 

quatro fotografias, sendo em que todas elas o atleta posa ao lado de jogadores da 

equipe de basketball Warriors. A imagem é um repost feito por @warriors. 

LEGENDA: GO WARRIOS (emoticons). NÚMERO DE CURTIDAS: 979.748 

Postagem 5 08/06/2016. CATEGORIA: vídeo. DESCRIÇÃO: o atleta aparece em uma casa de 

jogos, jogando juntamente com um companheiro (o cantor Justin Bieber). 

LEGENDA: Crazy games (emoticon) the next i’ll win (emoticon). NÚMERO DE 

CURTIDAS: 3.120.724 

Postagem 6 09/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece sozinho, sentado 

de escada de embarque de um jato. LEGENDA: On the way up! NÚMERO DE 

CURTIDAS: 881.766 

Postagem 7 09/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece sentado em 

uma praça ou parque. LEGENDA: A sabedoria começa na reflexão! NÚMERO DE 

CURTIDAS: 748.502 

Postagem 8 09/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece sentado sobre 

uma cerca, em frente a uma rua. LEGENDA: Ult. NÚMERO DE CURTIDAS: 

866.734 

Postagem 9 11/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece posando para a 

foto, em um local indefinido. LEGENDA: ®. NÚMERO DE CURTIDAS: 

1.043.692 

Postagem 10 11/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece junto a uma mesa 

de poker, junto com alguns companheiros, posando para a foto. A foto é um repost de 

@aakkari. LEGENDA: (emoticon). NÚMERO DE CURTIDAS: 670.732. 

Postagem 11 11/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece ao lado do DJ 

Calvin Harris. Aparentemente, a foto foi feita em uma discoteca. A imagem é um 

repost de @calvinharris. LEGENDA: (emoticon). NÚMERO DE CURTIDAS: 

947.028. 

Postagem 12 12/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece sem camisa, à 

beira de uma piscina, em pose descontraída. LEGENDA: Vegas (emoticon). 

NÚMERO DE CURTIDAS: 907.026 

Postagem 13 12/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: o atleta aparece ao lado de uma 

mulher, em pose descontraída. Aparentemente, os dois estão em uma discoteca. 

LEGENDA: You are the best! NÚMERO DE CURTIDAS: 732.195 

Postagem 14 12/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: na foto aparecem os pés do atleta 

apoiados sobre uma poltrona, evidenciando o calçado do atleta. LEGENDA: Não há 

legenda na postagem. NÚMERO DE CURTIDAS: 624.878 

Postagem 15 12/06/2012. CATEGORIA: vídeo. DESCRIÇÃO: o atleta aparece em uma festa, 

junto com outras pessoas em roupas de banho, brincando e dançando com alguns 
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colegas, em ambiente descontraído. A foto é um repost de @crisguedes91. 

LEGENDA: (Emoticons). NÚMERO DE CURTIDAS: 5.528.160 

Postagem 16 13/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: na fotografia aparece a seleção 

brasileira, na foto oficial tirada antes da partida contra o Peru pela Copa América. 

LEGENDA: Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí e defender a seleção, 

vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazem isso com AMOR.. Agora, vai aparecer 

um monte de babaca pra falar merda, foda se .. Faz parte, futebol é isso !!! SOU 

BRASILEIRO E TO FECHADO COM VOCÊS (emoticons). NÚMERO DE 

CURTIDAS: 810.216 

Postagem 17 14/06/2016. CATEGORIA: foto. DESCRIÇÃO: é uma foto do atleta atuando pela 

seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção. LEGENDA: Meus cinco minutos no 

Brasil foram suficientes para perceber que meu post/desabafo no Instagram tinha tido 

uma repercussão negativa, gigante por aqui. O que ouvi das pessoas que me 

receberam no aeroporto foi que “me excedi”... Admito... Sim, eu “me excedi”. 

PEDIR DESCULPAS a todos os que se sentiram ofendidos é o mínimo que posso 

fazer. Escrevi aquilo após o resultado do Brasil contra o Peru, e fiquei muito 

chateado com a eliminação e revoltado com as palavras que ouvi e li dirigidas 

aqueles atletas, afinal sou parte daquele grupo. Há uma minoria que também “se 

excede” com o microfone ou a caneta em mãos, mas como disse, é uma minoria. 

Mirei em meia dúzia e acertei milhares, milhões... Acabei de ler um artigo do Renato 

Rodrigues, da ESPN, com o título ‘Neymar expôs os “nós contra eles”, que não é 

bom para ninguém no futebol brasileiro'. Concordo com ele. Essa discussão não é 

boa para o nosso futebol e sem querer caí na armadilha. A camisa amarela é muito 

vitoriosa e para voltarmos a vencer precisamos estar juntos e principalmente nos 

respeitarmos e conhecermos as dificuldades uns dos outros. E no meu post faltei com 

o respeito com todos, jornalistas e fãs. Agora é pedir desculpas e seguir em frente, 

aproveitar o restante de minhas férias e daqui a pouco começar a preparação para as 

Olimpíadas. É o nosso objetivo agora. NÚMERO DE CURTIDAS: 872.895 

Quadro 1: descrição das postagens feitas pelo atleta Neymar durante o período da pesquisa. 

 

Vale dizer que as expressões “(emoticon)” foram usadas para marcar a presença 

de emoticons, ferramentas cuja visualização só é possível nos dispositivos móveis. 

O atleta postou dezessete fotografias e vídeos no período. Destas publicações, 

três delas fazem referência a seleção brasileira. 

A postagem do dia 13 de junho, onde o jogador usou palavras ofensivas após a 

eliminação brasileira gerou bastante repercussão na mídia brasileira. Os veículos de 

mídia brasileiros lançaram manchetes como “Neymar defende Seleção em rede social 

com xingamentos” (TEIXEIRA, 2016) e “Neymar defende Seleção Brasileira nas redes 

sociais após eliminação” (GAZETA ESPORTIVA, 2016). Os jornalistas parecem 

entender que a posição do jogador foi de desabafo e defesa da seleção, mas destacam o 

teor ofensivo da mensagem.  

Por este motivo, no dia 14 de junho, Neymar posta uma fotografia sua atuando 

pela seleção brasileira, e na legenda explica o seu desabafo no dia anterior e pede 

desculpas. Esta publicação também gerou repercussões na mídia esportiva brasileira.  

Surgem títulos como “Neymar pede desculpas por declarações após eliminação: ‘Sim, 

http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/brasil-mundial-fc/post/neymar-pede-desculpas-por-declaracoes-apos-eliminacao-da-selecao.html


 
 

102 
 

eu me excedi’” (GLOBO ESPORTE, 2016a; 2016b), “Neymar pede desculpas por post 

após eliminação do Brasil” (LANCE!, 2016). 

O vídeo postado por Neymar no dia 12 de junho também gerou repercussão. O 

Globo Esporte publicou uma notícia com a manchete “Neymar aproveita festa em 

piscina de Las Vegas enquanto Brasil joga nos EUA”. Segundo a reportagem, minutos 

antes do Jogo entre Brasil e Peru pela Copa América, Neymar chegou a uma "Pool 

party" em Las Vegas, aproveitando as férias ao fim da temporada europeia. Segundo o 

site, o atleta que não foi liberado pelo clube para defender a seleção, postou vídeos da 

festa no Instagram e no Snapchat.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As publicações revelam que, mesmo fora da Copa América Centenário, o atleta 

mostrou pelo seu Instagram que não estava completamente alheio ao que acontecia com 

a seleção brasileira. Mesmo em férias, o atleta assistiu ao jogo Brasil x Peru, nos 

Estados Unidos e posicionou-se a favor da seleção brasileira de futebol, após sua 

eliminação da competição.  

Observando a repercussão sobre a postura de Neymar fora de campo durante o 

campeonato sul-americano, podemos perceber que ele é o grande alvo da mídia 

esportiva brasileira, considerado por muitos o grande craque, a maior estrela e também a 

esperança desta seleção.  

Sobre a postagem do atleta após a eliminação do Brasil na Copa América ainda 

na primeira fase, o atleta escancara um certo despreparo para lidar com estas questões. 

Considerando que Neymar costuma atuar com frequência como capitão da seleção, e 

que por isso ocupa um papel de liderança da equipe, esta postura não parece adequada. 

No dia seguinte, o jogador publica um pedido de desculpas, mas não sabemos dizer se 

esta foi uma atitude do próprio atleta por arrependimento ou por orientação de outras 

pessoas próximas a carreira do jogador.  

Analisar a postura de liderança do jogador Neymar é bastante difícil, pois o 

estudo possui suas limitações, visto que usamos como fonte de dados apenas o perfil do 

atleta no Instagram. Porém, discussões como essas podem embasar estudos futuros. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos estados de humor em atletas apresenta fundamental importância, 

pois pode representar diferenças entra vitórias e derrotas, fazendo parte do treinamento 

psicológico, que compõe o treinamento esportivo. 

O treinamento esportivo é composto então, pelos componentes técnico, tático, 

físico e psicológico (GARGANTA; MAIA; MARQUES, 1996). Na maioria das vezes a 

atenção da comissão técnica recai muito mais sobre os três primeiros, deixando o fator 

psicológico em segundo plano. 

Esse fato pode ocasionar influências significativas no desempenho coletivo, da 

equipe como um todo e também individualmente em cada atleta. Podendo acarretar em 

oscilações no desempenho final, como citado no início. 

Os estados de humor tem variação ao longo do dia, isso não seria diferente no 

caso dos atletas, ressalta-se que essas variações, por menores que possam ser, podem 

causar uma grande diferença no rendimento dos atletas (BRADT et al.; 2010). 

Segundo Vieira et al.(2007): “O humor ou estado de ânimo pode ser definido 

como o tônus afetivo do indivíduo, que modifica a forma de percepção das experiências 

reais, ampliando ou reduzindo o impacto destas”. 

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo comparar a variação dos estados de humor nas 

condições pré e pós-jogo, buscando compreender suas possíveis alterações. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A amostra foi composta por 22 atletas de ambos os sexos participantes da 56ª 

edição dos Jogos Regionais, realizada na cidade de Atibaia no ano de 2012. Os atletas 

eram membros das equipes de Biribol, Ginástica Artística, Futsal e Vôlei, apresentando 

média de idade de 21 anos (±4 anos) e tempo de prática médio de 7 anos (± 5 anos). 

 

Instrumento 
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Para esta pesquisa foram avaliados os estados de humor por meio da Escala de 

Humor de Brunel (BRUMS) (ROHLFS et.al., 2008), composta por 24 itens para 

resposta em escala Lickert, que vai de 0 “nada” a 4 “extremamente”. Após serem 

tabulados, os itens são agrupados em 6 fatores, cada um deles é composto por quatro 

itens, sendo considerados negativos tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental, 

o vigor é o único fator considerado como positivo. 

 

Procedimento 

 

Após contato inicial com as equipes e respectivo aceite a solicitação em 

participar da pesquisa, foram realizadas as coletas antes e após os jogos, em ambos os 

casos o questionário foi aplicado no vestiário. Antes da aplicação houve uma breve 

explanação sobre a finalidade da pesquisa e sobre como responder o questionário, 

ressaltando sempre a informação de que deveria ser respondido em relação a como as 

atletas estavam se sentindo no momento. 

 

Análise 

 

Após a coleta os dados foram tabulados no Excel e analisados no próprio 

programa de acordo com as divisões das questões em cada um dos fatores. Também foi 

realizada análise estatística descritiva simples no Excel, onde foram obtidos média, 

desvio-padrão e valores máximo e mínimos das respostas e dos fatores. A partir da 

análise também foram criados gráficos a partir do mesmo programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As figuras de 1 a 4 abaixo se referem às médias das respostas da equipe em cada 

um dos seis aspectos nas situações pré e pós-jogo. Espera-se que o gráfico apresente um 

perfil de iceberg, com o vigor como ponto mais alto (VIEIRA, 2007). 

No caso da figura 1, já pode-se identificar possíveis problemas, como o nível de 

fadiga muito alto, maior até no pré-jogo. Comparativamente a isso, o vigor tem níveis 

baixos, mostrando que os atletas possivelmente não estavam preparados adequadamente 

para a competição naquele momento. Talvez isso se explique pelo fato do Biribol não 

ser uma modalidade onde existem diversos atletas para tal, acabando tendo atletas 

cedidos por outras modalidades, como o próprio vôlei. 
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                                    Figura 1 – Biribol Pré-jogo e Pós-jogo 

 

 Diferentemente do gráfico anterior, a Figura 2, onde o perfil do gráfico se mostra 

adequado, inclusive com os valores de tensão caindo após o jogo. Alterações após o 

jogo são consideradas normais até certo ponto, pois dependem bastante do resultado das 

partidas, já que as coletas foram realizadas logo após os mesmos. 

             
                                     Figura 2 – Vôlei Pré-jogo e Pós-jogo 

 

O caso da figura 3 assemelha-se ao do Vôlei, porém nota-se uma grande 

diferença no item confusão mental antes e após os jogos, o que é positivo. Percebe-se 

então que na Ginástica Artística todos os itens tiveram suas médias abaixadas após a 
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competição, exceto a fadiga, o que é normal devido ao cansaço proporcionado pela 

competição em si. 

 

             
                           Figura 3 – Ginástica Artística Pré-jogo e Pós-jogo 

 

 Analisando a figura 4, observa-se níveis de tensão muito altos antes do jogo 

(2,29), o mais alto em relação as modalidades analisadas neste estudo, porém o mesmo 

teve grande queda logo após o jogo. Sendo que, no geral, este gráfico segue o perfil 

considerado ideal. 

             
                                      Figura 4 – Futsal Pré-jogo e Pós-jogo 
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Em um contexto geral, nota-se que a tensão estava elevada antes das 

competições, porém logo após as mesmas esse valor caiu significativamente. O vigor 

que deve sempre estar com seus valores mais altos que os outros componentes, 

apresentou esse resultado, exceto no caso do biribol, como explicado anteriormente, 

onde houve um predomínio do item fadiga. 

A depressão teve sua média aumentada na situação pós-jogo, exceto na ginástica 

artística, o que pode ser explicado pelo resultado da partida, lesões, baixo rendimento, 

dentre outros fatores (BRANDT et al., 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas dessas variações nos estados de humor ocorrem frequentemente com 

atletas e devem estar sendo constantemente analisadas e avaliadas, ressaltando que 

deve-se avaliar essas questões comparando-as juntamente com as partidas, visando 

buscar explicações para possíveis variações.  

Minimizar tais variações, que podem eventualmente ter efeitos negativos no 

desempenho, pode ser um aliado importante na maximização do rendimento esportivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As novas mídias de comunicação e os avanços da tecnologia caracterizam o 

cenário atual, onde dificilmente conseguimos imaginar indivíduos sem conexão aos seus 

artefatos tecnológicos, alterando a dinâmica de relacionamento e forma de comunicação 

entre os humanos, surgindo novas maneiras de interação e socialização. 

De acordo com Bauman (2001) e Ivoskus (2001), a obsessão digital gera uso 

excessivo e abusivo das redes sociais virtuais que, por consequência, levam a confusão 

e transformação entre planos reais (físicos) e virtuais (digitais). 

Quando se pensa na imersão dos jovens nesse mundo altamente “ciber”, 

percebe-se que eles conseguem se conectar e desconectar de uma gama de ambientes 

virtuais com desenvoltura, assumindo traços que demonstrem suas personalidades, 

mesmo que indiretamente. Contudo, também conseguem assumir um perfil com 

características direcionadas para o ambiente ao qual estão interligados naquele momento 

(MOILI, 2013). 

O que deve ser tratado com cautela é como os jovens lidam com o ciberespaço, 

necessitando de ética e consciência nesse ambiente, pois um “post” mal interpretado 

pode gerar diversos constrangimentos ao usuário, originando crimes virtuais que terão 

implicações nos planos virtual e real. Por isso, Rebustini et al. (2011) já salientavam a 

necessidade de atenção com a vulnerabilidade dos jovens no ciberespaço. 

Deste modo, há diversos perigos inclusive no contexto esportivo, maximizando a 

proximidade entre atletas, torcedores e mídia, por exemplo (MOIOLI, 2013). Assim, 

aumenta-se a permissividade, a exposição da privacidade e os crimes virtuais, como o 

sexting (fenômeno enfatizado neste estudo), principalmente em crianças e jovens 

pertencentes a faixa etária de universitários, como descreve Fernández (2013).  

Sendo assim, como o esporte universitário busca similaridade com o de alto 

rendimento, as implicações são comuns a ambos os contextos, como casos de exposição 

excessiva da intimidade, exposição do corpo em busca da “autopromoção”, podendo 

gerar atitudes características de sexting, bullying e cyberbullying. 

Com relação ao sexting, Âlcantara (2013), Fernández (2013) e Zysman (2014) o 

descrevem como o envio de textos, fotos ou vídeos íntimos, por intermédio de artefatos 

tecnológicos. Os envolvidos podem ser: 1) espectadores (passivos: observam o 
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conteúdo, mas não tomam qualquer atitude; ativos: realizam ações contra ou a favor do 

conteúdo, minimizando ou potencializando o sexting); 2) autores (diretos: precursores 

da ação, muitas vezes, prejudicando a vítima; indiretos: intermediários na disseminação 

do conteúdo, não sendo precursor e, muitas vezes, não agindo de forma que julgue ser 

danosa à vítima); 3) vítimas (intencional: indivíduo que posta seu próprio conteúdo na 

rede e repassa a outros usuários; não intencional: pessoa que possui seu conteúdo 

postado sem autorização). 

Torna-se alarmante pensarmos que o sexting pode ser responsável por danos aos 

envolvidos, principalmente às vítimas. Contudo, Alcântara (2013) e Fernández (2015) 

confirmam que mesmo assim, o sexting está cada vez mais presente na sociedade atual. 

No esporte, podemos imaginar que a potencialização do sexting pode provocar 

perda de performance, insegurança, vergonha, abandono da modalidade esportiva e 

suicídio. Evidencia-se que esse fenômeno ocorre em atletas universitários que agem por 

modelagem social, principalmente, quando um caso de sexting no alto rendimento é 

exposto pela mídia. 

Portanto, este estudo justifica sua relevância quando refletimos a respeito do 

sexting ser um fator de risco que está intimamente ligado a jovens e adultos, podendo 

ocorrer no âmbito esportivo e necessitar de maiores esclarecimentos relacionados a essa 

temática, realizando levantamentos sobre esse fenômeno presente na sociedade atual.  

 

OBJETIVO 

 

 Realizar um levantamento a respeito do sexting em atletas universitários, 

destacando características relevantes que estejam relacionados aos autores dessa ação. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O presente estudo possui caráter quali-quantitativo, natureza descritiva, 

adotando como instrumento um questionário online (via Google Drive), com perguntas 

abertas e fechadas, utilizando a netnografia na coleta de dados (PINTO, et al., 2007). A 

pesquisa é considerada descritiva por visar esboçar o perfil de um grupo específico, 

unindo características comuns aos indivíduos desta população. 

 Para a análise dos dados, adotamos a maneira quali-quantitativa (DAL FARRA; 

LOPES, 2013), destacando os dados mais relevantes para os autores. Esse processo foi 

realizado utilizando-se o aplicativo computacional Weka 

(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/), o que facilitou o processo de análise pelos seus 

recursos, salientando as relações entre as variáveis estudadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra foi composta por 31 atletas universitários (19 homens e 12 mulheres), 

com média de idade de 25,31 anos (± 5,93), pertencentes às equipes de suas 
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universidades, sendo que 69,4% desses indivíduos estudam em instituições no estado de 

São Paulo e 75% da amostra geral possui vínculo com universidades públicas. 

 Como neste estudo preferimos selecionar para uma análise mais detalhada 

apenas os autores de sexting, dos 31 indivíduos que fizeram parte da amostra inicial, 10 

afirmam que são autores desse fenômeno, o que significa 24% do total. 

Portanto, considerando esses 10 sujeitos, constatamos que a média de idade dos 

autores de sexting foi equivalente a 23,20 anos (± 3,43). Além disso, 90% são do sexo 

masculino, o que já foi apontado pela Safernet (2015), indicando que as vítimas, 

geralmente, são mulheres com faixa etária contida na descrita anteriormente, gerando 

curiosidade, pois parece que os autores também são pertencentes a mesma faixa de 

idade. 

Outro ponto interessante é que dos 9 homens que se dizem autores de sexting, 8 

são solteiros e 1 é casado. A única mulher que se coloca como autora, também é 

solteira, ou seja, 90% dos autores não possui um relacionamento mais “forte” com outra 

pessoa. 

Com relação ao grau de escolaridade dos autores de sexting tratados nesta 

pesquisa, 80% ainda está cursando graduação, enquanto 10% cursa pós-graduação e 

outros 10% já concluiu a pós-graduação. 

Quanto às formas de ser autor de sexting, notamos que a maioria age de maneira 

indireta (90%). Analisando o motivo dessas ações, constatamos que 62% vê isso como 

brincadeira, 15% visa expor a vítima, outros 15% busca divulgar o conteúdo e 8% 

realiza por pedido de outras pessoas. Esses valores foram encontrados devido à 

possibilidade de os indivíduos selecionarem mais de uma alternativa como resposta 

desta etapa. 

Pensando na mesma reflexão realizada por Alcântara (2013), relacionando a 

ocorrência de sexting pela utilização inadequada das novas tecnologias, identificamos 

como o sexting é disseminado, constatando que 46% das ações ocorreram por fotos, 

31% por vídeos e 23% por mensagens de texto. Complementando essa informação, foi 

relatado que 80% dos casos ocorreram pelo WhatsApp, 10% por SMS e 10% por 

SnapChat. 

Os dados complementam a visão de Rebustini et al. (2011), sobre 

vulnerabilidade e exposição da privacidade no cibermundo, comprovando que os 

jovens, muitas vezes, agem de maneira inadequada nesse ambiente, aumentando a 

própria permissividade, podendo sofrer sérias consequências relacionadas a crimes 

virtuais e danos irreversíveis. 

Também foram analisadas as características dos autores de sexting, notando-se 

que 70% são extrovertidos, bem-humorados, simpáticos e responsáveis. Ressaltamos 

que esses são possíveis sinalizadores, isto é, não necessariamente um autor possui essas 

características e, nem sempre, quem se enquadra nesse perfil é autor de sexting. 

Quando indagados se um caso de sexting na equipe seria motivo para que os 

jovens abandonassem seus times e a modalidade esportiva que praticam, obtivemos 

dados interessantes que são expostos no gráfico abaixo (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentagem de atletas universitários que abandonariam, ou não, suas equipes 

e modalidades esportivas devido a uma situação de sexting. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Nitidamente, grande parte da amostra (70%) afirma que o sexting não seria um 

motivo para deixar a equipe e a modalidade esportiva. Contudo, devemos refletir acerca 

dos outros 30%, pois, embora esse número possa parecer não muito expressivo, 

comparativamente, são esses indivíduos que possivelmente sofreriam com danos 

gerados pelo sexting. Dentre esses sujeitos, podemos ter talentos desperdiçados e 

abandono da prática esportiva, como já trataram Morão, Schiavon e Machado (2011) e 

Morão e Verzani (2015) de maneira similar em estudos sobre bullying e cyberbullying. 

Em casos extremos, essas pessoas podem desenvolver distúrbios/danos psicológicos que 

chegam ao suicídio. 

Com isso, é evidente que o sexting é um fenômeno real e presente na sociedade 

atual, inclusive no esporte universitário, sendo que os autores podem ter características 

comuns. Entretanto, ainda não podemos afirmar que haja uma regra fixa a respeito do 

perfil de um indivíduo para ser autor de sexting. O que pode ser constatado é que alguns 

sinalizadores são observados e comuns aos autores, mas não únicos e exclusivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar que o sexting realmente ocorre entre atletas universitários, 

sendo mais um fator de risco para a sociedade, inclusive pelo fato dos indivíduos 

estarem submersos num mundo altamente tecnológico. Contudo, a maioria dos 

participantes não considera o sexting como um fator crucial para abandonar suas 

equipes e modalidades esportivas. 

Constatamos que sinalizadores a respeito de um possível perfil de autores de 

sexting foi esboçado a partir de diversas questões como sexo, faixa etária, escolaridade, 

estado civil, características pessoais, dentre outras variáveis. Ressaltamos que foi 

desenvolvido apenas um estudo piloto acerca da temática, não podendo ser levado como 

regra o que foi encontrado de acordo com a análise dos dados. 
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É válido que estratégias que busquem amenizar e evitar casos de sexting sejam 

discutidas e adotadas, visando minimizar os casos desse fenômeno no esporte e na 

sociedade como um todo, conscientizando os indivíduos a respeito das implicações do 

sexting para os envolvidos, seja como autor ou vítima da ação. Isto é, orientar e instruir 

as pessoas a utilizarem adequadamente os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, 

evitando maiores exposições, danos e constrangimentos a essa geração ciber. 

Por fim, sugere-se para futuros trabalhos que o número de indivíduos da amostra 

seja maior e abranja universidades de diferentes regiões brasileiras, tentando traçar um 

perfil mais fidedigno dos autores de sexting e, se possível, das vítimas também. 
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Introdução  

 

Visto que o número de transferências de jogadores está crescendo, os montantes 

financeiros envolvidos estão ganhando ênfase na mídia, além de mostrarem-se em cifras altas, 

rompendo o mercado com transações cada vez mais caras e impactantes. Mediante a isso, 

entende-se a transferência de um jogador profissional para outra instituição, como uma quantia 

paga pelo término do vínculo contratual deste com uma equipe, combinada à assinatura de um 

novo contrato com outra entidade (PAVLOVIĆ; MILAČIĆ; LJUMOVIĆ, 2014). Sobre esta 

questão, por estimar valores de atletas, o jogo eletrônico Football Manager e o website 

britânico Transfermarkt, podem auxiliar os clubes em uma adequada realização de 

investimentos. 

 Neste ponto, o jogo eletrônico Football Manager (FM) pode apresentar relevante 

utilidade aos clubes. Por meio de seu detalhado banco de dados, constituído por 

aproximadamente 1300 olheiros, distribuídos em 51 países de todo o mundo, o FM, já utilizado 

por clubes de futebol profissional, como o Everton – clube inglês -, por exemplo, e pela empresa 

de análise de desempenho Prozone, fornece informes individuais e completos sobre a 

capacidade atual, o potencial a ser alcançado e as características dos jogadores atuantes no 

cenário deste jogo esportivo coletivo, além de conceder informações sobre treinadores, demais 

membros de comissão técnica – auxiliares, preparadores, preparadores físicos, preparadores de 

goleiros -, diretores, olheiros e fisioterapeutas, totalizando uma quantia próxima a 300 mil 

indivíduos monitorados e analisados (STUART, 2014; ESTEVE, 2015). 

Sobre essas intervenções nas transferências, também está o Transfermarkt (FM) que 

pode exercer eficiente ajuda. O website britânico, especializado em determinar o valor 

econômico de atletas, é outra ferramenta complementar que mostra o quanto este quadro tornou-

se amplo para a realidade dos clubes, uma vez que é constantemente acessada e referenciada por 

periódicos esportivos para estimar valores de transferências, apresentando também, possível 

contribuição para acessos pontuais que os próprios clubes venham a realizar para obter 

informações sobre jogadores que os interessem. 

 

Objetivos  

 

Comparar a posição financeira de atletas reais, atuantes no continente europeu, por meio 

do website Transfermarkt® (TM) e do jogo Football Manager® (FM), verificando a 

confiabilidade de tais colaborações para as instituições.  
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Métodos 

  

A amostra apresenta um n de 52 atletas, que constam nas duas plataformas, divididos 

em dois grupos de 26 atletas, com o primeiro sendo integrado por jogadores de 18 a 20 anos 

(G1), e o segundo contando com atletas de 21 a 23 anos (G2). As informações coletadas foram 

tratadas por meio do cálculo da média (M) e do desvio padrão (DP) dos valores definidos pelos 

instrumentos no começo da temporada 2015/2016, sendo evidenciados pelo percentual.  

 

Resultados  

 

O G1 apresentou uma diferença de 1,2% entre as plataformas, apontando um maior 

valor de mercado dos jogadores do FM. Na análise do G2 o valor encontrado foi de 10,9%, ou 

seja, o FM também apresentou maior valor de mercado para os jogadores desse grupo em 

comparação ao TM, o que possivelmente se deve à forma de atualização distinta de ambos os 

aparatos. Entre os grupos, G2 apresentou maiores montantes, o que pode ser relacionado à idade 

mais avançada, acompanhada de maior experiência e minutos jogados.  

Levando em consideração esta possibilidade de alteração de preços no mercado, por 

mudanças coletivas, conquistas podem levar a altas valorizações, assim como resultados 

negativos, apesar de performances individuais notáveis, podem levar a um decréscimo 

econômico, modificando, assim, os padrões de transferências. Mediante a isso, Pavlović, 

Milačić e  Ljumović (2014) acrescentam que não existem regras e restrições acerca dos valores 

vigentes que possam ser investidos em atletas e reforçam que o montante destes pode se reduzir 

mesmo em momentos que estejam rendendo melhor, mas podem aumentar assustadoramente 

após um tempo. 

Nas ações comparativas entre os grupos determinados, a constatação de que G2 

mostrou-se muito mais valorizado que G1, fortalece e conecta-se com as possibilidades 

referentes à análise dentro do próprio G2, entre as ferramentas, como foi mencionado e 

subsidiado anteriormente ao enfatizar a questão da idade. Entretanto, quando uma equipe busca 

atletas mais qualificados, esta deve levar em consideração não apenas suas aspirações mas, é 

claro, a sua realidade. No entanto, os referidos jogadores estão quase sempre relacionados a 

altos montantes financeiros e, desse modo, tal instituição necessita de uma condição econômica 

adequada ou, então, fazer uso de ferramentas e planos efetivos para adquirir atletas antes que 

seu ápice de valorização econômica ocorra. De encontro a isso e a decisões dessa magnitude, é 

válido salientar que a idade é uma importante variável no referido contexto, visto que os atletas 

tendem a aperfeiçoar seu rendimento com o tempo, com seu valor podendo aumentar 

proporcionalmente (SÆBØ; HVATTUM, 2015), o que demonstra ainda mais a relevância em 

identificar e adquirir atletas de forma antecipada, visto que, segundo os autores citados, os 

valores para os mais jovens tendem a ser mais baixos, pela existência de incertezas em função 

da real projeção que o jogador terá. 

 

Conclusão 

 

FM e TM apresentam-se como boas ferramentas para os clubes, permitindo um fácil 

acesso à relevantes informações sobre o mercado, subsidiando as respectivas posturas mediante 
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ofertas que venham a ser feitas e/ou recebidas, de forma que desfrutem de vantagens dentro do 

cenário futebolístico. 

Além disso, nota-se que as cifras correspondentes à avaliação dos atletas de 21 a 23 

anos são superiores aos valores determinados para o G1, com a experiência sendo um fator 

importante para essa diferença, sendo considerada pelos clubes nos momentos destinados à 

realização de contratações. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No contexto atual, diversos são os casos de bullying e cyberbullying expostos 

pelas mídias, com uma enormidade de acontecimentos em escolas e universidades, 

julgando os envolvidos, sejam vítimas ou autores das agressões. Este fato é comprovado 

ao observamos os dados disponibilizados pela Safernet (2015), demonstrando que a 

faixa etária dos estudantes (escolares e universitários) é a mais atingida. 

 Muito se discute acerca da ocorrência desses fenômenos nos dias atuais, pois 

parece que tudo ficou rotulado como bullying, não se tendo permissão de realizar 

qualquer brincadeira ou descontração sem sofrer maiores julgamentos por suas atitudes. 

 Desta maneira, é válido ressaltar que o bullying é denominado por Fante (2005), 

Rolim (2008) e Zysman (2014) como atitudes frequentes contra determinada vítima 

com o intuito de discriminar, humilhar, rebaixar, intimidar, ameaçar, agredir o indivíduo 

em questão, podendo o alvo ser uma pessoa ou, até mesmo, todo um grupo. 

 Sendo assim, Fante (2005) destaca que essas atitudes visam gerar danos às 

vítimas, variando de acordo com a intensidade dos fatores e das agressões, enquanto os 

autores procuram divertimento, exposição de força e poder, prazer, buscando omitir a 

intencionalidade real de suas ações (agressão). Santana (2013) também relata que 

atitudes inadequadas, porém isoladas, não necessariamente fazem parte do bullying, 

mas devem ser tratadas com cautela para que não corroborem com a ocorrência desse 

fenômeno. 

 Outro ponto que caracteriza o bullying é o fato das ações serem direcionadas a 

vítima que, por sua vez, sente-se agredida. Caso o alvo não encare o ato como uma 

agressão, não considera-se bullying (MORÃO; VERZANI, 2015). O fenômeno ainda é 

contido por ações, denominadas por Lopes Neto e Saavedra (2003), como diretas 

(agressões físicas – socar, chutar; agressões verbais – xingar, apelidar) e indiretas 

(difamação, exclusão), não existindo classificação entre mais ou menos danosas. 

 Com os avanços tecnológicos, o bullying pode ser realizado também no 

ambiente virtual, por intermédio de redes sociais virtuais, por exemplo, passando a ser 

chamado de cyberbullying. Muitas vezes, este fenômeno torna-se mais perigoso, pois os 

indivíduos podem se esconder no “anonimato” proporcionado pela rede. 
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 O cyberbullying pode ser conceituado como ações no plano virtual com o intuito 

de causar danos a um alvo, sendo realizado como forma de bullyign virtual ou 

perseguição à vítima em questão (BELSEY, 2005; HERNÁNDEZ; SOLANO, 2007). 

 Os envolvidos com o bullying e cyberbullying possuem características 

parecidas, mas não iguais. Segundo Botelho e Souza (2007), Morão e Verzani (2015), 

esses indivíduos podem ser categorizados em: 1) autores: geralmente mais fortes e 

influentes que as vítimas; 2) alvos-autores: pessoas que sofreram a ação em determinado 

momento e, para que não sofram novamente, apontam outro indivíduo como alvo; 3) 

vítimas: geralmente são mais inseguras, fora dos padrões do grupo, apresentando 

dificuldade de relacionamento; 4) espectadores: pessoas que observam a ocorrência 

desses fenômenos. 

 É válido ressaltarmos que os autores de cyberbullying, nem sempre são aquelas 

pessoas descritas acima, pois se escondem atrás da tela. Além disso, os espectadores, 

geralmente, são passivos pelo medo de se tornarem as próximas vítimas. Contudo, há 

espectadores ativos, agindo contrariamente a essas ações, buscando minimizar esses 

atos. 

 A ocorrência de bullying e cyberbullying, geram danos físico e psicológicos 

irreversíveis na vida dos envolvidos, implicando em desequilíbrio de aspectos essenciais 

para o desenvolvimento do ser humano (BELSEY, 2005; MORÃO; VERZANI, 2015). 

Somado a isso, constatamos nas pesquisas de Eslea e Rees (2001), Morão, 

Schiavon e Machado (2011) e Verzani, Schiavon e Machado (2011) que os agressores 

podem sofrer penas judiciais, culpa, vergonha de suas atitudes, enquanto as vítimas 

tendem a desenvolver danos psicológicos, alterações de humor e comportamentais, 

exclusão e isolamento social, além de medo, insegurança, depressão e suicídio. 

Portanto, esta pesquisa justifica sua importância ao pensarmos sobre o abuso do 

uso das novas mídias de comunicação e os possíveis desdobramentos gerados pelo 

bullying e cyberbullying na vida de jovens universitários que tanto se envolvem com 

esses fenômenos, já que é fato que ocorrem no ambiente escolar e universitário, sendo 

necessário maior levantamento de informações e constatações a respeito do tema.  

 

OBJETIVO 

 

 Verificar a ocorrência de bullying e cyberbullying em jovens universitários, 

identificando quem fez os participantes já sofrerem esses fenômenos e em quem os 

mesmos indivíduos já praticaram essas ações, se é que isso ocorreu com eles. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta pesquisa possui caráter quali-quantitativo, com natureza descritiva. Como 

instrumento de coleta de dados, foi adotado um questionário aplicado via Google 

Drive®, contendo indagações abertas e fechadas, utilizando as vantagens 
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proporcionadas pela utilização do método netnográfico para a coleta (PINTO, et al., 

2007; KOZINETS, 2014). 

 Como método de análise de dados, adotamos a análise de conteúdo (FRANCO, 

1994), com o intuito de melhor compreender as respostas dos participantes, 

relacionando e categorizando as variáveis mais frequentes e que foram destacadas na 

visão dos autores. Realizamos o processo por meio de planilha eletrônica no Microsoft 

Excel®, facilitando a utilização de fórmulas e criação de gráficos para melhor 

visualização dos dados. 

 Como é um estudo inicial, a pesquisa foi realizada com uma pequena amostra, 

visando a testagem do instrumento de coleta de dados e análise prévia com poucos 

indivíduos inseridos no contexto universitário, buscando verificar se é verdadeira a 

hipótese de que existe bullying e cyberbullying na vida dos participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A pesquisa contou com uma amostra composta por 30 universitários, sendo 19 

homens e 11 mulheres, com média de idade de 22,79 anos (± 3,57). Todos os 

participantes pertenciam a mesma universidade, situada no interior do estado de São 

Paulo. 

 Após a análise dos dados obtidos, buscamos destacar apenas as respostas que 

obtiveram maior destaque, sendo pontos relevantes para o estudo em questão. 

Primeiramente, indagamos aos participantes se eles julgam que crimes virtuais, mais 

especificamente casos de bullying e cyberbullying, geram alterações emocionais nos 

envolvidos, tanto autores como vítimas. Os valores estão expostos em porcentagem, no 

gráfico abaixo (Figura 1). 

 
Figura 1 – Alterações emocionais proporcionadas por crimes virtuais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

 Percebemos que grande parte da amostra (34%) indica a vergonha como 

principal fator emocional gerado pela ocorrência desses fenômenos sociais, seguida por 

25% que afirma que o medo é a alteração mais frequente. Também observamos a 

tristeza (14%), a culpa (11%), a depressão (9%) e o isolamento social (7%) como outras 
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alterações relatadas pelos participantes, contudo, em menor frequência. É válido 

ressaltarmos que esses valores foram possíveis de serem encontrados, pelo fato dos 

indivíduos terem a possibilidade de selecionar mais de uma alternativa como resposta. 

 Os dados corroboram com os estudos de Eslea e Rees (2001), Morão, Schiavon e 

Machado (2011) e Verzani, Schiavon e Machado (2011), indicando fatores e alterações 

psicológicas semelhantes, como a culpa, o medo, a depressão, a vergonha e o 

isolamento social, demonstrando que as vítimas e autores podem sofrer diversos efeitos 

proporcionados pelos danos do bullying e do cyberbullying. 

 No segundo momento, destacamos o fato de 53% da amostra admitir ter 

cometido bullying ou cyberbullying alguma vez na vida, enquanto 47% relata que nunca 

cometeu qualquer tipo de ação referente a esses fenômenos. Analisando quem foram as 

vítimas dos participantes da pesquisa, obtivemos os resultados expostos na Figura 2. 

 
Figura 2 – Porcentagem referente às vítimas dos casos de bullying e cyberbullying cometidos pelos 

indivíduos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

 Notamos que a maior parte da amostra (43%) assume que já cometeu esses atos 

durante a infância, enquanto 27% afirma ter direcionado essas ações aos seus colegas de 

escola, outros 13% indicam que os atos foram voltados aos amigos mais próximos. 

Além disso, também foram relatados casos contra membros de outras 

instituições/universidade (10%) e contra ex-companheiros(as) (namorado(a), esposo(a), 

dentre outros).  

 Com o intuito de complementarmos os dados encontrados e descritos acima, 

indagamos aos participantes se eles já foram vítimas de bullying e/ou cyberbullying, 

obtendo o valor surpreendente de que 63% já sofreu atitudes relacionadas com esse 

fenômeno, enquanto 37% relata não ter passado pela mesma situação. 

 Sendo assim, buscamos analisar quem foram os responsáveis pela autoria dessas 

atitudes, obtendo os valores destacados na Figura 3, apresentada logo abaixo. 
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Figura 3 – Porcentagem referente aos de bullying e cyberbullying sofridos pelos indivíduos da amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
 

 Observando os dados obtidos, evidencia-se que a autoria das ações, geralmente 

decorreu no período da infância (39%), enquanto 29% afirma ter sofrido esses atos por 

parte dos colegas de escola, outros 21% alega ter sofrido esses fenômenos por parte de 

indivíduos de outras instituições, 7% coloca os amigos mais próximos como autores e 

4% ainda relata que o(a) ex-companheiro(a) foi autor da ação. 

 Os casos encontrados pela análise de dados, corroboram com a visão de 

Rebustini et al. (2011) e Alcântara (2013) sobre vulnerabilidade e exposição no 

ciberespaço realizada por jovens, atraídos por esse mundo interessante e pela tentativa 

de viver no plano virtual com a mesma intensidade que se vive no plano real. 

 Assim, evidenciamos aqui, o fato de fenômenos como bullying e cyberbullying 

acometerem grande parte da amostra em questão, sugerindo que intervenções sejam 

repensadas e adotadas no âmbito escolar e universitário, buscando instruir os indivíduos 

a respeito dos desdobramentos e perigos que esses fenômenos podem gerar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com isso, notamos que o bullying e o cyberbullying são fenômenos que ocorrem 

de fato na vida dos jovens, necessitando de maiores orientações e estratégias de 

intervenção, buscando instruir e conscientizar os indivíduos a respeito dos riscos e 

desdobramentos que os fenômenos em questão podem gerar para as vidas dos 

envolvidos, visto que os danos são irreversíveis e podem ser graves. 

 Além disso, é válido ressaltarmos que é necessário que as pessoas sejam 

conscientizadas desde cedo sobre esses fenômenos, ainda mais por constatarmos que a 

maioria sofreu ou cometeu esses atos durante a infância, talvez por falta de maiores 

conhecimentos acerca do assunto e da conceituação da palavra bullying e cyberbullying. 

 Evidenciamos aqui os perigos e alterações emocionais que esses fenômenos, tão 

banalizados nos dias atuais, podem gerar aos envolvidos, ressaltando que a ação dos 

profissionais de maneira interdisciplinar é essencial para o desenvolvimento pleno do 
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indivíduo em sua totalidade, amenizando possíveis ações inadequadas no plano real e, 

até mesmo, no plano virtual, onde estamos cada vez mais submersos. 

 Por fim, destacamos a necessidade de ampliação da amostra e sugerimos outros 

estudos com a temática, mas que não aborde somente o ambiente escolar, e sim o 

contexto universitário, esportivo e outros mais que fazem parte do cotidiano dos 

indivíduos. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto esportivo é composto por diversas variáveis, dentro disso, destaca-se 

o papel da torcida, que acaba exercendo influência em atletas, técnicos e demais 

envolvidos neste ambiente, podendo esta influência ser positiva ou negativa. 

Dentro do grupo das torcidas, existem algumas subdivisões, tais como os citados 

por Pimenta (1997) e Reis (1998): 

 Torcedor uniformizado ou comum: o qual utiliza-se do uniforme da 

equipe que ele está torcendo sem estar vinculado a um grupo de pessoas; 

 Torcedor organizado: este está vinculado a um grupo de pessoas e faz 

parte de uma facção torcedora que não está associada necessariamente ao 

clube em si; 

 Espectador esportivo: aquele que apenas assiste campeonatos esportivos 

sem manifestar preferência por determinada equipe. 

Ainda temos a classificação de Machado (2006) que diferencia os torcedores 

como consumidores, indo desde os primários, os quais estão mais envolvidos com o 

esporte até os terciários, menos envolvidos e apenas interessados no esporte, 

acompanhando os eventos esportivos por meio de notícias posteriores ao acontecimento 

dos mesmos. 

Os websites de redes sociais acabaram mudando algumas configurações neste 

ambiente, por um lado aproximando os mesmos de seus torcedores. Por outro, existe um 

grande risco de invasão de privacidade, já que se sabe a todo o momento o que os atletas 

estão fazendo, com quem estão e onde estão. Acaba-se tendo uma exposição demasiada 

da vida dos atletas, e devido a características violentas de alguns torcedores isso pode se 

tornar algo muito perigoso.  

Nas próprias torcidas organizadas, isso acaba levando a novas configurações, 

especialmente na inter-relação entre os membros da mesma, mas também na divulgação 

de suas ações, resultando até em agendamentos de brigas entre diferentes torcidas.  

Obviamente os episódios violentos acabam ganhando mais destaque pela sua 

natureza, porém, segundo Murad (2012), por volta de 5% a 7% dos membros das 

torcidas organizadas são considerados violentos. 

 

OBJETIVO 
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Frente a toda essa problemática, este trabalho busca analisar o conteúdo 

“postado” na “fanpage oficial” de uma torcida organizada no Facebook.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Esta pesquisa quali-quantitativa, utiliza-se de técnicas da netnografia para 

realizar uma análise de conteúdo online (KOZINETZ, 2014). 

O universo desta pesquisa foi constituído pela fanpage do Facebook denominada 

“oficial” de uma torcida organizada. Foram analisadas todas as “postagens” desta 

torcida referente ao ano de 2014, totalizando aproximadamente 80 “postagens”.  

Segundo Ferreira e Arruda Filho (2012) é importante identificar sites fidedignos 

para o desenvolvimento da pesquisa. Portanto, a busca das fanpages oficiais foi 

realizada pelo site oficial das torcidas.  

 

Forma de análise dos resultados 

Para a análise dos dados foi utilizado à análise de conteúdo proposta por Franco 

(1994), além da categorização e hierarquização dos conteúdos proposta por Elo e 

Kyngäs (2007).  Os dados são apresentados em porcentagem para melhor visualização 

dos resultados, isso foi realizado por meio da estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram criadas as categorias e contabilizados os números de “postagens”, 

referentes a cada uma destas, os resultados podem ser visualizados na figura 1. 

Podemos observar na figura 1 que a torcida 1 dá maior importância a questão da 

mídia (34,4%) tal como rádio e TV da própria torcida, seguida de jogos (23,7%), com 

postagens referente a caravanas, resultados de jogos dentre outros e questões 

relacionadas a torcida (16,7%), esta categoria apresenta grande variedade de itens, 

referentes as mais diversas atividades que a torcida apresenta e que não estão 

representadas nas demais. 

Por outro lado, é dada pouca ênfase em questões relacionadas ao clube (4,8%), a 

política (4,8%), nas suas mais variadas esferas e aos protestos, críticas e provocações 

(6,0%). Festas (9,6%) também foi uma categoria presente nas postagens analisadas 

desta torcida. 
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Figura 1 - Total Torcida 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2015) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Com características iniciais exploratórias, o estudo conseguiu mapear o 

conteúdo postado pela torcida organizada em sua “fanpage oficial”, identificando que o 

clube é deixado em “segundo plano”, mostrando que apesar da torcida surgir com o 

intuito inicial de apoiar o clube, ela manifesta características maiores de interesses dela 

mesma mostrando poucas características de ligações com o clube. 

 A violência também se apresenta de forma indireta nas “postagens”, 

especialmente em algumas provocações a equipe rivais e na forma como são feitas as 

críticas e realizados os protestos. 

 Desta maneira o estudo apresenta características iniciais nessa temática, 

considerando que as cibertorcidas ainda são uma temática recente e ainda pouco 

estudada, mas acredita-se que ele possa ser algo fundamental para avanços nesse 

âmbito. Assim, sugere-se a continuidade de pesquisas com esse tema, buscando 

compreender novas relações nesse meio, entre os membros das torcidas e mesmo uma 

imersão netnográfica, buscando aprofundar tais questões.    
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Caracterizar desempenho esportivo por si, dentro da complexidade que envolve tal 

fenômeno, não é uma tarefa fácil, principalmente a que se refere o contexto esportivo, pois este 

relaciona-se a determinadas competências para que se possa atingir o rendimento ótimo, ou 

maximização do desempenho de um esportista ou de um determinado grupo. Na maioria das 

vezes, o conceito se liga somente ao treinamento esportivo. Descaracterizando sua origem para 

responder a determinado fenômeno.  

Kiss et al. (2004) trazem como discussão da temática o desempenho esportivo 

como fenômeno complexo, resultante de vários processos de fatores internos e externos do 

indivíduo, devendo ser compreendido como sistema aberto, expressando em um determinado 

instante temporal a condição global do indivíduo.  

As autoras apontam que o atleta é resultante de vários fatores psicobiofisiológicos que 

podem alterar seu comportamento a partir das variáveis ambientais: 

 

O atleta é um estado físico resultante de seu embasamento genético 

expresso através das condições físicas e psicoemocional, o qual é 

modulado na sua expressão por diferentes variáveis ambientais, das 

quais o treinamento físico é uma delas, outras sendo: condição de 

saúde, entendida como ausência de lesão, de fadiga crônica e de drogas, 

nutrição adequada, além de condições sócio-culturais favoráveis (p. 

89). 

 

 Nessa perspectiva, pode-se entender que o desempenho esportivo como consequência 

de vários processos internos em diferentes níveis, não apenas na elaboração e decisão do 

movimento, mas de inúmeras regulações autonômicas, tais como frequência cardíaca, 

respiratório, substratos energéticos, temperatura, equilíbrio 

hidroeletrolítico e hormonal, as quais sofrem influências motivacionais e emocionais, 

podendo interferir no treinamento físico (KISS, et.al, 2004). 

  De acordo com De Rose Jr (2002), no contexto esportivo, existe exposição constante de 

atletas, também árbitros e técnicos, que os “obrigam” a manter um nível de excelência que 

requer muito preparo e sacrifício, provocando avaliações e comparações de seus desempenhos 

com seus padrões ou com padrões pré estabelecidos. Quanto mais alto o nível do atleta, maior o 

sacrifício e maior a demanda de uma preparação adequada.  

 O autor aponta ainda que esses fatores de “pressão”, aliados a situações cotidianas, 

podem ser fatores desencadeadores de estresse, que, de alguma forma, podem influenciar de 

maneira significativa seu rendimento (DE ROSE JR, 2002; KISS e BOHME, 1999).  

Schuler (1987, apud KISS e BOHME, 1999) nos mostra que o desempenho esportivo 

está atrelado à execução ótima de uma tarefa de movimento, sendo componente integral do 
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esporte em todos os seus níveis. 

Podemos entender que os fatores fisiológicos e psicológicos, se não regulados, podem 

interferir negativamente no rendimento do atleta, caracterizando assim, como recursos, ideias 

para que este atleta possa enfrentar as demandas peculiares à sua atividade.  

Investigações de Kiss e Bohme (1999) nos mostram que estudos voltados a 

componentes aeróbios com caracterização de testes intermitentes relacionados ao segundo 

limiar de lactato e ao consumo máximo de oxigênio são pouco explorados.  Em contrapartida, 

existem interesses em encontrar variáveis que pudessem diagnosticar fadiga crônica, 

evidenciando o aumento de atividade simpática, relacionada ao tempo de reação e 

comportamento da variabilidade da frequência cardíaca.  

 De acordo com as autores, pode-se encontrar outros estudos relacionados a sobrecargas 

de treinamento aliadas a componentes aeróbio e anaeróbio, além de  revisões sobre estudos 

morfológicos e de composição corporal, e de medidas antropométricas de densimetria e 

pletismografia, quanto às análises segmentares e proporções (KISS e BOHME, 1999). 

Considerando o indivíduo a partir de todas as variáveis humanas pré estabelecidas para 

que possa alcançar o sucesso de seu desempenho, o presente estudo nos mostra que os fatores 

biopsico e sóciocultural são importantes fatores de respostas ao desempenho do atleta. O 

desempenho esportivo passa a ter uma visão macro sobre o indivíduo e não mais restrito apenas 

à fisiologia. 

Neste sentido, a Psicologia do Esporte e do Exercício mostra o quão importante é 

trabalhar e estudar o atleta em sua plenitude e não de forma fragmentada, como alguns estudos 

insistem em trabalhar. Além do comportamento e dos fatores emocionais e cognitivo, a 

Psicologia do Esporte pauta pela responsabilidade em trabalhar o humano como o todo, sempre.  

Dessa forma, que todo o trabalho sendo desenvolvido nessa pesquisa está sendo 

enviesado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O ambiente esportivo é repleto de desafios e fatores que precisam de muita 

atenção, para que desta maneira não se tornem surpresas negativas nos momentos em 

que os atletas são postos a prova. Normalmente, é muito comum que os profissionais se 

preocupem com alguns aspectos e acabem deixando outros de lado, sem considerar a 

proporção em que esta escolha pode refletir inadequadamente. 

 Este fato é discutido por alguns autores como Weinberg e Gould (2008), que 

afirmam que a preparação de atletas de alto nível muitas vezes acaba levando em 

consideração apenas aspectos relacionados as questões física, técnica e tática, deixando 

de lado fatores fundamentais, como o caso da psicologia do esporte, que pode vir a ser 

decisiva em momentos de grande exigência, podendo comprometer assim todo trabalho. 

 Concordando com estes autores, Orlik (2008) também evidencia todos estes 

aspectos citados anteriormente (físico, técnico, tático e psicológico) como fundamentais 

na preparação dos atletas para os momentos competitivos, principalmente levando em 

consideração um esporte como o futebol no contexto brasileiro, em que o ocupa um 

papel de grande destaque, aumentando ainda mais as exigências.  

 Sendo assim, temos que os atletas de futebol são muito complexos, e nem 

sempre os profissionais responsáveis pelo trato no dia-a-dia com estes levam em 

consideração os esforços físicos extenuantes, as rotinas intensas de viagens, 

treinamentos, competições, o distanciamento da família, dentre diversos outros fatores 

que conduzem a necessidade de olhares mais cuidadosos com este público 

(MACHADO, 2013). 

 Machado (2013) destaca também que o manejo das emoções para atletas de alto 

nível pode ser enquadrado como essencial, uma vez que qualquer problema ou desvio 

que não possua a resposta adequada do mesmo, pode levar diretamente a prejuízos no 

rendimento. Para evitar isto, é preciso tentar conter desequilíbrios originados pelo 

contato com a frustração, medo, ansiedade, dentre outros.  

 Outra questão fundamental que deve ser destacada é a necessidade de um 

trabalho que ocorra em longo prazo, evitando assim intervenções pontuais que sejam 

realizadas a curto prazo. Cárdenas e Cárdenas (2012) afirmam que quando se realizam 

intervenções apenas em momentos de decisão, por exemplo, pode originar uma tensão 

adicional, devido a não ser rotineiro, levando então a efeitos negativos.  
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 Além disso, Wiethaeuper e Balbinotti (2013) salientam que os atletas 

constantemente são alvos de pressões que podem ser originadas das mais distintas 

maneiras, reforçando assim a necessidade de auxiliá-los a lidar adequadamente com as 

mesmas, evitando assim com que busquem estratégias equivocadas, trazendo prejuízos 

ainda maiores para eles. 

 Com isso, temos então que o estresse pode ser entendido como um desequilíbrio 

envolvendo uma demanda, que pode ser física e/ou psicológica, e as possibilidades de 

resposta, podendo levar a problemas devido a não satisfação da mesma (McGRATH, 

1970). 

 Já para Lazarus (1991), o estresse seria um processo que leva em consideração a 

percepção de um sujeito com relação a determinada situação, que pode ser então um 

estressor, e a resposta desencadeada, sendo que a leitura sobre tudo pode considerar este 

como desafiante, ameaçador ou mesmo prejudicial. 

 Este tipo de percepção nos direciona para uma reflexão referente ao modo como 

cada pessoa percebe as situações. Com isso, alguns fatores podem ou não ser 

considerados como estressores por um atleta, isto é, o que um sujeito considera como 

algo estressor e ameaçador pode ser visto como não estressor ou desafiante por outro 

atleta, algo que nos leva a ter mais cuidado em afirmar que determinado fator é 

estressante para todos em um determinado contexto (SANTOS et al., 2012).  

 Com relação ao estresse, também devemos ter muito cuidado com nossas 

afirmações. Aguiar et al. (2009) salientam que este fenômeno foi rotulado como o “mal 

do século XXI” por profissionais da saúde. Contudo, Nogueira e Gomes (2014) 

destacam que este é importante na vida das pessoas, não sendo exclusivamente um 

obstáculo a ser vencido, visto que precisamos de certos níveis do mesmo. 

 Com isso, Nogueira e Gomes (2014) afirmam que ouve uma alteração no foco 

dos estudos envolvendo a psicologia do esporte, visto que anteriormente era muito 

comum que os estudos fossem muito mais direcionados a entender fatores que poderiam 

desencadear em elevados níveis de estresse em atletas de alto rendimento e trazendo 

reflexos debilitantes, e agora busca-se compreender o processo adaptação.  

 Ainda de acordo com estes autores, o foco deve ser direcionado para a avaliação 

cognitiva ligada ao estresse, ao enfrentamento de problemas (coping) e às emoções, 

principalmente em relação as pessoas que são altamente exigidas. Desta maneira, não se 

deve pensar apenas nas fontes, mas também em como interferem na adaptação naquele 

determinado contexto. 

 Taylor e Stanton (2007) definem que o enfrentamento de problemas (coping) diz 

respeito a busca por lidar adequadamente com as demandas que surgem, sejam elas 

internas ou externas, quando as mesmas forem consideradas como acima da capacidade 

do indivíduo, tornando assim fundamental uma intervenção que auxilie no manejo 

adequado das situações.  

 Desta maneira, as pesquisas que envolvem o enfrentamento de problemas 

(coping) ganharam um papel de destaque, quando pensamos no esporte de alto 

rendimento, pois se comportar adequadamente neste tipo de situação é algo fundamental 
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para um atleta e não pode, desta maneira, ser negligenciado (THATCHER; DAY, 

2008). 

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar as estratégias de enfrentamento 

de problemas de atletas profissionais de futebol e compará-las entre atletas experientes e 

inexperientes. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Foram analisados 40 atletas profissionais de futebol, todos integrantes de 

equipes que participaram do Campeonato Paulista de 2016, nas duas principais divisões 

competitivas do mesmo. A média de idade dos participantes foi de aproximadamente 24 

anos, com tempo de prática médio de 7 anos. Os atletas foram divididos nos grupos 

“experientes” e “inexperientes” de acordo com o tempo de prática profissional, sendo o 

primeiro grupo com mais de cinco anos e o segundo com até cinco anos. Para esta 

pesquisa foi utilizado o MCOPE (Versão Revista para o Desporto do COPE), sendo este 

traduzido por Gomes (2008) a partir da adaptação de Crocker (1992) e Crocker e 

Graham (1995) para o ambiente esportivo. Este questionário leva em consideração treze 

dimensões, sendo constituído por 52 itens que utilizam uma escala do tipo “Likert”, 

variando do número 1 (nunca utilizei) para o número 5 (utilizei muitas vezes) em cada 

um dos itens.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Desta maneira, estarão expostos a seguir os resultados referentes aos 

participantes em questão, nos favorecendo a possibilidade de conhecer um pouco sobre 

os mesmos, bem como atender ao objetivo proposto anteriormente. Com relação ao 

nível de escolaridade, a maioria possui ensino médio completo (57%), seguidos pelos 

com ensino médio incompleto (16%) e ensino superior incompleto (14%), destacando-

se assim apenas as três categorias mais assinaladas referentes a escolaridade. 

 Referindo-se aos títulos já conquistados nas carreiras dos participantes, temos 

que a grande maioria já conquistou campeonatos regionais (79%), mas também temos 

atletas que já venceram campeonatos nacionais (35%) e estaduais (20%), demonstrando 

assim uma certa “rodagem” dos atletas e indicando para diversidade de vivências a que 

os mesmos já tenham tido contato neste período.  

 A maioria dos participantes estava disputando a segunda divisão do estadual 

paulista (25, correspondendo a 62,5%), enquanto o restante (15, correspondendo a 

37,5%) pertencia a divisão principal, o que evidencia que são atletas em constante 

exposição frente a uma série de demandas, apontando assim para a necessidade de 

olhares mais adequados com relação ao modo como estão enfrentando estas situações 

recorrentes. 

 Barbosa et al. (2013) afirmam que o contexto esportivo leva os atletas a 

vivências intensas, relacionadas principalmente com vitórias e derrotas, que fazem com 
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que estes busquem ser invencíveis. Isto faz com que, independente do momento, as 

pressões sobre os mesmos sejam muito altas na busca por manter o mais alto nível de 

rendimento, o que pode ser delicado e prejudicar tanto o atleta, quanto a equipe.  

 Percebemos então que a alta performance expõe os jogadores para uma ampla 

possibilidade de exigências, sendo que ao aumentar o nível técnico dos atletas, como no 

caso de disputar as principais divisões do estado, maior será também o número de 

momentos competitivos, sem diminuir, no entanto, a exigência por desempenhos altos 

(GOMES, 2011). 

 Desta maneira, podemos visualizar nas figuras abaixo os três principais tipos de 

enfrentamento de problemas dos atletas analisados, separados nos grupos de experientes 

e inexperientes, facilitando assim a observação e discussão dos resultados. 

  

 
Figura 1. Estratégias de enfrentamento de problemas de atletas experientes. 

 

 Na figura 1, é possível notar que a principal estratégia de enfrentamento de 

problemas adotada pelos atletas mais experientes diz respeito a religião, enquanto as 

seguintes correspondem ao confronto ativo e também ao aumento do esforço, o que 

difere um pouco do que foi encontrado nos resultados dos atletas inexperientes, como 

será possível observar na próxima figura (figura 2). 

 

 
Figura 2. Estratégias de enfrentamento de problemas de atletas inexperientes. 
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 Nesta figura 2, temos que a estratégia usada prioritariamente pelos inexperientes 

é a focada no aumento do esforço, sendo seguida então pelo confronto ativo e pelo 

planejamento. Podemos perceber então semelhanças nas estratégias utilizadas, visto que 

dentre 13 dimensões, temos duas em comum dentre as três mais utilizadas pelos grupos, 

sendo estas o aumento do esforço e o confronto ativo. 

 Com relação a estratégia mais utilizada pelos inexperientes, focada no aumento 

do esforço, temos que pode ser vista como uma estratégia interessante, bem como as 

outras duas deste grupo. Barbosa et al. (2013) afirmam que este tipo de estratégia 

sinaliza para uma busca ativa na solução das demandas que surgem.  

 Contudo, analisando as estratégias dos atletas experientes, temos que a mais 

utilizada é baseada na religião, o que Souza Junior (2007) caracteriza como não 

adequada na solução de problemas, visto que ao invés de aumentar o esforço na busca 

de compreensão e solução, utiliza-se situações fantasiosas e inanimadas, o que poderia 

não trazer bons resultados. 

 Não podemos perder de vista também que as outras duas estratégias mais 

utilizadas são interessantes, referindo-se aos atletas experientes, mas ter uma estratégia 

prioritária com um número consideravelmente mais elevado que as outras talvez nos 

conduza a refletir sobre o potencial de confronto destes atletas frente a situações que 

saiam fora do controle dos mesmos, sugerindo que uma intervenção seria interessante 

neste público. 

 Como as pressões surgem de diversas formas, é fundamental saber lidar com as 

mesmas e evitar prejuízos na performance e mesmo na vida particular dos atletas. 

Wiethaeuper e Balbinotti (2013) destacam que atletas podem buscar as drogas, álcool e 

até mesmo chegar a automutilações na busca pelo controle das emoções, evidenciando 

desta maneira a necessidade de avaliar adequadamente este tipo de situação.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Portanto, por meio da análise dos resultados expostos acima referentes as 

estratégias de enfrentamento de problemas de atletas profissionais experientes e 

inexperientes, pode-se observar que os atletas inexperientes apresentaram estratégias 

mais adequadas na busca por este manejo emocional, enquanto os atletas experientes 

apresentaram uma estratégia que não é bem vista cientificamente, que pode até trazer 

boas consequências em curto prazo, mas que não traz a segurança de auxiliar a médio e 

longo prazo, podendo trazer prejuízos e reforçando a necessidade de olhares para este 

tipo de situação, distanciando-se de um olhar reducionista que visa apenas encontrar 

quais fatores podem ser estressores e partindo na busca por auxiliar os atletas a liderem 

com as demandas que surgem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O esporte de alto rendimento é um campo de atuação bastante complexo e que 

nos cobra a necessidade de olhares que precisam cercar uma ampla gama de fatores, que 

podem ter incidência direta no cotidiano, podendo causar efeitos negativos que levam a 

perder meses de treinamentos intensos, visto que os atletas precisam manter seu 

rendimento sempre alto para conseguirem um resultado expressivo. 

 Evidentemente que este tipo de situação não é sempre considerada por grande 

parte dos profissionais que estão diretamente envolvidos com os atletas, uma vez que 

normalmente a preparação segue baseada em pilares consolidados historicamente, sem 

que seja percebida a necessidade de novos olhares para fatores que acabaram ficando 

esquecidos ao longo do tempo. 

 Mesmo levando em consideração a formação esportiva de nossos atletas, que 

atualmente vêm passando por uma série de reflexões que buscam direcionar para 

importantes mudanças, temos que o contexto brasileiro ainda é muito dependente de 

parâmetros baseados no virtuosismo, isto é, sem o embasamento que seria necessário 

para lidar com a complexidade deste contexto, como aponta Dantas et al. (2004). 

 Concordando com a necessidade de mudanças, Weinberg e Gould (2008) 

afirmam que ainda existe uma preparação mais direcionada para aspectos como o físico, 

técnico e tático, e deixando de lado outros que podem ser fundamentais, como a 

psicologia do esporte, por exemplo, não levando em consideração que pode ser um fator 

decisivo no momento de altas demandas competitivas.  

 As demandas e pressões do cotidiano do atleta surgem dos mais diversos 

agentes, como no caso de pais, clubes, empresários, familiares, patrocinadores, 

treinadores, dentre outros. É comum, então, que possam sentir estas como acima da 

capacidade de resposta, necessitando assim de intervenções que auxiliem no 

enfrentamento adequado e possibilitem  que a mesma seja superada com êxito. 

 Wiethaeuper e Balbinotti (2013) destacam que quando um atleta encara uma 

demanda acima de suas capacidades e não consegue enfrentar da maneira mais 

adequada, pode partir para soluções equivocadas e que prejudicam ainda mais, como no 

caso do uso de álcool, drogas ou até mesmo automutilações, buscando assim o manejo 

das emoções que surgem.  
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 Sendo assim, precisamos ter atenção com alguns “atores” que fazem parte deste 

contexto esportivo e que têm alto potencial de influência, como no caso dos pais, que 

em muitas vezes são “ex-atletas” frustrados e depositam todas esperanças nos filhos de 

conseguir o sucesso que não tiveram (MACHADO, 1998), ou que mesmo que não se 

enquadrem nesta categoria, normalmente fazem grandes pressões pelo rendimento dos 

filhos, não aceitando erros. 

 Esta relação de proximidade que os pais desempenham é perfeitamente 

aceitável, levando em consideração que os mesmos normalmente estão diretamente 

relacionados com todas as atividades dos filhos, desde o pagamento da mensalidade e 

compra do material esportivo até o deslocamento e outros tipos de envolvimento (UVA, 

2005). Esta proximidade que surge na formação normalmente se perpetua até a fase 

adulta. 

 Contudo, como citado por Weinberg e Gould (2008), é necessário refletir que 

nem sempre os pais têm noção de que estão influenciando negativamente, pois os filhos 

não vêm com manual de instruções de como agir neste tipo de situação, necessitando 

assim de intervenções que aos situem quanto a importância que desempenham e 

diminuam as atitudes equivocas, que tendem a ser mais rotineiras conforme o atleta 

avança na modalidade. 

 Desta maneira, o objetivo deste trabalho era avaliar se os pais eram os principais 

atores citados como potencialmente influenciadores na performance por meio de seus 

comentários referente aos seus filhos, que atuam no esporte profissional. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Foram analisados 40 atletas profissionais de futebol, todos integrantes de 

equipes que participaram do Campeonato Paulista de 2016, nas duas principais divisões 

competitivas do mesmo. A média de idade dos participantes foi de aproximadamente 24 

anos, com tempo de prática médio de 7 anos. Todos responderam a pergunta referente 

ao objetivo proposto em forma de questionário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na figura abaixo, podemos observar em qual divisão estavam os participantes da 

pesquisa, sendo que maioria dos mesmos disputavam a segunda divisão do campeonato 

paulista, enquanto os outros estavam na divisão principal da competição em questão, o 

que nos leva a considerar que são atletas que estão exposição e podem estar sofrendo 

pressão na busca por manter ou aumentar sua performance. 
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Figura 1. Nível competitivo dos participantes. 

 

 Sendo assim, buscamos analisar se os comentários dos pais eram os que mais 

afetavam os atletas, pois como Paes et al. (2008) afirmam, a influência dos mesmos tem 

a possibilidade de ser negativa, devido a exigirem que seus filhos sejam campeões e não 

aceitarem que existem outras questões e possibilidades dentro do campo esportivo, 

caracterizando um público que não aceita menos que o topo do pódio. 

 Na figura abaixo (figura 2), podemos observar quais foram as categorias de 

sujeitos mais assinaladas pelos atletas, sendo encontradas 5 que tem influências sobre os 

mesmos: pais, amigos, torcedores, jornalistas e namorada/esposa. 

 

 
Figura 2. Sujeitos que mais influenciam os atletas com seus comentários. 
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 Observando os resultados encontrados, temos que os pais foram os mais citados, 

com uma diferença bastante evidente com relação as outras categorias assinaladas, 

seguidos pelos amigos e pelos torcedores, demonstrando assim, referente a estes 

participantes, quais são os sujeitos que mais os influenciam com seus comentários no 

dia-a-dia, reforçando a importância que os pais têm, ainda que na fase adulta. 

 Para Machado (1998), a proximidade afetiva dos pais com seus filhos/atletas 

auxilia na possibilidade se utilizar de um poder de “autoridade”, tornando-os os 

torcedores mais exigentes, levando inclusive a uma série de atitudes que poderiam ser 

consideradas como impertinentes, causando muitas vezes até problemas com os 

técnicos, clubes, dentre outros. 

 Lavoura, Presoto e Machado (2008) destacam que este tipo de situação pode 

potencializar ainda mais os efeitos negativos de um mal rendimento ou de algum erro 

dentro de uma competição, visto que quando ocorrem comentários e cobranças 

reforçando as falhas, há uma potencialização de uma situação que pode aumentar a 

chance de ser mais nocivo do que seria, normalmente. 

 Com relação a este tipo de comportamento inadequado, Weinberg e Gould 

(2008) salientam que este normalmente não é eliminado por completo, mas que com um 

olhar apurado e intervenções adequadas, pautadas em conhecimentos sobre a psicologia 

do esporte, podemos melhorar a comunicação entre todos os envolvidos e levar a uma 

redução nos riscos de prejuízos no rendimento dos atletas. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Portanto, foi possível observar que os pais foram considerados pelos atletas 

profissionais em questão como os indivíduos que mais podem influenciá-los por meio 

de seus comentários, evidenciando que mesmo no alto rendimento, devemos ter olhares 

para este tipo de relação, que não tem reflexos negativos apenas na formação esportiva, 

mas que demonstraram se perpetuar na vida dos atletas que seguem na modalidade, 

sendo que, como demonstrado ao longo deste trabalho, estas relações tem um forte 

potencial que, caso não seja adequadamente direcionado, pode vir a ser muito negativo. 
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Introdução  

 

O jogo eletrônico Football Manager (FM) já é considerado, atualmente, como uma 

ampla base de dados, que pode trazer reais benefícios aos clubes que usufruem dela com o 

intuito de obter informações sobre atletas promissores. Construído por 1.300 olheiros 

distribuídos em 51 países, o FM possibilita o acesso a relatórios completos de aproximadamente 

300 mil indivíduos (ESTEVE, 2015), onde constam características físicas, técnicas, táticas e 

psicológicas de atletas reais, além da capacidade atual, potencial  e do valor financeiro que pode 

ser atingido por estes. 

O referido instrumento realça o poder de intervenção que que os meios tecnológicos 

podem oferecer na atuação dos gestores esportivos na década atual, inclusive por alterar 

concepções culturais acerca da contratação de atletas, onde tradicionalmente se pensava que 

apenas assistindo fisicamente os jogos é que se torna possível obter informações concretas sobre 

estes, hoje o cenário sofre mudanças e passa a oferecer novos meios de leitura da realidade, 

associada a uma maximizada relação do sujeito com o contexto esportivo em que se encontra.  

 

Objetivos  

 

Analisar o desenvolvimento de jovens atletas em relação às capacidades atual e 

potencial, utilizando informações concedidas pelo simulador, por meio dos relatório gerados por 

ele.  

 

Métodos  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, onde 60 relatórios de 

atletas que atuam na América do Sul e na Europa, foram utilizados, sendo estes, 

correspondentes das temporadas 2015/2016 e 2019/2020, tendo o calendário europeu como 

referência para a realização das comparações. Os atletas foram separados em dois grupos, com 

30 indivíduos em cada, sendo: um com jovens de 16 a 19 anos, e outro com indivíduos de 20 a 

23 anos. 

 

Resultados 
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Na capacidade atual da temporada 2019/2020, houve diferença significativa entre os 

grupos (p<0,05), onde o grupo de 20 a 23 anos apresentou melhores índices, visto que, por 

serem um pouco mais experientes, contam com mais treinamentos e partidas disputadas, o que 

leva a um  desenvolvimento maior, juntamente ao fato de estarem próximos de seus respectivos 

auges, enquanto o primeiro grupo pode ainda contar com algum período para evoluir a 

capacidade potencial no decorrer das temporadas. 

Considerando este aspecto centrado na faixa etária, Tomkins, Riley e Fulcher (2010) 

reforçam o argumento ao afirmar que, dependendo das posições exercidas em campo, os 

jogadores podem atingir seus respectivos auges a partir dos 27 anos de idade. Baseando-se 

nisso, e pelo fato da presente amostra ser jovem, alguns chegaram a essa idade e outros 

encontram-se perto da mesma após a simulação, o que realça a possibilidade de desenvolver-se 

de modo elevado em baixa idade, e também sugere fortemente aos gestores que invistam em 

atletas que estejam em fase crescente do aperfeiçoamento de suas próprias capacidades, visando 

um ótimo rendimento por um longo período e até mesmo considerar uma venda futura cujo 

lucro seja mais alto. 

Visto que os relatórios oferecidos pelos olheiros do “Football Manager 2016” 

apresentam informações completas sobre as características – físicas, técnicas e psicológicas -, a 

capacidade potencial e também uma previsão do valor financeiro dos atletas, o jogo eletrônico 

anteriormente mencionado pode ser extremamente útil para que os gestores de uma equipe se 

antecipem aos de outras e efetuem negociações efetivas, já que jogadores de grande qualidade 

foram descobertos pela plataforma desenvolvida pela SEGA, o que evidencia a confiabilidade 

do banco de dados do FM e os benefícios que podem ser alcançados por meio das alternativas 

psicológicas. 
Neste cenário, o jornalista Lee Hall, trouxe uma afirmação sobre o treinador Alex 

McLeish, quando este treinava o Rangers, clube escocês. O treinador foi noiticado pelo seu filho 

que havia visto no “Football Manager” um atleta talentoso no Barcelona B e que poderia ser 

comprado em uma situação real, este, por sua vez, afirmou que nunca havia escutado nada sobre 

o atleta e ignorou o conselho, contudo, anos depois, McLeish percebeu que poderia ter 

contratado Lionel Messi, mas não aproveitou a oportunidade (STUART, 2014). 
 

Conclusão  

 

O jogo eletrônico pode ser uma importante ferramenta para obter informações sobre 

atletas, sendo os atletas de 20 a 23 anos aqueles que apresentam melhor rendimento. Contudo, 

contratar jogadores mais jovens pode ser relevante, considerando que podem custar menos e 

atingir padrões inclusive mais altos, desde que as condições para o seu desenvolvimento sejam 

propícias. 

Além disso, e ao tratar a tecnologia em si, também pelo o fato do jogo eletrônico 

estudado representar justamente uma, percebemos o quanto a evolução desta ferramenta pode 

contribuir para o cenário futebolístico e para as ações dos gestores de instituições, municiando 

suas ações com um conhecimento objetivo que pode resultar em boas ações no mercado, na 

formação de boas equipes e em conquistas, graças a jogadores de qualidade que foram 

encontrados por meio do auxílio de um aparato tecnológico, que certamente poderá 

proporcionar uma eficiente prestação de serviços nesta finalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 A utilização das tecnologias em diversos contextos está cada vez maior e no 

esporte não é diferente. Sabe-se que existem diversas motivos para utilização de 

aparatos que auxiliem o atleta de alguma forma. A motivação depende da interação de 

fatores pessoais e ambientais, sendo caracterizada por um processo intencional, ativo e 

direcionado a uma meta. Esta motivação pode variar de acordo com a direção do 

comportamento e o nível de ativação do indivíduo (SALMUSKI, 2009).  

 Os principais motivos dos indivíduos para praticarem atividade física ou 

esportiva são: fatores pessoais (personalidade, necessidades, interesses, motivos, metas 

e expectativas) e fatores situacionais (estilo de liderança, facilidades, tarefas atrativas, 

desafios e influências sociais) (WEINBERG; GOULD, 2001). 

 De acordo com Moioli et al., (2011), no ambiente cibernético , o esporte aparece 

como maior fenômeno social relacionado a cultura corporal criando assim, um 

relacionamento direto com o interlocutor e as novas mídias. A transformação da 

sociedade merece atenção em relação ao que as tecnologias estão estimulando para 

novas formações de valores morais e sociais. 

 Assim ao relacionar as tecnologias e o contexto esportivo surgiu a intenção de 

pesquisar como estas estão sendo utilizadas nestes contextos e com quais objetivos. 

 

OBJETIVO 

 Os objetivos da presente pesquisa foram avaliar o uso de aparatos tecnológicos 

na prática de atividade física, qual o motivo para seu uso e qual o aparato mais utilizado, 

atualmente.  

 

MÉTODO 

 Foi selecionada uma amostra de 39 indivíduos de ambos os sexos, 23 do sexo 

feminino e 16 do sexo masculino, praticantes de atividade física pelo menos 3 vezes por 

semana. A faixa etária que prevaleceu entre os participantes foi 18-30 anos (82,05%). 

Para coleta utilizou-se o questionário semiestruturado elaborado pelos pesquisadores 

com perguntas fechadas e abertas. Para maior acessibilidade e economia do tempo o 

questionário foi adaptado ao Google Formulários e compartilhado no Facebook.  

 Foi uma pesquisa que teve como base os pressupostos da netnografia, termo 

utilizado para investigar fenômenos das novas tecnologias de informação e 

comunicação – TICs. A netnografia não é apenas a transferência de métodos do 
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ambiente real para o virtual, mas sim considerar as diferenças relações que são criadas 

entre pesquisador e o objeto do estudo, ressaltando o tempo e espaço de coletas 

(ROCHA ; MONTARDO, 2005). 

 Estes fenômenos interferem nas relações interpessoais, visto que acontecem no 

plano virtual, se transformando em uma nova cultura denominada de cibercultura. De 

acordo com Levy (1999), cibercultura pode ser definida como os comportamentos 

mediados pelas novas tecnologias, em especial as de informação e comunicação, que 

provocam alterações significativas nos hábitos e nas relações do homem com as 

máquinas.   

 

RESULTADOS 
 Os resultados foram analisados por uma estatística descritiva e de acordo com os 

mesmos e com os objetivos da pesquisa, pode-se observar que 94,87% da amostra faz 

atividade física entre 3 e 5 vezes por semana (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Frequência semanal de prática de atividade física dos sujeitos da pesquisa. 

Frequência semanal de prática de atividade física (%) 

 

3 x por semana 27,5% 

4 x por semana 27,5% 

5 x por semana 35% 

6 x por semana 5% 

Todos os dias 0% 

 

 As atividades físicas mais praticadas são: Musculação e Corrida, com 66,66% 

dos participantes (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Atividades físicas ou esportivas mais praticadas pelos sujeitos da pesquisa. 

Atividades mais praticadas (n=39) 

 

Musculação 17 

Corrida 9 

Natação 5 

Futebol 4 
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Voleibol 3 

Futsal 3 

Ciclismo 2 

Boxe 2 

Caminhada 2 

Treinamento Funcional 2 

Outras (tênis, rugby, dança, spinning, judô, crossfit e 

futebol americano) 
1 

 

 Referente ao uso de aparatos tecnológicos na prática de atividade física, 61,54% 

dos participantes faz uso do aparato durante a prática de atividade física e treinamentos 

e 41,03% faz uso em competições (Tabela 3).  

 
Tabela 3: Utilização de aparatos tecnológicos pelos sujeitos da pesquisa. 

Utilização de aparatos tecnológicos em treinamentos e competições 

 

Treinamentos Competições 

Sim 35% 27,5% 

Não 40% 60% 

Às vezes 25% 12,5% 

 

 Diversos são os aparatos tecnológicos utilizados pelos indivíduos nas atividades 

e competições, ressaltando que alguns relatam utilizar mais de um aparato (Tabela 4).  
 

 

 

Tabela 4: Aparatos tecnológicos utilizados pelos sujeitos da pesquisa. 

Aparatos tecnológicos 

 

Nenhum 20 

Relógio 15 
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Celular 13 

GPS 3 

Monitor cardíaco 5 

Câmera, vídeo 1 

 

 Concernente ao motivo do uso do aparato tecnológico, 76,31% dos participantes 

afirmou que utilizam o aparato para buscar melhores resultados, ou seja, a melhora do 

rendimento é um fator motivador e o uso do aparato tecnológico contribui com essa 

motivação.  

 
Tabela 5: Motivos relatados pelos sujeitos para utilizarem os aparatos tecnológicos. 

Motivos de monitoramento (%) 

 

Busca de melhores resultados 75% 

Traçar percursos 22,5% 

Planejar novas estratégias 15% 

Não monitoro 7,5% 

Motivo de saúde 2,5% 

Medo de conseguir avaliar sem tecnologia 2,5% 

 

 

CONCLUSÃO 

 Frente aos objetivos do presente estudo, pode-se concluir que vários são os 

fatores motivacionais para prática de atividade física e utilização de aparatos 

tecnológicos. Atualmente, a maior parte dos indivíduos da pesquisa faz uso de aparatos 

tecnológicos e o mais utilizado é o relógio sendo que a principal motivação para o uso 

dos aparatos é a melhora de rendimento e resultados. 
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As Olimpíadas e Paralimpíadas se aproximam e o país se move ao espetáculo que este 

apresenta. Apesar das intempéries enfrentadas no país, espera-se que os jogos tragam o 

verdadeiro sentido de cooperação, paz e superação a todos os expectadores.  

A própria história dos jogos esportivos, iniciados no século VIII na antiga Grécia, nos 

mostra que o sentido dos jogos eram momentos em que as guerras cessavam e entre os homens 

existiam harmonia (Correia e Silva, 2014).  

Segundo os autores, os jogos eram realizados na cidade de Olímpia, originando assim 

seu nome de Olimpíada. Nessa época, eram disputadas provas como  

atletismo, luta, corrida de cavalo e pentatlo (corrida, salto em distância, arremesso de dardo e 

disco). Os vencedores recebiam uma coroa de louros, retirada da árvore da vida. Árvore esta, de 

acordo com a mitologia grega, daria vida longa e próspera aos competidores (CORREIA e 

SILVA, 2014).  

  As competições começaram a ser registradas apenas a partir de 776 a.C., época em que 

os jogos começam a ganhar força, no império de Hércules, onde eram realizados também 

sacrifícios a animais em culto a Zeus. A decadência dos jogos se dá no século II d.C, com o 

Imperador Teodósio convertendo-se ao cristianismo e proibindo todas as festas pagãs, inclusive 

os Jogos Esportivos, entrando assim para o ostracismo (SANTOS, 2014).  

 Em 1896, na cidade de Atenas, iniciam os primeiros jogos da era  moderna. Idealizada 

pelo Barão Pierre de Coubertin, com os mesmo ideais de outrora na Grécia antiga. Os Jogos 

Olímpicos da era moderna tiveram como objetivo colocar o esporte a promover harmonia entre 

os homens, promovendo uma sociedade de paz e preservação dos direitos e dignidade humana ( 

MARQUES et al., 2009). Dessa forma, as Olimpíadas teriam como objetivo promover 

igualdade entre os povos, banindo qualquer forma de discriminação, trazendo paz e igualdade 

como Coubertin esperava. 

A história do Brasil nos Jogos Olímpicos, de acordo com Priore e Melo (2009), inicia 

com a participação de Francis Leroy Holmes, brasileiro, que compôs o time de atletismo 

americano. Já a participação da delegação brasileira, se deu apenas em 1920, na cidade de 

Antuérpia, na Bélgica. Sem um Comitê Olímpico, o Brasil conquistou três medalhas olímpicas, 

ouro, prata e bronze, todas elas da modalidade de tiro. A delegação brasileira nessa época foi 

formada por vinte e dois atletas (PRIORE e MELO, 2009).  

O esporte brasileiro, desde então vem crescendo. As dificuldades em relação ao 

incentivo e investimento ao esporte ainda são muito presentes. Com o advento das Olímpiadas a 

ser realizada no Brasil, desperta misto de sensações e sentimentos. Os olhares, a partir do mês 

de agosto, estarão voltados  à cidade do Rio de Janeiro, onde as expectativas acerca dos grandes 

astros do esporte estão e serão voltadas para lá. Pode-se dizer que geram ansiedade positiva por 

parte do público e para os atletas locais, com certeza, será um marco em suas histórias e 

trajetórias de vida.  
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As Olimpíadas no Brasil, além de ser “passarela” de grandes atletas, pode também 

revelar outros, promove-se quebras de recordes mundiais, pois o esporte de alto rendimento a 

cada dia mais está mais competitivo e refinado. Além de contar também com despedidas de 

grandes astros do esporte, como Michael Phelps e Usain Bolt, que já anunciaram suas 

aposentadorias depois destas Olimpíadas. 

Todos sabemos que chegar no alto rendimento não é fácil. E se manter nele exige muito 

mais do que se possa imaginar. Desgastes físicos e psicológicos. Vontade de se manter “bem”, 

quando o corpo pede descanso. Talvez podemos esperar dessas Olímpiadas muitas histórias de 

superação para ser contadas.  

As mudanças e transformações dos Jogos Olímpicos mostram revoluções no mundo do 

esporte, desde os jogos na Grécia antiga até hoje. Exemplo de superação e crescimento, apesar 

das peculiaridades inerentes a cada uma das modalidades olímpicas, pode-se afirmar com todas 

certeza que o esporte adaptado tende a crescer ainda mais.  

A Paralimpíada inicia no mês de setembro. Mas os olhares acerca desses atletas são 

muitos. O esporte adaptado vem crescendo a cada competição e vem conquistando seu espaço 

por direito.  

 O movimento paralímpico no mundo, segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (2012), 

surgiu por volta em 1888, em Berlim, na Alemanha. Em 1922 foi fundada a Organização 

Mundial de Esportes para Surdos (CISS). Após a Segunda Guerra Mundial, ex-combatentes que 

sofreram lesões na coluna vertebral influenciaram o neurocirurgião alemão Ludwig Guttmann a 

iniciar um trabalho de reabilitação médica e social, através de práticas esportivas. Iniciando seus 

trabalhos no Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville, palco da primeira 

competição para atletas com deficiência, no dia 29 de julho de 1948, data da cerimônia de 

abertura das Olimpíadas de Londres. 

De acordo com o site Portal do Brasil (2012), a primeira edição oficial dos Jogos 

Paralímpicos aconteceu no ano de 1960, em Roma, e reuniu 400 atletas de 23 países. Dezesseis 

anos depois, os Jogos ganharam sua primeira edição de inverno, realizada na Suécia. 

Forma de inclusão de pessoas com deficiência no mundo esportivo, onde o princípio de 

inclusão consiste na incorporação de corpos fora dos padrões de normalidade (física, fisiológica, 

comportamental, social) imposta pela “sociedade perfeita”, que a exemplo de Narciso, vive em 

busca de um corpo e aparência  infinitamente bela (MARQUES, et.al, 2014). Esses atletas, além 

de superar suas deficiências, precisam também mostrar a essa sociedade que são capazes de se 

adaptar às adversidades e assim serem aceitos e visto como atletas de ponta, que realmente são.  

A estrutura do esporte paralímpico com olímpico é semelhante. Difere-se na 

organização esportiva. Os atletas competem dentro de categorias específicas de suas 

modalidades: atletas com lesão medular/poliomelite; atleta com amputação; atleta com 

deficiência visual; atleta com deficiência intelectual e “Les autres”, inclui todos os atletas com 

alguma deficiência de mobilidade não incluída nos grupos apresentados  (MARQUES, et al., 

2014). 

No Brasil, o esporte para pessoas portadoras de deficiência iniciou em 1958, com 

Robson de Almeida, portador de paraplegia. Apenas em 1972, na IV Paralimpíada, na 

Alemanha, houve a primeira participação brasileira na modalidade de bocha, mas não trouxe 

medalha. Na V Paralimpíada no Canadá, em 1976, o Brasil obteve suas duas primeiras 

medalhas de prata na modalidade de bocha, com os atletas Robson de Almeida e Luis Carlos 

Curtinho (BRAZUNA, MAUERBERG-DE CASTRO, 2001). 

Desde então, o esporte paralímpico brasileiro vem aumentando expressivamente seu 
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quadro de medalhas. Nas Paralímpiadas de Londres de 2012, de acordo com o portal Bol 

Esportes (2012), o Brasil conquistou o sétimo lugar do quadro geral, conquistando 43 medalhas. 

E no Parapan de 2015, realizado no Canadá, 

segundo o site do Globo Esporte (2015), o Brasil passou para o primeiro lugar no quadro geral 

de medalhas, totalizando 257. 

A expectativa em relação à Paralimpíada, neste ano de 2016, no Brasil, é grande. 

Espera-se que os paratletas consigam superar o quadro de medalhas das Paralimpíadas de 

Londres, em 2012. E assim, quem sabe, a mídia e a sociedade passem a apoiar de forma maciça, 

como fazem nos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, campeonatos mundiais, entre tantos outros 

eventos esportivos importantes, tanto quanto aos Paralímpicos. 

 Nessa perspectiva, a Psicologia do Esporte, faz-se presente em todos os seguimentos 

esportivos. Atuando na intervenção e ajudando o atleta a regular suas emoções e estudando o 

comportamento dos atletas, para que suas formas de intervenção sejam precisas e de maior 

valia. Dessa forma, a cada dia mais busca seu lugar ao sol e seu respeito, que é legítimo, em que 

ainda duvidam, pelo menos no Brasil, da sua eficácia e eficiência no mundo do esporte. 

 O presente estudo objetiva apresentar as peculiaridades do esporte paralímpicos e sua 

relação com as Olímpiadas e, principalmente, com a Psicologia do Esporte. Esta pesquisa 

encontra-se em andamento e contempla a dissertação de mestrado do autor.  
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Introdução: O uso de substâncias psicoativas proibidas esportivamente por ciclistas 

profissionais, com o objetivo de aumentar o desempenho é noticiado nas mídias online 

norte-americanas e brasileiras, com maior circulação na mídia online norte-americana, 

pois eles possuem maior tradição esportiva, em conjunto com o fenômeno cultural 

produzido pelo ciclista profissional Lance Armstrong, que impulsionou a modalidade no 

país a partir da década de noventa, com repercussões mundiais. A partir das reportagens 

online nestes dois países, observa-se a narrativa que os veículos de comunicação 

discorrem, sobre os ciclistas profissionais pegos nos exames antidopings e comparam-se 

similaridades, heterogeneidades e particularidades. Objetivo: O objetivo deste trabalho 

é comparar as narrativas das mídias online dos dois países, observando os discursos que 

elas empregam, para criar histórias dos ciclistas profissionais pegos no doping. 

Justificativa: O uso de substâncias psicoativas proibidas esportivamente por ciclistas 

profissionais, objetivando aumentar o rendimento esportivo foi divulgado pelas mídias 

online dos dois países, citando atletas, federações, organizadores, patrocinadores e 

Órgãos Reguladores. Analisar a narrativa que cada mídia online oferta para esta 

problemática, pode fornecer subsídios para compreender como culturalmente e 

socialmente, este tema é tratado nos dois países, levando em consideração o papel 

relevante que a mídia ocupa, na intermediação da construção da identidade social e 

cultural nos locais que ela atua. Método: Adota-se o método qualitativo por meio da 

análise de conteúdo. Foram analisadas seis reportagens em cada país (Estados Unidos e 

Brasil), que envolviam o doping no ciclismo, obtidas por metabuscadores na internet e 

selecionadas por conveniência a partir da associação do esporte e ciclistas profissionais 

que utilizaram substâncias psicoativas proibidas no ciclismo. As categorias da análise 

de conteúdo foram construídas e definidas a partir dos resultados da análise. 

Resultados: Os resultados indicaram três categorias primárias similares nos dois países: 

desvios de conduta, atividades antissociais e atitudes antiesportivas. As categorias estão 

relacionadas a avaliações negativas que a mídia oferta de ciclistas profissionais, que 

utilizaram substâncias psicoativas proibidas no cenário esportivo. As buscas associam 

estes esportistas a cognição inadequada, transgressões sociais e possíveis Transtornos de 

Personalidade. Não foram constatadas heterogeneidades ou particulares relevantes entre 

os dois países. Conclusões: As mídias online dos dois países tratam e narram ciclistas 

profissionais utilizando doping, através de adjetivações negativas na esfera moral e 

ética, diferenças culturais e sociais importantes entre os dois países, como, por exemplo, 

colonização, religião, renda e escolaridade, tem baixa interferência na maneira como as 

mídias online exploram e narram esta problemática.   
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Introdução: A desvinculação do trabalho é um processo de transição, sendo um 

período de importante atenção, principalmente, pelo fato do isolamento social, que pode 

provocar baixo nível de atividade física (AF), acarretando sérios problemas de saúde 

nesta população. Assim, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser 

mediadoras sociais por meio de grupos online existentes em redes sociais. Justificativa: 

A AF é extremamente importante em todas as fases da vida, sendo de suma importância 

no período de pré e pós aposentadoria, prevenindo doenças e melhorando a saúde 

psíquica do indivíduo. Inúmeras oportunidades surgem com o advento das TIC, dentre 

estas, o de proporcionar a maior socialização por meio das redes sociais, se tornando um 

mecanismo de inserção de pré e pós aposentados aos grupos praticantes de AF, 

influenciando diretamente seus hábitos de saúde. Objetivo: Verificar a relação entre o 

nível de AF e a utilização das TIC, em pré e pós aposentados, residentes em Rio Claro-

SP. Métodos: O estudo totalizou 40 participantes, distribuídos em dois grupos: Grupo 1 

composto por 20 pré-aposentados (mediana de idade:59,0/55,0-63,0; escolaridade: 11,4/ 
9,4-14,0) e o Grupo 2, composto por 20 aposentados (mediana de idade: 68,5/65,0-72,0; 

escolaridade:12,5/11,4- 14,4). Para avaliar a utilização das TIC foi aplicada a Escala de 

Atitudes Face às Novas Tecnologias de Informação (ANT/25), e para avaliar o nível de 

AF foi aplicado o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman, a fim de correlacionar a ANT/25 e o IPAQ, 

analisados em 3 perspectivas, com o coeficiente variando -1 a 1. Considerou-se o nível 

de significância significativo na ordem de p<0,05 e p<0,01. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP (CAAE:35765514.7.0000.5465/2015). 

Resultados: Foram observadas 3 correlações significativas, negativas e moderadas, 

respectivamente, (r=-0,528; p<0,05); (r=-0,612; p<0,01); (r=-0,584; p<0,01), da 

ANT/25 com o IPAQ, em aposentados, indicando a direção oposta das 2 variáveis, 

apesar de significativo. As correlações mostram que quanto maior é o autoconceito e a 

utilização das TIC, menor é o nível de AF. Conclusão: Observa-se, que, as TIC são 

importantes fontes de informação e socialização, entretanto, a partir dos dados expostos, 

sugere-se que a utilização das TIC não tem elo com a inserção em grupos de AF pelas 

redes sociais, ou ainda que, as TIC como mediadoras, não representam fator 

preponderante no nível de AF desta população.  

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Introdução: As redes sociais surgiram com o advento da internet nas últimas décadas, 

tornando uma importante fonte de comunicação e informação, devido a seus inúmeros 

recursos disponíveis. Assim sendo, tal rede afeta o comportamento das pessoas, 

possibilitando o surgimento de grupos voltados à prática de atividade física(AF), que 

propicia a maior socialização, de pré e pós aposentados, aliada a melhoria dos hábitos 

de saúde. Além disso, o acesso à internet é uma fonte infinita de informações em saúde, 

que podem incentivar ainda mais a inserção do indivíduo em tais grupos on-line. 

Justificativa: O período de preparação para aposentadoria, assim como, o de pós 

aposentadoria, pode trazer a maior incidência de doenças crônicas e/ou 

neurodegenerativas, especialmente, aquelas associadas ao envelhecimento. A 

inatividade laboral colabora neste processo, trazendo como outras consequências, o 

isolamento social. Desta forma, a utilização das redes sociais, colabora na socialização 

de pré e pós aposentados, assim como, a inserção em grupos de AF, por meio de 

convites de amigos ou familiares. Objetivo: Analisar a influência da utilização das 

redes sociais na inserção à prática de AF, em pré-aposentados e aposentados, residentes 

em Rio Claro-SP. Métodos: O estudo totalizou 40 participantes, distribuídos em dois 

grupos: Grupo 1 composto por 20 pré-aposentados (média de idade: 59,0±7,0; 

escolaridade:12,0±4,5) e o Grupo 2, composto por 20 aposentados (média de idade: 

68,1±6,9; escolaridade: 12,5±2,7). Para análise qualitativa de conteúdo, utilizou-se o 

método de Bardin. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP 

(CAAE:35765514.7.0000.5465/2015). Resultados: Dos 20 pré-aposentados, 14 

praticam AF, e dos 20 aposentados, 18 praticam AF. Participantes dos dois grupos 

utilizam as redes sociais, especificamente, Facebook™ e WhatsApp©, a fim de 

encontrar grupos de AF, para participação nos mesmos, em modo on-line e presencial, 

assim como, o maior acesso ao conhecimento em saúde. Os aposentados, ainda, 

relataram que, leem as postagens do Facebook™ com relação à saúde e prática de AF e 

as compartilham na mesma rede social. Conclusão: Observa-se que, a utilização das 

redes sociais, para inserção à prática de AF, favorece a inserção de pré e pós 

aposentados à prática regular de AF e a informações em saúde, beneficiando a saúde 

física, psíquica e a qualidade de vida desta população.  

Palavras-chave: Aposentadoria. Redes Sociais. Prática de Atividade Física.  

 

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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O desenvolvimento do esporte para pessoas portadoras de deficiências físicas tem sua 

origem com a reabilitação dos soldados da II Guerra Mundial, na Inglaterra e no EUA. 

O esporte adaptado no Brasil iniciou-se em 1957 com o basquetebol em cadeira de 

rodas, que é hoje um dos 23 esportes paraolímpicos presentes nos Jogos Olímpicos do 

Rio 2016. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi analisar a influência do basquete 

em cadeira de rodas na integração social de deficientes físicos. Para tal utilizou-se de 

um questionário elaborado em formato online no Google Forms®, com perguntas 

abertas, fechadas e uma escala do tipo Likert (LIKERT, 1932). O link de acesso ao 

formulário foi disponibilizado por meio da rede social Facebook® aos atletas da equipe 

de basquete sobre rodas GADECAMP. Para a análise dos dados foi utilizado à 

estatística descritiva (REIS, 2008) e a análise de conteúdo proposta por Bardin (2010). 

Participaram desta pesquisa 32 atletas, sendo 26 homens e 6 mulheres, com média de 

idade de 27 anos (± 5,48). Verificou-se que o Basquetebol influenciou positivamente a 

inserção de 100% dos atletas na sociedade, os ajudando a superar suas limitações e 

promovendo a aceitação pessoal. Segundo Brazuna e Castro (2001), percebe-se que o 

resultado mais importante para o atleta deficiente físico é a mudança de identidade de 

“pessoa deficiente” para a identidade de atleta. Assim, quando a sociedade deixa de ter 

um olhar piedoso sobre eles, e passa a encorajá-los pela superação, a integração 

acontece. Quando questionados sobre o que os motiva a praticar tal esporte, 33% 

relataram encontrar a motivação na busca por melhores resultados, com objetivo de 

integrar o conjunto de atletas da Seleção Brasileira; 29% disseram se motivar com a 

qualidade de vida e bem-estar que o esporte proporciona; 23% citaram motivação 

derivada da interação e socialização com os demais atletas; 10% se espelhavam em 

atletas de sucesso e 5% pela família. Ademais, 97% assinalaram a socialização como 

principal mudança ocorrida após sua iniciação nesse esporte adaptado. Com base nos 

dados coletados podemos considerar que a pratica do basquete adaptado para deficientes 

físicos possui diversos aspectos benéficos, explorando muito mais que as habilidades 

dos atletas, estimulando seu desenvolvimento motor, racional e social, ensinando mais 

que esporte, propondo valores a prática. 
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O estresse é conceituado como um desequilíbrio substancial entre uma exigência (física 

ou psicológica) e a capacidade de resposta, sob condições em que a falha em satisfazer a 

exigência tem consequências importantes (MCGRATH, 1970). O tiro de sete metros é a 

infração máxima no jogo de handebol, é dado esse nome pela distância do arremesso até 

a baliza. Na execução do tiro sete metros, os jogadores da equipe adversária devem 

permanecer fora da linha de lance livre e três metros da bola (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE HANDEBOL, 2010).  Desta forma, o presente estudo teve 

como objetivo analisar a influência do estresse no tiro de sete metros em atletas de 

handebol, identificando os principais fatores de estresse relatados pelas atletas. Esta foi 

uma pesquisa piloto de cunho qualitativa quase experimental. As participantes desse 

estudo foram 12 atletas de handebol (todas do sexo feminino). Elas tinham idades 

compreendidas entre 17 e 29 anos [M= 22,25; DP= 3,74]. Os dados foram coletados por 

meio de dois instrumentos adaptados: Situações de Stress no Handebol – SSH 

(questionário composto por 17 itens, referente às situações estressantes numa partida de 

handebol); e Cobrança de Sete Metros – CSM (onde cada atleta teve três arremessos do 

tiro de sete metros em um dos nove quadrantes da baliza). No dia 7 de maio de 2016, as 

atletas foram reunidas antes de uma sessão de treino para preenchimento do 

questionário SSH e teste CSM, sem interferir na rotina habitual. Como resultado, no 

teste SSH foram: 58,3% escolheram a opção “Errar um arremesso completamente 

livre”, e 41,7% as opções “Arbitragem estar prejudicando a equipe” e “estar perdendo 

para equipe tecnicamente inferior”. No teste CSM, das quatro atletas que assinalaram a 

opção “Errar tiro de sete metros”, observamos que seus desempenhos foram 

semelhantes ao restante da equipe. Segundo Lázarus (1991), nem todos os atletas 

avaliam as situações de estresse como necessariamente negativas, nesse estudo pode-se 

explicar o equilíbrio no desempenho da cobrança dos tiros de sete metros. Por fim, 

destacamos que o estresse relatado não se apresentou como indicador de queda de 

desempenho na cobrança do tiro de sete metros. Contudo, esse estudo piloto será 

ampliado na sua amostra e buscando relacionar com o estresse no ambiente competitivo. 
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A disseminação de tecnologias como o computador, smartphones e a internet, tem 

permitido maior acesso, facilidade e rapidez à informação. Neste cenário, se inserem as 

redes ou mídias sociais que favorecem o aumento da interatividade por meio de recursos 

como textos, imagens e vídeos. Embora sejam consideradas as grandes vilãs na luta 

contra a distração, elas representam uma série de oportunidades de aprendizado para os 

estudantes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é determinar o uso de tecnologias e a 

influência da mesma no curso de Educação Física do IFSULDEMINAS Câmpus 

Muzambinho. Para isso, utilizou-se um formulário eletrônico criado a partir da 

ferramenta Google Docs (link de acesso: http://goo.gl/forms/I6CbesFS5x), onde os 

professores do curso puderam responder várias perguntas de modo a definir qual a 

ferramenta mais utilizada, tempo de acesso, formas de uso e a percepção com relação ao 

ensino-aprendizagem, motivação e rendimento dos alunos. Ao todo, sete professores do 

curso responderam o questionário. Como resultado, descobriu-se que o serviço mais 

utilizado é o Facebook, seguido pelo YouTube, Google+ e Skype. O tempo de 

utilização médio diário é de uma a três horas. Normalmente, os professores utilizam 

estes serviços para disponibilizar conteúdo e/ou atividades de suas disciplinas, e, 

também, para manter contato com os alunos e promover uma maior interação 

extraclasse com eles. Apenas um professor não utiliza de ferramentas tecnológicas para 

disponibilizar conteúdo de sua disciplina. Também, descobriu-se que os professores 

utilizam preferencialmente o computador para acessar as redes sociais, na sequência, 

smartphones e tablets. Além disso, a maioria das postagens, com fins pedagógicos, são 

realizadas a partir do próprio ambiente de trabalho.  57% dos professores responderam 

que a tecnologia serviu como forma de motivação para os alunos e 42% perceberam 

melhora no rendimento da turma. Ainda, 42% dos professores relataram que a 

tecnologia permitiu que os alunos interagissem mais entre eles, havendo maiores trocas 

de informações de assuntos relacionados às disciplinas. Somente 28% dos professores 

relataram que a relação professor-aluno melhorou com a adoção da tecnologia. De uma 

maneira geral, a tecnologia contribuiu para melhorar a relação ensino-aprendizagem dos 

alunos, entretanto, ainda falta incentivo e preparação para um uso mais efetivo da 

tecnologia como ferramenta educacional. Espera-se que os professores possam usar 

cada vez mais as tecnologias a seu favor, deixando as aulas mais dinâmicas e interativas 

tendo essa ferramenta como mais uma estratégia pedagógica para levar o conhecimento 

ao aluno. 
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Introdução: Os telefones celulares são as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) mais utilizadas por diversas faixas etárias, devido ao seu acesso mais facilitado, 

sendo que, entre a idade de 50 a 70 anos, a representatividade de utilização é maior, do 

que o computador ou tablet, devido a ser mais acessível, prático e trazer ao usuário uma 

sensação de segurança. Além disso, os celulares possuem ferramentas que podem 

proporcionar significativo potencial para incentivo à prática de atividade física (AF) e 

melhorar a saúde de usuários, inclusive permitindo-lhes adotar um estilo de vida mais 

saudável. Justificativa: O período de preparação para aposentadoria, assim como, o de 

pós aposentadoria, pode trazer a maior incidência de doenças crônicas e/ou 

neurodegenerativas, especialmente, aquelas associadas ao envelhecimento. Tal condição 

é muitas vezes, devido ao fato do período de aposentadoria, ocorrer a inatividade 

laboral, que regula todas as atividades cotidianas do indivíduo, e consequente, 

acomodação. Como aporte para a tomada de decisão de adesão à prática de AF, muitos 

aplicativos para celular são desenvolvidos com diversas funções e disponibilizados para 

download, tornando de fácil acesso a qualquer usuário desta tecnologia. Objetivo: 

Analisar a influência da utilização de aplicativos para celular na adesão e manutenção 

da prática de atividade física em pré-aposentados e aposentados residentes em Rio 

Claro-SP. Métodos: O estudo totalizou 40 participantes, distribuídos em dois grupos: 

Grupo 1 composto por 20 pré-aposentados (mediana de idade: 59,0/55,0-63,0; 

escolaridade: 11,4/ 9,4-14,0) e o Grupo 2, composto por 20 aposentados (mediana de 

idade: 68,5/65,0-72,0; escolaridade: 12,5/11,4-14,4). Para análise qualitativa de 

conteúdo, utilizou-se o método de Bardin. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNESP (CAAE:35765514.7.0000.5465/2015). Resultados: Dos 20 

pré-aposentados, 14 praticam AF, e dos 20 aposentados, 18 praticam AF, prevalecendo 

em ambos os grupos a caminhada. Participantes dos dois grupos utilizam aplicativos 

para acompanhamento deste tipo de AF, e, destes, respectivamente, 7 são pré-

aposentados e 3 aposentados, afirmando que tais aplicativos são úteis para que possam 

acompanhar o rendimento pessoal, visualizar calorias perdidas e o pedômetro, a fim de 

verificar a quantidade de passos que realizou, incentivando-os a superar suas metas a 

cada dia. Conclusão: Observa-se que em ambos os grupos, apesar de pequeno número 

de participantes utilizar aplicativos para AF, a intervenção tecnológica promove o 

incentivo a AF, sendo uma alternativa importante na melhoria da qualidade de vida 

desta população.  

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Introdução: A especialização precoce é caracterizada pelo processo de antecipação de 

tarefas e obrigações relacionadas à modalidade. Tema bastante discutido na literatura, 

seus efeitos podem também ser evidenciados de modo maléfico na própria iniciação 

esportiva, visto que níveis de exigência elevados, representados na figura de altas cargas 

de treino e exorbitada dedicação ao esporte, possivelmente estimulados por familiares e 

profissionais, podem causar um desgaste no indivíduo, levando-o inclusive ao abandono 

da prática.  Ao analisar o presente quadro, surgem questionamentos sobre a possível 

influência dos familiares e as reais consequências que o comportamento apresentado por 

eles podem exercer na prática esportiva do indivíduo pelo qual são responsáveis. 

Objetivos: o estudo tem como objetivo analisar a forma com que a família pode 

influenciar na iniciação esportiva do praticante e se há alguma relação desta com a 

especialização esportiva precoce. Métodos: Realizando um estudo de caso que 

caracteriza uma das possibilidades da pesquisa qualitativa, para obter as informações 

necessárias presente neste estudo, o instrumento utilizado consiste em uma entrevista 

elaborada com 10 perguntas acerca da temática. O indivíduo analisado faz parte de uma 

equipe de futsal da categoria sub-17 de um clube localizado em uma cidade do interior 

do estado de São Paulo (Brasil). Resultados: Ao aplicar a entrevista, foi observado que 

o investigado pratica a modalidade em uma frequência semanal adequada, com o tempo 

de duração das sessões não sendo muito longo, algo que caracteriza uma prática sem 

excessos. Outro fato constatado foi à atitude do pai, que não incentiva o filho. Contudo, 

o comportamento da mãe é oposto, por incentivar o jovem no meio esportivo. No ponto 

de vista cultural, o pai constantemente apresenta o desejo de que o filho seja atleta 

profissional, mas essa tendência não foi apresentada neste estudo. Este caso, além de 

também enfatizar a vontade do praticante em agir por conta própria, mostra uma ruptura 

de padrões sociais. Conclusão: Concluímos que a família pode influenciar no processo 

de especialização esportiva precoce, mas, nesta amostra, essa possível forma de atuação 

não foi constatada, as atitudes familiares mostraram-se distintas dos ideais comuns e, de 

forma alguma, impediram a prática esportiva do entrevistado, visto que ele teve 

autonomia e liberdade para realizar suas escolhas.  
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Ao trabalhar a Psicologia do Esporte em um time de futebol americano que compete, 

apesar do amadorismo, o foco do serviço é a maximização ou potencialização do 

rendimento dos atletas como uma equipe. A busca pela melhor performance tem se 

mostrado bastante adequada à utilização de técnicas cognitivo-comportamentais e jogos 

psicodramáticos. O objetivo do presente estudo é verificar se a aplicação do modelo 

supracitado pode de fato afetar positivamente o desempenho de atletas, com foco na 

facilitação do desenvolvimento da coesão grupal; o despertar e o reforço do desejo de 

vencer, individual e coletivo; o desenvolvimento de atitudes e comportamentos 

positivos e a extinção de comportamentos negativos. O estudo foi realizado por meio de 

um serviço de estágio com 44 atletas, 22 titulares e 22 reservas, durante treinos 

semanais e jogos amistosos e competitivos em praias da cidade do Rio de Janeiro. 

Foram trabalhadas técnicas de condicionamento psico-fisiológico-motor pavloviano e 

skinneriano; modelagem de comportamentos; técnicas de respiração diafragmática e 

prática de mindfulness; sociogramas afetivo e técnico e jogos psicodramáticos. Por 

meio de mindfulness, as valências psicológicas trabalhadas foram atenção e controle 

emocional, e, com a aplicação de sociogramas e jogos psicodramáticos, habilidades 

sociais. Através de condicionamentos e modelagem de comportamentos, atletas que, 

antes, socavam o ar ou a palma da mão após um erro e demonstravam desânimo em dias 

de treino passaram a evitar comportamentos disfuncionais e a se mostrar mais 

animados, ativos e dedicados; a respiração diafragmática e a prática de mindfulness, por 

meio da observação dos autores e de feedback dos jogadores, permitiram a estes mais 

facilidade para se concentrarem nos treinos, sensação de melhora no desempenho 

técnico e mental e aumento da autoconfiança, assim como os jogos psicodramáticos 

contribuíram para a melhora de coesão do grupo. A nível comparativo, o time presente 

neste trabalho não vencia uma partida em competições havia dois anos, encontrando-se 

hoje como finalista de um torneio do estado do Rio de Janeiro. Os resultados 

confirmaram as expectativas iniciais de que a utilização de técnicas cognitivo-

comportamentais e jogos psicodramáticos podem afetar de maneira significativa o 

desenvolvimento da coesão grupal e de atitudes e comportamentos positivos, o 

despertar e o reforço do desejo de vencer e, consequentemente, a performance dos 

atletas. 
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Introdução: A dificuldade em fazer com que novos praticantes de exercícios se 

mantenham ativos ao longo do tempo, torna fundamental o entendimento dos motivos 

de novatos e veteranos para o envolvimento com exercícios, possibilitando que sejam 

oferecidas aulas de acordo com o perfil do aluno, visando uma maior adesão aos grupos. 

Objetivo: Procurou-se observar a alteração no perfil motivacional para a prática de 

exercícios físicos com o passar do tempo. Método: Foi aplicado um questionário 

sociodemográfico, e o Inventário de Motivação para a Prática Regular de Atividade 

Física (IMPRAF – 54) para verificar o perfil motivacional dos participantes em diversos 

contextos. A pesquisa foi aplicada em 65 pessoas com idade média de 46,75 + 12,51, 

sendo 26 homens (43,92 + 10,25) e 39 mulheres (48,64 + 13,61) de três modalidades: 

corrida, ginástica e futsal. Para verificar a evolução dos valores do IMPRAF ao longo 

do tempo foi utilizado o tempo em que os praticantes fazem parte dos grupos, tendo 

sido feitos 4 grupamentos temporais: grupo 1 – até 6 meses; grupo 2 – 7 meses a 12 

meses; grupo 3 – 13 meses a 24 meses e grupo 4 – a partir de 25 meses. Foi analisada a 

estatística descritiva das seis dimensões do IMPRAF. Para verificar as diferenças entre 

grupos foi aplicada a análise de variância “ANOVA ONE WAY” com Tukey HSD post 

hoc test com nível de significância de p < 0,05. Resultados: Os resultados não 

indicaram tendência e diferenças significativas para as dimensões Controle do Estresse, 

Saúde, Estética e Prazer. Para as dimensões Sociabilidade e Competividade foram 

encontradas tendências crescentes, isto é, os escores das dimensões se elevam com o 

passar do tempo. Além disso, há diferença significativa para dimensão Competitividade 

(F (3,61) = 3,392; p < 0,05) e Sociabilidade (F (3,61) = 2,824; p < 0,05) entre o grupo 1 (até 

6 meses) e o grupo 4 (mais de 25 meses). Parece ser compreensível o aumento da 

sociabilidade com o passar do tempo e integração entre os participantes, mas é 

necessário compreender por que há um aumento da competitividade com o passar do 

tempo, inclusive nos praticantes de ginástica, que a priori não participam de atividade 

competitiva. Conclusões: Parece ser claro o efeito da sociabilidade com o passar do 

tempo. Seria fundamental compreender como se comportaram esses indicadores em 

indivíduos que abandonaram a prática das atividades, como forma de aumentar a 

precisão da intervenção e controle das atividades. 
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Introdução. Em agosto próximo o Brasil sediará os jogos Olímpicos Rio 2016, e há 42 

dias do início dos jogos a World Antidoping Agency – WADA, descredenciou 

provisoriamente o Laboratório Brasileiro de Controle Antidopagem – LBCD. Em seguida, 

o Comitê Olímpico Internacional – COI, em última visita ao Rio de Janeiro, declara que o 

Rio está pronto para os jogos. E meio a este contexto, o Senado Federal aprovou a Medida 

Provisória nº 718, de 16/03/2016, que harmoniza a legislação brasileira com as regras 

internacionais de controle antidopagem, restando a aprovação pela Presidência da 

República. Justificativa. Considerando a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016, se a MP 718 for sancionada pelo presidente da república, justifica-se o presente 

estudo, pois seu texto altera significativamente a Lei nº 9.615/1998 (Lei Geral do 

Desporto), reconhecendo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD como 

Organização Nacional Antidopagem para “estabelecer a política nacional de prevenção e 

de combate à dopagem”, “cria a Justiça Desportiva Antidopagem – JAD, composta por um 

Tribunal e por uma Procuradoria, dotados de autonomia e independência”, dentre outras 

providências. Objetivo. O estudo tem por objetivo principal investigar quais alterações 

substanciais e as inovações na Justiça Desportiva brasileira, seu impacto e possíveis 

contribuições no combate ao doping nos esportes. Metodologia. Caracteriza-se pela 

pesquisa bibliográfica exploratória, tanto da literatura quanto da doutrina, bem como pela 

legislação nacional e internacional desportiva. Resultados. Os resultados esperados através 

da pesquisa serão: detectar se as inovações trazidas à Lei geral do desporto realmente terão 

eficácia e se sua aplicação contribuirá no controle e combate ao doping. Conclusão. Uma 

vez a MP 718 aprovada pelo Senado, partindo da premissa que sua iniciativa foi da 

presidência, conclui-se que com a alteração da Lei Geral do Desporto e a criação da JAD, a 

ABCD terá maior eficácia na coordenação das atividades de controle antidopagem, 

contribuindo decisivamente com o Sistema Nacional do Desporto, na busca do “esporte 

limpo”. 
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Introdução: A influência dos pais, principalmente nas atividades esportivas dos filhos, 

tem merecido grande atenção dos pesquisadores. Em algumas perspectivas, infere-se 

que o rendimento no processo de aprendizagem tem relação direta com os aspectos 

familiares. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência 

dos pais (parental) nas lutas, a partir da análise da percepção dos mesmos, comparando 

a diferença de sexo, dos pais. Método: Participaram do estudo 43 pais de praticantes de 

Lutas (16 meninas e 31 meninos), sendo 31 Judocas e 16 Caratecas, com idade média de 

10,4 anos (±4,0 anos). O Questionário de Comportamentos Parentais no Desporto 

(QCPD, versão para pais), bem como o termo de consentimento, livre e esclarecido 

(TCLE) foram respondidos pelos pais. O QCPD foi elaborado com base nos trabalhos 

de Gomes e Zão (2007) e Gomes (2010). Este questionário é composto por 18 itens que 

se distribuem em quatro dimensões: 1) Apoio desportivo, 2) Influência técnica, 3) 

Insatisfação com o rendimento desportivo e 4) Expectativas face ao futuro. Os 

questionários foram respondidos durante um Festival de Lutas, na cidade de Cotia. Os 

resultados foram analisados através de estatística descritiva com o uso de média, desvio 

padrão e porcentagem. Resultados: De acordo com a análise descritiva, os resultados 

apontam que 62,8% dos participantes são mães e 37,2% pais. Em relação ao apoio e 

interesse pela atividade desportiva, 33,87% dos pais apresentaram essa dimensão como 

a mais importante, contra 35,63% das mães. Em relação a influência técnica e 

desportiva, os resultados demonstram que 28,65% dos pais responderam essa dimensão, 

contra 26,40% das mães. Frente a expectativa quanto ao futuro, 22,83% dos pais 

demonstraram essa resposta, contra 23% das mães. Por fim, 14,66% dos pais, contra 

14,97% das mães apresentaram reações negativas frente a situações competitivas. 

Conclusão: Os resultados, apesar de exploratórios, permitem concluir que existe uma 

tendência, tanto dos pais, quanto das mães, de demonstração de ajuda e satisfação pela 

atividade desportiva dos filhos. Pode-se perceber também a manifestação de apoio 

diante de eventuais maus resultados, tendo as respostas negativas dos pais e mães diante 

de situações de competição desfavoráveis. Sobre as decisões tomadas por outros agentes 

desportivos, este aparece como um fator de menor influência parental. Por fim, mães 

apresentam resultados superiores. 
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O material disponibilizado no Youtube™ é apresentado na forma de vídeos 

diversificados, compreendendo, desde vídeos sem edição, até aqueles com efeitos 

audiovisuais, como as edições de programas de TV, na forma de reportagens. Nestes 

vídeos, são retratados diferentes aspectos, dentre eles, a vida de pessoas idosas, 

abarcando tanto os próprios idosos falando sobre a temática, como também 

especialistas, cuidadores e familiares, muitas vezes, com pontos de vista divergentes, 

dificultando a apreensão da imagem sobre o idoso, veiculada neste recurso midiático. 

Sendo assim, este estudo, de natureza qualitativa, se propôs a analisar o modo como o 

indivíduo idoso tem sido apresentado nos vídeos de reportagens disponibilizados no 

Youtube™. Para a seleção dos vídeos, foi realizada uma busca no site com os termos 

“idoso” e “mídia”. Optou-se por selecionar para a amostra apenas vídeos com imagens 

em movimento e que contivessem algum tipo de fala dos idosos, pesquisadores, 

familiares e/ou interessados. A busca gerou um total de 2250 vídeos, porém o sistema 

permitia a visualização de apenas 643 vídeos, os quais foram visualizados e após 

aplicação dos critérios de inclusão, selecionados apenas aqueles que eram do tipo 

reportagens, com ou sem entrevistas (30 vídeos). Os vídeos amostrais foram submetidos 

à Análise de Conteúdo, sendo criadas 3 categorias de análise: 1) Assuntos discutidos, 2) 

Predominância das falas e 3) Significados das falas. Para a categoria 1, notou-se que 22 

vídeos continham também entrevistas com pessoas idosas. Em 12 vídeos, eram 

retratadas situações de tendências negativas (TN), como violência. Todavia os demais 

vídeos traziam discussões de tendência positiva (TP), como a importância da prática da 

atividade física. Na categoria 2, em apenas 6 ocasiões os idosos tinham predominância 

nas falas. Na categoria 3, observou-se que, nas falas dos idosos, houve 44 situações de 

TP e 38 de TN. Para as falas dos demais participantes dos vídeos, notou-se TP em 61 

situações e 86 situações de TN. Os resultados deste estudo evidenciaram que, assuntos 

de TN parecem ser bastante atrativos, quando se trata da pessoa idosa e poucas são as 

oportunidades destes se expressarem. Apesar de a temática ter sido amplamente 

discutida nos últimos anos, a figura idosa, no Youtube™, continua sendo estigmatizada 

e compreendida de forma deturpada, deixando clara a necessidade de se investir na 

educação de valores acerca das pessoas idosas e em mais esclarecimento sobre o 

processo de envelhecimento, nos diferentes segmentos da sociedade. 
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A Psicologia do Esporte e do Exercício estuda cientificamente o comportamento de 

pessoas inseridas em modalidade esportiva, objetivando entender de que maneira os 

fatores psicológicos influenciam o desempenho e como as atividades físicas influenciam 

o desenvolvimento psicológico. O psicólogo do esporte não deve simplificar os 

fenômenos ocorridos no esporte e sim procurar trabalhar com muita atenção e rigor 

científico que as modalidades esportivas merecem. O objetivo desse trabalho é relatar a 

experiência de um Estágio Voluntário de Psicologia do Esporte na Universidade de 

Mogi das Cruzes, durante os anos de 2015 e 2016. O Estágio ocorria todas as quartas-

feiras no Serviço-Escola da Universidade de Mogi das Cruzes, com orientação de uma 

psicóloga e uma profissional de educação física. O grupo de estagiários foi composto 

por 18 estudantes em 2015 e 19 em 2016, alunos do 5º ao 9º semestres. O serviço foi 

disponibilizado a um time de futebol e um de voleibol, assim como a Comissão Técnica 

destes. Os estagiários realizavam atendimentos individuais, atendimentos em grupo e 

observação in loco nos treinos e jogos. Em relação aos atendimentos individuais no ano 

de 2015 foram realizados com objetivo de levantar a demanda dos atletas do voleibol 

por meio de entrevistas abertas, já no ano de 2016 foram atendidos os atletas do time de 

futebol, os quais foram perfilados por meio da Bateria Fatorial da Personalidade para 

que fosse possível encontrar melhores maneiras de atuação no time. Nos atendimentos 

grupais em 2015 trabalhou-se levantamento de demanda com dinâmicas, atividades 

dirigidas e sociograma, a partir destes ocorreram intervenções utilizando dinâmicas e 

feedback. No período de 2016 ocorreram dois grupos, o primeiro com os atletas do time 

de voleibol, composto por cinco atendimentos de 14 atletas com idades entre 18 e 21 

anos, o outro grupo formado pela Comissão Técnica da mesma equipe de voleibol. As 

observações tinham o objetivo de coletar informações sobre os atletas e a Comissão 

Técnica, assim como disponibilizar um espaço de escuta para estes durante períodos de 

grande estresse. Conclui-se que o estágio em Psicologia do Esporte possibilita uma 

intervenção específica para a dinâmica esportiva diferenciando-o do setting terapêutico, 

mas não negando sua atuação. 
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Introdução: A Síndrome de Burnout é identificada na literatura como sentimento de 

fracasso e desgaste e é associada à inadequação de recursos pessoais para o 

enfrentamento de estresse, desenvolvendo condutas e sentimentos negativos, 

acarretando problemas de ordem prática e principalmente emocional ao ambiente de 

trabalho. Burnout é um processo psicológico o qual inicia-se no momento de sobrecarga 

do trabalho influenciado por aspectos estressantes que podem frustrar seus esforços de 

causar impacto positivo sobre os outros. Existe certo consenso na literatura para a 

definição da síndrome, referente a três dimensões que compõem a síndrome: a exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Justificativa: Devido aos 

problemas encontrados na produtividade e qualidade da profissão justifica-se a 

necessidade premente de tal tipo de análise para que se possa no futuro definir métodos 

preventivos, e em principal a associação de atividades físicas ao dia a dia desses 

profissionais, pois os benefícios psicológicos gerados pela prática do exercício 

encontram-se difundidos por profissionais da área da saúde, meios de comunicação e 

também pesquisadores, denotando a importância social e acadêmica do tema. Objetivos: 

Identificar os níveis de burnout em profissionais da rede pública de saúde e professores 

universitários, bem como, associar os níveis da síndrome de burnout com os níveis de 

aptidão física. Métodos: Fizeram parte do estudo 30 indivíduos entre médicos e 

professores universitários (12 mulheres e 18 homens) de diversas especializações 

clínicas e acadêmicas. Como instrumento foram aplicados o questionário 

sociodemográfico e o MBI (Inventário Maslach de Burnout) para mensurar os níveis de 

Burnout. Além destes, o Teste Submáximo do Banco para identificação do VO2 

máximo dos participantes, e desta forma avaliar a aptidão física. Resultados: Dos 

participantes (n=30) foram detectados 16% (n=5) com a Síndrome de Burnout, tendo 

esses com valores médios de VO2 máximo de 27 (mL/kg/min)-1  (sexo feminino) e 37,6 

(mL/kg/min)-1 (sexo masculino). Essa classificação, segundo os Níveis de Atividade 

Física, proposto pelo IPAQ, mostra que esses indivíduos identificados com a Síndrome 

de Burnout, também possuem níveis significativamente baixos de atividade física. 

Conclusão: Os indivíduos identificados com a Síndrome, ocasionalmente também 

apresentaram baixos níveis de capacidade cardiorrespiratória, ou seja, VO2 máximo 

abaixo do desejado. Conclui-se que praticar atividade física pode ser um fator de alta 

relevância quando se trata da síndrome e fatores estressores causados pelo excesso de 

trabalho diário.  
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Introdução: O número de academias de ginástica tem crescido rapidamente nos últimos 

anos. Segundo o SEBRAE (2014), o Brasil possui cerca de 21760 academias. Por outro 

lado, a grande rotatividade nesses ambientes requer o engajamento de profissionais e 

pesquisadores a fim de aumentar a aderência desses alunos em programas estruturados 

de exercícios físicos oferecidos nestes espaços (MARCELLINO, 2003). Tal aderência 

pode estar relacionada ao prazer e motivação pela prática. Essa motivação, para 

Machado (2006) seria um referencial para definir as decisões tomadas pelo ser humano, 

por isso, todas as decisões terão no componente “motivação” uma aliada que 

comprometerá positivamente, ou não, o resultado da ação, além de ser uma variável 

fundamental para a aderência (WEINBERG; GOULD, 2001). Objetivo: Partindo desse 

pressuposto, o objetivo do presente estudo será formatar um modelo de aderência de 

praticantes de exercícios físicos em academias de ginástica. Método: Esse estudo se 

caracterizará como transversal, de análise exploratória, por 

meio de uma entrevista semiestruturada. A amostra não probabilística e intencional 

será composta por praticantes de atividades físicas em academias de ginástica e que 

tenham ininterruptamente mais de 3 anos de prática em uma mesma academia. Os dados 

serão coletados nas cidades de Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos 

Campos, com praticantes de ambos os sexos, sem restrição de idade. Resultados 

Esperados: A formatação de um modelo de aderência em academias de ginástica 

poderá auxiliar no entendimento dos principais motivos que levam tais indivíduos a 

praticar, por anos, programas de atividade física estruturada, além de contribuir para 

com o aumento da efetividade de programas de intervenção nestes ambientes. 

Conclusão: Desta forma, esse projeto de pesquisa, através do conhecimento dos fatores 

motivacionais dos frequentadores de academias de ginástica poderá auxiliar gestores, 

proprietários e professores a desenvolver estratégias de ação, com o objetivo 

de aumentar a adesão e fidelização desses alunos/clientes nesses espaços. 
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O que é inclusão digital? Conceituar um país como incluído ou não no ambiente digital 

é uma tarefa de notável esforço de instituições como a International Telecommunication 

Union (UTI), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Porém há certa discrepância em tais análises uma vez que a determinação dos 

indicadores utilizados varia segundo cada ranking. Há ainda uma maior disparidade 

quando comparamos índices nacionais e internacionais. A inclusão digital antes 

considerada como a simples acessibilidade de usuários ao ambiente online, hoje é vista 

com maior complexidade. Já não basta possuir o dispositivo, é necessário que haja 

conexão com internet banda larga, processo que enfrenta barreiras geográficas; 

letramento do usuário, processo diretamente relacionado ao grau de alfabetização; 

dentre outros fatores que contribuem com a possibilidade de descentralização e de 

verticalização observadas na relação entre produtores e consumidores de conteúdo. Nos 

rankings mais criteriosos, a devida inclusão digital configura-se apenas quando o 

usuário, além das características citadas, também utiliza o ambiente online para fins de 

cumprimento de seus deveres e garantia de seus direitos. Influências socioeconômicas 

responsáveis por emaranhar o processo de escolha das políticas públicas necessárias 

para sanar as demandas de uma inclusão efetiva. Dessa forma a presente pesquisa 

buscou uniformizar as características que determinam o grau de inclusão digital de um 

país, através do agrupamento dos indicadores, em suas diversas esferas, utilizados pelas 

principais instituições de pesquisa, governamentais ou civis da América Latina. E dessa 

forma contribuir com um diálogo entre os aspectos sociais envolvidos no delineamento 

de um conceito de inclusão digital mais amplo em seus indicadores e singular em sua 

utilização. Para tanto, foram analisados os indicadores utilizados pelas instituições de 

pesquisa citadas acima na definição de seus rankings de inclusão digital, no ano de 

2014. E após a análise realizada foi observado que a posição de cada país varia de 

ranking para ranking porque todos utilizam indicadores diferentes tornando as análises 

heterogêneas e de difícil definição. O próximo passo da presente pesquisa é agrupar 

todos os indicadores utilizados pelos rankings criando assim um único parâmetro 

uniforme para determinação do índice de inclusão digital. 
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Introdução: As oscilações periódicas da frequência cardíaca (FC), moduladas pelo 

sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático), podem estar prejudicadas em 

indivíduos diabéticos e apresentar déficits cronotrópicos durante atividades físicas de vida 

diária e/ou exercícios físicos, dependendo do tempo, intensidade do esforço e massa 

muscular envolvida.  Objetivo: Investigar a variação percentual da FC em relação a 

reserva da FC de diabéticos durante o exercício resistido dinâmico (ERD) de membros 

inferiores. Metodologia: CEP da Unesp de Marília, parecer 1106/2014. Amostra 5 

mulheres e 2 homens, diagnosticados com diabetes do tipo 2, com medicação otimizada. 

Foram submetidos a 20 repetições de extensão bilateral de joelho na postura sentada, com 

velocidade de 3s para cada movimento completo, em intensidades de 20% (E20%), 30% 

(E30%), 40% (E40%) da força máxima previamente definida pelo teste de 1 Repetição 

Máxima (RM) com intervalo de 4 minutos entre os testes. Os intervalos RR (iRR) foram 

registrados durante 1 minuto em repouso e durante a execução do exercício com utilização 

de um monitor cardíaco (Polar RS800). A variação percentual da FC de reserva (Δ%FCres) 

foi calculada da seguinte maneira: [(FC pico esforço – FC repouso) x 100)] / [(220 – idade) 

– FC repouso]. Testes estatísticos: Anova e/ou Friedman (GraphPad Prism® 5.0). Nível de 

significância de 5%. Resultados: idade = 63,6±5,9 anos. Δ%FCres: 20% = 18,07±6,02; 

30% = 22,25±9,62; 40% = 28,07±15,60. Houve diferença estatística significativa somente 

entre 20% e 40% (p<0,05). Conclusão: O aumento na intensidade (carga) partir dos 20% 

da força máxima causa aumento aproximado de 5% da FC de reserva de indivíduos 

diabéticos, sendo que as diferenças dessas respostas são evidentes a partir de 40%.  
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Introdução: O ambiente de grupo tem total relação com a coesão de grupo. Coesão de 

grupo reflete a tendência de um grupo se entrosar e permanecer unido na busca por 

objetivos e na satisfação das necessidades afetivas de seus membros. Assim, investigar 

o ambiente de grupo é de suma importância para o desempenho. Objetivo: Sendo 

assim, o objetivo do presente estudo foi analisar o nível de ambiente de grupo que as 

crianças apresentam durante suas relações em treinamento e competições de natação. 

Método: Participaram do estudo 22 pessoas (10 meninas e 12 meninos), com idade 

média de 15 anos (±2,5 anos) participantes de uma equipe de Natação, do Estado de São 

Paulo. Os participantes responderam a um questionário, mediante autorização dos 

responsáveis – termo de consentimento, livre e esclarecido (TCLE). O questionário 

adotado foi 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 online, através do Google Formulários. Os 

participantes responderam no final da temporada de 2015, autorizados pelos pais e pelo 

técnico da equipe. Os resultados foram analisados através de estatística descritiva com o 

uso de média, desvio padrão e porcentagem. Resultados: De acordo com a análise 

descritiva, os resultados, para os meninos foram: 29,52% das respostas indicam atração 

individual para o grupo-social, 24,52% atração individual para o grupo-tarefa, 23,36% 

integração no grupo-tarefa e 22,59% integração no grupo social. Concernente as 

meninas, os resultados são: 32,51% das respostas indicam atração individual para o 

grupo-social, 24,95% atração individual para o grupo-tarefa, 23,39% integração no 

grupo-tarefa e 19,15% integração no grupo social. Na análise geral, sem separação por 

sexo, os resultados são: 30,87% das respostas indicam atração individual para o grupo-

social, 24,72% atração individual para o grupo-tarefa, 23,37% integração no grupo-

tarefa e 21,04% integração no grupo social. Conclusão: Os resultados, apesar de 

exploratórios, permitem concluir que existe uma tendência para similaridade de sexo, 

nas respostas. Além disso, os sentimentos individuais dos membros sobre seu 

envolvimento pessoal, a aceitação e a interação social com o grupo são importantes para 

os participantes. 
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O objetivo de um jogo de golfe está em realizar o menor número de tacadas possíveis 

em um determinado percurso. Em geral, a duração de um jogo é de quatro horas com 

inúmeros tipos de tacadas, o que dificulta as formas de análise de desempenho dos 

jogadores (ARONI et al., 2015). Desta forma, o objetivo do estudo foi atualizar o 

protocolo TFAP de análise de desempenho no golfe. Como justificativa, a utilização de 

tal instrumento no campo mostrou algumas limitações práticas durante o último ano. A 

pesquisa se caracterizou como quali-quantitativa. Com relação aos participantes, dez 

jogadores aceitaram realizar o teste, com handicap oficial entre quinze e vinte e cinco 

pontos [M = 21.7; DP = 3.8]. O instrumento, criado pelo autor principal desse estudo 

em 2015, se caracterizava como um protocolo de quatro questões. No novo formato, 

somente as questões 1 e 3 foram mantidas, e uma quinta foi incluída: 1) A tacada de 

saída acertou o fairway? 2) Green regulation (situação específica de jogo)? 3) A menos 

de cento e vinte jardas para a bandeira, o atleta acertou o green? 4) O primeiro putt 

estava a menos de 3 metros? 5) Números de putts dentro e fora dos 3 metros. A resposta 

para todas as questões era “sim” ou “não”, sendo que as questões 3 e 5 apresentam a 

opção quantitativa de jardas jogadas (3) e número de tacadas realizadas (5). A coleta de 

dados foi realizada no dia 26 de maio de 2016, durante uma partida amistosa de golfe. 

Na análise dos dados, o conteúdo foi tabulado e apresentado por meio de valores 

percentuais. Como principais resultados, 63.89% dos participantes acertaram o Fairway 

na tacada de saída, enquanto 33.61% conseguiram o green regulation. Com relação as 

duas primeiras questões, os jogadores que tiveram baixo aproveitamento na tacada de 

saída, também continuaram com médias baixas na segunda tacada, o que reforça a 

dificuldade de se jogar fora dos fairways (ARONI et al., 2015). A menos de 120 jardas 

da bandeira, 44.17% acertaram os greens em uma única tacada, enquanto 14.44% 

conseguiram deixar a bola a menos de 3 metros do buraco. O número de putts dentro e 

fora dos 3 metros apresentou grande variação entre os golfistas. Por fim, o protocolo 

atualizado mostrou melhor potencial na análise de desempenho dos jogadores, com 

nenhum problema relatado. Contudo, indicamos a necessidade de novos estudos em 

golfistas de diferentes habilidades técnicas. 
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Introdução: O goleiro é peça fundamental para o futsal, possuindo a incumbência de 

guarnecer a meta, evitando gols, além de ser importante na criação de jogadas e 

possíveis participações do ataque. O goleiro sofre grande exigência, pois não pode 

falhar, já que seu erro aumenta a probabilidade de sucesso do adversário, estando 

propenso a sofrer maiores influências de estados afetivos como o medo, prejudicando 

seu desempenho, já que o mesmo é responsável pela aparição de várias sensações e 

emoções, regulando as ações esportivas para o êxito ou fracasso no esporte (ROFFÉ, 

1999; 2005; 2006). Entre as influências sofridas pelo medo, podemos citar a 

perturbação da concentração, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, tensão 

muscular e sensação de fadiga (FRISCHNECHT, 1990; DAMÁZIO, 1997). 

Justificativa: O medo é um fator prejudicial ao desempenho do goleiro, todavia, há 

escassez de pesquisas sobre o tema, dificultando a intervenção dos profissionais. Sendo 

assim, esperamos que a partir deste estudo, haja avanço em pesquisas sobre o tema. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho implica em adquirir base de informações sobre 

quais são os principais medos dos goleiros profissionais de futsal. Procedimentos 

Metodológicos: Pesquisa de caráter quali-quantitativo, adotando um questionário online 

como instrumento de coleta de dados, possuindo escala de zero (0) a dez (10) para o 

respondente quantificar o medo que possui de lesionar-se, falhar, decepcionar o 

torcedor/treinador/família/amigo. A amostra foi composta por 6 goleiros profissionais 

de futsal que possuem a modalidade como principal fonte de renumeração. Resultados: 

Constatamos que três goleiros responderam zero para todas as perguntas, indicando 

ausência de qualquer tipo de medo. O goleiro1 relatou medo considerável de contusão 

(7), além de demonstrar mais medo em falhar (8) e maior ainda em decepcionar alguém 

(10). O goleiro2 acredita ter mais medo de falhar (8), seguido de medo moderado de 

contusão (6) e (5) de decepcionar alguém. O goleiro3 relata ausência de medo de lesões, 

4 para medo relacionada a falha e 3 para o medo de decepcionar alguém. Conclusão: A 

pesquisa envolveu um número pequeno de goleiros, não sendo conclusiva, todavia, 

verificamos que metade dos goleiros se sentem totalmente confiantes em relação ao 

medo ou prefere não o demonstrar. Contudo, a outra metade está a mercê de sofrer 

influências geradas pelo medo, podendo causar danos à performance. As principais 

causas do medo aparentam estar mais presentes em prejudicar o time ou decepcionar 

alguém, do que em relação à preservação da integridade física. 

 

 



 
 

176 
 

ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA EM PRATICANTES DE 

ESPORTES ELETRÔNICOS - ESTUDO PRELIMINAR 

Joacks de Paula Lemos Filho, Ivan Wallan Tertuliano, Bruna Feitosa, Mariana Garcia 

Ferreira Silva, Afonso Antonio Machado. 
LEPESPE – UNESP - RIO CLARO 

joackslemos@hotmail.com 

 

 

Introdução: As competições esportivas exigem do ser humano diversas habilidades 

psicológicas, pois o equilíbrio e controle emocional interferem diretamente no 

desempenho do indivíduo. A ansiedade é caracterizada como um dos fatores 

psicológicos mais atuantes no desempenho em competições, principalmente em 

situações pré-competitivas, nas quais, a moderação deste estado emocional está 

diretamente ligada com a concentração e nível de tensão do atleta. Os esportes 

eletrônicos são considerados jogos não convencionais que se encontram em 

crescimento, tanto em sua popularização como na quantidade de praticantes. Este tipo 

de esporte é praticado no meio cibernético, fator que promove uma prática 

desterritorializada com condições competitivas semelhantes aos esportes tradicionais. 

Justificativa: É relevante investigar as habilidades psicológicas e as fontes que 

desencadeiam modificações nos níveis de ansiedade em competições esportivas. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo consiste em analisar a ansiedade-estado 

(competitiva) em jogadores amadores do esporte eletrônico League of Legends. 

Método: Participaram 15 pessoas, praticantes de League Of Legends, com idade média 

de 21,73 (± 1,73) anos. O questionário utilizado foi a versão brasileira do Competitive 

State Anxiety Inventory (CSAI-2). O CSAI-2 engloba 27 itens, distribuídos por 3 sub-

escalas: a) ansiedade somática; b) ansiedade cognitiva; c) autoconfiança. A pontuação 

mínima para cada escala é 9 e a máxima é 36. O questionário foi aplicado via Google 

Formulários. Os participantes responderam ao questionário de 30 minutos à 1 hora 

antes de iniciarem a partida. Os resultados foram analisados através de estatística 

descritiva com o uso de média, desvio padrão.  Resultados: De acordo com a análise 

descritiva, os resultados evidenciam que a ansiedade somática se apresenta baixa 

(15±3,79), representando 25,65% das respostas, seguida da ansiedade cognitiva (19± 

5,79), representando 32,98% das respostas e que a autoconfiança se apresenta superior 

as demais (24±6,58), representando 41,35% das respostas. Conclusão: Os resultados, 

apesar de exploratórios, permitem concluir que existe uma tendência para os 

participantes apresentarem níveis de autoconfiança maiores que os de ansiedade, o que 

pode contribuir para um bom desempenho dos jogadores, pois um alto nível de 

autoconfiança pode ajuda-los a cometer uma quantidade menor de erros e, com isso 

aumentar seus níveis de concentração durante o jogo. 
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Introdução. A motivação parece ser um importante regulador do comportamento 

humano nas mais diversas esferas, podendo levar a um maior ou menor envolvimento e 

interesse com o objeto em questão. Por outro lado, a Teoria da Autodeterminação, uma 

das teorias motivacionais mais estudadas nos últimos tempos, aponta que para um 

indivíduo sentir-se motivado, o mesmo deve ter atendido diferentes necessidades 

psicológicas básicas e fundamentais (autonomia, competência e relação social). 

Justificativa. A baixa participação e envolvimento dos alunos nas aulas de Educação 

Física escolar parece ser um desafio para boa parte dos professores dessa disciplina, o 

que aponta para a necessidade do lançamento de práticas pedagógicas que tenham como 

enfoque não apenas diferentes conteúdos, mas, elementos que de alguma forma 

promovam maior motivação desses indivíduos para com a prática. Objetivo. Nesse 

sentido, o presente estudo investigará se uma prática pedagógica fundamentada no 

cumprimento das necessidades psicológicas básicas e fundamentais nas aulas de 

Educação Física escolar promoverá alunos mais motivados nas aulas. Metodologia. 

Serão investigados cerca de 60 alunos pertencentes a dois oitavos anos de uma mesma 

escola pública da rede estadual paulista, conduzidas por 2 diferentes professores de 

Educação Física escolar. Um desses professores será escolhido por sorteio para 

participar de um encontro semanal, durante 12 semanas, com uma agente-pesquisadora 

a fim de elaborar conteúdos para as aulas com base no cumprimento das necessidades 

psicológicas básicas e fundamentais. O outro professor participará de um grupo 

controle, juntamente com os alunos da outra turma. Porém, todos os alunos responderão 

antes e depois da intervenção a um questionário de motivação intrínseca. Resultados 

esperados. Acredita-se que os alunos que participarem do grupo intervenção, que será 

composto pela turma do professor que se reunirá semanalmente com a agente-

pesquisadora apresentarão maiores níveis de motivação em relação ao grupo controle, 

por terem atendido suas necessidades psicológicas básicas e fundamentais durante as 

aulas. Conclusão. Caso os resultados esperados sejam confirmados, os mesmos 

apontarão para a relevância desse tipo de prática pedagógica como forma de aumentar a 

motivação desses alunos nas aulas de Educação Física escolar, além de indicar a 

importância de cursos de capacitação profissional nesse sentido. 
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É inquestionável que as redes sociais desempenham um importante papel, favorecem o 

reencontro e a aproximação entre pessoas. Porém, as redes sociais mostram a fragilidade 

dos nossos estados emocionais, sucesso e bem estar, onde constantemente buscamos 

apoio e aprovação através de comentários e imagens para elevação da autoestima. Além 

disso, parte das relações estabelecidas neste ambiente são superficiais e instáveis, 

formando-se e rompendo-se com grande rapidez, muitas vezes forjadas por interesses 

momentâneos. Entre os adolescentes, frequentemente as redes sociais são utilizadas 

como espaço virtual terapêutico para compartilhar sentimentos, queixas, dar 

depoimentos e conselhos, buscando minimizar suas ansiedades, frustrações e 

incompreensões. Elas são um espaço onde o adolescente busca acolhimento, 

compreensão, companhia, saciando ideais de relacionamento, autoafirmação, 

identificação e pertença. Várias investigações sugerem que os adolescente utilizam 

primordialmente essa rede social para conhecer os acontecimentos da vida de outros 

jovens e para comunicar-se com amigos e familiares. Em algumas situações, os jovens 

consideram mais fácil partilhar algumas questões online do que presencialmente.  

Considerando o conceito de amizade na rede social, esta muitas vezes funciona como 

uma extensão das amizades da vida real, com uma estreita relação existente entre o 

mundo online e offline dos adolescentes. Outros estudos indicam que as redes sociais 

proporcionam aos adolescentes a oportunidade de apresentarem-se a um grupo de pares 

e assim obter feedback e afirmação. Por outro lado, pesquisadores vêm também 

discutindo que existe uma relação negativa entre o uso de redes sociais e a competência 

para iniciar relações sociais na adolescência, o que pode indicar a influência da rede 

social e da Internet nos desenvolvimentos interpessoais e fulcrais, no estabelecimento de 

relações com os pares e no desenvolvimento da identidade. Compreender como os 

adolescentes direcionam expectativas, sentimentos e frustrações ao lidar com as 

tecnologias e mídias sociais é de grande valia para tirar mais benefícios que malefícios 

na utilização de tais recursos, tanto do ponto de vista de orientação educacional como de 

avaliação psicocomportamental. A presente pesquisa, realizada com cerca de 200 

estudantes entre 14 e 17 anos de escolas de Rio Claro, pretende contribuir para o estudo 

e levantamento entre os adolescentes de como as novas mídias afetam seus 

relacionamentos, seu processo comunicativo e quais os sentimentos e emoções são 

gerados tanto pela possibilidade de acesso imediato quanto pela angústia da falta de 

resposta às tentativas de comunicação virtual, assim como quais comportamentos 

emergem a partir das facilidades e dificuldades encontradas nas comunicações virtuais. 
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Introdução: O futebol é um dos esportes mais praticados no Brasil e no mundo, 

despertando fascínio e admiração, além de envolver questões emocionais que podem ser 

estudadas com o intuito de gerar possibilidades de intervenções para com os envolvidos 

neste contexto. Justificativa: A motivação estabelece relação direta com o desempenho 

esportivo, podendo ser considerada como um processo ativo e que envolve as metas que 

o sujeito tem para com o esporte que pratica, no caso desse estudo, o futebol. Objetivo: 

Analisar os fatores que motivam atletas de futebol a continuarem na prática. Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, onde participaram do presente estudo 16 atletas de 

futebol profissional do sexo masculino na cidade de Natal/RN, com idades entre 19 e 37 

anos e média de 24,63 anos da amostra avaliada. Para a identificação dos principais 

fatores motivacionais envolvidos na prática do futebol, foi utilizada a Escala de Motivos 

para Prática Esportiva – EMPE. Esse instrumento compreende uma escala com valores 

de 0 a 10, orientando as respostas, em que o participante deve atribuir um valor para 

cada uma de suas 33 afirmações. Os valores são classificados em “Nada importante” 

(valor = 0), “Pouco importante” (valores 1, 2 e 3), “Importante” (valores 4, 5 e 6), 

“Muito importante” (valores 7, 8 e 9) e “Totalmente importante” (valor = 10). Estes 

itens, por sua vez, são agrupados posteriormente em sete dimensões motivacionais: 

status, condicionamento físico, liberação de energia, contexto, aperfeiçoamento técnico, 

afiliação e saúde. Como critério de inclusão da amostra, os participantes da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo às normas 

nacionais de ética e pesquisa. Resultados: Neste estudo foram avaliadas as dimensões 

status e contexto a partir de uma análise quali-quantitativa dos dados. Na dimensão 

status, tivemos a média 7,65 (±2,1), a mantendo entre um fator “muito importante”, já a 

dimensão “contexto”, teve média de 6,42 (±1,9), deixando-a no fator “importante” para 

a permanência da prática. Entendemos que essas duas dimensões interferem diretamente 

nas atitudes dos atletas, pois, envolve questões emocionais. O bem-estar proporcionado 

pelo futebol aos seus respectivos praticantes supera as dificuldades que podem 

acontecer. Conclusão: A maioria dos atletas investigados considerou, com algum grau 

de importância, todas as dimensões motivacionais investigadas. Para pesquisas futuras 

sugerem-se estudos com outras amostras, ampliando a coleta, afim de obter novas 

avaliações para aprofundamento no tema. 
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Introdução: A OMS (2015) aponta que cerca de 50% dos adultos e 15% das crianças 

estão acima do peso. Por outro lado a Síndrome Metabólica (SM) considera como 

principal desencadeador a obesidade central somada a dois fatores de riscos, dentre eles: 

dislipidemia, hipertensão e hiperglicemia (ABESO, 2015; NCEP, 2007). A pessoa com 

SM está predisposta a morbimortalidade precoce por meio das doenças cardiovasculares 

e Diabetes Tipo 2. Porém, o entendimento da obesidade a partir da equação do balanço 

energético não tem mostrado resultados significativos para o problema epidêmico 

(FETT et al., 2010), pois a combinação de fatores psicológicos e do estilo de vida 

também geram respostas fisiológicas que contribuem com o surgimento da obesidade 

(PEREIRA; RIBEIRO, 2012). Os estudos de prevalência da SM mostram a necessidade 

de analisar múltiplos fatores, já que não há consenso internacional quanto aos critérios e 

níveis de corte para diagnóstico nas populações pediátricas (CHEN; BERENSON, 

2007). Objetivo: Verificar a associação de variáveis metabólicas, nível de atividade 

física e autoconceito de crianças obesas com risco de SM. Método: Estudo 

epidemiológico de tipo transversal (FLORINDO; HALLAL, 2011) de associação de 

variáveis. Será composto por uma amostra intencional de 100 escolares na faixa etária 

de 9-11 anos de ambos os sexos classificadas por IMC ≥P95 (WHO, 2007) e 

circunferência de cintura ≥P90 (IDF, 2007). Serão excluídos os participantes em 

terapêutica a base de corticoides ou transplantados. A amostra será submetida a exames 

para perfil lipídico, glicemia de 8 horas (IDF, 2007) e aferida a pressão arterial 

(BRASIL, 2011). Para avaliar o autoconceito será aplicado o questionário Self-

Perception Profile for Children (HARTER, 1982), validado para brasileiros por 

Valentini et al. (2010). Para atividade física o International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ, versão curta (MATSUDO, 2001). Para associação das variáveis 

será empregada a correlação de Pearson (r) por meio do pacote estatístico SPSS. 

Resultados Esperados: Por meio do estudo buscaremos verificar a associação entre 

variáveis metabólicas, nível de atividade física e autoconceito, por considerar que o 

nível de atividade física e implicações psicológicas (como um baixo autoconceito) 

possam de alguma forma contribuir para o quadro patológico da SM. Conclusão: 

Considerar e investigar variáveis psicometabólicas no diagnóstico e tratamento da SM 

parece ser um caminho ainda pouco explorado no campo clínico e epidemiológico, o 

que demonstra a relevância desse projeto de pesquisa.  
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Realizado em um clube profissional de futebol do interior paulista, integrantes do Laboratório 

de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte (LEPESPE) buscaram, com o auxílio das 

novas mídias, realizar um projeto que pudesse ir além das quatro linhas. Através da imagem e 

com o auxílio das redes sociais, articulou-se visibilidade do plantel de jogadores para 

reconhecimento destes por si e por seus torcedores. A atividade teve por objetivo gerar maior 

aproximação do público com a identidade dos atletas através de contato direto, gerando assim 

maior reconhecimento de ambas as partes. O método de trabalho desenvolveu-se na perspectiva 

qualitativa, onde a oportunidade de trazer para o campo da visibilidade as identidades antes 

“invisíveis” se deu através da gravação de mensagem. O vídeo, em que os jogadores se 

apresentam e convidam o público a comparecer ao próximo jogo, foi gravado por responsáveis 

pela principal página de fãs do clube no Facebook®. A publicação nas redes sociais feita por 

torcedores possibilitou uma maneira de criar relacionamento próximo entre os organizadores da 

página (torcedores) e os jogadores, o que gerou interesse também nos demais seguidores, bem 

como neste contato próximo, foi possível aos atletas expor as condições físicas e emocionais em 

que estão postos. Como resultados do trabalho, observou-se que o vídeo divulgado na página 

não oficial mais popular entre torcedores tornou-se, em apenas quatro dias, o mais visualizado 

da Fan Page até então (2.334), recebendo o 82% mais “curtidas” (151) do segundo mais 

assistido (83). Ficou entre os três mais “compartilhados”, e todos os “comentários” recebidos 

foram em forma de apoio aos atletas e ao clube. No jogo seguinte ao vídeo, o estádio contou 

com o maior público do ano, superior a quatro vezes (7.021) mais que o jogo anterior em casa 

(1.483). Consideramos que para além do trabalho na mídia alternativa, a presença dos 

pesquisadores permitiu reflexão e um olhar analítico no início de um processo reflexivo, que 

pode gerar melhoria na autoestima do trabalhador. Antes invisível, pode-se, através do contato e 

do vídeo, pensar sua imagem e valorização de seu trabalho, bem como problematizar o contexto 

em que ele acontece. 
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AUTODETERMINAÇÃO E SATISFAÇÃO COM A VIDA: ESTUDO 

EXPLORATÓRIO EM ATLETAS VETERANOS 
Marco Alexandre Batista,  André Aroni, Ruth Jimenez Castuera, Marta Leyton Roman, 

(Susana Lobato Muño. 
1Instituto Politécnico de Castelo Branco/RECI (Portugal) 

2 LEPESPE-UNESP / LDHT - DeVry/Metrocamp (Brasil) 

3,4,5 Universidad de Extremadura – Facultad de Deporte (Spain) 

 

 

Introdução: A Teoria da Autodeterminação enquadra a motivação e assinala a 

importância da satisfação das necessidades psicológicas básicas no aparecimento de 

comportamentos autodeterminados, como o compromisso futuro com a prática 

desportiva ou exercício e que tipo de afetos propomove nos praticantes numa perspetiva 

de satisfação com a vida. Justificativa: Pelo elevado valor formativo do desporto, 

importa portanto, conhecer os efeitos da prática desportiva ao longo da vida. Objetivos: 

i)  caraterizar a motivação e a satisfação das necessidades psicológicas básicas para a 

prática de desporto ii) conhecer o nível de satisfação com a vida iii) perceber que 

variáveis da autodeterminação influem nos níveis de afetos e satisfação com a vida. 

Métodos: Aceitaram participar 684 atletas veteranos, de ambos os sexos (idade: 43.8 ± 

8.6 anos; maioritáriamente com 3 a 5 horas de treino semanal; anos de prática: 19.5 ± 

12.2). Aplicaram-se as versões portuguesas do Basic Psychological Needs Exercise 

Scale (BPNES), o Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ), Satisfaction 

With Life Scale e a Escala de Afetos Positivos e Negativos – PANAS, colhedo-se ainda 

dados sociodemográficos. Utilizou-se o software SPSS (IBM, Statistics 21.0) para o 

processamento de dados, com incidência em estatística descritiva, coeficiente de 

correlação de pearson e regressão linear múltipla. O  nível de significância foi de p 

<0.05. Resultados: A amostra revelou níveis elevados nas necessidades psicológicas 

básicas e de motivação autónoma, assim como valores reduzidos ao nível da motivação 

controlada e de amotivação. Nos indicadores de bem-estar, revelou um nível elevado de 

satisfação com a vida e afetos positivos, e reduzidos afetos negativos. Correlacionadas, 

as necessidades psicológicas básicas revelaram correlações positivas e significativas 

com os níveis de motivação autónoma, satisfação com a vida e afetos positivos. Os 

níveis de satisfação com a vida evidenciaram correlações positivas e significativas com 

os níveis de motivação autónoma e de afetos positivos, assim como correlações 

negativas com a motivação controlada, amotivação e afetos negativos. Na análise de 

regressão, a satisfação com a vida é predita positiva e significativamente pela variável 

de afetos positivos e negativa e significativamente pelos afetos negativos. As variáveis 

da autodeterminação explicam 17% da variância, o que quando associadas aos afetos 

produzidos na prática competitiva explicam 31% da variância. Conclusão: Os resultados 

evidenciaram que os atletas veteramos apresentam uma boa autodeterminação para a 

prática de desporto, estando os seus níveis de bem-estar na satisfação pela vida, 

relacionados com essa mesma autodeterminação, porém bastante dependente dos afetos 

produzidos pela prática desportiva. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO DE 

SERVIDORES PÚBLICOS  
José Pedro S. Pacheco1, Gisele Maria Schwartz 1, Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro1, 

Denis Juliano Gaspar1, Nara Heloísa Rodrigues1 

1 – LEL - Laboratório de Estudos do Lazer /Instituto de Biociências/UNESP - Rio Claro 

josep.pacheco@hotmail.com 
 

Fatores como o excesso de burocracia, a rigidez normativa, conflitos de objetivos, 

pressões, desvalorização do funcionário e gestão nem sempre profissionalizada, são 

aspectos geralmente presentes nos ambiente de trabalho do funcionário público. Esses 

elementos podem acarretar problemas de ordem psíquica, baixa motivação, desinteresse 

e insatisfação no trabalho. Sendo assim, deve ser considerada a adoção de estratégias de 

gestão que propiciem maior consciência corporal, bem-estar físico e psíquico e que 

procurem reduzir os efeitos dos fatores estressantes nestes ambientes de trabalho, bem 

como, avaliações periódicas dos níveis de percepção sobre qualidade de vida e outros 

aspectos, no sentido de redirecionar novas ações. Um dos instrumentos bastante 

utilizados para esta finalidade é o WHOQOL-bref, composto por questões gerais sobre 

qualidade de vida e saúde e pelos Domínios Físico e Psicológico, Relações Sociais e 

Meio Ambiente. O domínio Psicológico avalia a percepção do individuo sobre sua 

condição cognitiva e afetiva e foi tomado em consideração neste estudo qualitativo, que 

teve como objetivo analisar as questões relacionadas ao Domínio Psicológico, nas fases 

anterior e posterior a vivências do âmbito do lazer, entre elas, práticas corporais, 

dinâmicas em grupos, jogos e brincadeiras, analisando se estas vivências contribuíram 

para a melhoria na avaliação do estado de bem-estar psicológico, na percepção dos 

participantes. A amostra intencional foi composta por dez servidores públicos, atuantes 

nos setores administrativos de uma Universidade Pública do Estado de São Paulo. Na 

fase anterior às vivências do âmbito do lazer, nas questões do domínio psicológico, que 

retratam o modo de aproveitar a vida e o sentido da mesma, a capacidade de 

concentração, a aceitação da aparência física e a satisfação consigo mesmo, as 

avaliações demonstram boa ou média satisfação. Na fase posterior às vivências houve 

significativas modificações positivas nas avaliações, e os itens 

extremamente/completamente/ muito satisfeito foram mencionados, sendo que, 

anteriormente as vivências não tinham sido citadas. Em relação à frequência de 

sentimentos negativos, na fase anterior às vivências, as pessoas afirmaram experimentar 

esses sentimentos sempre/frequentemente/algumas vezes. Já na fase posterior às 

vivências, as pessoas experimentaram esses sentimentos apenas algumas 

vezes/frequentemente, porém, não os mantém sempre. Portanto, na comparação entre as 

fases anterior e posterior às vivências, nota-se que houve alterações positivas na 

avaliação de todas as questões pertencentes ao domínio Psicológico, para esta amostra. 

Conclui-se que atividades com possibilidades de propiciar maior consciência corporal, 

construindo experiências positivas, parecem ser importantes para deflagrar a melhoria 

na percepção de bem-estar, devendo ser incentivadas. 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
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A dor lombar crônica (DLC) está entre as disfunções musculoesqueléticas mais prevalentes e 

repercute diretamente nas atividades de vida diária. O movimento de flexão e extensão do 

tronco a partir da posição em pé é frequentemente utilizado, está relacionado com a 

independência e é citado como penoso. A DLC gera alteração no comportamento motor, nos 

mecanismos de recrutamento muscular e na amplitude dos músculos durante atividades 

voluntárias. Devido às alterações conhecidas, acredita-se que indivíduos com DLC irão 

apresentar modificação no recrutamento muscular com a adição de peso. Sendo assim, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar o recrutamento dos músculos locais e globais durante 

a flexão e extensão do tronco com e sem peso. Participaram do estudo 35 mulheres com idade 

entre 30 e 58 anos, sedentárias, sendo que o grupo com dor lombar (GDL) apresentou 20 

voluntárias e o grupo sem dor lombar (GSDL) apresentou 15 voluntárias. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa (parecer nº 1.054.270) e todas as participantes 

assinaram o TCLE. O teste de flexão e extensão do tronco foi realizado com flexão máxima do 

tronco, com os braços relaxados e mãos entrelaçadas. O incremento de peso foi de acordo com o 

aparelho dinamômetro lombar, onde, no primeiro momento, não foi utilizado carga e 

posteriormente adicionado 5% e 10% da carga máxima. A eletromiografia foi feita utilizando o 

eletromiógrafo EMGSystem, com eletrodos de superfície de Ag/AgCl sobre os músculos 

Oblíquo interno (OI), oblíquo externo (OE), glúteo máximo (GM), reto abdominal (RA), 

iliocostal lombar (IC) e multífido (MU) no lado dominante. Para a análise estatística foi 

utilizado teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade e para análise dos dados 

ANOVA medidas repetidas two-way com post-hoc Gabriel. Os resultados mostraram diferenças 

significativas entre a interação grupo (p=0,046 e F=2,505) e a interação carga (p<0,001 e 

F=16,794). Para a interação grupo, o músculo IC, RA e OE apresentaram, respectivamente, 

55%, 52% e 206% de aumento no recrutamento muscular no GDL. A interação carga mostrou 

diferença para o IC (p<0,001, F=63,265), GM (p=0,047,  F=3,193), MU (p<0,01, F= 41,063), 

ou seja, o IC e o MU mostraram que quanto maior o incremento de carga maior a ativação 

muscular (p≤0,001). Desta forma concluímos que o GDL apresentou necessidade de maior 

ativação dos músculos IC, RA e OE. Ademais percebemos que os músculos IC, GM e MU 

apresentaram aumento da ativação muscular com o aumento da carga. 
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AVALIANDO O ESTILO PARENTAL – QUE TIPO DE PAI E MÃE VOCÊ É? 
Marcelo Araujo Oliveira*, Renan dos Santos Figueiredo*, Lucas Faria dos Santos*, 

Santilino de Araujo Souza* 
*Centro Universitário Uniítalo 

E-mail: desejomaior@yahoo.com.br 

 

Introdução: Entender melhor o tratamento emocional dos pais ou mães com os seus 

filhos do ensino fundamental 2 em escolas publicas é muito importante na área 

acadêmica da psicologia do esporte e da educação. Adquirir um conceito teórico básico 

das relações emocionais no âmbito familiar as perturbações serve de fundo para um 

bom entendimento entre pais e filhos. Objetivo: O objetivo é analisar o comportamento 

emocional dos pais, mães ou responsáveis pela criação dos filhos através dessa pesquisa 

com alunos do ensino fundamental 2 de escola pública. Método: Participaram do estudo 

33 pessoas (28 mães, 02 avós, 01 madrasta, 01 irmã e 01 pai).  Os participantes 

responsáveis são mães ou pais ou exercem o papel de ambos na criação e educação de 

crianças de uma escola pública da prefeitura (EMEF Oliveira Viana) do Estado de São 

Paulo  Os participantes responderam a um questionário, entregue em sala de aula. O 

questionário adotado foi - Questionário de Estilo Parental, Gottman (1997). Contendo 

perguntas sobre seus sentimentos relativos à tristeza, ao medo e à raiva, em você e para 

com seus filhos. Para cada item marcaram (V) verdadeiro ou (F) Falso sendo essa a 

resposta que mais condiz com seus sentimentos em caso de duvida escolher a resposta 

que mais o pai ou mãe se identifique, ou seja, a mais plausível. Este questionário é 

composto por 81 itens que avaliam que tipo de preparador emocional você é, 

Simplistas: Que não dão importância aos sentimentos da criança, Desaprovadores: 

Demonstram muitas atitudes de pais simplistas de forma negativa, Laissez-Fire: Deixam 

Fazer sem impor limites ou consequências, Preparadores Emocionais:  Vêem nas 

emoções negativas uma oportunidade de intimidade. Resultados: De acordo com a 

análise descritiva, os resultados apresentados  foram:  Em 120 questionários entregues 

retornaram 27,5% respondidos, que indicaram que 66,6% são Preparadores Emocionais, 

18,2% Desaprovadores, 12,1% Simplistas e 3,1% Laissez Faire. Os dados também 

indicam que houve um interesse maior pelas mães em responder os questionários do que 

em pais ou responsáveis, esses indicaram: Mães 85%, Avós 6%, Madrasta 3%, Pais 3% 

e Irmãs 3% responderam os questionários. Conclusão: Os resultados apontam para um 

maior numero de preparadores emocionais que lidam melhor com as emoções das 

crianças um fator positivo, também teve um número relevante de desaprovadores, 

simplistas um número baixo em relação aos preparadores emocionais e um numero 

muito baixo de preparadores laissez faire,  Outro fator que chamou bastante atenção, as 

mães demonstraram muito mais interesse que os pais,  concluímos que um 

entendimento melhor sobre as emoções podem  contribuir para dados melhores 

futuramente e um interesse maior dos pais com seus filhos com relação aos seus 

estudos.  
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BARREIRAS PERCEBIDAS À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

POR APOSENTADOS RESIDENTES NA CIDADE DE RIO CLARO-

SP 

Pollyanna Natalia Micali 

José Luiz Riani Costa 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita filho”- Instituto de Biociências 

 

Introdução: O Brasil passou por uma transição de industrialização/urbanização muito 

rápido, provocando um impacto na dinâmica populacional, cultural e sanitária do país. 

Neste processo, houve queda da fecundidade e da mortalidade, aumentando a 

expectativa de vida da população. Por outro lado, a inserção de novos processos de 

trabalho determinou mudanças no estilo de vida das pessoas. Esses fatores podem 

refletir de forma significativa no quadro sanitário do país, elevando a prevalência de 

doenças e agravos não transmissíveis. Justificativa: A atividade física (AF) regular é 

considerada como dos fatores modificáveis mais importantes para a promoção da saúde 

e para a prevenção e/ou controle do risco de doenças. Assim, diversos fatores podem ser 

determinantes para facilitar ou dificultar a prática de AF, já que as pessoas tendem a 

diminuir de forma progressiva o nível de atividade física com o passar dos anos. 

Quando esses fatores viabilizam a prática, podem ser chamados de “fatores 

facilitadores”; ao contrário, quando atrapalham, são chamadas “barreiras”. Por isso é 

necessário, inicialmente, conhecer os principais motivos que levam ao desenvolvimento 

de comportamentos sedentários. Objetivo: Verificar quais são as barreiras percebidas à 

prática de AF mais prevalentes por aposentados residentes na cidade de Rio Claro-SP. 

Métodos: Caracteriza-se como um estudo descritivo de base populacional, onde a 

amostragem foi realizada em cinco etapas de acordo com os seguintes procedimentos: 

1- Listagem de todos os setores censitários urbanos da cidade de Rio Claro, catalogados 

no IBGE (n=200); 2- Sorteio dos setores censitários (n=100); 3- Listagem de todos os 

domicílios nos setores sorteados; 4- Sorteio dos domicílios, proporcionalmente à área 

do setor; 5- Inclusão na amostra de todos os participantes do estudo realizado em 2008. 

Para diagnosticar as barreiras que dificultam a prática regular de AF, foi utilizado o 

questionário adaptado por Hirayama. Resultados: De acordo com uma análise 

descritiva a amostra foi composta por 205 aposentados. Das 21 barreiras que compõem 

o questionário, as 4 mais prevalentes foram:  não existem instalações adequadas 

próximas de casa (81,9%); falta de companhia (43,8%); senti que precisa descansar no 

tempo livre (39,2%); desmotivado (39%). A maioria dos aposentados também relataram 

fazer menos AF depois que se aposentaram e a caminhada foi a atividade mais 

praticada. Conclusão: Torna-se importante ressaltar esses aspectos com relação à 

prática regular de AF onde as barreiras podem ser transpostas se os profissionais e 

formuladores de políticas públicas implantarem programas voltados para esta população 

que visem o incentivo desta prática. 

Apoio: Capes 
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O câncer de mama é a segunda doença oncológica mais frequente no mundo e a mais 

comum entre mulheres. O avanço de pesquisas no campo da saúde e o desenvolvimento 

tecnológico têm contribuído para o combate de doenças e para aumento da sobrevida de 

pacientes com câncer. Tendo em vista que demandas físicas e psicológicas apresentam 

relação com redução dos fatores de risco e melhora da qualidade de vida, este estudo 

visou investigar a capacidade funcional de mulheres sobreviventes ao câncer de mama e 

identificar estados de humor, estabelecendo assim seu "perfil" de humor. Participaram 

sete mulheres sobreviventes ao câncer de mama, fora de tratamento quimioterápico e/ou 

obtenção dos dados, foi realizada uma avaliação física composta pelos seguintes testes: 

sentar e alcançar, abdominal com flexão completa do tronco e caminhada de 6 minutos, 

os quais refletem a capacidade de realizar atividades da vida diária. Também foi 

utilizada a escala de humor de Brunel (BRUMS), para identificar o estado de humor 

atual do sujeito, composta por 24 indicadores simples de humor os quais compreendem 

as dimensões raiva, confusão, depressão, fadiga, tensão e vigor. Sobre o perfil de 

humor, foram identificados os 

4,02). De acordo com os resultados, esses valores classificam as participantes dentro de 

um Perfil de Saúde Mental Negativa. Em relação a capacidade funcional, a flexibilidade 

apresentou baixa classificação para seis participantes entre 40-49 anos e 50-59 anos (24 

acima de 60 anos (43,5). A resistência muscular localizada apresentou uma classificação 

ruim pois nenhuma das participantes conseguiu realizar a flexão completa do tronco 

conforme o protocolo. O VO2pico calculado a partir da caminhada de 6 minutos foi de 

2mℓ · kg–1 · min– 1. A análise preliminar é que as participantes 

não apresentam uma aptidão cardiorrespiratória ideal. É necessário proporcionar e 

estimular a participação de mulheres que realizaram o tratamento do câncer de mama 

em programas de exercícios físicos adequados ao seu perfil, uma vez que a prática 

regular de exercício físico é indicada para prevenção da recidiva do câncer e para 

melhora de aspectos psicológicos, sociais e físicos, que podem modificar seu perfil de 

humor atual. 

 

 

Agência de Fomento: Capes 
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CARACTERÍSTICAS DE MEDO NO ESPORTE EM UMA 

MODALIDADE COLETIVA E INDIVIDUAL 
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INTRODUÇÃO Os atletas correm risco de falhar durante a competição ou 

treinamento, e essas falhas podem gerar medos como o de se machucar ou passar 

vergonha. O conceito de medo esta relacionado à insegurança, quanto maior o valor 

negativo subjetivo atribuído, maior é o medo, afetando assim, o desenvolvimento da 

ação da tarefa. OBJETIVO Descrever as características do medo sentido por atletas de 

Voleibol e Taekwondo. MÉTODO Participaram desta pesquisa 10 atletas de um time 

de Voleibol do Alto Tietê e cinco atletas de uma equipe de Taekwondo da região do 

Vale do Paraíba, apresentando idade entre 17 e 26 anos e em fase pré-competitiva no 

ano de 2015. Foram utilizados um questionário sócio demográfico e questionário sobre 

o medo, elaborados pelo pesquisador. RESULTADOS: Quanto ao medo, 53,33% de 

todos os participantes assinalaram que o medo auxilia no seu desempenho. Ao 

questionar se o medo atrapalha o rendimento, obteve-se como resposta 40% sim e 60% 

não, sendo que 60% acreditam que o medo influencia de forma negativa. Os resultados 

quanto as fases da competição, os atletas deveriam pontuar as sensações de medo em 

uma escala de cinco pontos, onde um era classificação de mínimo e cinco máximo de 

intensidade da sensação, 100% dos atletas pontuaram na fase pós-competição sentem 

medo mínimo. No que diz respeito durante a competição no Vôlei e no Taekwondo a 

maioria de 60% respondeu sensação mínima e na fase pré-competitiva 6,66% medo 

máximo, 13,33% aproximadamente máximo, 33,33% intensidade quase mínima, 

46,66% intensidade mínima. Quando questionado se o medo auxilia em no 

desempenho, obteve-se no Taekwondo 40% como sim e Voleibol 60%. Todos os atletas 

do Taekwondo responderam que o medo não atrapalha seu rendimento e no Voleibol 

60% acreditam que atrapalham, mas 80% dos participantes do Taekwondo acreditam 

que o medo pode influenciar de forma positiva seu rendimento e no Voleibol 80% de 

maneira negativa. Sobre a preparação para lidar com o medo, responderam que se 

preparam 50% do Voleibol e 80% do Taekwondo. CONCLUSÃO Conclui-se que o 

medo é uma sensação existente no campo esportivo e que existe uma variabilidade de 

maneira que lhe é enfrentado. Através dos dados nota-se que o momento em que ele se 

mostra mais evidente é na fase de pré-competição, mas que em muitas vezes os atletas 

demonstram dificuldades em identificar ou expor essa sensação.  

 

 

BOLSA DE PIBIC CNPQ (2014/2015) 
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Muitos profissionais de Educação Física, ao término de suas graduações, almejam a 

abertura do seu próprio negócio, seja ele uma academia, seja ele o trabalho autônomo 

como personal trainer. Porém, esses profissionais podem encontrar dificuldades durante 

este processo devido à inexperiência em competências ligadas ao empreendedorismo, 

como por exemplo, a boa elaboração de um plano de negócios e as pesquisas de 

mercados. O desenvolvimento de tais competências são muitas vezes ignoradas pelos 

currículos das escolas e faculdades. Os Processos de Coaching vem ganhando espaço na 

sociedade atual, pois auxiliam os indivíduos que vivenciam estes processos no aumento 

da percepção de si mesmos, no maior conhecimento de suas forças e pontos de 

desenvolvimento, bem como a busca pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. 

Quando voltado aos processos de empreendedorismo, o Coaching pode auxiliar no 

desenvolvimento de competências necessárias para a existência de um negócio 

promissor. Com base nesta perspectiva e com o objetivo de ampliar e discutir os estudos 

em Coaching e desenvolvimento de competências voltadas ao trabalho do profissional 

de Educação Física, o presente estudo, de natureza qualitativa, encontra-se em 

desenvolvimento por meio de pesquisa exploratória. Para tanto, foi utilizada a entrevista 

semiestruturada como instrumento para a coleta de dados, com questões que abordaram 

o grau de conhecimento em competências empreendedoras adquiridas durante o 

processo de Coaching. A amostra intencional foi composta por um grupo de 10 

profissionais recém formados em Educação Física, com intuito de abertura de seu 

próprio negócio, maiores de 18 anos, de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, 

e, com vivência recente em processo de Coaching voltado ao desenvolvimento de 

competências empreendedoras. Os dados serão analisados por meio da Técnica de 

Análise de Conteúdo Temático. Os resultados iniciais apontam maior eficiência de 

gestão da carreira profissional dos envolvidos nos processos de Coaching, bem como 

aumento do número de alunos, seja na academia, seja na atividade de personal trainer. 

Ainda preliminares, os resultados apontam para a eficácia das contribuições do 

Coaching no desenvolvimento de competências empreendedoras nos profissionais de 

Educação Física. Ainda são necessários novos estudos para aprimoramento de aspectos 

ligados aos temas em questão. 
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Atualmente as relações pessoais estão próximas com a utilização da internet, que 

possibilita a comunicação entre pessoas, mesmo tendo como característica a construção 

de várias personalidades e um anonimato momentâneo neste meio. Para Le Breton 

(2006) os corpos expostos em meio a sociedade, -entendemos como sociedade o meio 

virtual também-, são vitrines, no qual seus desejos são transformados em inscrições ou 

adornos a este corpo, sem muitas das vezes, medir esforços para que sua personalidade 

transborde para a parte externa. Esse estudo é importante pela abrangência que a 

internet possui atualmente. Muitas pessoas acabam utilizando-a como uma fuga ao 

contato social, ou até mesmo, uma reintegração a este meio, pensando em pessoas com 

modificações corporais. Assim, torna-se importante entendermos como isso acontece e 

o que as pessoas acham disso. O objetivo deste estudo é entender qual a visão dos 

universitários perante as body modifications, e, se o ambiente virtual auxilia na 

socialização destes corpos. Foi aplicado um questionário possuindo quatro perguntas 

abertas, através da internet, pelo Google Forms, enviado para 20 pessoas que estavam 

online no momento da coleta, pelo Facebook. Não nos preocupamos com a idade, sexo, 

sendo assim, escolhemos aleatoriamente. Ressaltando que todos os participantes que 

responderam ao questionário, são universitários. Após o envio do questionário, tivemos 

15 respostas. No primeiro questionamento, pedimos que citassem qual tipo de body 

modification possuía. Dos 15 participantes, somente 3 possuíam algum tipo (tatoo, 

piercing e outros). No segundo questionamento, queríamos saber qual a sua visão sobre 

as pessoas modificadas. Nenhum dos participantes tinham algum tipo de preconceito. 

No terceiro questionamento, queríamos saber se o ambiente virtual auxiliaria na 

socialização das pessoas modificadas, teoricamente, excluída socialmente. Todas as 

respostas foram positivas, no sentido que entendem que o meio virtual auxiliaria neste 

processo. No último questionamento, perguntamos se mesmo os corpos estando no meio 

virtual, os modificados estão isentos de “rótulos” sociais ou comparações com padrões 

midiáticos. Três apontaram que SIM, estão livres de “rótulos”, e, doze apontaram que 

NÃO, mesmo estando neste meio nenhum está livre de “rótulos” ou comparações com 

padrões impostos pela mídia. Diante do expresso concluímos que os universitários não 

possuem nenhum tipo de preconceito ou repulsa por pessoas com modificações, pois 

vimos que alguns dos participantes possuíam modificações em seus corpos. Por fim, 

entendemos que, o meio virtual auxilia as pessoas com algum tipo de modificação, mas 

não a isenta de fazer parte da sociedade e seus olhos. 
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O professor de Educação Física tem o seu corpo e o dos outros, como elemento 

fundamental de sua prática profissional que, por vezes, estabelecem diversas relações, 

desde as fisiológicas e morfológicas, até as sociais e psicológicas. Ao mesmo tempo, a 

modernidade vem oferecendo outras concepções de corpo, as quais dão margem à 

possibilidade deste ser cada vez mais modificado, seja pelos exercícios físicos, pela 

utilização de acessórios, realização de cirurgias, tatuagens, ou outros. Essa fluidez da 

constituição física, tanto produz novos sentidos nas relações sociais, quanto desafiam a 

habilidade de compreensão de suas significações. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

verificar se os profissionais de Educação Física percebem a relação existente entre os 

corpos modificados por exercícios físicos e pelas técnicas conhecidas como body 

modification. Para isso foi elaborado pelos próprios pesquisadores, um questionário 

composto por duas questões a serem respondidas após a visualização de quatro 

imagens: duas de corpos modificados pelo exercício físico, e outras duas de corpos 

tatuados, com piercings e alargadores. Participaram do estudo 17 indivíduos (9 homens 

e 8 mulheres), com média de 33,1 anos de idade, formados e em exercício da profissão 

de Educação Física nos diversos campos de atuação. A análise dos dados se deu por 

meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que quando 

interrogados sobre o estilo de corpo que eles mais se identificam, 88,2% responderam 

aos corpos modificados pelo exercício físico, ou seja, com músculos definidos e fortes. 

A explicação dada pelos entrevistados a este posicionamento é pautada na aproximação 

desse padrão de corpo com a profissão, assim como de sua ligação com a saúde, 

remetendo a ideia de que os corpos fora desse padrão não são saudáveis. Aqueles que se 

identificam com os corpos modificados por técnicas de “body modification” (11,8%) 

justificam-se pela questão da autonomia e da liberdade de escolha frente a padrões 

estabelecidos pela sociedade. Quando questionados sobre as semelhanças entre as 

imagens corporais apresentadas, apenas 17,6% dos indivíduos apontaram que em ambos 

os casos os corpos sofreram modificações, sejam elas para alcançar determinado padrão 

imposto pela mídia e/ou para romper com eles. Assim, verifica-se que os profissionais 

de Educação Física participantes não possuem um entendimento aprofundado das atuais 

relações estabelecidas entre os corpos e as diversas modificações corporais existentes, 

manifestando, ainda, posturas pautadas em padrões estéticos e conceituais pré-

estabelecidos. 
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Na formação do atleta de futebol nas categorias de base advoga-se a importância da 

habilidade de comunicação na ação ou leitura do jogo. A literatura preconiza que a 

execução dos repertórios correspondentes com os conceitos que orientam a atuação do 

atleta seja exercida por tal habilidade. Fundamentado no modelo analítico-

comportamental, admite-se que parcela de tais repertórios depende do estabelecimento 

do controle instrucional, ou seja, da adesão dos repertórios desejados a conjuntos de 

regras que especificam e descrevem as relações de dependência entre tais desempenhos 

e os eventos antecedentes e subsequentes à emissão dos mesmos. Este estudo objetivou 

caracterizar aspectos metodológicos nas palestras de apoio didático ministradas pela 

comissão técnica que poderiam favorecer o desenvolvimento do controle instrucional 

por atletas de futebol da base. Participaram a comissão técnica (treinador e analista de 

desempenho) e 26 jogadores de uma equipe Sub 17 durante uma competição estadual. 

Foram obtidos registros em áudio de seis palestras consecutivas e semanais ministradas 

pela comissão técnica. Nas palestras houve exibição coletiva de vídeos de jogos de 

equipes profissionais, de equipes adversárias e da própria equipe. As instruções sobre os 

repertórios esperados dos atletas foram categorizadas em: 1) exposição, em vídeo de 

jogos, dos conceitos discutidos e dos desempenhos treinados em campo (triangulações, 

passes nas entrelinhas, perde-pressiona, amplitude, mobilidade, plataformas, 

verticalização, temporização, gangorra); 2) indicação e descrição de propriedades dos 

repertórios diante dos vídeos e das condições nas quais os mesmos foram emitidos; 3) 

explicitação das condições de treino adotadas para manifestação dos desempenhos e das 

condições de jogo nas quais tais repertórios ocorreram e daquelas nas quais foram 

omitidos; 4) indagações sobre as definições dos conceitos; 5) solicitação da 

identificação das condições adequadas para emissão dos desempenhos treinados; 6) 

indicação dos posicionamentos esperados; 7) reconhecimento e descrição de 

características de desempenho; 8) representação de plataformas; 9) proposição de 

alternativas de jogo. Os relatos orais dos atletas foram transcritos e cotejados 

coletivamente, em termos de conteúdo, no contexto das interações discursivas com a 

comissão técnica durante as palestras. Diante das palestras, os relatos orais dos atletas 

evidenciaram visibilidade e descrição dos repertórios especificados pelas instruções, 

sendo tais características consistentes com as avaliações positivas dos desempenhos dos 

atletas efetuadas pela comissão técnica. Investigações adicionais mapearão condições 

metodológicas necessárias para que desempenhos que se mostraram sob controle 

instrucional nas palestras sejam emitidos em situações de treino e de jogo mediados pela 

habilidade de leitura de jogo dos atletas. 
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Introdução: Corner é a denominação do indivíduo ou grupo que acompanha o lutador antes, 

durante e após o combate, sendo encarregado de lhe transmitir orientações, agindo como um 

guia de um labirinto caso o atleta não enxergue uma saída (QUINTANILHA, 2007). 

Normalmente se trata de uma pessoa experiente com bastante visão de luta, além de ser 

conhecedor de técnicas motivacionais que estimulem o atleta a competir. O corner deve atuar 

principalmente durante as pausas, fracionando um quarto do tempo para transmitir orientações 

de valorização fisiológica, metade do tempo para orientações técnicas e o quarto final para 

conteúdos motivacionais (LANE, 2006). Ademais, seu trabalho em cooperação com o atleta é 

crucial para o sucesso, especialmente quando se considera que sua atuação seja coordenada com 

as estratégias do atleta (ROONEY, 2004). Justificativa: Não há um consenso sobre como o 

corner deve atuar frente às especificidades do atleta, sugerindo possibilidade de diferentes perfis 

de atletas que são melhor atendidos conforme o corner seleciona quais orientações devem 

priorizar. Objetivos: Investigar e questionar a atuação do corner diante da priorização das 

orientações empregadas, considerando as expectativas e preferências dos atletas investigados. 

Procedimentos Metodológicos: Pesquisa de caráter qualitativo envolvendo a aplicação de um 

questionário online (10 perguntas fechadas), com respostas de prioridade sugerida pela 

frequência (sempre, eventualmente, nunca) de diferentes métodos de atuação do corner. A 

amostragem foi composta por 6 atletas de Jiu-Jitsu e 4 atletas de Sanda. Resultados: 70% 

considera que a prioridade do corner é sempre orientar mais durante a luta do que nas pausas, 

20% considera mais importante sempre receber orientações de valorização fisiológica (70% 

eventualmente), 30% valoriza mais orientações motivacionais (40% eventualmente), 90% 

prioriza receber conselhos técnicos-táticos e 60% prefere receber informações sobre o 

andamento da luta. 60% considera que o técnico nunca deve omitir informações para não 

estressar o atleta. 70% pensa que eventualmente o técnico pode usar de orientações de duplo 

sentido que tenham efeito negativo sobre o oponente. 30% acha que o corner pode alterar 

livremente as estratégias predefinidas do atleta. 80% acredita que o técnico deve sempre tentar 

passar o máximo de informações. 60% prefere ter mais de um corner na equipe. Conclusão: 

Dada à variabilidade de respostas, seria interessante correlacioná-las para criar um perfil de 

atleta que seja melhor beneficiado por um dado estilo de atuação do corner. Deste modo, tanto 

corner como atleta saberão como trabalhar no melhor de suas potencialidades rumo à vitória. 
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(Introdução) O Drive for Muscularity refere-se à insatisfação e preocupação com a 

constituição muscular e aos consequentes comportamentos adotados para aumentar a 

musculatura. Refere-se ainda à necessidade de atender ao padrão de atratividade física 

masculina, na qual o sujeito mesomórfico, ou seja, mais musculoso e com menor 

percentual de gordura é tido como atraente. Por outro lado, o nível de importância dada 

à musculatura e os comportamentos para alcançá-la devem ser alvo de atenção na saúde 

pública, uma vez que níveis mais altos de Drive for Muscularity podem ser associados 

com baixa autoestima, maior incidência de humor depressivo, maior ansiedade físico-

social, afeto negativo, uso de esteróides anabolizantes e dependência de exercícios 

físicos. (Justificativa) Face a este cenário e como são recentes os estudos da imagem 

corporal do homem, este trabalho apresenta grande relevância acadêmica e social. 

(Objetivo) O presente estudo teve como objetivo verificar os níveis de Drive for 

Muscularity em participantes de grupos de culto ao corpo na rede social FacebookTM. 

(Métodos) A amostra foi composta por 42 indivíduos do sexo masculino, com idade 

entre 18 a 35 anos (26,8±1,22). Foram utilizados os questionários Drive for Muscularity 

Scale – DMS validado especificamente para avaliar atitudes e comportamentos 

relacionados ao Drive for Muscularity e o Muscle Appearance Satisfaction Scale – 

MASS que se destina a investigar o nível de satisfação com a aparência muscular. Foi 

utilizado como plataforma de coleta de dados o Google Drive™. (Resultados) Após 

análise, observou-se os seguintes níveis nos dois fatores que compõem o instrumento 

DMS: Comportamentos de investimento na musculatura 3,2±1,2 e Comportamentos 

para ficar mais forte 3,0±1,0. Já o MASS possui 4 (quatro) fatores e encontramos: 

Dependência de malhar 2,2±0,7; Checagem 1,7±0,7; Satisfação 3,3±1,0 e Uso de 

substância 1,8±0,8. (Conclusões) É importante mencionar que os instrumentos 

utilizados não fazem diagnósticos, porém os resultados parecem demonstrar indícios de 

insatisfação e busca pela musculatura, o que sugere a necessidade de desenvolvimento 

de programas de intervenção e maior conscientização dos profissionais que lidam com 

este público.    

 

 

 

 



 
 

195 
 

EFEITO AGUDO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CAFEÍNA NO 

TREINAMENTO DE FORÇA 
Dagnou Pessoa de Moura, Eduardo Lavor, Luiz Augusto Ribeiro da Silva 

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium 

dagnou@hotmail.com 

 

 

A cafeína é uma substância que penetra em todas as células do organismo, 

principalmente as que fazem parte do sistema nervoso central e ao tecido muscular; é 

difícil separar os efeitos centrais e periféricos. Ela estimula o sistema nervoso central, 

neurônios, músculos cardíacos, liberação de adrenalina, secreção de ácido gástrico, 

diurese, relaxamento dos músculos lisos, lipólise dos triglicerídeos do tecido adiposo, 

resultando na alta elevação dos níveis séricos de ácidos graxos livres e a redução 

oxidante dos carboidratos. A cafeína é bastante utilizada em eventos de endurance, por 

ser capaz de diminuir a fadiga. Os atletas em provas de velocidade e de potência 

administram cafeína por acreditarem que a substância pode aprimorar o tempo de reação 

e o rendimento máximo de potência. Pouco se conhece sobre o efeito da cafeína no 

treinamento de força. O objetivo deste trabalho foi verificar a influencia da 

suplementação de 5 mg/kg de cafeína 30 minutos antes do treinamento de força para os 

grupos musculares peitoral e tríceps (supino reto, supino inclinado, cross over, tríceps 

testa, tríceps corda e tríceps pulley). Para tal, foi selecionado 7 indivíduos com idade de 

24,14 ± 2,67 anos, 1,75 ± 0,05 metros de altura, 20,62 ± 5,10% de gordura corporal e 

IMC de 24,96 ± 1,71 kg/m2.  O grupo realizou sessões de treinamento de força a 70% de 

1 RM, os exercícios foram realizados até a exaustão ou até comprometer a qualidade da 

execução. O estudo foi duplo cego, ou seja, os participantes realizaram o treinamento 

sem uso de cafeína (SC), com placebo (PC) e consumindo 5mg/kg 30 minutos antes da 

atividade CC).  O repouso entre uma serie e outra foi de 1 minuto, já a mudança de um 

exercício para o outro de 2 minutos de descanso, a fórmula utilizada foi volume total = 

séries x repetições x peso (kg). As repetições em toda a sessão de treinamento foram 

150,86 ± 16,19 (SC), 150,14 ± 26,40 (PC) e 157,14 ± 25,40 (CC). O volume em quilos 

foi 20028 ± 2950,78 (SC), 20808 ± 484,26 (PC) e 21402 ± 4925,69 (CC). Não houve 

diferença estatística entre os resultados alcançados nas sessões de treinamento. Conclui-

se neste estudo que o uso de cafeína não melhora o desempenho no treinamento de 

força. 
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Introdução: Estudos mostram que há uma forte relação entre erros de ativação muscular 

com o surgimento da dor lombar de origem inespecífica. Os exercícios de estabilização 

segmentar lombo-pélvica, entre eles os exercícios do método Pilates, são apontados 

como tratamento ideal para reabilitação e prevenção dessa disfunção. Justificativa: é 

importante determinar se uma sessão do método Pilates é capaz de modificar o padrão 

de recrutamento dos músculos estabilizadores do tronco. Além disso, identificar se 

indivíduos com dor lombar apresentam respostas agudas diferentes dos indivíduos sem 

dor. Objetivos: O objetivo do presente estudo foi identificar o efeito agudo do 

treinamento com exercícios do método Pilates na ativação dos músculos do tronco em 

jovens e adultos com e sem dor lombar inespecífica. Métodos: Participaram do estudo 

38 indivíduos de ambos os gêneros, na faixa etária de 18 a 45 anos, que foram 

separados em quatro grupos: grupo sem dor lombar jovem (GSLj, n=9); grupo sem dor 

lombar adulto (GSLa, n=10); grupo com dor lombar jovem (GDLj, n=9); grupo com dor 

lombar adulto (GDLa, n=10). O procedimento de coleta de dados foi realizado em dois 

dias consecutivos, separados por um intervalo de 24 a 36 horas. No primeiro dia foram 

obtidos os dados pessoais, as medidas antropométricas e realizada a familiarização com 

os exercícios do método Pilates. No segundo dia foram feitos a contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM), o teste de Biering-Sorensen, o protocolo de exercícios, e 

após repouso de 10 minutos, foi realizado o teste de Biering-Sorensen. Os sinais 

eletromiográficos dos músculos oblíquo interno, multífidos, iliocostal lombar e reto 

abdominal foram obtidos no teste de Biering-Sorensen. Resultados: O principal achado 

do estudo foi que nos grupos com dor lombar (GDLj e GDLa) houve maior ativação dos 

músculos extensores do tronco em relação aos grupos sem dor lombar, durante a 

realização do teste de Biering-Sorensen. Além disso, no GDLj houve maior ativação 

dos músculos MU e IL após o treinamento com exercícios do método Pilates. 

Conclusão: Uma sessão de exercícios do método Pilates acarreta em efeitos agudos tais 

como a maior ativação dos músculos extensores do tronco no GDL de indivíduos 

jovens. Além disso, indivíduos com dor lombar apresentaram maior ativação dos 

músculos extensores do tronco que indivíduos saudáveis no teste de Biering-Sorensen. 
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O treinamento de força tem papel fundamental nos programas de atividade física e tem 

sido recomendado por várias organizações de saúde importantes no intuito de melhorar 

a saúde geral e condicionamento físico. O aquecimento é a primeira parte da atividade 

física, é caracterizado como qualquer mecanismo com objetivo de preparação para a 

atividade, seja para o treinamento ou para competição, cuja intenção é a obtenção do 

estado ideal físico e psíquico bem como preparação cinética e coordenativa na 

prevenção de lesões. O objetivo de presente trabalho foi verificar a influência de 

diferentes formas de aquecimento no desempenho no teste de 10 repetições máximas 

(RM) nos aparelhos supino horizontal (SH) e leg press (LP). Os protocolos de 

aquecimentos adotados foram aquecimento no aparelho (AA), com 10 repetições a 50% 

da carga prevista para a primeira tentativa; aquecimento aeróbio (AE), 10 minutos na 

esteira entre 60 e 80% da frequência cardíaca de reserva; e aquecimento na forma de 

alongamento (AL), que foram 8 movimentos por 30 segundos que compõem o Flexi 

Teste adaptado até o limite subjetivo da dor. A análise dos mesmos foi realizada através 

da analise de variância de um caminho (ANOVA one way), para identificação das 

diferenças, foi utilizado o teste de post hoc de Tukey para identificar quais dos grupos 

diferem. Para tanto, foram selecionadas 7 voluntárias do sexo feminino, com idade de 

21,33 ± 4,18 anos, 67,17 ± 17,22 kg, 164,33 ± 3,74 cm de altura, 25,25 ± 7,26% de 

gordura corporal e IMC de 25,17 ± 5,96 kg/m2. As participantes do estudo realizaram de 

forma aleatória o teste de 10 RM nos aparelhos SH e LP em dias diferentes, com 

intervalo entre os dias de testes de 72 horas, o intervalo entre as tentativas foi de 5 

minutos, no máximo 3 tentativas na mesma sessão. Os resultados obtidos no supino reto 

foram 35,89 ± 6,69 (AA), 35,49 ± 6,73 (AE) e 35,36 ± 7,64 (AL) kg. No leg press as 

cargas alcançadas no teste de 10RM foram 188,57 ± 45,16 (AA), 184,29 ± 55,10 (AE) e 

180,86 ± 49,03 (AL) kg. Não houve diferenças estatisticamente significantes nas cargas 

alcançadas no teste de 10RM no supino ou no leg press. Conclui-se no presente trabalho 

que a forma de aquecimento (específico, aeróbio ou alongamento) adotada para o 

treinamento de força não altera o desempenho no teste de 10RM. 
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Introdução: Durante o exercício físico, os ramos simpático e parassimpático, através de 

mecanismos centrais e periféricos, interagem entre si causando ajustes nas respostas da 

frequência cardíaca (FC) de acordo com a carga, os quais podem estar alterados na 

presença diabetes Mellitus. Esses ajustes precisam ser melhores esclarecidos, já que faz 

parte das atividades de vida diária e podem desencadear sintomas relacionados ao mau 

funcionamento desse sistema. Objetivo: Investigar os ajustes parassimpáticos da FC de 

indivíduos diabéticos durante o exercício físico resistido dinâmico (ERD) em diferentes 

intensidades. Metodologia: CEP: 1106/2014. Cinco mulheres e dois homens, diabéticos 

do tipo 2 (DM - 2), com medicação otimizada, foram submetidos a 20 repetições de 

extensão bilateral dos joelhos na postura sentada (3s para cada movimento completo = 1 

minuto), em 3 intensidades: 20% (E20%), 30% (E30%) e 40% (E40%) da força máxima 

com intervalo de 4 minutos entre os testes. Os intervalos R-R (iRR, em milissegundos - 

ms) foram registrados durante um minuto de repouso e durante o exercício, utilizando-

se um monitor cardíaco (Polar RS800). Foram calculados a FC (batimentos por minuto) 

e os índices de variabilidade da frequência cardíaca representativos da modulação 

parassimpática, RMSSD (ms) e SD1 (ms)dos 30 segundos finais do repouso e do 

exercício e a variação percentual exercício-repouso (Δ%). Para comparar as respectivas 

variáveis nas intensidades 20, 30 e 40% foram aplicados os testes de Anova ou 

Friedman (SPSS®), de acordo com pressuposto de normalidade. O nível de significância 

considerado foi de 5%. Resultados: idade = 63,6±5,9 anos. Dados de repouso pré teste 

20%, 30% e 40% respectivamente: FC (bpm) = 73,23±12,62; 72,46±10,99; 

71,25±12,58; RMSSD (ms) = 14,91±6,83; 16,76±9,76; 14,39±7,17. SD1 (ms) = 

10,71±4,92; 12,13±7,19; 10,46±5,32. Variação percentual dos dados obtidos nas 

intensidades 20%, 30% e 40%, respectivamente: Δ%FC = 17,4±40,5; 22,90±12,53; 

28,79±16,86. Δ%RMSSD = -16,37±17,70; -19,31±19,91; -1,15±51,64. Δ%SD1 = -

16,20±17,83; -19,63±20,12; -0,25±51,33. Houve uma diferença significativamente 

estatística somente para FC entre 20% e 40% (P < 0,004). Conclusão: Maiores 

intensidades de exercício resistido de extensão dinâmica de joelho causa aumento da FC 

de diabéticos do tipo 2, porém a diminuição da modulação parassimpática, em relação 

ao repouso, é similar nas três intensidades estudadas. 
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O envelhecimento faz com que tenha déficit de recrutamento e disparo das unidades 

motoras que leva a perda força, flexibilidade e resistência muscular, a qual esta ultima 

somada a presença de dor gera a diminuição de qualidade de vida, alem de causar menor 

velocidade de marcha. O exercício físico tem benefícios sobre estes aspectos, e uma 

modalidade de exercício é o método Pilates. O objetivo foi analisar a influência do MP 

na atividade eletromiográfica dos músculos abdominais em idosos com DL. O presente 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia e 

Ciências (Protocolo de no 1.054.272). Participaram da pesquisa 28 idosas com DL, que 

foram divididas em dois grupos, o grupo Pilates (GP) foi formado por 14 voluntárias e o 

grupo controle (GC) por 14. O grupo GP realizou 16 sessões de exercícios do MP 

durante 8 semanas. O grupo GC participou de 4 palestras abordando temas sobre 

envelhecimento, durante 8 semanas. A avaliação foi composta pela análise da ativação 

dos músculos Oblíquo interno (OI) e Reto abdominal (RA) do lado dominante, durante 

os 10 primeiros ciclos na velocidade de preferência (VP) e na velocidade máxima (VM) 

de caminhada. Os dados foram registrados através do eletromiografo Modelo EMG830c 

(EMGsystem®). A análise dos sinais EMG foram realizados utilizando rotinas 

específicas no software Matlab®, os valores de Envelope Linear dos músculos foram 

normalizados pelo pico. Para análise estatística foi utilizado o teste Shapiro-Wilk e 

Análise de variância com medidas repetidas two-way (Grupo e Avaliação) com pos-hoc 

Bonferroni. Foi considerando significativo p<0,05. Os resultados do músculo OI 

apresentou positivo para a interação AvaliaçãoXGrupo (p=0,022 e F=4,464), e para o 

músculo RA foi significativo para as interações Avaliação (p=0,037 e F=3,764) e 

AvaliaçãoXGrupo (p=0,004 e F=7,137). Os resultados do músculo OI mostraram que na 

avaliação inicial  o grupo GC tem maior ativação que o grupo GP nas velocidades VP 

(p=0,028) e VM (p=0,023), em 14% e 31,5% respectivamente. O músculo RA no grupo 

GC foi diferente entre a avaliação (0,70±0,11) e reavaliação (0,61±0,19) para a 

velocidade de VP (p=0,010), o mesmo ocorreu para o músculo OI nas VP (p=0,041) e 

VM (p=0,024). Podemos concluir que o músculo OI apresentou melhora em sua 

ativação muscular durante as velocidades VP e VM no grupo GP, pois após o 

treinamento os resultados estavam semelhantes entre os grupos.  
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Introdução: Localização corporal é um termo subjetivo e perceptual; o corpo humano 

reage de acordo com o ambiente externo em que se encontra, porém, estar presente não 

é nada mais do que se perceber presente, sendo a realidade uma simples percepção 

subjetiva dos nossos sentidos, ou seja, sinais sensoriais recriam no cérebro humano o 

ambiente que nos cerca. Objetivo: manipular variáveis psicofísiológicas de indivíduos 

fisicamente ativos usando um ambiente imersivo, com projeções perceptuais de 

modelos de exercício em intensidades moderadas e severas, durante exercício 

submáximo em clicossimulador. Métodos: 20 jovens adultos (77,8 ± 12,0 kg; 175,9 ± 

8,69 cm; 25,8 ± 3,8 anos) foram submetidos a 3 condições experimentais de forma 

aleatória; alta temperatura em rampa inclinada (PRD; percepção de realidade 

desfavorável); temperatura amena em rampa declinada (PRF; percepção de realidade 

facilitadora); e rampa reta em temperatura normal (PRN; percepção de realidade 

normal). Na condição PRD, os sujeitos realizaram o teste assistindo a um vídeo em 

primeira pessoa, onde um ciclista pedala em uma pista íngreme e temperatura elevada, e 

o mesmo expressa muito sofrimento através de pedaladas pesadas e respiração ofegante. 

Na condição PRF, o ciclista do vídeo realiza uma decida prazerosa com temperatura 

agradável, onde evidentemente a brisa batendo no rosto suaviza o calor da pedalada e 

gera uma sensação de prazer, nesta condição o indivíduo do vídeo expressa sentimentos 

positivos como alegria e felicidade. Já na condição PRN o ciclista pedala em pista plana 

com temperaturas normais e estáveis e com expressões corporais neutras. Durante todas 

as condições os indivíduos tiveram sua frequência cardíaca monitorada através de um 

monitor de frequência cardíaca, além disso a percepção subjetiva de esforço (PSE) foi 

avaliada a cada 3 minutos, durante todas as condições. Resultados: Foi observada uma 

diminuição na atividade parassimpática, expressa pelo marcador de baixa frequência 

(LF) da variabilidade da frequência cardíaca, nos 10 minutos finais, quando comparada 

a condição PRF e PRD (p = 0,048),  PRF e PRN (p = 0,011). Além de um aumento 

significativo nos valores de PSE quando comparadas as condições PRD e PRF no 

minuto 5.5 (p = 0,000), e no minuto 8 (p = 0,000). As demais variáveis como FS e FAS 

não apresentaram diferença significativa. Conclusão: concluímos que a estimulação 

audiovisual pode interferir diretamente nas respostas afetivas e de desempenho dos 

indivíduos em tarefas motoras. 

 

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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Introdução: A doença de Parkinson é caracterizada pelo acometimento dos núcleos da 

base promovido pela diminuição da dopamina na via nigroestriatal sendo classificada 

como crônica e degenerativa. A progressão da doença acarreta em déficits na marcha, 

força muscular e equilíbrio, além da presença de sintomas como tremor de repouso, 

rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. A reabilitação virtual é utilizada como 

tratamento conservador desses déficits por atuar no aumento do nível de dopamina 

resultando na melhora de aspetos motores, cognitivos e psicoafetivos. Justificativa: 

Diversas linhas de pesquisa mostram associações entre o uso de tecnologias e a 

reabilitação minimizando e retardando a evolução da doença e estimulando a 

persistência no tratamento. Objetivo: Analisar os efeitos da reabilitação por meio dos 

jogos interativos virtuais, na força de preensão palmar, na força dos membros inferiores, 

no equilibrio e na velocidade da marcha  de individuos com a doença de Parkinson. 

Métodos: Consistiu na coleta de dados de 11 sujeitos, de ambos os sexos, com 

diagnóstico médico de doença de Parkinson classificados entre os estágios 1 e 3 da 

escala de estadiamento de Hoenh-Yahr, cujo os indivíduos possuíam marcha 

independente. A avaliação inicial foi composta pela coleta de dados pessoais, aplicação 

do Mini exame de Estado Mental e avaliação da força de preensão manual pelo 

dinamômetro CROWN, velocidade da marcha pelo Teste de caminhada de 10 metros, 

força de membros inferiores pelo Teste de sentar e levantar e de equilíbrio estático e 

dinâmico pelo apoio unipodal e pelo Teste de equilíbrio de agilidade. Em seguida, os 

voluntários foram submetidos a 10 sessões de intervenção, duas vezes por semana, com 

Xbox 360 Kinect® com duração de 50 minutos de intervenção sendo os 5 minutos 

iniciais e finais utilizados para aferir os sinais vitais. Para a análise estatística foi 

aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, posteriormente como os dados não 

foram considerados normais foi aplicado o teste de Wilcoxon e as diferenças entre os 

valores obtidos antes e depois do tratamento foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p<0,05. Resultado: A comparação entre os momentos iniciais e 

finais mostraram diferença significativa nos parâmetros velocidade da marcha (p= 

0,04), força de membro inferior (p= 0,005), força de preensão manual com a mão 

dominante e não dominante (p= 0,003) e equilíbrio estático (p=0,007) e dinâmico (p= 

0,003). Conclusão: O presente estudo com o protocolo de tratamento com Xbox 360 

Kinect® foi efetivo na reabilitação de indivíduos com doença de Parkinson. 
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No contexto atual, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) mostram-se 

fortemente envolvidas no cotidiano, possibilitando um novo campo de comunicação 

devido a sua grande abrangência (TORRES et al., 2016). Este cenário implica 

transformações em diversas áreas, entre elas a Educação, com maneiras diferenciadas 

no processo de ensino-aprendizagem (DINIZ; DARIDO, 2014; MARTINS, 2011). 

Assim, o uso das TIC apresenta-se como uma alternativa para favorecer, inclusive, a 

formação docente (DINIZ; DARIDO, 2015). Dessa forma o objetivo da presente 

pesquisa foi analisar a eficiência da elaboração de vídeo aulas como estratégia de 

aprendizagem no ensino de elementos gímnicos para estudantes de Educação Física. 

Para tal utilizou-se de um questionário estruturado com perguntas abertas, fechadas e 

escala tipo Likert, pertinentes aos objetivos da pesquisa. Para a análise dos dados foi 

utilizado a estatística descritiva (REIS, 2008) e a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2010). Participaram desta pesquisa 33 estudantes de Educação Física, sendo 20 

homens e 13 mulheres, com média de idade de 23 anos (± 4,85), matriculados na 

disciplina Práticas Pedagógicas das Ginásticas Artística e Rítmica e que participaram da 

elaboração de uma vídeo aula, estratégia avaliativa desta disciplina, com ajudas manuais 

de elementos ginásticos. Verificou-se, primeiramente, que 100% dos participantes 

consideraram que o conteúdo proposto foi melhor assimilado a partir da elaboração da 

vídeo aula. Entre as razões para tal, foram elencadas: melhor aprendizado da técnica e 

execução (66%), maior atenção aos detalhes dos gestos técnicos (27%), necessidade de 

múltiplas repetições dos gestos técnicos e preparação prévia (24%), colocar-se no papel 

de professor (15%), ser uma ferramenta mais atrativa (3%) e fácil acesso e registro do 

conteúdo (3%). Ademais, constatou-se que a utilização desta tecnologia, segundo os 

participantes, foi relevante (51%) e muito relevante (33%) para a assimilação do 

conteúdo proposto. Dessa forma, conclui-se, que o uso das TIC mostrou-se como uma 

ferramenta atrativa, além de permitir que os alunos coloquem-se no papel de 

protagonistas de sua aprendizagem. Assim, além de positiva e relevante, está estratégia 

permite uma reflexão a respeito do conteúdo trabalhado, e uma conseguinte 

aproximação com ferramentas do cotidiano. Por fim, aponta-se a relevância da 

utilização das TIC como um método de ensino-aprendizagem, entretanto, ainda há uma 

maior necessidade de discussões acerca de sua implementação no Ensino Superior. 
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Quando o assunto é corrida de rua, fala-se em uma atividade física que vem 

conquistando um público cada vez maior e heterogêneo. Cada qual com seu objetivo, a 

sua prática pode contribuir para uma vida mais ativa, saudável e atuar na mudança de 

hábitos e atitudes. É notável um aumento do público feminino aderindo a essa atividade 

física, entretanto, pouco se tem explorado, na literatura específica, as relações de 

gênero, mais particularmente o empoderamento feminino, derivados desse tipo de 

prática. Nesse sentido, o presente trabalho visou discutir as possíveis relações entre a 

maior participação da mulher na modalidade corrida de rua e o empoderamento 

feminino. Este estudo, de natureza qualitativa, foi desenvolvido em duas etapas, sendo a 

primeira referente a uma revisão de literatura e uma segunda relativa a uma pesquisa 

exploratória, para a qual foi utilizado como instrumento para a coleta dos dados um 

questionário aberto, aplicado a 10 mulheres praticantes de corridas de rua. Os dados 

foram analisados de maneira descritiva e apontam como resultados que a corrida de rua 

possui um significado variado para essas mulheres. Socialização, troca de experiência, 

mudanças no estilo de vida, foram os aspectos mais citados. Melhorias nos aspectos 

psicológicos e físicos apareceram com menor incidência. Todos esses motivos geram 

atitudes mais positivas frente a outros setores da vida. A sensação de poder é percebida 

com o aumento da confiança em si, da sensação de pertencimento a um grupo, assim 

como, da possibilidade de se superar a cada corrida, elevando a autoestima. Com base 

nos dados pode-se perceber a força do esporte como estratégia para mudança de visão 

de mundo e do empoderamento feminino, como uma ação social mais ampla. A 

motivação que gera a participação feminina neste tipo de atividade física corrobora o 

aprimoramento, não apenas de aspectos físicos, como a aquisição de saúde e força 

muscular, mas, também, tem ressonâncias nos valores humanos, como o respeito ao 

próprio corpo e aos seus limites, além da noção de grupo e amor à vida. O espaço 

democrático da rua, aqui subentendido como prática de corrida de rua, parece ser 

propício para a vivência plena de respeito, liberdade e justiça, fatores que fundamentam 

e contribuem para a conquista da igualdade de gênero. 
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O futebol tem mais de 400 milhões de adeptos em aproximadamente 186 países, 

segundo a FIFA (Fédération Internationale de Football Association), tornando sonho de 

muitos jovens em ser jogador profissional. Uma maneira de chegar a esse objetivo é 

participando de categorias de base, visando à preparação para o time principal. A 

pressão exercida sobre o indivíduo pode ser considerada grande, iniciando com os 

próprios familiares, até o alto nível, com influências externas maiores. A diferença 

tende a ser alta quando o atleta passa da categoria de base para o time profissional, 

podendo ser fator determinante para o sucesso, ou não. Com isso o presente projeto 

investigará a importância do estudo da psicologia do esporte na formação de futuros 

atletas, que segundo Cárdenas (2011, p.1) “... a aplicação da psicologia desde a base 

aumenta a qualidade de habilidades psicológicas na vida do jovem que está se formando 

como pessoa e atleta”. Consideramos a hipótese de que o estudo e a intervenção da 

Psicologia do Esporte pode ser um fator importante na formação de novos atletas, 

utilizando a universidade como laboratório para sua aplicação. Como procedimento 

metodológico será utilizado o percurso da Pesquisa Netnográfica (KONIZETS, 2014), 

com aplicação de questionário online via Google Drive, para a coleta dos dados, com o 

público alvo de atletas e ex atletas universitários, que já tiveram experiência em 

categoria de base ou profissional de futebol e algum tipo de contato com a psicologia do 

esporte. O questionário abordará indagações referentes a questões sócio demográficas e 

uma vertente geral voltada para a importância da psicologia do esporte na carreira 

esportiva do atleta. O contato com os participantes/voluntários será feito através da rede 

social Facebook e via e-mail, entrando em contato com as Atléticas de alguns Campus 

universitários do estado de São Paulo, onde as mesmas poderão indicar o perfil oficial 

dos atletas, assim o mesmo podendo responder o questionário. O resultado esperado é 

que os atletas e ex atletas universitários que tiveram contato com a psicologia do esporte 

considerem-na importante para a formação e preparação de futuros atletas, levando em 

conta que a mesma seja um fator fundamental para o sucesso e permanência na 

modalidade. 
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Os estados emocionais são aceitos como uma parte inerente da experiência competitiva 

esportiva e os estados de humor como um moderador da performance de um atleta. 

Esses estados tem duração e intensidade variadas, podendo sofrer alterações durante o 

momento competitivo. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar o comportamento 

dos estados de humor em atletas paralímpicos de judô em três momentos competitivos. 

Participaram da pesquisa 13 atletas da seleção Brasileira Paralímpica de judô (quatro 

mulheres e nove homens) com média de idade de 29,46 (dp±7,36) anos e 13,38 

(dp±9,07) anos, em média, de experiência na modalidade. Os dados foram coletados 

através da Escala de Humor de Brunel (BRUMS) em três diferentes momentos, a saber: 

noite anterior à competição, antes da competição e depois da competição. Em seguida, 

foi feita uma entrevista individual acerca dos resultados das avaliações. Foi utilizado o 

teste de Anova Medidas Repetidas através do software SPSS Statitistic – versão 21 em 

português para verificar se houve alterações dos estados de humor entre os momentos 

investigados. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Os resultados mostram que 

a depressão apresentou aumento significativo depois da competição quando comparado 

com os dois primeiros momentos, enquanto que o vigor mostrou diminuição 

significativa no momento pós-competitivo quando comparado com as duas primeiras 

coletas. Já a fadiga, apresentou aumento significativo após a competição quando 

comparada com a coleta realizada antes da competição. Tensão, raiva e confusão não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os três momentos. A entrevista 

posterior mostrou que por ser a última competição antes dos Jogos Paralímpicos, quatro 

participantes ainda disputavam sua classificação por duas vagas. Estes quatro atletas 

apresentaram níveis de depressão maior após a competição do que nos dois primeiros 

momentos. Todos justificaram este aumento por não terem alcançado suas expectativas 

de resultado. Ademais, havia atletas que já estavam classificados para os Jogos e 

relataram que fizeram desta competição uma simulação da Paralimpíada, e que ficaram 

chateados ao perceberem que precisavam melhorar em alguns aspectos. Esses relatos 

explicam o aumento significativo da depressão no momento pós-competitivo. Já a 

queda do vigor e o aumento da fadiga após a competição foram descritos pelos atletas 

como aspectos relacionados ao cansaço físico e mental. Esses dados nos levam a 

concluir que, além da importância que esta competição tinha para a equipe, a 

expectativa de desempenho e os reais resultados foram fatores que influenciaram os 

estados de humor desses atletas.  

 

http://lattes.cnpq.br/6927795193629892
http://lattes.cnpq.br/6927795193629892
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Introdução: O contexto esportivo consiste em um ambiente favorável ao surgimento de 

diversas emoções, tais como ansiedade, medo e vergonha, e é de extrema importância 

identificá-las e ensinar aos atletas de que modo manejar estes estados emocionais. 

Justificativa: O biofeedback surge como uma ferramenta que auxilia na detecção de 

alterações fisiológicas que podem estar intimamente ligadas a alterações nos estados 

emocionais. Detectar estas alterações e ensinar aos atletas como manejá-las pode 

colaborar para o desempenho da tarefa exigida, que no caso desta pesquisa é o lance 

livre. Objetivos: Avaliar se a inclusão de exercícios de relaxamento nos treinamentos 

de lance livre pode auxiliar no aperfeiçoamento do desempenho desta tarefa em atletas 

de basquete universitário. Métodos: Esta será uma pesquisa qualitativa, de caráter 

avaliativo e com característica experimental. Participarão deste estudo, nove atletas do 

time de basquete feminino da Universidade Estadual Paulista (UNESP), localizada na 

cidade de Rio Claro/SP, sendo que todas possuem pelo menos dois anos de experiência 

competitiva na modalidade. Os instrumentos utilizados para realizar a coleta de dados 

serão o caderno de anotações e o aparelho de biofeedback, modelo Nexus-10.  A coleta 

de dados ocorrerá 20 minutos antes de uma sessão de treino e consistirão em um teste 

de desempenho, no qual as atletas devem realizar três séries de cinco lances livres. 

Antes do primeiro arremesso, serão coletados com o Nexus-10 os dados relacionados ao 

estado emocional das atletas durante um minuto, e serão registradas no caderno de 

anotações as emoções citadas pelas atletas que melhor definem seus estados emocionais. 

Em seguida, as atletas serão dividas em dois grupos distintos: um de controle que 

treinará apenas as três séries de arremessos durante as quatro semanas seguintes, em 

cada dia de treino; e o segundo grupo receberá treinamento específico de como utilizar a 

respiração diafragmática na rotina que antecede o arremesso, sendo que este grupo 

também repetirá durante quatro semanas as três séries de cinco arremessos antes de cada 

um dos treinos agendados. No fim da quarta semana será repetido o teste inicial, com o 

objetivo de avaliar o desempenho esportivo e emocional das atletas. Resultados 

Esperados: Como hipótese, esperamos que o grupo das atletas que receberam 

treinamento de relaxamento alcance no segundo teste, melhor desempenho técnico 

(lances livres), assim como um estado emocional mais equilibrado (Nexus-10), e relato 

de emoções positivas. 
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Introdução: No mercado fitness, o trabalho do Personal Trainer passa por um período 

de valorização. A oferta de um personal parece muito atrativa, pois este profissional 

visa proporcionar pelo seu serviço, a otimização do exercício físico, tornando-o mais 

eficiente possível. Devido à alta demanda deste tipo de serviço, o personal trainer 

começou a realizar aulas para até quatro pessoas concomitantemente, portanto é 

necessário que o profissional possua em seu perfil algumas características essenciais, 

dentre elas a liderança. A liderança pode ser definida como a capacidade de comandar 

ou coordenar os outros, podendo ser subdividida em três categorias: Liderança 

Autocrática (liderança autoritária, na qual o líder impõe as suas ideias e decisões), 

Democrática (líder estimula a participação e as decisões são tomadas a partir da opinião 

dos alunos), Mista (por vezes adota um perfil autocrático e, por vezes, democrático com 

o aluno). Justificativa: Desvelar quais características são fundamentais para um 

personal trainer é importante, pois o mercado fitness e, especificamente, o trabalho do 

personal trainer vem sendo mais valorizado, devendo atender esta demanda com um 

atendimento de excelência. Objetivo: Analisar se a liderança é uma característica 

presente no perfil do personal trainer e qual estilo de liderança é mais utilizado por estes 

profissionais. Métodos: A pesquisa possui caráter quali-quantitativa, sendo adotado 

como instrumento de coleta, um questionário com 8 perguntas fechadas, em que os 

participantes selecionavam de zero (0) a dez (10), qual estilo de liderança julgava 

melhor, qual adotava, por qual motivo, dentre outras variáveis. A pesquisa contou com 

9 profissionais (7 homens e 2 mulheres), com idade entre 22 e 52 anos. Resultados: A 

média encontrada pelos participantes relacionada com a liderança autocrática foi de 5,4, 

enquanto a liderança democrática obteve o valor de 7,5. O estilo misto foi o principal 

utilizado e julgado como melhor, com média de 8,6. A maioria dos indivíduos 

consideraram o estilo misto como o ideal para um personal trainer, utilizando a 

justificativa de que isso é parte do perfil do próprio profissional, não dependendo da 

academia em que trabalha e nem do aluno, o que é um ponto a ser refletido, já que o 

serviço é ofertado ao aluno/cliente, necessitando de adequações. Conclusão: A 

liderança é uma das características principais para se tornar um personal trainer de 

excelência e a pesquisa aponta que o estilo misto de liderança parece ser o ideal para o 

sucesso dentro desta prática profissional. 
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Introdução: Há diversas técnicas mentais para enfrentar o sofrimento durante uma 

competição ou treinamento de ciclismo. Tal sofrimento consiste em momentos que o 

corpo envia sinais de cansaço, dor, incapacidade ao cérebro, prejudicando o 

desempenho, sendo nessas ocasiões que técnicas como: imaginação, visualização, 

distração e hipnose, ajudam os atletas de endurance a se manterem focados em seus 

objetivos que podem durar um longo período de tempo. Sendo assim, os objetivos 

desses ciclistas podem ser diversos, como a conclusão de um treino muito longo (acima 

de cinco horas) ou muito intenso (simulação de corrida), atingir o pico de performance 

durante uma competição (campeonato brasileiro, convocação para Olimpíadas), dentre 

outros. Objetivo: Com isso, o presente estudo possui como objetivo, verificar o que os 

atletas de elite utilizam como estratégia mental para enfrentarem o sofrimento. 

Procedimentos Metodológicos: O estudo está sendo realizado por meio de uma 

entrevista estruturada, buscando atingir os objetivos propostos previamente. A amostra 

é composta por 10 atletas do sexo masculino, praticantes de Mountain Bike Cross 

Country Brasileiro, com idade de 19 a 35 anos, pertencentes a vários estados brasileiros. 

A entrevista é realizada no momento que precede uma competição de nível nacional. 

Para a análise das respostas, adotamos a Análise de Conteúdo (FRANCO, 1994) 

visando melhor interpretação e categorização dos dados obtidos. Estamos analisando se 

os atletas possuem acompanhamento com psicólogo, quais são suas estratégias, o que os 

atletas pensam a respeito de como lidar com situações adversas como chuva, frio, fadiga 

e imprevistos técnicos. Resultados Iniciais: A princípio, constatamos que grande parte 

dos atletas possuem como principais técnicas a visualização/imaginação da ação, o que 

deve ser feito durante a pedalada, o posicionamento em cima da bicicleta durante uma 

sessão técnica, a imagem da vitória e da superação. Outra técnica verificada como 

resposta foi a distração ou dissociação, isto é, os atletas focam em algo diferente do 

ciclismo, retirando a atenção dos sinais físicos e pensando na família, fama, vitória, 

distração através da música, contagem, fantasias e religião, ou seja, em algo que motiva 

esses ciclistas a completarem o treinamento e/ou competição com a menor sensação de 

esforço ou dor, atingindo o melhor resultado possível. Considerações Finais: Com 

isso, notamos que as estratégias de enfrentamento adotadas pelos ciclistas são diversas e 

eficientes de acordo com o perfil de cada atleta, devendo ser proposta por um psicólogo 

do esporte como método de intervenção em busca de melhores resultados. 
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Os declínios biológicos decorrentes do avanço da idade, provocam algumas alterações 

psicológicas nos idosos, tais como aumento da depressão, ansiedade e estresse. O 

estresse muitas das vezes é o desencadeador de doenças crônicas não transmissíveis, as 

quais são responsáveis por um grande número de óbitos em nosso país. A prática 

regular de atividade física pode ser um fator fundamental para redução das 

degenerações ocorridas no processo de envelhecimento, possibilitando uma melhora 

significativa no aspecto biopsicológico do idoso. Este trabalho teve como objetivo 

analisar as resposta do treinamento de força e endurance realizados na sequencia ou 

intercalados sobre o estresse percebido. A amostra foi composta por 14 idosas do sexo 

feminino com idade de 67,6+5,18 anos, inscritas no Programa Esporte e Lazer da 

Cidade (PELC) - Vida Saudável do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. Estas foram divididas igualmente em 2 

grupos: Força+Endurance (GFE), que realizou o treinamento de força e na sequência o 

treinamento de endurance; e Grupo Mix (GM), que realizou o treinamento de força e 

endurance na mesma sessão, mas de maneira intercalada. Ambos os grupos realizaram 

os treinamentos com frequência de 2 vezes na semana em dias alternados, durante 4 

semanas. Para determinação do nível de estresse foi utilizada a Escala de Estresse 

Percebido (EEP) de Cohen et al. (1983) adaptada por Luft et al. (2007). O instrumento 

possui 14 itens que avaliam o nível de estresse percebido pelos idosos. Os itens são 

respondidos em uma escala de 5 pontos, "nunca" (0) até "sempre" (4). A escala totaliza 

56 pontos e, quanto maior o escore, maior o nível de estresse percebido. A EEP foi 

aplicada antes e ao final de 4 semanas treinamento. Para análise dos dados foi utilizada 

a estatística descritiva, teste de Shapiro Wilk para verificação da normalidade e a 

ANOVA no SPSS 21. Ao final do estudo pode-se observar os seguintes resultados para 

a EEP: GFE-pré 23,3+15,5 pontos e GFE-pós 22,3+10,5 pontos; GM-pré 24,1+4,79 

pontos e GM-pós 21,1+7,95 pontos. Tanto para os resultados intra grupos, quanto para 

os resultados entre os grupos, não foram observadas diferenças significativas para 

p<0,05. Verificou-se, portanto, que o treinamento de força e endurance realizado na 

sequência ou intercalados, não altera o estresse percebido em idosas após 4 semanas de 

treinamento.  
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Devido a grande preocupação com relação ao sedentarismo, obesidade e os riscos que 

estes processos causam à saúde das pessoas, associada ao extenso número de usuários 

de jogos virtuais, os benefícios dos jogos conhecidos como exergames (EXGs) vêm 

sendo discutidos com ampla frequência. O presente estudo vem contribuir no 

aprofundamento da temática envolvendo jogos eletrônicos e contexto esportivo, 

objetivando comprovar a eficiência dos EXGs como motivadores da prática de 

atividades físicas. Participaram do estudo 18 voluntários de ambos os gêneros, com 

idade média de 22,7 ± 2,4 anos, classificados em Sedentários, Moderados e Fisicamente 

Ativos. O instrumento utilizado para coleta de dados foi o POMS (Profile Of Mood 

States), questionário composto de 42 estados de ânimo. Foram realizadas oito sessões 

de intervenção de 40 minutos com EXGs, sendo duas sessões por semana, e aplicação 

do POMS pré e pós intervenção. Valores que representam o grau de motivação na 

prática de atividades físicas e do interesse em EXGs (POMS) foram utilizadas para uma 

descrição quantitativa do comportamento dos praticantes voluntários. Os dados foram 

processados utilizando teste de Friedman para cada grupo (intragrupo) e Kruskal-Wallis 

entre os grupos (intergrupo), a fim de identificar se existem efeitos significativos entre 

os fatores motivacionais comparando os resultados no início e fim do treinamento com 

EXGs. O nível de significância foi estabelecido em 5%. Os resultados do POMS 

revelaram melhora em todas as dimensões para todos os participantes, com destaque 

para os componentes Tensão (p=0,0001), Depressão (p=0,0001), Raiva/Humor 

(p=0,0001) e Vigor (p=0,0001), onde nos três primeiros os escores reduziram 

significativamente, e no quarto aumentaram significativamente. Houve diferença 

significativa entre os valores pré e pós nas dimensões Tensão e Vigor para os três 

grupos de participantes, na dimensão Depressão para os grupos Sedentários e 

Moderados e na dimensão Raiva/Humor para o grupo Sedentários. Com base nestes 

resultados, entende-se que quanto maior o nível de atividade física praticado pelo 

indivíduo, menor é a alteração nos estados emocionais dos mesmos, sugerindo a 

efetividade da atividade física, e consequentemente neste caso, dos EXGs como 

modificadores de estados de ânimo, sendo esta modificação no sentido positivo. Os 

resultados do presente estudo corroboram com estudos prévios que salientam os 

benefícios potenciais dos jogos eletrônicos no âmbito da promoção de hábitos 

saudáveis, na prática de atividades físicas e melhora de estados de humor. Diante do 

exposto, os resultados parecem indicar que os EXGs podem contribuir na melhora dos 

estados de humor de seus praticantes. 
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A tecnologia tem avançado em grande velocidade nas últimas décadas. Este avanço 

permitiu que as pessoas levassem uma vida com maior conforto, porém com poucas 

horas dedicadas à prática de atividades físicas e lazer. Este quadro, quando associado ao 

estresse da vida cotidiana e aos hábitos alimentares inadequados, provoca ameaças à 

saúde, ao bem estar e à qualidade de vida das pessoas. É neste sentido que o presente 

estudo buscou apoiar seus objetivos, que são identificar os principais motivos pelos 

quais as pessoas jogam videogames e EXGs, correlacionando-os aos motivos pelos 

quais elas praticam atividades físicas e esportes, buscando entender se a prática dos 

EXGs causam alguma mudança na perspectiva de uma vida mais ativa dos voluntários 

participantes. Participaram do estudo 18 voluntários de ambos os gêneros, com idade 

média de 22,7 ± 2,4 anos, classificados em Sedentários, Moderados e Fisicamente 

Ativos. Foi aplicado um Inventário de Motivação, Jogos Virtuais e Prática de 

Atividades Físicas/Esportes, composto de 108 itens, dispostos em dois blocos de 54 

itens, sendo um bloco referente à Motivação e Jogos Virtuais e outro bloco referente à 

Motivação para a Prática de Atividades Físicas e/ou Esportes. Foram realizadas oito 

sessões de intervenção de 40 minutos com EXGs, sendo duas sessões por semana, e 

aplicação do Inventário no primeiro (pré) e último (pós) dia de intervenção. Os dados 

foram processados utilizando um teste de Friedman para cada grupo (intragrupo) e 

Kruskal-Wallis entre os grupos da amostra (intergrupo), para identificar se existem 

efeitos significativos entre os fatores comparando os resultados no início e fim do 

treinamento com os EXGs. O nível de significância foi estabelecido em 5%. Os 

resultados indicaram que houve diferença significativa entre as respostas pré e pós para 

a dimensão Competências e Habilidades (p=0,0001). Houve diferença significativa 

entre as respostas pré e pós para a dimensão Competências e Habilidades, para os 

participantes Sedentários (p=0,0039) e Fisicamente Ativos (p=0,0433) e para a 

dimensão Saúde para os participantes Fisicamente Ativos (p=0,0433). Os videogames 

quando utilizados de forma reflexiva e estratégica, incorporam bons princípios, capazes 

de dinamizar e diversificar a configuração do ensino-aprendizagem, e adequá-la às 

exigências da cibercultura. O presente estudo proporcionou estabelecer conexões entre a 

influência das novas tecnologias, com enfoque específico nos jogos virtuais e EXGs, os 

estados emocionais, mais especificamente a motivação e a prática de exercícios e 

atividades físicas. 
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Introdução: Devido ao número crescente de praticantes de musculação, profissionais 

de Educação Física buscam meios para tornar a prática de exercício físico um hábito 

para o aluno. Segundo Malavasi e Both (2005) quando uma pessoa inicia a prática de 

alguma atividade física, a maior dificuldade é a aderência em longo prazo. A motivação 

é um dos fatores essenciais no engajamento efetivo dos alunos em programas de 

treinamento. De acordo com Delai e Santos (2012), quando uma pessoa busca uma 

atividade física, ela necessita de motivos para realizá-la, sendo importante que se saiba 

o que motiva estas pessoas a ingressarem, se manterem ou, até mesmo, a abandonarem 

alguma atividade física. Objetivo: Assim, o presente estudo pretende identificar fatores 

que causam motivação para o ingresso e continuidade de praticantes de musculação em 

treinos realizados em academias e o que os desmotiva. Procedimentos metodológicos: 

O estudo possui caráter qualitativo, sendo realizado por meio da aplicação de um 

questionário online via Google Drive®, com perguntas de múltipla escolha, 

especificamente desenvolvidas visando desenvolvermos este estudo piloto. A amostra 

foi composta por 10 indivíduos (5 homens e 5 mulheres) da cidade de Rio Claro/SP, 

praticantes de musculação há pelo menos 1 ano, com idade entre 19 e 24 anos. Foram 

analisadas as respostas dos participantes, gerando planilha eletrônica no programa 

Microsoft Excel®, tabulando os dados e os expondo em forma de porcentagem. 

Resultados: Constatou-se por meio deste estudo piloto que 50% dos praticantes de 

musculação iniciaram essa prática buscando condicionamento físico, enquanto 33% 

visou qualidade de vida/saúde e 17% a estética. Quanto ao motivo relacionado à 

continuidade nesta atividade, verificou-se que os participantes se dividiram entre 

condicionamento físico e qualidade de vida/saúde (50% cada). Por fim, com relação aos 

motivos que levam a ausência da prática, 33% relatou a preguiça como fator 

desmotivante, outros 33% a falta de tempo, 17% falta de companhia e mais 17% os 

resultados não satisfatórios. Esses resultados confirmam o que já era esperado 

previamente. Considerações Finais: Com isso, podemos notar que os praticantes de 

musculação possuem diversos motivos para a prática, entretanto o condicionamento 

físico foi o fator mais destacado entre os participantes deste estudo piloto. Além disso, o 

profissional de Educação Física deve estar atento a fatores desmotivantes, pois podem 

acarretar em desistência da prática da atividade/exercício em questão, por isso, é 

necessário que este profissional saiba incentivar seus alunos e tornar o ambiente mais 

atraente para cada indivíduo. 
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No contexto social contemporâneo, a violência está explícita em diferentes espaços de 

convívio social como em escolas, ruas, trânsito e também no Esporte. Considerado 

como um dos fenômenos sociais mais importantes e influentes do século XX, o esporte 

alcança pessoas de diferentes classes sociais, idades, gêneros e religiões, assim sendo, 

os agentes responsáveis pela formação esportiva nas chamadas “categorias de base” 

deveriam reconhecer seu poder de influência e responsabilidade na formação humana, 

uma vez que esta é indissociável da formação esportiva, inclusive, no que tange à 

dimensão ética. Porém, frequentemente testemunhamos pais e treinadores priorizando 

exclusivamente a vitória e adotando o princípio de que o fim justifica quaisquer meios. 

Diante desta lógica, os comportamentos violentos passam a ser naturalizados sob a 

égide da importância da agressividade no Esporte. Portanto, uma certa dose de violência 

acaba sendo aceita e incentivada. Este estudo tem como objetivo analisar como os 

treinadores de categorias de base de três diferentes modalidades esportivas coletivas 

conceituam e lidam com a agressividade e a violência na formação esportiva de crianças 

e adolescentes. A amostra foi composta por dez treinadores das modalidades 

basquetebol, handebol e futebol atuantes nas categorias de base de uma instituição de 

formação esportiva, localizada em Barueri. Cumprindo com todos cuidados éticos 

exigidos para a realização de pesquisas com seres humanos e com a devida aprovação 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CEP/UPM 

nº 1448/04/2012), realizamos as entrevistas estruturadas com base em um roteiro 

contendo cinco questões abertas. Foram adotados os procedimentos de coleta e análise 

dos dados proposto no método do “Discurso do Sujeito Coletivo”. Os discursos nos 

permitiram compreender que o grupo participante do estudo não demonstrou clareza 

conceitual sobre os termos agressividade, agressão e violência. Também revelaram a 

convicção de que o comportamento agressivo, como “entrar duro” contra o adversário, é 

necessário no meio esportivo e deve utilizado como instrumento para busca de uma 

vantagem sobre o adversário, mesmo quando se coloca em risco a integridade física 

desse. Portanto, a violência (por vezes confundida conceitualmente com a 

agressividade) não é considerada como algo negativo, mas sim necessário para que o 

atleta tenha uma postura mais combativa e positiva dentro de uma partida. 

Contraditoriamente, a maioria dos treinadores (80%) demostrou ter a preocupação de 

orientar seu atleta com o objetivo de evitar o comportamento agressivo com intenção de 

machucar, alertando que este tipo de conduta é indesejável no âmbito esportivo. 
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A modulação da frequência cardíaca (FC) é realizada pelo sistema nervoso autônomo 

(MITCHELL, 2012). Estudos têm procurado demonstrar que disfunções do ramo 

parassimpático de forma isolada (YAKINCI et al., 2000) ou em conjunto com o ramo 

simpático (RIVA et al., 2001; RABBIA et al., 2003; BRUNETTO et al., 2008; 

CAMBRI et al., 2008), representam importantes mecanismos tanto para o 

desenvolvimento da obesidade, quanto para os distúrbios associados (RIBEIRO et al., 

2001; KUNIYOSHI et al., 2003). Objetivo: investigar a FC de repouso e sua 

modulação autonômica parassimpática de crianças obesas e eutróficas na postura 

supina. Hipótese: crianças obesas apresentam modulação autonômica da frequência 

cardíaca diminuída e maiores valores de FC de repouso. Metodologia: O trabalho foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (UNESP/Marília), protocolo nº 1114/2014; 

foram avaliados 46 escolares de Marília/SP, de sete a doze anos de idade, que não 

faziam uso de medicamentos, divididos igualmente nos grupos obesos (percentil do 

IMC > 97) e eutróficos (percentil do IMC > 3 e < 85), segundo a classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007). A FC e os intervalos R-R foram 

registrados por 15 minutos em repouso, no período vespertino, em decúbito dorsal, 

durante respiração espontânea. Foi selecionado o trecho de 256 pontos mais estáveis 

deste registro e calculados (Software Kubios HRV®, versão 2.0, Finland) a média da FC 

(batimentos por minuto - bpm) e o índice da raiz quadrada da média dos quadrados das 

diferenças entre os intervalos normais sucessivos (RMSSD), expresso em 

milissegundos, que representa predominantemente a modulação parassimpática da FC. 

Para comparar os grupos, utilizou-se dos testes T independente e de Mann-Whitney de 

acordo com a normalidade (Software estatístico IBM SPSS®), com significância 

estatística para p≤0,05. Resultados: Dados dos grupos eutrófico (n=23) e obeso (n=23), 

respectivamente: idade= 122,1 ±15,4 e 120,8 ±13,6 meses (p= 0,8); IMC= 16,7±1,6 e 

26,1±3,2  kg/m² (p = 0,001); FC repouso = 83,9±10 e 84±12,3 bpm (p= 0,971); 

RMSSD= 49,1±25,2 e 48,9±28 ms (p= 0,843).   Conclusão: A obesidade não altera a 

frequência cardíaca de repouso e o índice temporal representativo da modulação 

parassimpática da FC de escolares obesos, com idade entre sete a doze anos. 

 

 

Agência de Fomento a Pesquisa: CAPES/CNPQ. 
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Introdução: pacientes submetidos a transplante cardíaco apresentam alterações nos 

ajustes cardiovasculares durante o exercício físico em virtude da denervação que ocorre 

durante ato cirúrgico. Conhecer o comportamento das variáveis hemodinâmicas durante 

o esforço físico aeróbio é de fundamental importância para a segurança e correta 

prescrição de exercícios, diante disto, se torna fundamental o conhecimento destas 

variáveis hemodinâmicas para uma prescrição correta e segura ao paciente submetido a 

um transplante cardíaco. Objetivo: investigar os ajustes da frequência cardíaca e pressão 

arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) durante Teste de Esforço Físico Aeróbio 

(TEFA) incremental. Métodos: foi estudado um homem com 45 anos de idade, índice de 

massa corporal 23,5 Kg/m2, acometido com anomalia cardíaca congênita situs inversus 

totalis, infartado, com histórico de trombose venosa profunda em membros inferiores, 

ecocardiograma normal, fração de ejeção de 62%, medicação otimizada e sem 

alterações endócrinas e/ou metabólicas. Foi submetido a um TEFA sintoma limitado, 

protocolo de Bruce modificado, 205 dias após o transplante. A FC (bpm) foi obtida a 

partir de um eletrocardiógrafo digital e a pressão arterial (PA) (mmHg) foi medida pelo 

método auscultatório no final de cada estágio do teste. Os dados são apresentados em 

valores absolutos e incremento percentual em relação estágio anterior (%i). Resultados: 

o TEFA foi interrompido no quarto estágio do protocolo aplicado em virtude de dores 

na região da panturrilha do membro direito. Dados de FC absolutos e percentual da 

máxima e PA, respectivamente: repouso = 79 bpm, 45% e 122x78 mmHg; Estágio 1 = 

83 bpm, 47% e 123x82 mmHg; Estágio 2 = 84 bpm, 48% e 140x90 mmHg; Estágio 3  = 

88 bpm, 50% e 130x90 mmHg;  Estágio 4 = 90, 51% e 140x80 mmHg. Conclusão: os 

valores rebaixados de FC e PAS durante o teste de esforço físico aeróbio incremental 

encontram-se rebaixados após sete meses do transplante cardíaco.  

 

 

Agência de Fomento: Pró Reitoria de Extensão da UNESP (PROEx). 
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O esporte é uma atividade humana que sofreu grandes transformações no século XX 

passando a ter grande importância cultural, social e econômica. O futebol como esporte 

mais popular do planeta movimenta bilhões de dólares e apresenta diversas 

possibilidades de ganho financeiro, entre elas a transferência de jogadores. Buscando 

vantagem nesse mercado, clubes, agentes, investidores, buscam cada vez mais cedo 

garantir, cada vez mais cedo o contato e a formalização de compromissos com jovens 

talentos esportivos, logo, uma atividade que deveria ter um viés majoritariamente 

recreacional e/ou educativo ganha a conotação do rendimento em uma fase em que essa 

abordagem pode trazer prejuízos físicos e psicológicos. Nesse relato de experiência, que 

utilizou como referência uma série de dois artigos jornalísticos produzidos pelo autor do 

trabalho e publicados no site Indústria de Base, foi abordado o contexto do ensino do 

futebol apontando as principais dificuldades causadas por um ambiente de 

competitividade excessiva. Algumas fontes de pressão na prática do futebol para 

crianças e jovens tanto em ambientes voltados para o esporte educacional, como para o 

de rendimento citadas pelos entrevistados, um professor de futebol de uma “escolinha”, 

um psicólogo do esporte e um profissional da Educação Física com experiência em 

escolas de futebol e em alojamentos de alto rendimento, foram: A projeção dos pais nos 

filhos e a responsabilidade pela ascensão social da família que podem levar ao 

abandono no primeiro caso e à queda de desempenho, e também, possível desistência no 

segundo. Além das entrevistas citadas, foi feita uma visita à uma aula da turma sub-9 da 

escolinha da Associação Cultural Esportiva e Recreativa do Grupo Abril, onde se pôde 

constatar a forte participação dos pais durante a intervenção, com incentivos e 

orientações, o que corrobora a fala dos entrevistados  
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Introdução: A Educação Física Escolar vem assumindo diversas formas ao longo do 

tempo, isso porque tais práticas permitem que o aluno venha a refletir sobre as inúmeras 

possibilidades de movimentos, tornando-o um indivíduo crítico e reflexivo, obtendo 

também conhecimento histórico-cultural através de diferentes práticas corporais. 

Justificativa: As manifestações de estereótipos de gênero estão cada vez mais presentes 

nas aulas de Educação Física. Considerando o potencial transformador da educação 

como um meio de contribuir para a construção de práticas educativas não 

discriminatórias através de práticas coeducativas, apresentamos a importância de se 

estudar a questão de gênero como um fator determinante na participação dos alunos 

aulas de educação física, principalmente nas aulas de lutas. Objetivos: Temos o 

objetivo de analisar as relações de gênero nas práticas de lutas nas aulas de Educação 

Física durante o período de intervenção da disciplina de estágio supervisionado III, 

realizado no ano de 2015 na Escola Estadual Governador Walfredo Gurgel – Natal/RN 

na turma do 3° ano do ensino médio. Metodologia: Esta pesquisa é descritiva com 

abordagem qualitativa. Adotamos como procedimento técnico a pesquisa-ação e 

utilizamos questionários e observações participativas como instrumento de coleta de 

dados. Apresentamos as problemáticas e outros aspectos que contribuem para que as 

manifestações de esteriótipo aconteçam nestas aulas, bem como algumas possibilidades 

de intervenção docente, além de possíveis adaptações de materiais para tais aulas. 

Resultados: O questionário foi constituído por perguntas abertas e fechadas e foi 

aplicado aos 13 alunos presentes. Analisamos da seguinte forma: As 4 primeiras 

questões foram sobre o conteúdo de lutas, sua natureza e importância. Detectamos que 

os alunos enxergam este conteúdo como uma prática mista e com grande importância 

curricular e social.  Outras 5 perguntas abordaram as práticas coeducativas e a 

discriminação com relação ao gênero. As respostas indicaram que os alunos sentem-se 

incomodados ao praticarem alguma atividade com o sexo oposto. Por fim, as 6 últimas 

perguntas foram sobre as aulas de Educação Física da escola. As respostas apontaram 

que a questão do gênero é um dos princípios que requer maior atenção dos professores 

ao ensinar lutas, pois podemos ser contraditórios em nossas práticas, podendo incentivar 

atitudes discriminatórias nas aulas mesmo sem intenção. Verificou-se, também, que o 

gênero se apresentou como um fator determinante na participação dos alunos nestas 

aulas. Conclusão: Concluímos que se houver distinção entre os sexos ou escolha de 

uma atividade na perspectiva do gênero por parte do professor, poderá influenciar a 

prática. 
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O efeito da influência das emoções no desempenho de atletas vem sendo estudado por 

muitos pesquisadores há muitos anos, buscando procedimentos para controlar e regular 

as emoções. A Inteligência Emocional desenhou algumas competências emocionais 

associadas ao sucesso das pessoas. Pouco ainda explorou-se sobre Inteligência 

Emocional no ambiente esportivo. A habilidade social como competência emocional em 

atletas é ainda menos explorada. A maneira como o atleta relaciona-se com treinadores, 

equipe técnica, patrocinadores, companheiros de equipe, imprensa e torcedores afeta 

consideravelmente o desempenho do atleta. A habilidade de trabalhar em equipe e o 

gerenciamento do tempo são requisitos importantes para superar as tensões e desafios 

impostos nos relacionamentos interpessoais. Outro fator de destaque na habilidade 

social para os atletas são as vias de comunicação utilizadas para expressar suas emoções 

e necessidades. O papel mental e comunicativo das relações pode desencadear excitação 

e ansiedade no ambiente esportivo e, em consequência, influenciar no equilíbrio do 

atleta tanto na fase preparatória quanto na própria competição. Assim, o comportamento 

social do atleta deve ser observado e acompanhado. Dois fatores de destaque são  

espontaneidade e consciência, que estão intimamente relacionados ao suporte social que 

o atleta recebe. O ajuste social torna possível ao atleta monitorar seus estados 

emocionais e entrar em sintonia com os grupos sociais com os quais interage. Essa 

percepção é essencial para a sua adaptação social e para o desenvolvimento de amizades 

e de bons relacionamentos. A integração do atleta a um grupo ou equipe produz efeitos 

positivos em seu desempenho, visto que o atleta não despende energia constante para 

reagir às mudanças do ambiente. Assim, o atleta tem mais chances de desenvolver 

sentimentos de satisfação e vontade de atuar naquele ambiente, o que afeta diretamente 

sua motivação e seu rendimento esportivo. Aplicar a empatia e saber negociar as 

necessidades dos outros e equilibrá-las com suas próprias, leva o atleta a encontrar um 

terreno comum com dirigentes, treinadores e companheiros de equipe, gerenciar sua 

relações eficientemente e ser persuasivo. Adicionalmente, isso auxilia também a 

escolher melhor suas estratégias de enfrentamento de problemas e em como colocar-se 

em um espaço altamente midiático, como acontece no ambiente esportivo de alto 

rendimento. Assim, estudos mais inclusivos de aspectos de Inteligência Emocional na 

preparação emocional e social de atletas parecem um bom caminho para fomentar o 

desenvolvimento de habilidades adicionais e competência social que os induziriam a 

maior nível de tranquilidade pessoal e consequente melhora de rendimento esportivo. 
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A hipnose moderna tem sido muita utilizada e apresenta sucesso em diversas áreas, 

como melhoria de memória, construção de autoestima, performance esportiva, 

eliminação da ansiedade, dentre outros (ERICKSON; HERSHMAN; SECTER, 1994). 

O uso da hipnoterapia pode ser feito para acelerar o processo terapêutico e encurtar o 

tempo de tratamento, uma vez que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 

90% da população mundial pode ser hipnotizada. Em situações, como a extrema 

ansiedade e nervoso nos períodos que antecedem as provas, jogos esportivos, testes e 

concursos públicos, a hipnose pode prestar ajuda efetiva. Pensando na hipnose como 

instrumento de uma terapia abrangente, ela pode ser desenvolvida em diferentes áreas, 

inclusive na sua atuação junto ao esporte. A hipnose não é algo novo, entretanto, com os 

avanços da psicologia, a imagem que antes era passada sobre algo místico ficou para 

traz e deu espaço a novas visões sobre a hipnose, entre elas no contexto esportivo. 

Existem diversos relatos sobre técnicas de visualização que eram utilizadas por atletas 

há tempos atrás, mesmo sem o mínimo conhecimento científico. Podemos citar a 

ginasta Nádia Comaneti como um exemplo de atleta que utilizava a hipnose em suas 

preparações de acordo com as instruções do hipnólogo Paulo Paixão. Objetivo: 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 quando se trata de hipnose, de modo a envolver treinador, família, ambiente e, 

obviamente, o atleta em específico. Procedimentos Metodológicos: Foi realizada 

intervenção utilizando a hipnose em atletas amadores de futebol de campo, sendo 10 

sessões foram realizadas, as mesmas com uma duração de 15 minutos praticados 

previamente as partidas. Após um período de 10 semanas, foi realizada uma entrevista 

com os participantes buscando verificar se houve melhora no rendimento esportivo. 

Utilizamos análise de conteúdo (FRANCO, 1994) para melhor interpretar as respostas e 

fazer inferências com a temática.  Resultados Iniciais: Dos dez atletas que fizeram 

parte do estudo piloto e passaram pela intervenção proposta, 9 confirmaram a melhora 

do desempenho esportivo, salientando a importância da hipnose na preparação dos 

mesmos. Além disso, um atleta desistiu do treinamento mental. Considerações Finais: 

Diante do exposto, buscaremos mais conhecimento para a aplicação da hipnose em 

equipes de treinamento esportivo, entretanto, parece que a hipnose pode ser adotada 

como parte da preparação global do atleta, buscando equilibrar alguns níveis 

psicológicos e maximizar a performance final. 
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Introdução: O Futebol vem transcendendo a barreira dos gêneros, fazendo aumentar o 

interesse das mulheres por sua prática. Em Natal/RN o futebol feminino tem crescido e 

vem sendo cada vez mais valorizado e explorado, principalmente no que diz respeito ao 

ambiente universitário. Como parte da Comissão Técnica da Seleção de Futebol 

Feminino da UFRN observou-se a necessidade do desenvolvimento desta pesquisa 

visando compreender de maneira mais geral as emoções mais vividas pela equipe, e 

assim nortear o trabalho de intervenção junto ao grupo. Justificativa: Tendo em vista 

grandes dificuldades relatadas pelas atletas e pela comissão de gerir as emoções em 

favor do desempenho em campo. Métodos: Este trabalho de natureza aplicada tem o 

objetivo de construir conhecimentos sobre a área, bem como possibilitar aplicações 

práticas, mostrando também uma natureza descritiva com abordagem qualitativa na 

coleta de dados. Foi adota como instrumento de coleta de dados a aplicação da Escala 

de BRUMS que é composta de 24 emoções, adicionamos a ele mais duas perguntas, 

uma aberta e outra fechada, sendo elas “Aconteceu algo diferente nos últimos dias que 

tem interferido no seu desempenho durante os treinamentos?” e “Você está no seu 

período menstrual?”. Com a finalidade de identificar emoções predominantes nas atletas 

em relação à prática do Futebol, sendo disponibilizado pelo Google Docs e 

compartilhado pelo Whatsapp. Resultados: O questionário foi respondido por 23 das 30 

atletas atuantes na equipe, e os resultados apontaram para uma grande interferência da 

negativação dos sentimentos no desempenho das atletas, diante das altas porcentagens 

que afirmam vivenciar frequentemente sensações/sentimentos negativos de forma 

moderada em equilíbrio com as sensações/sentimentos positivos, que também 

apareceram como maior frequência de forma moderada. Dentro das perguntas 

adicionadas 10 das 23 atletas alegram ter tido interferências negativas em período de 

treinamento, e 78% alegam não ser interferência no período menstrual. Conclusão: 

Concluímos então que precisamos trabalhar junto às atletas estratégias de maior 

controle das emoções durante o treinamento para que possamos potencializar o 

desempenho da equipe e de cada uma individualmente.   
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A imagem corporal é uma construção multidimensional que representa como as pessoas 

pensam, sentem e se comportam a respeito de seus atributos físicos. Independentemente 

da faixa etária, há fatores socioculturais, tais como mídia, amigos e família que 

influenciam na percepção da imagem corporal dos sujeitos. O objetivo deste estudo foi 

identificar a satisfação ou insatisfação com a imagem corporal de beneficiários do 

Projeto de Extensão - Vida Saudável do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. A amostra foi composta 

por 40 mulheres com idade acima de 45 anos (63,51+8,59 anos), inscritas no Projeto 

Vida Saudável. Para análise da imagem corporal fez-se uso do Silhouette Matching 

Task (SMT), proposto por Stunkard et al. (1983) e adaptado por Marsh e Roche (1996). 

O SMT é composto por 12 silhuetas em escala de tamanho progressiva. O SMT foi 

apresentado às integrantes do Projeto Vida Saudável, devendo essas responder às 

seguintes questões: 1. Qual é a silhueta que melhor representa a sua aparência física 

atual?; 2. Qual silhueta você gostaria de ter? Foi avaliada a discrepância entre a silhueta 

atual e a silhueta ideal. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva e o 

teste de Mann-Whitney através do software estatístico SPSS, versão 21 - IBM. Após 

análise dos dados verificou-se que 15% da amostra encontra-se satisfeitas com sua 

imagem corporal, enquanto que 85% apresenta algum tipo de insatisfação com sua 

silhueta atual. Dentre as que se encontram insatisfeitas com a sua silhueta atual, 15% 

gostariam de ganhar peso e 85% de emagrecer. Comparando-se a média para a silhueta 

atual que foi de 7,5+2,65 com a média da silhueta desejada de 5,5+2,2 observou-se que 

estas mulheres gostariam de ter uma silhueta significativamente menor (p<0,01). Ao 

final deste estudo foi possível identificar que 85% participantes do Projeto Vida 

Saudável encontram-se insatisfeitas com a sua silhueta atual e que o anseio destas, na 

sua maioria é a redução da sua silhueta. Estes resultados são similares aos encontrados 

no trabalho realizado por este grupo de pesquisa em integrantes do projeto supracitado 

no ano de 2015, onde 88% encontravam-se insatisfeitas com a silhueta atual. 
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Expatriação no esporte pode ser entendido como um processo dinâmico envolvendo 

uma adaptação frente a mudança de país, estado ou local de origem com o intuito de 

trabalhar, estudar ou jogar. Com o advento da globalização e a facilidade de 

locomoção, é cada vez mais comum nos depararmos com pessoas que mudam de 

cidade ou país para trabalhar, treinar  e/ou estudar fora de sua cidade/país de origem. 

Este estudo apresenta as implicações psicológicas presentes nesse processo. Trata-se 

de um estudo de caso qualitativo com o objetivo de descrever o processo de 

expatriação na vida de um jogador de futebol. Participou desse estudo um atleta de 

vinte anos, que joga por um grande clube brasileiro na categoria sub-20. Para a 

coleta de dados foi realizada uma entrevista individual, aberta e semiestruturada. Os 

fatores facilitadores e dificultadores para a adaptação ao novo clube foram 

analisados nos diferentes estágios propostos pelo Modelo de Ajustamento Cultural 

de Black: lua de mel, choque cultural, ajustamento e maestria. De acordo com tais 

informações, a reflexão realizada por meio deste estudo foi sobre o que acontece 

durante este processo, se os envolvidos são preparados e capacitados para os 

desafios que envolve a adaptação a uma cultura não familiar, já que tanto a 

habilidade de adaptação à nova cultura, quanto às diversas esferas e processos 

interculturais, são alguns dos fenômenos cada vez mais cruciais para o sucesso ou 

fracasso dos atletas que jogarão em locais com cultura distinta à sua nativa. Assim 

como, são destacadas as implicações psicológicas, expectativas do esportista, o 

processo de adaptação em relação à mudança de localidade e a participação de 

pessoas significativas na vida do atleta neste processo de ajustamento e aculturação 

a uma nova cultura. Pode-se constatar que as novas amizades e o apoio da família 

facilitaram o ajustamento, no entanto, destacam-se a saudade da família, culinária e 

locomoção como principais fatores relacionados com as dificuldades vivenciadas no 

processo de adaptação. 
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Introdução: O ídolo esportivo é caracterizado pelo modelo a ser seguido por atletas 

mais jovens ou por aqueles que ainda não conseguiram atingir o alto nível de 

desempenho obtido por nomes consagrados na modalidade. Com base nisso, essas 

referências podem influenciar de maneira positiva ou negativa a participação esportiva 

de um indivíduo, podendo fazer com que este molde suas atitudes e expectativas de 

acordo com os seus objetivos estabelecidos no esporte. Objetivo: Consiste em analisar 

possíveis influências da figura do ídolo futebolístico na atuação de um praticante 

universitário da referida modalidade. Métodos: Caracterizando uma das possibilidades 

que a pesquisa qualitativa nos oferece, foi realizado um estudo de caso para obter 

informações acerca da temática. O instrumento utilizado para esta pesquisa consiste em 

uma entrevista composta por 10 perguntas abertas. O futebolista analisado faz para de 

uma equipe de futebol de campo de uma universidade estadual localizada em uma 

cidade do interior do estado de São Paulo (Brasil). Resultados: Aplicando a entrevista, 

foi observado que o investigado tem um atleta que considera como ídolo e neste se 

espelha. Entretanto, outro fato a ser destacado foi o entrevistado ter relatado que não se 

sente influenciado pelo seu ídolo, cujas razões se centram por jogarem em posições 

diferentes e também por entender que não exista necessidade em ser influenciado por 

ele. Nas suas respostas, o universitário inclusive afirma que admira o atleta, porém, 

apenas acompanha seus jogos por gostar de seu estilo de jogo. Por fim, o representante 

da amostra, ao ser perguntado sobre a importância do ídolo na prática esportiva, ele 

disse que o ídolo, em sua opinião, exercer reais influências no cenário estudado. 

Conclusão: Na pesquisa realizada, concluímos que o papel do ídolo é importante na 

prática esportiva e que este exerce influência sobre a prática da modalidade. Além disso, 

na presente amostra, constatamos que o entrevistado não sofre uma excessiva influência 

da figura de seu ídolo a ponto de copiá-lo, mas o admira pelas suas conquistas, por sua 

forma de jogar e pela sua história construída na modalidade, enxergando-o como uma 

referência de forma positiva.  
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Introdução: Doença de Parkinson (DP) é a doença neurodegenerativa que mais acarreta 

distúrbios motores em todo o mundo. Indivíduos com DP apresentam como sinais 

clínicos o tremor, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, que podem 

acarretar em modificações nos padrões da marcha e maior predisposição à incidência de 

quedas. A marcha é uma tarefa que exige uma harmonia entre os sistemas sensorial, 

motor e cognitivo. Na maioria de nossas atividades, a marcha é desempenhada 

concomitante à outra tarefa, sendo essa condição denominada dupla tarefa. Tal condição 

tem demonstrado forte relação com a maior propensão ao risco de quedas. Justificativa: 

Sendo os distúrbios da marcha um dos principais limitantes da autonomia e qualidade 

de vida de um indivíduo, a identificação dessas alterações através das variáveis 

cinemáticas da marcha pode ser usada como instrumento de avaliação biomecânica e 

capaz de identificar alterações nos padrões de marcha normal e com dupla tarefa, 

contribuindo para nortear condutas fisioterapêuticas. Objetivo: Verificar a influência da 

dupla tarefa cognitiva no comprimento de passo de idosos saudáveis e indivíduos com 

DP. Métodos: Participaram do estudo 10 idosos saudáveis (68±4,32 anos) e 10 idosos 

com DP (68,4±8,72 anos), de ambos os gêneros, os quais realizavam a avaliação da 

marcha em uma passarela de 7 metros de comprimento sob duas condições distintas: 

marcha normal e marcha falando ao celular, durante a qual os voluntários deveriam 

caminhar enquanto respondem a questões simples feitas por um dos avaliadores através 

do celular. Os valores de comprimento de passo foram determinados através de uma 

análise cinemática da marcha utilizando duas câmeras Sony®, marcadores 

fotorreflexivos e o software Peak Motus (Vicon®) para aquisição das imagens e análise 

da variável, sendo o comprimento de passo normalizado pelo comprimento do membro 

inferior direito de cada voluntário. Para análise estatística foi utilizado o teste estatístico 

Anova Two-Way Medidas Repetidas, considerando o valor de p<0,05. Resultados: Para 

a comparação entre os grupos, os resultados mostraram que o grupo de idosos com DP 

apresentou valores de comprimento de passo 8% (p=0,023) inferiores em relação aos 

idosos saudáveis durante a marcha normal. Entre as condições, os resultados mostraram 

que os idosos saudáveis e os idosos com DP apresentaram uma redução de 8% 

(p=0,009) e 10% (p=0,008) no comprimento de passo, respectivamente, durante a 

marcha falando ao celular em relação à marcha normal. Conclusão: A dupla tarefa 

cognitiva influenciou na redução do comprimento de passo de idosos saudáveis e 

indivíduos com DP. 
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é a doença neurodegenerativa que mais 

acarreta distúrbios motores apresentando características clinicas como tremor, rigidez, 

bradicinesia, diminuição do controle postural e equilíbrio que influenciam 

negativamente na execução eficiente da marcha predispondo maior incidência de 

quedas. Estes declínios prejudicam a execução da dupla tarefa, devido à falha no 

controle dos movimentos automáticos e declínio da capacidade de dividir a atenção para 

planejar e executar duas tarefas concomitantemente. As alterações espaço-temporais da 

marcha são notadas na diminuição da velocidade, redução do comprimento do passo e 

da largura da passada, aumento do tempo da fase de duplo apoio, menor tempo de fase 

de balanço e não dissociação entre as cinturas pélvicas e escapulares. Justificativa: 

Sendo os distúrbios da marcha um dos principais limitantes da autonomia e qualidade 

de vida, a identificação de tais alterações pode ser usada como instrumento de avaliação 

para nortear futuras condutas fisioterapêuticas, visando à melhora da funcionalidade, 

qualidade de vida e reduzindo gastos públicos com serviços voltados à saúde. Objetivo: 

O objetivo do estudo foi verificar a influência da dupla tarefa no comprimento de passo 

de idosos saudáveis e indivíduos com DP. Métodos: Participaram do estudo 10 idosos 

saudáveis (68±4,32 anos) e 10 idosos com DP (68,4±8,72 anos), de ambos os gêneros, 

os quais realizaram avaliação da marcha em uma passarela de 7 metros de comprimento 

sob duas condições distintas: marcha normal e marcha carregando sacolas com peso 

referente a 10% do seu peso corporal. Os valores de comprimento de passo foram 

determinados através de uma análise cinemática da marcha utilizando duas câmeras 

Sony®, marcadores fotorreflexivos e o software Peak Motus (Vicon®) para aquisição 

das imagens e análise da variável, sendo o comprimento de passo normalizado pelo 

comprimento do membro inferior direito de cada voluntário. Para análise estatística foi 

utilizado o teste estatístico Anova Two-Way Medidas Repetidas, considerando o valor 

de p<0,05. Resultado: Para a comparação entre os grupos, os resultados mostraram que 

o grupo de idosos com DP apresentou valores de comprimento de passo 8% (p=0,023) 

inferiores em relação a idosos saudáveis durante a marcha normal. Entre as condições, 

os resultados mostraram que os idosos saudáveis apresentaram uma redução de 7% 

(p=0,006) no comprimento de passo durante a marcha carregando sacolas com peso em 

relação à marcha normal. Conclusão: A dupla tarefa motora influenciou no 

comprimento de passo de idosos saudáveis, porém em indivíduos com DP, não 

provocou alterações significativas. 
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Introdução: A influência dos pais, principalmente nas atividades esportivas dos filhos, 

tem merecido grande atenção dos pesquisadores. Em algumas perspectivas, infere-se 

que o rendimento no processo de aprendizagem tem relação direta com os aspectos 

familiares. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência 

dos pais (parental) no esporte, a partir da análise da percepção dos mesmos, 

comparando a diferença de sexo, dos pais. Método: Participaram do estudo 89 pais (32 

homens e 57 mulheres) de crianças praticantes de Natação (41 meninas e 54 meninos), 

com idade média de 11,3 anos (±2,3 anos). O Questionário de Comportamentos 

Parentais no Desporto (QCPD, versão para pais), bem como o termo de consentimento, 

livre e esclarecido (TCLE) foram respondidos pelos pais. O QCPD foi elaborado com 

base nos trabalhos de Gomes e Zão (2007) e Gomes (2010). Este questionário é 

composto por 18 itens que se distribuem em quatro dimensões: 1) Apoio desportivo, 2) 

Influência técnica, 3) Insatisfação com o rendimento desportivo e 4) Expectativas face 

ao futuro. Os questionários foram respondidos durante um Festival de Natação em São 

Paulo. Os resultados foram analisados através de estatística descritiva com o uso de 

média, desvio padrão e porcentagem. Resultados: De acordo com a análise descritiva, 

os resultados apontam que 64% dos participantes são mães e 32% pais. Em relação ao 

apoio e interesse pela atividade desportiva, 35,93% dos pais apresentaram essa 

dimensão como a mais importante, contra 33,96% das mães. Em relação a influência 

técnica e desportiva, os resultados demonstram que 29,06% dos pais responderam essa 

dimensão, contra 28,89% das mães. Frente a expectativa quanto ao futuro, 23,42% dos 

pais demonstraram essa resposta, contra 24,38% das mães. Por fim, 11,59% dos pais, 

contra 11,39% das mães apresentaram reações negativas frente a situações competitivas. 

Conclusão: Os resultados, apesar de exploratórios, permitem concluir que existe uma 

tendência, tanto dos pais, quanto das mães, de demonstração de ajuda e satisfação pela 

atividade desportiva dos filhos. Pode-se perceber também a manifestação de apoio 

diante de eventuais maus resultados, tendo as respostas negativas dos pais e mães diante 

de situações de competição desfavoráveis. Sobre as decisões tomadas por outros agentes 

desportivos, este aparece como um fator de menor influência parental. Por fim, pais e 

mães apresentam resultados muito parecidos. 
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Influência parental (IP) pode ser um forte elemento motivador, que influência no 

sucesso de atletas, tanto na carreira esportiva, quanto na tomada de decisões. Diante 

isso, o objetivo do presente estudo é analisar a diferença entre IP de atletas de Handebol 

feminino (HF) e masculino (HM), participantes dos Jogos dos Institutos Federais 

(JIF’S) do ano de 2015, visto a pouca quantidade de trabalhos com este tema. A amostra 

foi constituída de 56 atletas de handebol, divididos em dois grupos, sendo eles: HM 

com 25 atletas e o HF com 31 atletas, com idade entre 15 a 20 anos. Para avaliar a IP 

adaptamos o Questionário de Comportamento Parental no Desporto (QCPD), 

desenvolvido e validado por Gomes e Zão (2007). O questionário possui 19 itens, onde 

são divididos em 4 subescalas: Apoio Desportivo (AD), influência técnica e desportiva 

(ITD), insatisfação com o rendimento desportivo (IRD) e acompanhamento de treino e 

competições (ATC). Para aplicação dos questionários, os técnicos foram consultados 

previamente e no momento da aplicação os atletas possuíam disponibilidade e tempo 

para responderem o instrumento.  Para verificar diferença entre sexos em cada 

subescalas foi realizado o Teste T não paramétrico no Software Excell 2010 e foi 

adotado um p≤0,05. Na subescala (AP) as mulheres apresentaram uma maior média 

(desvio padrão- dp) (28,10 ± 5,52) e homens (23,80± 5,98),na subescala de ITD as 

mulheres apresentaram valor de (8,67 ± 3,22) e os homens (7,79 ± 3,72) na sub escala 

de (IRD) as mulheres apresentaram (4,00 ± 2,77) e já para os homens (11,0 ±1, 92), e 

sub escalada de (ATC) pra mulheres e homens (9,48 ± 3,82 e 7,4 ± 2,92  

respectivamente). Quando realizado os valores da média total do questionário, 

encontramos diferença significativa entre os sexos, sendo que mulheres apresentaram 

uma média de (52,87 ± 11,28), enquanto os homens a média (45,20± 11,09). Podemos 

concluir que as mulheres no handebol, recebem maior apoio familiar, influência técnica 

desportiva e acompanhamento, porém somente o último foi significativo. Em 

contrapartida, os homens apresentam maior insatisfação com o rendimento em relação 

as mulheres. Por fim, no geral concluímos, que as mulheres tem um maior apoio dos 

pais para praticar handebol do que os homens, sendo um valor significativo.  
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Introdução: A influência dos pais, principalmente nas atividades esportivas dos filhos, 

tem merecido grande atenção dos pesquisadores. Em algumas perspectivas, infere-se 

que o rendimento no processo de aprendizagem tem relação direta com os aspectos 

familiares. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a influência 

dos pais (parental) no esporte, a partir da análise da percepção dos pais. Método: 

Participaram do estudo 95 pais de praticantes de Natação (41 meninas e 54 meninos), 

com idade média de 11,3 anos (±2,3 anos). O Questionário de Comportamentos 

Parentais no Desporto (versão para pais) (QCPD), bem como o termo de consentimento, 

livre e esclarecido (TCLE) foram respondidos pelos pais. Os questionários foram 

respondidos em um Festival de Natação em São Paulo. O QCPD (versão para pais) foi 

elaborado com base nos trabalhos de Gomes e Zão (2007) e Gomes (2010). Este 

questionário é composto por 18 itens que se distribuem em quatro dimensões: 1) Apoio 

desportivo, 2) Influência técnica, 3) Insatisfação com o rendimento desportivo e 4) 

Expectativas face ao futuro. Os “scores” de cada dimensão são obtidos através da soma 

dos valores atribuídos em cada um dos respetivos itens, dividindo-se depois o valor 

encontrado pelo número total de itens que representam a dimensão. Os resultados foram 

analisados através de estatística descritiva com o uso de média, desvio padrão e 

porcentagem. Resultados: De acordo com a análise descritiva, os resultados, para os 

meninos foram: 34,67% das respostas indicam apoio e interesse pela atividade 

desportiva, 29,45% influência técnica e desportiva, 24,44% expectativas quanto ao 

futuro e 11,43% reações negativas frente a situações competitivas. Concernente as 

meninas, os resultados são: 36,96% das respostas indicam apoio e interesse pela 

atividade desportiva, 28,31% influência técnica e desportiva, 23,33% expectativas 

quanto ao futuro e 11,40% reações negativas frente a situações competitivas. Na análise 

geral, sem separação por sexo, os resultados são: 35,63% das respostas indicam apoio e 

interesse pela atividade desportiva, 28,98% influência técnica e desportiva, 23,97% 

expectativas quanto ao futuro e 11,42% reações negativas frente a situações 

competitivas. Conclusão: Os resultados, apesar de exploratórios, permitem concluir que 

existe uma tendência, dos pais, de demonstração de ajuda e satisfação pela atividade 

desportiva dos filhos, bem como manifestação de apoio diante de eventuais maus 

resultados, tendo as respostas negativas dos pais diante de situações de competição 

desfavoráveis, bem como acerca das decisões tomadas por outros agentes desportivos, 

como um fator de menor influência parental. 
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Introdução: A influência dos pais nas atividades esportivas dos filhos, tem merecido 

grande atenção, atualmente. Em algumas perspectivas, discute-se que o rendimento no 

processo de aprendizagem tem relação direta com os aspectos familiares. Objetivo: 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência dos pais (parental) 

nas Lutas, a partir da análise da percepção dos mesmos. Método: Participaram do 

estudo 47 pais de praticantes de Lutas (41 meninas e 54 meninos), sendo 31 Judocas e 

16 Caratecas, com idade média de 10,4 anos (±4,0 anos). O Questionário de 

Comportamentos Parentais no Desporto (QCPD, versão para pais), bem como o termo 

de consentimento, livre e esclarecido (TCLE) foram respondidos pelos pais. O QCPD 

foi elaborado com base nos trabalhos de Gomes e Zão (2007) e Gomes (2010). Este 

questionário é composto por 18 itens que se distribuem em quatro dimensões: 1) Apoio 

desportivo, 2) Influência técnica, 3) Insatisfação com o rendimento desportivo e 4) 

Expectativas face ao futuro. Os questionários foram respondidos durante um Festival de 

Lutas, na cidade de Cotia. Os resultados foram analisados através de estatística 

descritiva com o uso de média, desvio padrão e porcentagem. Resultados: De acordo 

com a análise descritiva, os resultados, para os meninos foram: 34,95% das respostas 

indicam apoio e interesse pela atividade desportiva, 27,58% influência técnica e 

desportiva, 22,01% expectativas quanto ao futuro e 15,46% reações negativas frente a 

situações competitivas. Concernente as meninas, os resultados são: 35,50% das 

respostas indicam apoio e interesse pela atividade desportiva, 26,80% influência técnica 

e desportiva, 24,01% expectativas quanto ao futuro e 13,69% reações negativas frente a 

situações competitivas. Na análise geral, sem separação por sexo, os resultados são: 

35,14% das respostas indicam apoio e interesse pela atividade desportiva, 27,31% 

influência técnica e desportiva, 22,71% expectativas quanto ao futuro e 14,84% reações 

negativas frente a situações competitivas. Conclusão: Os resultados, apesar de 

exploratórios, permitem concluir que existe uma tendência, dos pais, de demonstração 

de ajuda e satisfação pela atividade desportiva dos filhos, sendo maior para as meninas. 

Pode-se perceber também a manifestação de apoio diante de eventuais maus resultados, 

tendo as respostas negativas dos pais diante de situações de competição desfavoráveis. 

Sobre as decisões tomadas por outros agentes desportivos, este aparece como um fator 

de menor influência parental.  
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Introdução: A corrida de rua tem sido muito difundida nos últimos anos, 

principalmente nos grandes centros, assim diversas instituições públicas tem se 

preocupado em oferecer ações com este foco. Para que estas ações sejam eficientes 

precisa-se conhecer o perfil destes corredores, procurando conhecer seus aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e suas relações. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi 

o de investigar se a capacidade cardiorrespiratória de indivíduos praticantes de corrida 

de rua tem influência sobre o perfil motivacional para a prática de atividades físicas 

regulares. Métodos: A pesquisa foi realizada com 23 participantes (43,52 + 2,72), 

sendo 15 homens (40,4 + 9,56) e 13 mulheres (42,39 + 8,25), integrantes de um grupo 

de corrida de rua oferecido gratuitamente em um parque público de Sorocaba-SP. Os 

homens apresentam um IMC de 26,51 + 3,81 e as mulheres de 21,56 + 1,98. Neste 

estudo foi realizado o Yo-yo endurance test para mensuração do VO2máx dos indivíduos, 

classificando-os por nível de aptidão cardiorrespiratória, pelas referências da American 

Heart Association (AHA), além da aplicação do Inventário de Motivação para a Prática 

Regular de Atividade Física (IMPRAF-54) para conhecimento do perfil motivacional 

para a prática da corrida. Os escores de cada dimensão foram calculados (Controle de 

Stress, Saúde, Sociabilidade, Competitividade, Estética e Prazer) para comparação em 

relação à sua classificação do VO2máx. Foi aplicado o “t” para amostras independentes 

para sexo e classificação do VO2máx. Resultados: Verificou-se que todos os 

participantes possuem bom nível de aptidão física, sendo que 7 indivíduos apresentam a 

classificação excelente, enquanto 16 receberam a classificação boa. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os níveis de classificação do VO2 e as 

dimensões do IMPRAF. Contudo, os scores daqueles que apresentaram classificação 

“excelente” no VO2máx foram superiores para todas as dimensões do IMPRAF em 

relação aos que obtiveram a classificação “boa”. O mesmo padrão é encontrado para o 

sub-grupo das mulheres. De forma diversa, no sub-grupo dos homens, a melhoria da 

classificação do VO2máx acarretou leve decréscimo dos escores da saúde, estética e 

prazer. Conclusões: Os indivíduos estudados apresentam condição cardiorrespiratória 

acima da média. Os corredores com classificação excelente do VO2máx obtiveram 

escores mais elevados do que os de classificação boa, contudo, insuficientes para 

configurar diferenças significativas. Nos homens os índices das dimensões saúde, 

estética e prazer têm tendência de redução. É fundamental a expansão do número de 

participantes e o uso de outros métodos, inclusive qualitativos, para compreender as 

diferenças entre gêneros.
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O rendimento do atleta depende de inúmeras variáveis, dentre elas, o nível de ansiedade, 

que pode estar dividida em traço e estado, especialmente ocorre uma interferência no 

desempenho posteriormente a resultados pouco expressivos em um campeonato onde 

conquistas eram esperadas, dessa forma, um trauma se faz presente, podendo ser fator 

primordial de influência nas próximas competições, no caso do jiu-jtsu isso não é 

diferente. A ansiedade-estado é um estado emocional que varia com a situação, de 

forma temporária, são conscientemente percebidos sentimentos de apreensão e tensão 

que são associados com a ativação do sistema nervoso autônomo, podendo ser 

cognitiva, com pensamentos negativos e preocupações alteradas de momento a 

momento, ou somática, na ativação fisiológica percebida, alteradas também, de 

momento a momento. A ansiedade-traço é uma tendência comportamental adquirida, 

onde o indivíduo passa a determinar certas situações como ameaçadoras, entanto, que 

não possuem perigo eminente, estimulando com respostas de ansiedade-estado 

desproporcionais, afetando no rendimento do atleta. No jiu-jitsu, os atletas utilizam suas 

técnicas para projetar seu adversário ao solo, com o intuito de imobilizá-lo, 

neutralizando suas ações e posteriormente finalizá-lo com golpes de alavanca nas 

articulações ou estrangulamento, para isso, o controle emocional é de suma importância 

para obter êxito na disputa. O objetivo do presente estudo foi estabelecer uma relação 

entre ansiedade e rendimento, analisando os malefícios de um nível elevado de 

ansiedade ao competidor, mesmo em períodos pós-competitivos. Esse nível foi avaliado 

por meio do uso do inventário de ansiedade-estado competitiva-2 (CSAI2). Participaram 

do estudo 20 atletas, momentos depois da competição. A tabulação se deu por meio dos 

escores oficiais do próprio teste. O estudo obteve resultados já esperados pelas 

hipóteses, sendo percebido que os atletas, em sua maioria, obtiveram níveis de 

ansiedade leves, bem possivelmente mediante variáveis como elevado grau de 

graduação e experiência em competições, mas principalmente por estes alcançarem seus 

objetivos no campeonato com resultados expressivos, portanto alto nível de confiança. 

Ao contrário da minoria, que era iniciante nas competições e acabou sendo mais 

influenciado por fatores externos, como por exemplo, torcida, familiares e técnicos, 

apresentando elevado nível de ansiedade, podendo ser influenciados em próximas 

competições por pensamentos negativos. Portanto, a ansiedade deve existir em âmbito 

competitivo, mas em um nível balanceado, não muito baixo nem elevado, pois 

influenciará negativamente no rendimento do atleta. 
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O desempenho é dependente de diversas variáveis, entre elas, o nível de ansiedade, 

podendo esta ser dividida em traço e estado, especialmente ocorre uma interferência no 

desempenho quando a mesma está alterada no período pré-competitivo nos atletas e, no 

caso do jiu-jtsu isso não é diferente. A ansiedade-estado é um estado emocional que 

varia com a situação, de forma temporária, são conscientemente percebidos sentimentos 

de apreensão e tensão que são associados com a ativação do sistema nervoso autônomo, 

podendo ser cognitiva, com pensamentos negativos e preocupações alteradas de 

momento a momento, ou somática, na ativação fisiológica percebida, alteradas também, 

de momento a momento. A ansiedade-traço é uma tendência comportamental adquirida, 

onde o indivíduo passa a determinar certas situações como ameaçadoras, entanto, que 

não possuem perigo eminente, estimulando com respostas de ansiedade-estado 

desproporcionais, afetando no rendimento do atleta. No jiu-jitsu, os atletas utilizam suas 

técnicas físicas e principalmente psicológicas, onde o controle emocional é de suma 

importância para obter êxito na disputa, projetar seu adversário ao solo, com o intuito de 

imobilizá-lo, neutralizando suas ações e posteriormente finalizá-lo com golpes de 

alavanca nas articulações ou estrangulamento. O objetivo do presente estudo foi 

estabelecer uma relação entre ansiedade e rendimento, analisando os malefícios de um 

nível elevado de ansiedade ao competidor. Esse nível foi avaliado por meio do uso do 

inventário de ansiedade-estado competitiva-2 (CSAI2), aos quais foram submetidos a 

uma amostra de 20 atletas, momentos antes da competição, para haver máxima 

fidedignidade. A tabulação se deu por meio dos escores oficiais do próprio teste. O 

estudo obteve resultados já esperados pelas hipóteses, sendo percebido que os atletas, 

em sua maioria, obtiveram níveis de ansiedade leves, bem possivelmente mediante 

variáveis como elevado grau de graduação e experiência em competições, havendo 

resultados significativos, diferente da minoria que eram iniciantes nas competições e 

acabaram sendo mais influenciados por fatores externos, como por exemplo, torcida, 

familiares e técnicos, apresentando elevado nível de ansiedade. Contudo, a ansiedade 

deve ser manejada para haver proporções que estimulem a competição e o estado de 

alerta, mas não se manifestando em níveis elevados e nem muito baixos para influenciar 

negativamente em seu desempenho na luta. 
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Introdução: A humanidade se encontra envolvida em grandes acontecimentos, mas em 

uma posição muito mais estabelecida, encontramos o esporte. 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. Segundo Haro (2009), o atleta que passa seus 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 esporte 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. Justificativa: A pesquisa visa abordar uma causa 

social, principalmente por meio da amostra de tal influência de um fator sobre o outro, 

sendo capaz de tornar possível o entendimento do que leva tal atleta a ser influenciado 

por uma religião dentro de seu meio esportivo. Objetivo: O presente estudo possui 

como objetivo investigar como esporte e religião se relacionam e a interferência que 

esses fatores geram nos praticantes religiosos, partindo do pressuposto de que existem 

relações e interferências. Procedimento Metodológico: 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 do estudo de caso, realizado com um praticante da religião católica (há 24 

anos), com idade de 43 anos, residente da cidade de São José do Rio Pardo/SP. 

Resultados: Foi encontrado, que a religião, de certo modo, interfere em sua prática 

esportiva, onde o praticante costuma realizar atos de fé antes da partida que disputa e, 

poucas vezes, costuma ir à igreja pedir por bons resultados. Conclusão: Os dois 

fenômenos sociais são importantes na vida do praticante, sendo assim, o mesmo não 

separa ambos e os deixam interferir-se, de modo em que a religião influencia o seu meio 

esportivo. Constando que o praticante acredita não obter bons resultados sem sua prática 

religiosa, tornando seus comportamentos no meio esportivo tendenciosos à sua religião 

cristã católica. 
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No início de julho de 2016, a desenvolvedora Niantic, associado à empresa Pokémon 

Company, afiliada à Nintendo, e também ligada ao Google, lançou um jogo chamado 

Pokémon Go, um aplicativo gratuito para smartphones, disponível para os sistemas 

Android e iOS. Virou mania nos Estados Unidos, atraindo a atenção do mundo todo. 

Em apenas uma semana desde seu lançamento, tornou-se o maior jogo mobile de todos 

os tempos em termos de número de usuários. O jogo é implementado em uma estratégia 

de realidade aumentada, onde aplica-se artifícios de geolocalização pelo GPS do 

aparelho para fazer com que os jogadores se desloquem fisicamente na vida real, 

visando capturar monstrinhos virtuais. Na tela do telefone vê-se o mundo real, como na 

câmera do seu celular, mas habitado por monstrinho animado do Pokémon. Estima-se 

que usuários que joguem 43 minutos por dia por uma semana, andando pelo mundo 

real, queimariam 1500 calorias para as mulheres ou 1800 calorias para o homem. 

Embora o uso deste aplicativo esteja causando controvérsias, pois vários acidentes vêm 

acontecendo pela desatenção das pessoas durante o uso do aplicativo, assim como 

questionamentos sobre riscos de segurança e invasão de patrimônios, ou como 

armadilhas de malfeitores, dentre outros perigos, o jogo tem o grande mérito e o seu 

sucesso decorrentes da mistura inovadora entre o mundo real e a realidade virtual, 

incluindo a nostalgia de personagens conhecidos como antigos mascotes virtuais. Como 

seu maior problema, a jogabilidade do Pokémon Go foi projetada para grandes cidades, 

pois usa locais públicos para os cenários e interação entre vários usuários para 

posicionar os monstrinhos. Assim, há localidades onde existem poucos usuários e, 

consequentemente, poucos monstrinhos, e outros pontos onde posicionam-se 

monstrinhos muito próximos uns dos outros, que rapidamente transformaram-se nos 

locais preferidos pelos jogadores e passaram a acumular multidões em busca de 

capturas. Entretanto, a dinâmica mostrada pelo jogo dá uma grande contribuição para o 

surgimento de novas e diversas aplicações desta tecnologia. Por exemplo, um aplicativo 

permitindo a construção de cenários por um administrador, com limitação de localidade 

e da população de monstrinhos para promover a atividade física nas escolas, colocando 

metas de deslocamento em busca de prêmios virtuais, escalas de dificuldade, tempo para 

percorrer distâncias e diferentes obstáculos, etc. Assim, as aulas de educação física 

poderiam tornar-se mais lúdicas e estimulantes para esta geração digital. Tal tipo de 

aplicativo poderia também ter a mesma finalidade em condomínios, clubes sociais, 

festas de aniversário. 
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O voleibol apresenta características e lógicas únicas de jogo, estabelecidas pelos seus 

quadros de regras oficiais e pela construção imposta pela própria modalidade que é 

compreendida como um microssistema social, dinâmico e complexo, com esportistas 

limitados por regras e instruídos por objetivos divididos que somados conduzem ao 

final da partida. Por tratar-se de um esporte coletivo, a noção de equipe é fundamental e 

uma possibilidade de trabalho psicológico é o processo de grupos operativos. A 

intervenção em grupos tem como importância beneficiar o bem-estar, encorajar a 

reconstrução da identidade e ocasionar o resgate de capacidades e de vínculos sociais. 

Objetivou-se com este estudo realizar intervenção psicológica por meio de grupos 

operativos com uma equipe de atletas de voleibol masculino sub 21. Os grupos têm 

como benefício à oportunidade de dividir experiências por meio de discussões, 

dinâmicas e atividades desenvolvidas nos encontros. A equipe foi composta por 14 

atletas, com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de diversas cidades do Brasil. Todos 

os encontros tiveram duração de 1h10min no Serviço-Escola de Psicologia de uma 

Universidade da região. Os encontros aconteceram no período de abril à junho. Para 

identificação da demanda foram utilizadas dinâmicas envolvendo importância do grupo 

e comunicação. O primeiro encontro teve como tema “A importância do grupo”, o 

segundo e terceiro encontros tiveram como tema “Comunicação”, o quarto encontro foi 

planejado a partir das informações coletadas no encontro anterior e o último teve como 

objetivo finalizar as atividades e propor reflexão aos atletas sobre o trabalho 

desenvolvido até o momento, avaliando em quais aspectos ocorreram modificações. Foi 

possível coletar informações da equipe como um todo nos encontros, destacando o fato 

de existirem subgrupos e poucos aspectos positivos serem destacados entre os atletas. 

Durante o processo de feedback os atletas destacaram a importância de comunicar-se 

assertivamente e enfatizaram um problema que todos eles apresentavam com o técnico 

do time relatando que este não se relaciona de maneira verdadeira e por muitas vezes é 

grosseiro. Com o passar das reuniões, foi percebido uma melhora nas atitudes, 

conversas e pensamentos entre os atletas, o que pode ser observado em relatos como: 

“Aprendi a trabalhar mais em grupo”, e “ajudarmos uns aos outros”. Conclui-se que as 

intervenções trabalhadas nos encontros apresentaram resultados positivos na 

comunicação, empatia, trabalho em equipe, respeito pelos colegas, contribuindo 

também, para reflexão sobre a importância que cada um tem dentro do time. 



 
 

236 
 

LESÕES NO JIU-JITSU E A MOTIVAÇÃO DOS PRATICANTES 

NA REABILITAÇÃO 
Juio Cesar Figueiredo Ferraz1, Davi Viveiros Sant’Anna 1, Newton de Oliveira 

Fulaneto1, Kauan Galvão Morão¹, Afonso Antonio Machado¹ 
1 – Unesp Rio Claro  

juliofrrz@gmail.com 

 

 

Introdução: Esporte e lesões são dois aspectos que caminham juntos dentro do 

contexto esportivo. Diversas alternativas para a prevenção de lesões são realizadas pelos 

atletas que, mesmo assim, são frequentes em todos os esportes de contato. As lesões, 

geralmente, ocorrem no período pré-competitivo, onde o atleta busca atingir o máximo 

no aspecto físico para chegar na competição em sua melhor forma, treinando de maneira 

intensa, sendo responsáveis pelas lesões devido ao grande desgaste que o corpo sofre 

nesse período. A gravidade da lesão pode fazer com que o atleta desista do esporte, 

ocorrendo o “dropout”. Então, a reabilitação física e psicológica durante uma lesão é 

essencial para que o atleta equilibre seu lado emocional e, se possível, volte a praticar a 

atividade. Objetivo: Fornecer informações sobre atletas que estão em fase de 

reabilitação que possam colaborar com a comissão técnica, expondo motivos que 

corroboram com o atleta em reabilitar-se e retornar ao esporte. Procedimentos 

metodológicos: A pesquisa possui caráter qualitativo, sendo realizada pela aplicação de 

um questionário online com perguntas abertas, visando identificar quais foram as 

alternativas que os atletas utilizaram para se manterem motivados a continuar 

praticando o esporte. A amostra foi composta por 7 atletas de Jiu-Jitsu que já sofreram 

qualquer tipo de lesão durante a carreira. Após a aplicação do questionário foi feita a 

análise de conteúdo das respostas (FRANCO, 1994). Resultados: Neste estudo piloto, 

os atletas apresentaram unanimidade em relação a uma lesão de caráter grave, sendo que 

todos afirmaram que o primeiro pensamento está relacionado no modo que a lesão 

poderia interferir no desempenho esportivo. Por outro lado, todos os participantes 

excluíram a possibilidade do abandono do esporte, fato decorrente do prazer 

proporcionado durante a prática. O abandono de competições foi cogitado em algum 

momento por 37,5% da amostra, mas deixar os treinamentos foi totalmente descartado. 

Na questão relacionada com a motivação em continuar no esporte, obtivemos relações 

com o amor ao esporte e exemplos de superação (atletas que enfrentaram graves lesões 

e que retornaram ao cenário competitivo). Conclusão: Essas informações podem ser de 

grande valia para a equipe profissional que atua junto aos atletas de Jiu-Jitsu, trazendo 

que o amor ao esporte é o principal fator para dar continuidade a prática e superar as 

lesões. Além disso, exemplos de superação parecem influenciar positivamente para que 

os atletas superem a lesão e continuem suas carreiras esportivas ou seus hobbys. 

 

 

 



 
 

237 
 

LEVANTAMENTO DE DEMANDA DA COMISSÃO TÉCNICA DE 

UMA EQUIPE DE VOLEIBOL 
Thayna Rhaissa Pereira1, Aline Reis Amoroso Garriga1, Thais Aparecida Sebastião 

Carvalho 1, Adriana Aparecida Ferreira de Souza2, Geovana Mellisa Castrezana 

Anacleto3 
1Discente do curso de psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC 

2Professora Doutora da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC 
3Professora Mestre da Universidade de Mogi das Cruzes – UMC 

thayrp13@gmail.com 

 

 

A Psicologia do Esporte representa uma das disciplinas da Ciência do Esporte, 

constituindo um campo da Psicologia Aplicada, sendo um estudo cientifico de pessoas e 

seus comportamentos no contexto do esporte e dos exercícios físicos e a aplicação 

desses conhecimentos. O treinamento psicológico tem por objetivo desenvolver 

capacidades psíquicas do rendimento, criar um bom estado emocional durante os treinos 

e competições e, finalmente, desenvolver uma boa qualidade de vida dos atletas, 

técnicos e outras pessoas envolvidas. O grupo para esse estudo é uma equipe de voleibol 

que é uma modalidade praticada em uma quadra dividida em duas partes por uma rede, 

contendo duas equipes de seis jogadores em cada lado, com o objetivo de passar a bola 

sobre a rede de modo que a mesma toque no chão da equipe adversária, ao mesmo 

tempo que se evita que os adversários consigam fazer o mesmo. Para a gestão de uma 

equipe de voleibol é necessário uma comissão técnica que é o corpo administrativo que 

orienta e instrui a equipe nas realizações das tarefas na competição, sendo de máxima 

importância para o rendimento e desenvolvimento dos atletas. Assim esse estudo tem 

por objetivo levantar a demanda da comissão técnica de uma equipe de Voleibol 

masculino. Os participantes são integrantes da Comissão Técnica de uma equipe de 

Voleibol do Alto Tiete sendo composta por, um Coordenador Técnico, um Técnico, um 

Preparador Físico, um Auxiliar Técnico. Foram realizados quatro atendimentos, três 

com o Coordenador Técnico e um com a comissão completa No primeiro encontro foi 

discutido a proposta de levantamento de demanda, no segundo delimitou-se as 

prioridades das demandas com o objetivo e o coordenador elencou como demanda 

principal “fazer com que esse time se sentisse vencedor”, no terceiro foi discutido a 

reflexão do conteúdo do segundo encontro, com a finalidade de dar continuidade ao 

levantamento de demandas, no último encontro foi discutida a necessidade 

de acompanhamento da Comissão para o 2º semestre de 2016. Durante os encontros foi 

possível levantar as demandas, comportamento infantilizado dos atletas da equipe sub 

21; falta de solução do técnico para os problemas que surgem em quadra; 

desentendimentos do técnico com alguns atletas específicos num contexto extra quadra; 

influenciando nas decisões tomadas em quadra. Conclui-se que a equipe necessita de um 

acompanhamento para mediação das demandas apresentadas entre C.T e atletas, visto 

que as queixas principais estão associadas a comunicação, liderança e percepção. 
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O voleibol é considerado um dos esportes mais complexos, pois requer perfeição na 

execução de suas habilidades e características físicas específicas, as alterações do 

rendimento podem ocorrer por aspectos fisiológicos, psicológicos e motores, e 

dependerão de inúmeras demandas subjetivas. Demandas são atributos da pessoa que 

interferem no desenvolvimento da capacidade para provocar ou inibir reações dos 

ambientes sociais que ela participa, as quais podem romper ou favorecer processos 

proximais. Em fases de treinamento intenso e campeonatos, alguns atletas podem 

apresentar demandas como declínio em seu rendimento, e isso pode ser atribuído a 

processos fisiológicos e psicológicos. Quando o volume e intensidade de treinamento 

ultrapassam a capacidade de recuperação e adaptação do corpo, os indivíduos tendem a 

apresentar fadiga excessiva, o processo de cargas excessivas de estresse e treinamento 

combinadas com um tempo insuficiente de recuperação que é denominado overtraining. 

O objetivo deste trabalho foi realizar, por meio de atendimento psicológico individual e 

grupal, as demandas apresentadas por atletas do voleibol masculino de uma equipe da 

região do Alto Tietê. Participaram 18 atletas da equipe de voleibol sub-21 (média de 

19,4 anos) e adultos (idade média 23,8 anos) uma vez por semana no ano de 2015. Por 

meio de atendimentos individuais, entrevistas abertas, observações de jogos e treinos, e 

atividades direcionadas foram identificadas as demandas.  As principais queixas entre os 

atletas foram em relação às questões do baixo rendimento e estresse (47,6%) 

vivenciados por estes devido a uma sobrecarga de treinamentos e cobranças tanto 

intrínsecas quanto extrínsecas. Em segundo lugar com 14,3% foi identificado a 

dificuldade de relacionamento entre atleta e comissão técnica, seguidas de questões 

familiares (11,1%), desmotivação gerada por outras pessoas (9,52%), baixa autoestima 

(6,34%), desconfiança quanto ao sigilo profissional psicológico (6,34%) e orientação 

sexual (4,76%). Pode-se concluir que a utilização de diversos instrumentos como 

entrevistas abertas, sociograma, dinâmicas, atividades direcionadas e observação de 

treinos e jogos foi eficiente no levantamento das demandas dos atletas. Na equipe de 

voleibol atendida identificou-se como maior queixa se refere a questões quanto ao 

rendimento que envolvia alto nível de estresse físico e emocional e que foi relacionado 

com a sobrecarga de treinamentos, questões familiares, e problemas envolvendo o 

relacionamento interpessoal. 
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O diagnóstico de perfis individuais e grupais é considerado muito importante para que 

intervenções sejam realizadas sendo a personalidade a organização mais ou menos 

estável e duradoura de uma pessoa, sua forma peculiar de se ajustar ao ambiente e 

interagir com ele. O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil psicológico dos atletas de 

uma equipe de futebol de campo da categoria sub 20 de uma cidade da região do Alto 

Tietê. Para traçar o perfil psicológico de 26 atletas de um time de futebol de campo 

masculino, foram realizadas entrevistas abertas e aplicado o teste Bateria Fatorial de 

Personalidade (BFP), um instrumento psicológico construído para a avaliação da 

personalidade a partir do modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF) desenvolvido no 

Brasil, considerando a linguagem falada no país, os valores culturais, as diversidades 

regionais e especificidades dos quadros clínicos na nossa realidade. Por meio da análise 

dos perfis dos atletas, foram levantadas as facetas nos pólos Alto/ Muito Alto e Baixo/ 

Muito Baixo. Os resultados demonstram que em geral os atletas apresentam escores 

altos em Comunicação (26,90%) que descreve o quão comunicativas e expansivas as 

pessoas acreditam que são; Interações sociais (38,50%) descreve pessoas que buscam 

ativamente situações que permitam interações sociais; Amabilidade (23,10%) descreve 

o quão atenciosas, compreensivas e empáticas as pessoas procuram ser com as outras; 

Pró-sociabilidade (34,60%) descreve comportamentos e risco, concordância ou 

confronto com leis e regras sociais, moralidade, auto e hetero-agressividade, e padrões 

de consumo de bebidas alcoólicas; Competência (46,10%) descreve uma atitude ativa na 

busca dos objetivos; Abertura a novas idéias (3,85%) que é a abertura para novos 

conceitos ou novas ideias e Liberalismo (7,69%) que revela tendência a abertura para 

novos valores sociais e morais; e escores baixos em Altivez (26,90%) que se refere a 

percepção grandiosa sobre a sua capacidade e o seu valor; Dinamismo (26,90%) o 

quanto as pessoas tomam iniciativas em situações variadas, o quão facilmente julgam 

que colocam suas ideias em prática e o seu nível de atividade, Confiança nas pessoas 

(30,80%) quanto as pessoas confiam nos outros e acreditam que eles não as 

prejudicarão, Empenho (26,90%) detalhismo na realização de trabalhos e um alto nível 

de exigência pessoal e Busca por novidades (50%) preferência por novos eventos e 

ações.  
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Objetivo: Investigar os mecanismos cerebrais que explicam os efeitos psicofisiológicos 

de estímulos motivacionais durante exercício. Métodos: 15 homens e 15 mulheres 

(23.57 ± 2.61 anos; 171 ± 8.52 cm; e 72.63 ± 13.38 kg), aparentemente saudáveis, 

foram submetidos à uma tarefa física de preensão manual por um período de 30s em 

intensidade máxima. Durante o protocolo experimental, três condições foram testadas: 

estímulo motivacional (MS); estímulo neutro (NS); controle (CO). Variáveis 

psicofisiológicas como afeto, valência, excitação, motivação e percepção subjetiva de 

esforço foram avaliadas. Análise cerebral foi obtida por meio da atividade elétrica do 

escalpo dos participantes, com o uso de um eletroencefalógrafo de 22 canais. Atividade 

muscular do músculo flexor ulnar do carpo foi avaliada por meio de um eletromiógrafo. 

Todas as condições experimentais foram aleatorizadas, contra-balanceadas e 

aconteceram no mesmo dia, respeitando um tempo de descanso necessário para 

reestabelecer as funções fisiológicas e perceptuais, avaliadas por meio da frequência 

cardíaca e percepção subjetiva de esforço, respectivamente. Resultados: Os resultados 

indicaram que MS foi estatisticamente diferente do NS para ambos os índices de 

afetividade (MS 6,8 ± 0,78; NS 3,8 ± 0,79; t = 11,61; p = 0,000) e excitação (MS 7,1 ± 

1,37; NS 3,8 ± 0,77; t = 8.33; p = 0,000). Os resultados do presente estudo indicaram 

que MS aumentou a motivação situacional após a execução de uma tarefa motora 

isométrica exaustiva, inversamente NS e CO diminuíram a mesma variável (F = 6,098; 

p = 0,013; pη2 = 0,40; potência = 0,79). Além disso, o MS aumentou a produção de 

força dos participantes durante os últimos dez segundos de teste (F = 51.78; p < 0,05; 

pη2 = 0,73 potência = 1.00). Diferenças estatisticamente significativas foram 

identificadas em algumas regiões cerebrais, onde o estímulo motivacional atenuou a 

amplitude de ondas teta na região F8 em comparação com NS e CO e causou um 

aumento da amplitude de ondas beta nas regiões centrais (C3 e c4) (p<0,05). 

Conclusão: Estas respostas combinadas desencadeadas pelos estímulos sensoriais 

auditivos e visuais parecem explicar efeitos dos estímulos motivacionais sobre as 

respostas psicofisiológicas que ocorrem durante a execução de tarefas motoras 

exaustivas. 

  

 

Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
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O projeto de pesquisa e extensão desenvolvido no IFSULDEMINAS – Poços de Caldas, 

iniciado em 2015, abordou a sustentabilidade, processos criativos e inclusão através do 

design de moda aplicado na criação e customização de peças de vestuário. Os estudos 

foram direcionados para corpos que apresentam deficiências físicas, especialmente para 

os deficientes visuais. Considerando a inclusão do público alvo, o processo de criação 

dos looksproduziu peças inéditas e também deu novas formas para roupas já existentes 

que estão fora de uso, o reaproveitamento de pequenos objetos, aplicações e o trabalho 

de estamparias artísticas deram ainda mais vida para as criações e transformações que 

foram realizadas. O processo de desenvolvimento também contou com a técnica de 

moulage e registro fotográfico para alcançar o resultado esperado e propagar idéias e 

conceitos, promovendo uma reflexão sobre a importância de ações 

inclusivassemelhantes, visto a importância das mesmas. No que se refere a moda vale 

considerar que, desde a pré-história o homem vem criando sua vestimenta, não somente 

para proteger o corpo das intempéries, mas como forma de se distinguir em vários 

outros aspectos tais como sociais, religiosos, estéticos, místicos ou simplesmente para 

se diferenciar individualmente. E que, no mundo contemporâneo onde as culturas 

sofrem influência dos meios de comunicação resultante do processo de globalização, a 

moda interage e se massifica, mas também fortalece a identidade dos grupos como 

forma de expressão, podendo ser um meio de distinção social ou uma forma para 

alguém se fazer aceito em um determinado grupo étnico ou simplesmente ideológico. 

Mesmo com toda a importância da moda na sociedade e estudos a ela direcionados, 

muitas vezes são deixados em segundo plano questões inclusivas. No que se refere ao 

portador de deficiência visual, que se depara com barreiras sociais e físicas que 

restringem sua presença, em locais públicos e ambientes de lazer, pela falta de suportes 

destinados à sua independência, operando dentro do binômio 

dependência/independência, soluções simples para o vestir farão significativa diferença. 

Pensar roupas com modelagem e elementos de designer de superfície, materiais 

adequados, etiquetas informativas em braille, dentro muitos outros que possibilitem 

diferenciar o feminino do masculino, cor, frente, verso, modelo e tamanho, por 

exemplo, poderão promover a autonomia do usuário e uma melhor qualidade de vida. 

As roupas foram criadas pelos alunos participantes do projeto, sendo eles alunos e 

pessoas da comunidade externa do Câmpus e serão apresentadas em desfiles de moda e 

exposições.  
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Introdução: Os estudos sobre a vulnerabilidade no esporte são raros, normalmente 

centrados nas lesões e situações agudas. Objetivo: Desenvolver um modelo hierárquico 

de vulnerabilidade para o esporte. Método: Foram realizadas entrevistas In-depth com 

21 participantes do esporte de alto rendimento, sendo 7 atletas, 4 técnicos, 3 gestores, 3 

psicólogos do esporte e 4 jornalistas, sendo 13 são mulheres e 8 são homens. Quanto à 

experiência competitiva 6 têm experiência em Campeonatos Mundiais e Jogos 

Olímpicos, 7 têm experiência em Campeonatos Mundiais e Etapas de Mundiais, 2 têm 

experiência em Campeonatos Sul-Americanos e 6 em Campeonatos Nacionais. Foi 

aplicada a análise de conteúdo com a categorização e hierarquização das temáticas. O 

desenvolvimento das categorias ocorreu a partir dos resultados, sem definição prévia. 

Resultados: As análises apontaram para um cenário complexos de aspectos que podem 

desencadear a vulnerabilidade no ambiente esportivo. A categorização gerou 1 

metaclasse (Formação Educacional) que apareceu em todas entrevistas e permeia 

praticamente todas as classes e categorias subjacentes; os resultados foram organizados 

em 5 classes, compostas por 26 categorias: Instituição e Políticas (Legislação, Políticas 

de Incentivo, Verbas, Infraestrutura e Corrupção); Comunicação e Marketing 

(Patrocínios, Mídia, Novas Mídias e Redes Sociais); Desenvolvimento Esportivo 

(Iniciação Esportiva, Especialização Precoce, Transição de Carreira e Abandono 

Esportivo); Aspectos Psicossociais (Fatores Emocionais, Gênero, Religião e 

Espiritualidade, Imagem Corporal, Racismo, Violência e Aspectos Éticos e Morais) 

Desempenho Esportivo (Resultado Esportivo, Overtraining, Doping, Lesões, 

Expatriação), uma categoria foi denominada de transcategoria (Assédio) pois ela 

perpassa o discurso dos entrevistados sobre várias outras categorias discutidas. 

Conclusão: Depreende-se que a vulnerabilidade está mais presente no ambiente 

esportivo do que a literatura tem relatado, de forma muito complexa e recorrente. Por 

meio do modelo desenvolvido é possível entender como ela se manifesta e buscar 

formas de intervenção para sua mitigação. 
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A partir do século XX, iniciou-se a prática paradesportiva, deste período até os dias 

atuais, percebe-se um promissor crescimento desse segmento no Brasil e no mundo. 

Como já é de conhecimento, o esporte e o exercício físico trazem inúmeros benefícios, 

principalmente pelo fato de estarem relacionados ao bem estar, melhoria das 

capacidades físicas, aumento da qualidade de vida e aliado às dimensões física, social e 

psicológica. Aplicando-o a pessoas com deficiência, isso não é diferente, entendendo 

que a prática esportiva e de exercícios físicos funciona de maneira eficiente no processo 

de reabilitação física, social e principalmente psicológica do indivíduo com qualquer 

tipo de deficiência. Quando pensamos em psicologia esportiva ou psicologia aplicada a 

essa prática, pensamos também em inúmeros fatores aliados, como por exemplo, 

motivacionais, de personalidade, de liderança, de ansiedade, agressividade, entre outros. 

A motivação é uma das esferas responsáveis pela permanência no esporte e pela prática 

bem sucedida, e está relacionada a fatores internos (pessoais) e externos (ambientais).  

Desta forma, esse estudo buscou avaliar os níveis de motivação intrínseca para o esporte 

paralímpico em escolares. Para isso, utilizou-se o Questionário Escala de Motivação no 

Esporte (SMS), aplicado em 83 indivíduos de ambos os sexos, com deficiência física, 

com idade média de ± 16,12 anos, praticantes de atletismo, bocha, natação, tênis em 

cadeiras de rodas, tênis de mesa e vôlei sentado, modalidades paralímpicas. A coleta 

ocorreu em uma competição proposta no calendário do Comitê Paralímpico Brasileiro, 

considerada a mais importante a nível nacional escolar. Sendo assim, constatou-se que 

os sujeitos, de forma geral, são motivados intrinsecamente para a prática esportiva, ou 

seja, se apoiam basicamente em motivos como as emoções, a realização pessoal, ao 

interesse pessoal, prazer e a vontade de aprender. O sexo feminino se mostrou mais 

motivado que o masculino, com um índice de 5,25 para 5,08. Quanto às modalidades, o 

vôlei sentado apresentou o maior nível motivacional (5,91), seguido do Atletismo (5,80) 

e Bocha (5,73). Encontrou-se também, uma alta correlação entre a motivação intrínseca 

– Experiência com motivação intrínseca – Conhecer, com o valor significativo de 0,765, 

provavelmente porque, quanto mais se experiência algo, mais se conhece daquilo. E por 

fim, a dimensão de maior relevância segundo os atletas, foi a motivação intrínseca – 

Experiência, com o valor numérico de 5,45.  
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 Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira Para Estudo da Obesidade 

e da Síndrome Metabólica, são realizadas de 90 a 95 mil cirurgias bariátricas por ano no 

país. Este procedimento serve como método de intervenção para a obesidade mórbida, 

que é desencadeada por vários fatores: psicológicos, sociais e biológicos (MACHADO 

et al., 2008). Assim, o objetivo dessa pesquisa foi apresentar os motivos (saúde ou 

estética) na hora de decidir pela cirurgia bariátrica. O estudo se caracterizou como quali-

quantitativo de cunho descritivo. Os participantes foram 215 indivíduos, sendo 94% 

mulheres e 6% homens, com um total de 82,9% na faixa etária inferior ou igual a 40 

anos, e 17,2% acima de 41 anos. Do total, os Estados com maior número de 

participantes foram: São Paulo com 31,2%; Minas Gerais com 11,6%; e Rio Grande do 

Sul com 8,4%. Como instrumento, foi elaborado um questionário desenvolvido no 

Google Forms®, com perguntas abertas, fechadas e escalas do tipo Likert de 5 pontos  

(LIKERT, 1932), sendo 1 classificado como “pouquíssimo” e 5 como “muitíssimo”. Na 

coleta de dados utilizou-se a rede social Facebook®, com o link compartilhado em 20 

grupos que tinham o descritor “cirurgia bariátrica” no título, participando aqueles que se 

propusessem a responder no prazo de uma semana. Os dados foram analisados e 

apresentados por valores percentuais, com relação às escalas optou-se pela apresentação 

da média de respostas. Como resultados, verificou-se que 65,6% dos participantes 

indicaram que o fator saúde influenciou “muitíssimo (5)” em sua decisão, com uma 

média de 4,44 para tal aspecto. Com relação ao motivo “estética”, 31,2% dos 

participantes pontuaram a influência como “muito (4)” para suas decisões. Neste item, a 

média ficou em 3,4 na escala. Como informações adicionais, constatou-se que 96,7% 

dos participantes se sentem satisfeitos com o resultado da cirurgia bariátrica. A 

discussão sobre o tema revelou que filhos de pais obesos têm maior probabilidade de 

acumular células adiposas (BERHEMAN; KLIEGMAN, 1994). Também foi observada 

uma correlação dos avanços em alimentos processados ou congelados com a gordura 

corporal elevada (ARAÚJO, 2006), assim como a urbanização, que também apareceu 

como um fator influenciador (PIMENTA; PALMA, 2001).  Por fim, podemos 

considerar que o motivo estético está presente na decisão em buscar a cirurgia 

bariátrica, contudo, o motivo “saúde” se apresentou como o principal fator para esses 

participantes. 
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Introdução: A música parece ter um papel significativo no sucesso das sessões de 

atividade física, o que torna a escolha musical algo relevante e, com isso, contribuir para 

a motivação e o prazer de estar naquele ambiente, tornando a atividade esportiva mais 

prazerosa. Objetivo: Assim, o objetivo geral, deste estudo, foi avaliar a relação entre o 

uso/frequência de músicas durante a execução de atividades físicas e o nível de 

motivação dos praticantes. Os objetivos específicos foram perceber quais os gêneros 

musicais mais ouvidos; qual tipo de esporte teve maior incidência e o ambiente 

frequentado. Método: Participaram do estudo 54 pessoas (18 homens e 36 mulheres), 

sendo suas idades entre 10-20 anos (11,3%); 20-30 anos (62,3%); 30-40 anos (7,5%); 

40-50 anos (15,1%); 50-60 anos (3,8%). Todos os participantes responderam a um 

questionário online, disponibilizado por meio da ferramenta tecnológica Google 

Formulários, contendo 8 perguntas fechadas. Resultados: Os resultados obtidos, 

quanto a frequência do uso de música foram: sempre (38,9%); nunca (11,1%), muitas 

vezes (22,2%), algumas vezes (27,8%). Os resultados, concernentes a fatores 

motivacionais foram: motivados (15,4%), relaxados (11,5%), felizes (9,6%), 

focado/concentrado (5,8%), entre outros que envolveram mais de uma motivação ao 

mesmo tempo, por exemplo, motivado/relaxado e feliz (57,7%), ou seja, 82,7% dos 

participantes apontam para um fator motivacional, o uso da música na prática esportiva. 

Quanto ao tipo de exercício praticado: musculação (9,6%), dança (9,6%), caminhada 

(7,7%), hidroginástica (1,9%), lutas (5,8%), futebol (1,9%), outros que praticam mais de 

uma modalidade (63,5%). Sobre os gêneros musicais: rock (9,8%), eletrônico (11%), 

sertanejo (15,7%), nenhuma (3,9%), mais de um estilo musical (59,6%). Quanto aos 

locais de prática esportiva: praticam ao ar livre (56,6%); ambiente fechado (43,4%). 

Conclusão: Os resultados, apesar de exploratórios, permitem concluir que a população 

tem o hábito de ouvir músicas durante a prática esportiva, visando tornar a prática de 

atividades física algo mais focado, prazeroso, agradável e mais produtivo. Além disso, a 

música pode ser um instrumento válido para os treinamentos, haja vista os resultados 

apresentarem mais da metade dos participantes com respostas referente a motivação e 

felicidade (82,7%).  
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Introdução: o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é definido como uma síndrome de 

etiologia múltipla, decorrente da incapacidade da insulina em exercer adequadamente 

seus efeitos no organismo, causando um impacto importante sobre a saúde e 

consequentemente na qualidade de vida do individuo diabético. Diversos estudos têm 

apontado que a prática regular de atividade física auxilia em uma melhora do controle 

glicêmico, endócrino e metabólico, e trazem adaptações musculoesqueléticas e 

metabólicas que favorecem uma melhora na capacidade funcional do individuo e nas 

variáveis cardiovasculares, entretanto se torna fundamental o estudo da qualidade de 

vida destes pacientes devido a estas adaptações que o paciente diabético enfrenta ao 

longo do tratamento. Objetivo: Analisar se o nível de atividade física habitual se 

relaciona com a qualidade de vida de pacientes diabéticos do tipo 2. Métodos: A 

amostra foi composta por 18 indivíduos diabéticos, sendo 13 mulheres e 5 homens, com 

idade de 62,3±7,5 anos, com medicação otimizada. A qualidade de vida foi avaliada 

através do questionário multidimensional Short forn health survey 36 (SF-36) validado 

na população brasileira, sendo utilizados apenas os escores de estado geral de saúde 

(EGS) e capacidade funcional (CF). O nível de atividade física habitual foi avaliado 

pelo questionário Baecke que observa a atividade física ocupacional (AFL), exercício 

físico de lazer (EFL), atividade física de lazer de locomoção (ALL) e escore total (ET). 

Os dados estão apresentados em média e desvio padrão. Foram utilizados os testes de 

correlação de Pearson (Paramétrico) e de Spearman (não-paramétrico) e a significância 

adotada foi de 5% (p<0,05). Resultados: EGS = 39,5±18,7 %; CF = 73,6±20,9 %; AFL 

= 3,1±0,4; EFL = 2,2±0,7; ALL = 3,1±0,6; ET = 8,5±1. Análise das correlações 

aplicadas: EGS e EGS: (R= 0,49 p=0,03); EGS e AFL: (R= -0,021 p=0,93); EGS e 

ALL: (R= 0,15 p=0,53); EGS e ET: (R= 0,46 p=0,052); CF e AFL: (R= -0,052 

p=0,83); CF e EFL: (R= -0,081 p=0,75); CF e ALL: (R= 0,28 p=0,26); CF e ET: (R= 

0,12 p=0,61). Conclusão: Diante disto, o exercício físico programado se relaciona 

possivelmente com um melhor estado geral de saúde em pacientes acometidos com 

diabetes mellitus tipo 2 no decorrer da prática física.  
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Introdução: A atividade física é apontada como um fator de prevenção e tratamento da 

obesidade. Os benefícios da pratica regular de atividades física, além dos incrementos 

biológicos podem proporcionar importantes mudanças emocionais e sociais, auxiliando 

em outras instancias da saúde (BRASIL, 2006; OMS, 2010). A obesidade pode acarretar 

a morte prematura e incapacidades na vida adulta, mas, além dos riscos futuros, as 

crianças obesas podem sofrer precocemente de doenças cardiovasculares, resistência à 

insulina e possíveis efeitos psicológicos negativos (OMS, 2015). Por outro lado, o 

autoconceito pode ser considerado um fator relacionado à qualidade de vida das 

pessoas, pois possui correlação com a satisfação que um indivíduo sente em relação à 

sua vida (SAMULSKI, 2009 apud CANTOR, 1990; DIENER, 1984; NIDEFFER, 

1976). Objetivo: Verificar a relação entre autoconceito e os níveis de atividade física e 

aptidão física de jovens obesos. Método: Estudo transversal de caráter correlacional 

(THOMAS; NELSON, 2002), será composto por uma amostra de 50 jovens de 10-12 

anos obesos de ambos os sexos, com IMC por percentil > 97, (OMS, 2015). Os jovens 

serão investigados por meio do questionário Self-Perception Profile for Children – 

SPPC, (HARTER, 1982), validado para o público brasileiro por Valentini et al. (2010). 

Para a investigação da prática de atividade física será utilizado o International physical 

activity questionnaire – IPAQ, versão curta (MATSUDO, 2001). A aptidão física será 

avaliada pelo protocolo Fitnessgram (WELK; MEREDITH, 2008). As variáveis 

coletadas serão correlacionadas estatisticamente pelo Statistical Program for Social 

Sciences - SPSS. Resultados Esperados: Espera-se que os jovens obesos que 

apresentam maior nível de atividade física, e aptidão física, possuem um “maior” 

autoconceito, em relação aos inaptos e/ou sedentários. A relação pode reforçar a 

importância da prática de atividade física como fator de melhora da saúde e qualidade 

de vida de jovens obesos, auxiliando não somente na redução de peso, mas também em 

fatores psicológicos fundamentais para essa população. Conclusão: Acreita-se que a 

atividade física e a aptidão física podem influenciar de forma direta no autoconceito de 

jovens obesos, auxiliando na compreensão da atividade física como fator determinante 

para a saúde e qualidade de vida das pessoas.  
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O processo de envelhecimento se constitui de diversos fatores que rodeiam a sociedade. 

Pesquisas enfatizam se trata de um processo individualizado por demonstrarmos 

características biológicas e psicológicas próprias, estilo de vida diferenciado, no 

entanto, a sociedade se prende a caracterizar os fenômenos que levam à velhice de 

forma homogênea, valorizando apenas as perdas que estes obtiveram ao longo dos anos, 

utilizando de estereótipos negativos como demonstração de preconceito ao idoso 

(COUTO, 2009). Diante deste contexto surge o termo ageismo, que foi definido por 

Minichiello, et.al. (2000), como forma de caracterizar a intolerância relacionada com a 

idade, o que certamente tem impactos sobre os estados emocionais dos indivíduos. 

Assim, este trabalho teve por objetivo identificar quais foram as demonstrações mais 

frequentes de discriminação sofridas por idosos e compará-las entre os praticantes e não 

praticantes de atividade física. Esta pesquisa justifica-se pela importância de investigar 

qual a interferência do ageismo na vida cotidiana dos idosos uma vez que a hipótese que 

se estabelece é a de que os praticantes de atividade física encaram essas situações de 

forma mais amena. Foram selecionados 80 idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, sendo 22 do sexo masculino e 68 do sexo feminino divididos em dois grupos: 

praticantes de atividade física (PA) e não praticantes de atividade física (NPA). Para 

avaliar a discriminação contra idosos foi utilizado o instrumento Ageism Survey 

composto por 20 itens que abordam exemplos de estereótipos negativos, atitudes e 

discriminação pessoal e institucional. Diante dos resultados obtidos na pesquisa 

concluiu-se que o grupo de idosos praticantes de atividade física apresentou um 

percentual menor de ageismo sofrido em relação ao grupo de não praticantes de 

atividade física. É notório que não podemos impedir o processo de envelhecimento dos 

indíviduos, porém é possível inteferir na escolha do estilo de vida que vão adotar para 

si. Com isso, programas de atividade física são imprescindíveis e devem ser 

incorporados a vida dos idosos para minimizar o declínio das funções motoras, o 

aumento da sensação de bem estar emocional e integrá-los de forma a serem 

reconhecidos e respeitados pela sociedade na qual estão inseridos. 
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O coaching tem como princípio ajudar o treinador esportivo a perceber a importância 

das competências pessoais e contribuir para que o mesmo amadureça essas 

competências no âmbito de que são elas que o ajudarão a alcançar os resultados e a 

aprimorar o desempenho do time. A função do coach é auxiliar o treinador a controlar 

as suas emoções, trabalhar questões relacionadas a mente e a necessidade dele estar 

concentrado para elevar as suas competências ao máximo e utilizar todo o seu potencial 

desenvolvido. A comunicação influencia na motivação, na concentração, na estratégia, 

na aquisição de habilidades, nas atitudes, nos sentimentos e em outros processos sociais 

importantes para o rendimento esportivo. O objetivo deste trabalho foi levantar de 

demanda de um treinador de Futebol e realizar proposta de intervenção utilizando a 

técnica de Coaching. Foram realizados quatro encontros individuais com uma hora de 

duração, uma vez por semana, no Serviço-escola de Psicologia da Universidade de 

Mogi das Cruzes. Como resultados o treinador relatou dificuldades quanto as suas 

responsabilidades e atribuições que não se limitam a função de treinador, atuando em 

outras atividades que absorvem seu tempo, além de acreditar que os atletas são 

preparados tática e tecnicamente, atribuindo as derrotas a um fator psicológico. Relata 

que costuma instruir os atletas da maneira que avaliava como positiva quando atuava 

como jogador. Foi proposto que o técnico observasse o tempo de duração das instruções 

dadas aos atletas e avaliasse se o resultado obtido era funcional, ou seja, se atingia o 

objetivo inicial considerando o enfoque de treinador e não a percepção de atleta que o 

treinador apresenta. O treinador evidencia a motivação como demanda de maior 

importância para o momento atual da equipe, justificando que avalia que sua atuação 

como “motivador” não está atingindo os objetivos. A partir desses encontros obtiveram-

se como principais demandas: 1.Estabelecer uma comunicação funcional.  2. 

Desenvolver percepção da função de treinador no próprio treinador. 3. Motivação da 

equipe 4. Resiliência 5. Estabilidade emocional. Os resultados demonstram a 

importância do Coaching esportivo como ferramenta para identificar demandas e 

desenvolver habilidades do treinador de maneira a aumentar o rendimento dos atletas 

por meio de uma comunicação funcional que tenha como princípio o papel de treinador 

bem delimitado para viabilizar o treinamento de motivação e resiliência da equipe. 
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Introdução: Este trabalho parte da questão problema de como o adolescente busca sua 

identidade dentro do contexto esportivo, e as influências causadas pelo uso do aplicativo 

Instagram®. A identidade verdadeira para Cordeiro (2007, p. 34) “é a consciência entre 

como o adolescente acredita ser e como ele percebe que os outros o vêem”. Portanto 

iremos abordar neste trabalho como essa identidade pode ser construída quando esse 

adolescente está imerso no contexto esportivo, e que contribuições o acesso ao 

Instagram® de atletas de alto rendimento poderá trazer para esse jovem. Objetivos: O 

objetivo geral é compreender como se dá a busca de identidade dentro do contexto da 

iniciação esportiva escolar com jovem conectado ao Instagram®. Os objetivos 

específicos são: entender como a busca de referências pela internet pode ajudar o 

jovem; identificar que contribuições o uso do aplicativo Instagram® pode trazer para 

esse jovem; e analisar os conteúdos postados pelas referências no esporte. Métodos: 

Para tanto essa pesquisa é um estudo de caso com quatro adolescentes que praticam o 

Badminton na escola Facex, onde os dados serão coletados a partir de um questionário 

semiestruturado, tanto com o grupo de atletas quanto com o técnico. Se configurando 

como uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, o procedimento utilizado será o 

estudo de caso, e a análise dos dados será feita a partir da Análise de Discurso que 

segundo Caregnato e Mutti (2006) "a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos 

pré-construídos que são ecos da memória do dizer.", ou seja, a Análise de Discurso vai 

além do texto, ela procura o sentido e as idéias que marcam aquilo que se está querendo 

transmitir por meio da escrita ou discurso oral, ou dança (linguagem corporal), ou 

imagem (fotografia). Resultados esperados: Espera-se entender a relação dos jovens 

atletas com a ferramenta Instagram®, se os atletas/alunos são influenciados por esse 

aplicativo, e de que forma é essa influência (positiva ou negativa), se aquilo que é dito 

pelos atletas de alto rendimento na sua conta do Instagram® de alguma forma 

influência a forma dos jovens de se vestir, falar ou até mesmo no estilo de jogo. 
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Introdução: Este trabalho investiga a ocorrência de sentimentos como o medo e a 

vergonha nas aulas de Educação Física. O medo é conceituado como uma emoção, 

enquanto a vergonha é conceituada como um sentimento (MACHADO, 2006). Ambos 

são naturais e comuns, porém podem se tornar negativos e nas aulas de Educação Física 

não é diferente, pois há exposição do aluno, devido ao caráter linguístico e de expressão 

corporal. Justificativa: Este estudo é conduzido por contribuições para o tema dentro 

ambiente escolar. É de interesse à professores e Psicólogos do Esporte. Tal investigação 

permitirá maior conhecimento acerca da realidade vivida para que possamos facilitar, 

principalmente, o trabalho do professor. Objetivos: Identificar situações em que esses 

sentimentos afastam o aluno ou impedem a progressão/assimilação/construção de 

conhecimento. Métodos: Nosso método é a fenomenologia. A pesquisa é descritiva, de 

natureza aplicada, com a construção de conhecimentos para à aplicação na prática, e de 

abordagem qualitativa. O procedimento utilizado foi etnográfico com survey. Como 

instrumento um questionário com treze perguntas abertas organizadas em uma escala 

likert de 1 a 4, e duas perguntas fechadas. Foram aplicadas a 73 alunos do ensino médio, 

com alunos de idade entre 15 a 21 anos. Resultados: Nas perguntas abertas os alunos 

declararam sentir vergonha ao ser observados (32%) e serem observados realizando 

alguma tarefa na aula (30%). A vergonha a exposição e humilhação (28%) e a vergonha 

ao não atingir um objetivo (25%) também foram declaradas, assim como o sentimento 

de vergonha ao infringir uma norma (20%) e a não estar dentro do “padrão” 

estabelecido (20%). Observando somente as meninas, os índices aumentam: 40% e 36% 

sentem vergonha ao ser observadas e serem observadas em alguma tarefa, 

respectivamente, e 32% se sentem com vergonha ao não atingirem uma meta. Nas 

perguntas fechadas, 25 alunos declararam se sentir inibidos nas aulas práticas, 17 com 

vergonha de expor, medo de passar “vexames”, e 12 com vergonha e medo em esportes 

específicos. Conclusão: O perfil dos alunos, mostra uma vergonha quando há 

observação. Esse medo/vergonha da observação podem estar relacionados ao 

autojulgamento, auto percepção e autoestima do aluno. Aí se encontra a dificuldade ao 

ser observado, pois se o aluno tem sua imagem corporal e sua autoestima que não 

favorecem a um bem-estar e à um autojulgamento positivo, ele automaticamente 

pensará que o julgamento externo também irá ser negativo, tentando se omitir para não 

sofrer essa exposição social. 
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O esporte é considerado hoje um importante fenômeno sociocultural, o qual é 

desenvolvido majoritariamente por organizações esportivas sem fins lucrativos.  Este 

estudo analisa a liderança dos gestores de três dessas organizações, nos segmentos de 

esporte educacional, esporte de participação e esporte de alto rendimento. Essa análise 

foi realizada focando na criação das organizações esportivas, e de redes 

interorganizacionais como recurso estratégico para a sobrevivência destas. Justifica-se 

este estudo por entendermos que a liderança dos gestores exerce influência nas 

organizações das redes para se relacionarem com a sua organização esportiva. Destarte 

os objetivos propostos foram: identificar a rede de cada um dos tipos de organização; os 

pontos em comum e divergentes entre elas, buscando compreender a forma como os 

gestores lideram sua organização para a criação de relacionamentos em rede, de forma 

que este se torne um recurso estratégico para a organização. Portanto, este estudo visa 

responder a seguinte questão: Como atuam na liderança os gestores de organizações 

esportivas para a criação de redes interorganizacionais? Consideram estas um recurso 

estratégico para a manutenção das organizações esportivas? As três organizações 

esportivas escolhidas: uma de esporte educacional (Instituto Passe de Mágica); esporte 

de participação (Associação Projeto Vida Corrida) e esporte de alto rendimento (Clube 

São José Rugby). Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, com a utilização de entrevistas. 

Entrevistamos um gestor de cada organização para analisar seu perfil e um participante 

das atividades desenvolvidas pelas organizações para verificar a percepção dele sobre o 

papel do gestor, e um responsável por uma organização da rede para verificar o motivo 

que o levou a entrar em rede. Os resultados demostraram que a rede de relacionamento 

pessoal dos gestores e outros envolvidos com a organização esportiva auxiliou na 

formação dessas redes interorganizacionais. Constatou-se que: organizações esportivas, 

devidamente registradas e formalizadas, auxiliaram-nas a evoluir, tornando-as um 

recurso estratégico. Tal atitude foi decisão do gestor, demostrando sua visão e liderança. 

Assim, consideramos que o desenvolvimento das organizações foi alavancado pelas 

ações de liderança dos gestores, que regulamentaram o trabalho que vinha sendo 

desenvolvido, antes da formalização. Essa ação facilitou a captação de recursos. Tais 

capacitações foram elaboradas em relacionamentos em rede interorganizacional, pois os 

gestores visualizavam que essa rede seria um recurso estratégico para a sobrevivência 

da organização, o que segundo eles, comprovou-se após um ano da existência da rede, e 

que desde a fundação até o término desta pesquisa  as organizações só evoluíram. 
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O corpo pode ser entendido como um vetor das relações simbólicas estabelecidas pelo 

homem e que fundamenta tanto sua existência individual como coletiva. Assim, 

compreender as vicissitudes das significações e valores atribuídos ao corpo, é aspecto 

essencial para o profissional da Educação Física, já que este trabalha com o 

desenvolvimento de práticas corporais junto aos diferentes corpos existentes na 

sociedade. O presente estudo teve como objetivo verificar quais os posicionamentos que 

profissionais de Educação Física têm em relação aos corpos modificados a partir do 

exercício físico e de técnicas conhecidas como body modification. A pesquisa, de cunho 

qualitativo, contou com a participação de 17 profissionais da área da Educação Física, 

incluídos a partir da conveniência e contato dos pesquisadores. A eles foram 

apresentadas quatro diferentes imagens, duas de corpos modificados pela utilização de 

exercícios físicos e outras duas imagens de corpos com modificações corporais a partir 

das técnicas de tatuagem, utilização de piercings e alargadores. Após a apresentação de 

cada grupo de imagens, foi solicitado aos participantes que apontassem três palavras 

que, para eles, caracterizavam os corpos visualizados. A análise foi realizada a partir da 

análise de conteúdo. Assim, a respeito da visualização dos corpos modificados pelos 

exercícios físicos, foi possível verificar que as palavras apontadas se caracterizaram em 

três diferentes sentidos: 1. Aspectos Estéticos: as 28 palavras dessa categoria continham 

o sentido estrito de atributos físicos, sendo que 19 delas possuíam um sentido favorável 

aos corpos visualizados e 9 em um sentido crítico; 2. Saúde: as 8 palavras apontadas 

atribuíam um significado positivo aos corpos e 3. Conhecimentos Técnicos: as 10 

palavras relacionavam os corpos ao conhecimento específico da área de atuação dos 

participantes de forma também positiva. Em relação aos corpos modificados por 

técnicas conhecidas como body modification, foi possível categorizar as palavras da 

seguinte forma: 1. Aspectos Estéticos: as 14 palavras tinham relação com questões 

estéticas que apresentavam uma neutralidade de posicionamento; 2. Produção de 

sentidos: 13 palavras representaram os sentidos a eles produzidos pelas imagens, sendo 

que 6 eram de neutralidade e 7 de uma impressão negativa e 3. Valoração do corpo: 23 

palavras foram apontadas, claramente, atribuindo valores aos corpos, 12 de forma 

negativa, 8 de forma positiva e 3 de forma neutra. Contudo, verificamos que os 

participantes possuem posicionamentos distintos em relação aos corpos dependendo do 

tipo de modificação corporal realizada, tendendo valorar negativamente aqueles que não 

se enquadram no padrão de beleza atual. 
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(Introdução) A cultura no qual um indivíduo está inserido determina aspectos do seu 

corpo, podendo despertar insatisfação e distorções na sua imagem corporal, 

principalmente pelo fato de muitos indivíduos serem diariamente bombardeados pelos 

meios de comunicação por imagens de corpos musculosos. Quando o público masculino 

é indagado sobre o corpo que gostariam de possuir, boa parte desses indivíduos parece 

apontar o corpo musculoso, visto em propagandas e nas redes sociais. Com isso, a busca 

a qualquer custo de um corpo perfeito pode ser associada a uma série de patologias, pois 

traz consigo uma sobrecarga ao indivíduo nos aspectos físico, psíquico e social. 

(Justificativa) Face a este cenário e como são recentes os estudos da imagem corporal 

do homem, este trabalho apresenta grande relevância acadêmica e social, já que este 

público vem demonstrando ao longo do tempo uma preocupação exagerada para com 

sua musculatura. (Objetivo) O estudo teve como objetivo identificar a frequência de 

“Querer ser mais musculoso” em participantes de grupos de culto ao corpo na rede 

social FacebookTM. (Métodos) Participaram dessa pesquisa 42 indivíduos do sexo 

masculino, com idade entre 18 a 35 anos (26,8±1,22). Dessa amostra, 73% (31 pessoas) 

apontaram ser praticantes de treinamento resistido. Foi utilizado o instrumento Drive for 

Muscularity Scale – DMS validado especificamente para avaliar atitudes e 

comportamento relacionados à busca pela musculatura, entretanto, neste trabalho foi 

tabulada apenas a questão do instrumento: “Quero ser mais musculoso”. Foi utilizado 

como plataforma de coleta de dados o Google Drive™. (Resultados) Os resultados 

apontam que: 14,3% (6) dos indivíduos querem sempre ser mais musculosos; 5% (2) 

muito frequentemente; 16,6% (7) frequentemente; 26,1% (11 pessoas) às vezes; 21,4% 

(9) raramente e 16,6% (7) nunca. (Considerações) Dos participantes, 62% (26 pessoas) 

apontaram querer ser mais musculosos com frequência de “sempre” a “às vezes”. 

Diante dos resultados, faz-se necessário que haja uma investigação mais detalhada 

desses casos, além do desenvolvimento de programas educativos voltados para este 

público com o intuito de minimizar possíveis transtornos de imagem corporal advindos 

dessa busca incessante pela musculatura.  
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Nos últimos anos, inúmeras empresas passaram a investir em novas tecnologias que 

ajudam pessoas a manter bons hábitos alimentares. Por outro lado, pesquisas mostraram 

resultados promissores indicando uma relação positiva entre as formas mais autônomas 

de motivação e de hábitos saudáveis (DECI; RYAN, 2000; PELLETIER et al., 1995). 

Assim, o objetivo deste estudo foi verificar se os aplicativos de smartphones com 

conteúdo ligado à nutrição ajudaram os participantes a manter uma alimentação 

saudável. Este estudo quali-quantitativo, descritivo e exploratório foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas do Instituto de Biologia da UNESP, em Rio Claro/SP. Os 

participantes foram cento e quatro indivíduos de ambos os sexos e idade entre 25 e 52 

anos, residentes no Brasil. O único critério de inclusão foi possuir um smartphone. 

Como instrumento, foi criado um formulário desenvolvido por meio do Google Drive® 

e compartilhado pela rede social Facebook® entre os meses de Junho e Setembro de 

2015. O formulário foi composto por questões demográficas, outras fechadas, e escalas 

com respostas do tipo Likert de cinco pontos (LIKERT, 1932), sendo 1 “pouquíssimo” 

até 5 “muitíssimo”. As perguntas foram concebidas exclusivamente para o propósito de 

explorar como os aplicativos de nutrição influenciavam os hábitos alimentares, assim 

como atividades físicas. Os dados coletados foram tabulados e apresentados em valores 

percentuais, seguidos de uma leitura qualitativa. Os resultados revelaram que 62,3% dos 

participantes tinha baixado algum desses aplicativos em seus smartphones pelo menos 

uma vez. Desses, 7,1% relataram que o aplicativo ajudou “muitíssimo (5)” na 

manutenção de bons hábitos alimentares. Do mesmo modo, 8,9% informaram que o 

aplicativo ajudou “muito (4)”. Os resultados parecem indicar que os aplicativos de 

nutrição para smartphones têm um efeito limitado sobre a manutenção de bons hábitos 

alimentares; a maior parte dos indivíduos relatou que pararam de o utilizar pouco tempo 

após a instalação. No âmbito esportivo, Duda e colegas (1995) relataram que uma forma 

mais autônoma de motivação é desejada para que a participação de médio e longo prazo 

aconteça. No caso desse estudo, o mesmo pareceu acontecer, com o aplicativo sendo 

visto como um fator externo aos motivos de aderência a bons hábitos alimentares. De 

qualquer forma, sugerimos novos estudos para que a eficácia de tal dispositivo seja 

testada em outras populações e contextos. 
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A utilização de recursos didáticos, para diversificar e subsidiar o processo de ensino 

aprendizagem é uma prática bastante comum em componentes curriculares da escola. 

Entretanto, a sua utilização nas aulas de Educação Física é bem recente. A partir de 

2007, observa-se a iniciativa de inúmeras secretarias de educação (municipal e estadual) 

no sentido de oferecer material didático (escrito), para as aulas de Educação Física. 

Apesar desses esforços, poucos estudos tem se preocupado em verificar juntos aos 

professores as possibilidades de uso desse material didático. O objetivo desse estudo foi 

investigar as perspectivas de professores de educação física, atuantes na Educação 

Infantil, diante da utilização de material didático escrito, nas aulas.  Para atingir tal 

objetivo foi realizada uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, na qual foram 

utilizadas como fonte de informações a entrevista semiestruturada e a análise de 

materiais didáticos escritos usados durante as aulas. A análise de conteúdo foi aplicada 

para o tratamento das informações obtidas. Participaram da pesquisa quatro professoras 

de Educação Física, atuantes nas redes públicas e privadas do Estado de São Paulo. A 

partir da análise das informações, identificamos que os principais materiais utilizados 

são os gibis, os livros paradidáticos e textos didáticos e que dentre os critérios 

considerados para escolha dos materiais estão a relação estabelecida com o conteúdo 

abordado, a extensão, a atratividade visual e de linguagem. Diferentes manifestações da 

cultura corporal estiveram entre os principais temas abordados, analisadas em suas 

dimensões conceitual, atitudinal e procedimental. As professoras acreditam na 

relevância da utilização do material escrito e destacam a boa recepção do material por 

parte dos estudantes. Contudo, consideram que a maior dificuldade enfrentada está na 

escassez de material didático disponível no mercado e nas escolas. Diante dessa análise, 

concluímos que o uso de materiais didáticos está relacionado com a uma visão do 

professor que ultrapassa o simples “fazer por fazer” e, que apesar de ser um tema pouco 

explorado na literatura científica e nos cursos de formação de professores, percebemos 

um esforço por parte das participantes, que procuram diversificar a oferta de materiais 

didáticos, bem como, a construção de estratégias próprias para utilização nas aulas de 

Educação Física, na educação infantil.  

 

 

Apoio: CAPES 
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica neurológica auto-imune, resultando 

em um ataque disseminado contra o tecido neural do próprio indivíduo por existir uma 

anormalidade no modo pelo qual a resposta imune é regulada e controlada. Assim, há 

desmielinização em áreas distintas distribuídas pelo Sistema Nervoso Central (SNC) e, 

devido a isso, a neurotransmissão é prejudicada, já que a mielina é responsável pelos 

impulsos nervosos. Segundo Rufino Netto (1994), qualidade de vida boa ou excelente é 

aquela que oferece um mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos 

possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou 

amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciência ou artes. Essa pesquisa 

descritiva teve como objetivo avaliar a qualidade de vida proporcionada pela 

fisioterapia em portadores de EM. Para isso, foi criado um questionário no Google 

Drive® contendo 12 questões que abrangiam desde qualidade de vida até o efeito da 

fisioterapia para os portadores de EM. Esse questionário foi disponibilizado em um 

grupo fechado de EM na rede social Facebook® do dia 29/05 ao dia 31/05, no qual 

obtivemos 127 respostas, porém só foram utilizadas 67. Não ter realizado fisioterapia 

pelo menos uma vez foi utilizado como critério de exclusão das outras respostas. Dos 67 

participantes, 13 homens  e 54 mulheres, tendo entre 15 e 55 anos de idade. Como 

resultado, a fisioterapia proporcionou aos participantes fortalecimento, melhora no 

equilíbrio, alívio de dores, retomada de alguns movimentos dos membros superiores e 

inferiores, mais disposição, diminuiu tremores, estabilizou a doença em alguns casos, e 

também, no tratamento após a fase crítica (surto) de EM, evitou ou diminuiu as 

sequelas. Consequentemente, houve uma melhora na qualidade de vida desses 

participantes, que a resumiram como: ter saúde sem depender de medicamentos; 

equilíbrio mental, físico e espiritual; ser alegre, tranqüilo e independente para caminhar; 

realizar atividades diárias. No entanto, para 8,9% dos participantes, a fisioterapia não 

teve resultado para a melhora do quadro. Nessa pesquisa realizada, assim como na de 

Rodrigues, Nielson e Marinho (2008), a fisioterapia tem-se mostrado eficaz na melhora 

da qualidade de vida dos portadores de EM. Assim, pode-se considerar que, para alguns 

casos, a fisioterapia tem grande importância na melhora da qualidade de vida dos 

portadores de Esclerose Múltipla.  
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Ricci (2014) discutiu a questão da adoção pela tênue linha que separa o senso comum e 

a legislação, por um lado chega-se à conclusão que a criança não teria uma referência 

comportamental correta, e passaria a ter tendência ao homossexualismo. De outro, a 

regulamentação do casamento homoafetivo pelo Conselho Nacional de Justiça 

possibilita que os casais do mesmo sexo possam adotar em conjunto, da mesma forma 

que os heterossexuais, desde que comprovem os requisitos da lei (GALVÃO, 2014). 

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo analisar a opinião de pessoas acerca da 

adoção de casais homoafetivos. A pesquisa se caracterizou como quali-quantitativa de 

cunho descritivo. Os participantes foram 174 usuários de rede social 

(Facebook®), sendo 129 pessoas do sexo feminino e 45 do sexo masculino. Como 

instrumento foi utilizado um questionário de sete perguntas fechadas e uma pergunta 

discursiva. A coleta de dados começou a ser realizada no dia 10 de maio de 2016 e 

concluída no dia 23 de maio. A análise das opiniões foi apresentada por meio de 

porcentagens, e algumas opiniões apresentadas na discussão. Como resultados, 89,7% 

de pessoas se posicionaram a favor enquanto 10,3% contra a adoção. Tivemos 

dificuldades ao encontrar trabalhos que analisaram a mesma questão, porém alguns 

estudos jurídicos falaram sobre tais razões. Segundo Cunha (2010), atualmente adoção 

não é apenas o bem estar do adotante, mas sim atendendo as necessidades reais da 

criança e seus direitos, para que possa realmente se tornar um cidadão. Já Guimarães 

(2015), citou alguns argumentos contras, tais como: as crianças serem influenciadas 

pela orientação sexual do casal e de que os casais não terem estabilidade emocional 

e psicológica para educar uma criança. Pelo lado negativo, alguns participantes 

relataram: ser algo pecaminoso; que em uma família homoafetiva as crianças não teriam 

uma educação digna; que seriam influenciadas pela orientação sexual dos pais ficando 

“confusas” por terem dois pais ou duas mães. Com relação aos que aceitam, grande 

parte acreditam que o amor, a educação e a estabilidade de um lar não depende da 

orientação sexual dos pais. Por fim, respeitando as opiniões, o estudo parece apontar 

que a sociedade começa a aceitar tal discussão sobre os novos tipos de família. 
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Introdução: O uso de substâncias psicoativas por ciclistas profissionais de forma 

recreativa, competitiva ou combinada é frequentemente noticiado nas mídias online, 

principalmente nos períodos que ocorrem a Volta da França, maior evento esportivo do 

ciclismo. A partir destas reportagens, a mídia cria narrativas descontruindo o conceito 

mítico, que anteriormente era a caracterização midiática proposta aos ciclistas 

profissionais, posicionando estes esportistas no outro extremo, tornando-os pessoas sem 

valia, estigmatizadas socialmente e esportivamente. Objetivo: O objetivo deste trabalho 

é analisar os possíveis danos psicossociais gerados em ciclistas profissionais, após o uso 

de substâncias psicoativas proibidas no ciclismo serem noticiados pela mídia online. 

Justificativa: O uso de substâncias psicoativas proibidas utilizadas por ciclistas 

profissionais, objetivando aumentar o rendimento esportivo com participação, suporte 

ou omissão de outros profissionais, dirigentes, órgãos reguladores e organizadores, 

torna o doping um processo sistêmico, sendo assim, o ciclista profissional é um dos 

sujeitos dentro de um esporte que atua de forma disfuncional. Analisar os possíveis 

danos psicossociais gerados nos ciclistas profissionais a partir desta problemática pode 

tonar mais criterioso; o manejo, a coleta de informações e a responsabilidade da mídia 

online. Método: Adota-se o método qualitativo por meio da análise de conteúdo. Foram 

analisadas seis reportagens que envolviam o doping no ciclismo, obtidas por 

metabuscadores na internet e selecionadas por conveniência a partir da associação do 

esporte e ciclistas profissionais que utilizaram substâncias psicoativas proibidas no 

ciclismo. As categorias da análise de conteúdo foram construídas e definidas a partir dos 

resultados da análise. Resultados: Os resultados indicaram três categorias primárias: 

desvios de conduta, atividades antissociais e punições profissionais. As categorias estão 

relacionadas, a avaliações negativas que a mídia oferta de ciclistas profissionais, que 

utilizaram substâncias psicoativas proibidas no ciclismo profissional independente do 

contexto e motivação. As buscas associam estes esportistas a cognição inadequada, 

transgressões sociais e possíveis transtornos de personalidade. Conclusões: Parece-nos 

evidente que a mídia pode causar danos psicossociais nos ciclistas profissionais, que 

utilizam substâncias psicoativas proibidas no ciclismo, pois a narrativa extrapola a 

análise do fato, incidindo em juízos de valor e condutas que não buscam a 

imparcialidade. Avaliações éticas e morais contundentes ficam atreladas ao uso de 

substâncias psicoativas, minimizando as conjunturas sociais, profissionais e culturais 

que permeiam, regulam e estimulam o uso de substâncias psicoativas consideradas 

doping por ciclistas profissionais. 
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Introdução: A liderança é conceituada de diversas formas, em seus inúmeros aspectos, 

os líderes constituem uma das funções primordiais na dinâmica de grupo. Segundo 

Chelladurai (1984 apud BRANDÃO et. al., 2002) liderança significa a capacidade de 

influenciar pessoas para trabalharem juntas, no alcance de metas e objetivos, de forma 

harmônica. Justificativa: Esse estudo teve como principal objetivo, identificar a 

percepção dos atletas sobre o estilo de liderança do técnico, com isso, a pesquisa pôde 

contribuir para um melhor entendimento sobre como os atletas percebem o estilo de 

liderança do técnico. Fazendo com que o treinador perceba também as particularidades 

dos seus atletas e o mesmo se adapte a eles, evitando que aconteça ao contrário, pois 

vemos que na maioria das equipes os atletas que têm que se adequar ao estilo de 

liderança do técnico. Métodos: Participaram da pesquisa sete atletas da equipe de futsal 

juvenil de uma escola particular de Natal. A pesquisa é descritiva e realizamos um 

estudo de campo no qual aplicamos a Escala Multidimensional de Liderança no 

Desporto (EMLD) (GOMES e RESENDE, 2014). A EMLD avalia a percepção dos 

atletas acerca dos comportamentos assumidos pelos respectivos treinadores e a 

percepção dos treinadores acerca dos seus próprios comportamentos (GOMES, 2005). 

O link do questionário foi disponibilizado no aplicativo Whatsapp® dos alunos/atletas 

devidamente autorizados por um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados: Foram analisadas nove dimensões comportamentais e a dimensão 

inspiração teve o menor valor com 5,75% e instrução técnica teve o maior valor com 

6,75%. Verificamos que os atletas perceberam que o treinador não promove, não motiva 

o esforço contínuo para eles alcançarem o sucesso, no entanto, os métodos de treino e 

indicações dadas pelo treinador acerca do que os atletas devem fazer ou como podem 

corrigir e melhorar as suas capacidades desportivas, são satisfatórios, de acordo com a 

percepção dos atletas. Conclusão: Com essa pesquisa podemos verificar que, a 

percepção dos atletas sobre os comportamentos do treinador não foi condizente com a 

autopercepção do treinador sobre seus comportamentos. Assim, concluímos que o 

trabalho do psicólogo do esporte é de extrema importância para criar uma sintonia, uma 

relação em harmonia entre treinadores e atletas. 
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A Ginástica para Todos (GPT) tem sido preconizada como uma forma de proporcionar 

divertimento e satisfação (AYOUB, 2003), através de composições coreográficas de 

forma inclusiva e participativa (SCARABELIM; TOLEDO, 2015). Os festivais de 

Ginástica são o espaço destinado às apresentações dessas composições, e permitem 

aproximações tanto no âmbito formativo (PATRICIO; BORTOLETO; CARBINATTO, 

2016) como no psicossocial. Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi analisar a 

percepção de jovens adultos estudantes de Educação Física acerca da participação em 

um festival de Ginástica para Todos, realizado pela Faculdade Integrada Metropolitana 

de Campinas na disciplina Práticas Pedagógicas da Ginástica Geral. Para tanto, utilizou-

se um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas pertinentes ao objetivo 

da pesquisa. Os dados quantitativos foram analisados a partir da estatística descritiva 

(REIS, 2008) e os qualitativos pela análise de conteúdo proposta por Bardin (2010). 

Participaram desta pesquisa 13 estudantes, 7 mulheres e 6 homens, com idade média de 

22,6 anos (± 5,43). Os resultados da presente pesquisa mostram que 46,1% dos 

estudantes já participaram de festivais em diferentes contextos, entretanto apenas 30,7% 

relataram experiências anteriores com ginástica (23,0% GPT; 7,6% Ginástica Artística; 

7,6% Ginástica de Condicionamento físico), surgindo também a experiência com artes 

cênicas (15,3%) e dança (7,6%). Ao serem questionados sobre a percepção durante a 

apresentação, os estudantes assinalaram sensações positivas (76,9% alegria; 61,5% 

satisfação; 46,1% entusiasmo e 15,3% tranquilidade) e negativas (53,8% nervosismo e 

15,3% medo). Apesar de 7,69% dos estudantes indicarem-se indiferentes, 92,3% 

mostraram-se ansiosos durante a apresentação. Ademais, 100% dos participantes 

relataram como positiva esta experiência, indicando que além da realização pessoal 

(38%), esta vivência propiciou diminuição da timidez (15%) e maior confiança (8%) 

dos indivíduos. Adicionalmente, a superação (15%), aliada ao trabalho em equipe 

(15%), interação e divertimento (15%), derivaram em uma vontade de repetir a 

experiência (46%). Assim, entende-se que o processo de composição coreográfica, 

juntamente, com a participação em festivais, permitiu aos estudantes um contato com as 

características inclusiva, participativa e de divertimento da GPT. Esta estratégia, 

mostra-se como uma proposta que permite agregar conhecimentos individuais, e, por 

conseguinte um crescimento no âmbito formativo e psicossocial. Por fim, conclui-se 

que este é um método interessante para a aproximação dos alunos desta prática corporal, 

e permite sobretudo, uma oportunidade para reflexão do alcance da GPT aos diferentes 

públicos. 
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Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a percepção que árbitros de basquetebol com 

experiência de arbitragem acima de 20 anos possuem sobre o significado de seu 

exercício profissional. Para tanto, foram avaliados 16 árbitros brasileiros de 

basquetebol, com média de idade de 47,6 (±5,3) anos, de ambos os gêneros (homens=13 

e mulheres=3), pertencentes à categoria Internacional (de acordo com as normas 

estabelecidas pela Federação Internacional de Basquetebol - FIBA), com tempo médio 

de experiência de 25,4 (±5,5) anos, através de uma pergunta geradora que permitiu 

respostas abertas “O que significa para você ser um árbitro de basquetebol?”. A 

análise dos discursos foi feita de acordo com os procedimentos recomendados por Miles 

e Huberman (2004). Foram obtidas quatro categorias de respostas: a) desenvolvimento 

de competências e reconhecimento; b) emoções pela arbitragem e pelo basquetebol; c) 

relação com o basquetebol e d) meio de vida. Um aspecto importante a observar em 

relação às respostas dos árbitros foi que a categoria de discursos “emoções pela 

arbitragem e pelo basquetebol” foi a que mais apareceu como valor associado sobre o 

significado de ser um árbitro. Mas, vale ressaltar que a categoria "desenvolvimento de 

competências" também recebeu destaque dentre as respostas dos árbitros, dando 

indícios que estes profissionais se mantenham atuantes depois de tanto tempo de prática 

influenciados pelo reconhecimento profissional, pelo prestígio e pela influência social. 

As categorias que receberam menos destaque foram a "relação com o basquetebol" e a 

atribuição da arbitragem como um "meio de vida”, ou seja, mesmo que a amostra 

pesquisada seja composta de árbitros de basquetebol FIBA, que possuem mais de 20 

anos de experiência e que fazem do ato de arbitrar a sua profissão, não é a fonte de 

renda como um "meio de vida" o aspecto predominante para mantê-los atuando. Por 

fim, pode-se concluir que pelo fato da categoria de respostas que mais recebeu destaque 

ter sido a de “emoções pela arbitragem e pelo basquetebol”, considera-se que depois de 

um determinado tempo da prática da arbitragem, os árbitros que se mantém ativos nesta 

profissão o fazem porque o ato de arbitrar promove sentimentos positivos oriundos da 

própria prática em si, tanto pela modalidade basquetebol quanto pela carreira arbitral. 
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Introdução: Nos últimos anos a modalidade corrida de rua tem atraído muitos 

praticantes, em virtude dos diversos benefícios físicos e psicológicos que sua prática 

proporciona, da facilidade para iniciar a sua prática, visto que em sua maioria é um 

esporte individual e não exige grande investimento financeiro inicial, e das vastas 

opções de competições a que seus praticantes têm acesso no brasil e exterior. Objetivo: 

O objetivo deste trabalho foi o de investigar o perfil motivacional para a prática regular 

de atividades físicas de um grupo de 28 corredores de rua e verificar se o índice de 

massa corporal apresenta alguma associação com os fatores que motivam as pessoas a 

se manterem ativas. Métodos: Neste estudo foram calculados os índices de massa 

corporal (IMC) através da mensuração do peso e da altura dos participantes, além do 

perfil motivacional para a prática de corrida, através do Inventário de Motivação para a 

Prática Regular de Atividade Física (IMPRAF – 54). A pesquisa foi realizada com 28 

participantes (39,85 + 9,67), sendo 15 homens (40,4 + 9,56) e 13 mulheres (39,23 + 

10,14), integrantes de um grupo de corrida de rua oferecido gratuitamente em um 

parque público do município de Sorocaba-SP. Os escores de cada dimensão foram 

calculados (Controle de Stress, Saúde, Sociabilidade, Competitividade, Estética e 

Prazer) e os grupos em relação à sua classificação do índice de massa corporal. Os 

dados foram analisados através de uma estatística descritiva e a aplicação de estatística 

de variância. Resultados: Os dados não permitiram as análises de variância em razão do 

baixo número de participantes. O que nos leva a análise de tendência de dados entre as 

faixas de classificação do IMC e as dimensões. As faixas de classificação do IMC foram 

de normal a obesidade severa. Foram encontradas tendências com a elevação da 

classificação para aumento dos níveis das dimensões controle de stress e saúde; e 

redução da competitividade com a elevação do IMC. As dimensões sociabilidade, 

estética e prazer não apresentaram tendência claras. Conclusões: Para a consolidação 

das análises e das tendências seria importante a extrapolação do estudo para outros 

grupos praticantes de corridas que permitisse uma análise mais precisa e um conjunto de 

participantes que permitissem análises mais robustas. De qualquer maneira, é possível 

verificar que há um aumento da motivação para o controle do estresse e saúde com a 

elevação do IMC e uma queda da competitividade.
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Introdução: Ao serem propostas as politicas públicas responsáveis por estimular as 

práticas de atividades físicas em instrumentos específicos e inespecíficos de esporte e 

exercício, como os parques públicos e os centros esportivos, faz-se necessário que se 

conheçam os motivos que levam as pessoas a se exercitarem nestes locais, considerando 

as peculiaridades de cada tipo de atividade a ser oferecida, a fim de garantir acesso a 

todos os públicos. Entre tantos tipos de atividades possíveis de serem oferecidas à 

população, a corrida de rua e a ginástica estão entre as mais populares. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho é o de investigar o perfil motivacional para a prática de 

exercícios físicos em praticantes de corrida e ginástica oferecidos em um mesmo parque 

público, no intuito de entender os públicos participantes de cada uma das atividades. 

Método: Foi aplicado um questionário sócio-demográfico, e o Inventário de Motivação 

para a Prática Regular de Atividade Física (IMPRAF – 54) para verificar o perfil 

motivacional dos participantes. A pesquisa foi aplicada em 48 pessoas: 15 homens e 33 

mulheres, com idade média de 44,81 + 12,97, sendo 20 praticantes de ginástica (51,75 + 

14,01) e 28 de corrida (39,85 + 9,67). Todos os praticantes de ginástica são mulheres. 

Ambas as atividades são oferecidas em um parque da cidade de Sorocaba. Os dados 

foram analisados por meio de estatística descritiva, e aplicado o “t” Student com nível 

de significância de p <0,05 entre as atividades desenvolvidas. Resultados: Os 

resultados apontaram valores similares entre as atividades para as dimensões Saúde, 

Sociabilidade, Estética e Prazer. Contudo, há diferenças significativas para Controle de 

Estresse e Competitividade. Sendo que para o Controle de Estresse o escore do grupo de 

ginástica (28,21 + 8,32) é significativamente maior do que o grupo de corrida, em 

contrapartida, o resultado para a dimensão competitividade é significativamente maior 

para o grupo de corrida (15,21 + 7,70). Poder-se-ia apontar que as diferenças poderiam 

ser determinadas pelo sexo já que os praticantes de ginástica são todas mulheres, 

contudo, os resultados das mulheres praticantes de corrida apresentam resultados 

similares aos homens. Conclusões: Ainda que oferecidas em um mesmo espaço 

público, cada atividade parece atrair e favorecer um determinado público enquanto às 

suas motivações para a prática de atividade física regular. Esta informação é 

fundamental para orientar os profissionais que irão atuar junto aos grupos, já que há 

pontos como competitividade e controle de estresse que há diferenças significativas. 
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A Psicologia do Esporte se desenvolve como ciência, porém, deve-se trabalhar com 

atenção e exatidão científicas na prática esportiva para não convertê-la em uma 

Psicologia que simplifica todos os fenômenos. Participar em desportos de competição 

exige que os atletas não só desenvolvam e mantenham um elevado nível de capacidade 

desportiva, mas também cultivem um arsenal de habilidades para lidar com agentes 

estressantes no ambiente competitivo. Assim, torna-se importante o estudo das 

características de personalidade e esporte, visto que a personalidade é a soma das 

características que tornam a pessoa única. O levantamento de perfil psicológico utiliza 

técnicas de estudo da personalidade que auxiliam no manejo com estudantes, atletas e 

praticantes de exercícios. Objetivou-se com este estudo traçar perfil psicológico de 

jogadores de futebol da categoria sub 21. O estudo analisou uma equipe composta por 

21 atletas, com média de idade de 20,6 anos, do sexo masculino que compõem um time 

de futebol do Alto Tietê. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a 

Bateria Fatorial de Personalidade (BFP), entrevistas semi-estruturadas e atendimentos 

psicológicos. Primeiramente foi realizada uma entrevista individual, com objetivo de 

identificar o histórico no futebol, perspectiva de futuro, experiências no esporte e 

escolaridade. Posteriormente foi feito o rapport e a aplicação do teste BFP, em grupo, 

em tempo aproximado de 30 minutos. Optou-se por analisar apenas os resultados 

referentes aos polos Baixo, Muito Baixo, Alto e Muito Alto. A característica de 

personalidade que apresentou-se na maior parte dos participantes (47,61%) foi baixa 

abertura a ideias, que significa que se trata de atletas pouco curiosos, conservadores e 

com uma postura mais rígida quanto a conceitos. Em seguida aparecem nível de 

comunicação baixo, baixa pró-sociabilidade e interações sociais alto, liberalismo baixo 

e baixa busca por novidades, todos em 38,09% dos atletas. O nível de comunicação 

baixo indica dificuldades em expressar suas opiniões publicamente e baixa pró-

sociabilidade indica falta de preocupação em seguir regras e comandos. Interações 

sociais demonstra preferência pelo trabalho em grupo e facilidade de desenvolver 

relações sociais. O liberalismo e abertura a ideias indicam respectivamente uma postura 

mais rígida quanto a valores e crenças e pouco interesse pela novidade, apontando áreas 

em potencial que podem ser trabalhadas com a equipe. Conclui-se que a partir do 

levantamento de perfil dos jogadores de futebol foram apontados aspectos importantes 

de suas personalidades que podem ser trabalhados em favor de um resultado desejado 

pela equipe. 
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No Brasil entre 3% e 6% das crianças em idade escolar são diagnosticadas com 

o Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade de acordo com Rohde et.al., como 

tratamento para esse transtorno é comum o uso do  de  medicamentos  com 

Metilfenidato, como a Ritalina. O Brasil é o segundo maior consumidor de 

Metilfenidato do mundo, o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de 

Medicamentos (IDUM) estima que entre 2000 e 2010 o número de caixas vendidas 

subiu de 71.000 para 2.000.000; e, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), e entre 2010 e 2013 houve um aumento de 75% na prescrição de drogas 

como a Ritalina para menores de 16 anos. O diagnóstico de transtornos de 

aprendizagem é gradativamente mais comum no mundo, pesquisadores têm se voltado a 

investigar métodos de diagnóstico e tratamento para esses transtornos. Capistrano et. al. 

e Rosa Neto et. al. sugerem que o desenvolvimento motor está relacionado ao 

desenvolvimento da aprendizagem, nesses estudos crianças com TDAH mostram 

desenvolvimento motor inferior às crianças sem diagnóstico. Suzuki et. al. descreve que 

o equilíbrio das crianças com TDAH também é significativamente mais baixo. A 

exclusão social e a não participação em grupos, resultantes do desenvolvimento físico 

inferior, dificultam a aprendizagem, o que pode reforçar o déficit de aprendizagem 

inicial; então, uma criança que tenha o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

pode ter sua dificuldade evidenciada na esfera das atividades físicas, ou o trabalho com 

atividades físicas pode alterar esse funcionamento. Foi feita uma pesquisa na Scielo com 

as palavras-chave "TDAH AND tratamento", obtiveram-se 43 resultados: 1 artigo 

analisando aconselhamento familiar, 19 sobre medicamentos (apenas um diferente do 

metilfenidato), 1 sobre tratamento psicopedagógico, 7 sobre psicoterapia e 15 não 

mencionavam tratamentos. O tipo de tratamento mais pesquisado é o medicamentoso, 

que não age considerando o desenvolvimento individual, aborda o TDAH como uma 

falha no funcionamento mecânico do cérebro. Então, se a atividade física ajuda no 

desenvolvimento da imagem corporal e favorece a experienciação, a consciência de si, 

consequentemente auxiliando o desenvolvimento de habilidades de aprender, seria 

importante analisar melhor esse caminho, uma proposta de tratamento diferente. Pois, se 

o desenvolvimento humano ocorre de forma integral e as habilidades físicas estão 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento intelectual, a atividade física deveria 

presente nas possibilidades de tratamento para o TDAH ao lado do acompanhamento 

familiar e psicopedagógico. 
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Introdução e justificativa: A pratica de exercício físico/esporte é uma importante ação 

de promoção de saúde em todas as faixas etárias. Apesar dos benefícios conhecidos, não 

se sabe ao certo qual a porcentagem de indivíduos que praticam atividade física, no 

Brasil. Objetivo: Verificar qual a porcentagem de praticantes de exercício físico/esporte 

no Brasil, segundo tipo de exercício, frequência e duração, em cada faixa etária. 

Métodos: Os dados foram coletados das bases de dados do Datasus, com referência ao 

‘Módulo de estilo de vida – atividade física e hábito de assistir televisão’ da Pesquisa 

Nacional de Saúde do IBGE. Foram analisados os dados referentes ao grupo de 

indivíduos que praticavam o nível considerado recomendado de atividade física/ lazer. 

Das bases de dados foram extraídos: tipo de exercício físico/esporte; frequência; 

duração e faixa etária (G1: 18-24 anos; G2: 25 – 39; G3: 40 – 59 e G4: >60). Foram 

apresentadas as frequências relativas com seus respectivos Intervalos de Confiança 

(IC95%).  Resultados: No período de 2013, 22,5% dos indivíduos reportaram praticar 

exercício físico/esporte, enquanto 46% se declararam insuficientemente ativos. Foi 

observado que o relato de prática de exercício físico/esporte diminuiu com a idade, 

tendo caído 12,8% de G1 para G4. A frequência de insuficientemente ativos aumentou 

em 26% de G1 para G4. O tipo de exercício físico/esporte mais praticado foi ‘Ginástica 

aeróbica/spinning/step/jump’ (92,6%; IC95% 90,3-94,9), seguida de ‘Musculação’ 

(92,6%; IC95% 90,8-94,3) e ‘Artes Marciais e Lutas’ (90,7%; IC95% 85,8-95,6). A 

frequência mais reportada pelos participantes foi 5x/semana (98,5%; IC95% 97,9-99,1) 

com duração de 2 horas ou mais (96,7%; IC95% 95,6-97,7).  O tipo de exercício 

físico/esporte mais frequente em cada grupo etário foi: G1 – Musculação (95,6%; 

IC95% 93,9-97,3); G2 – Ginástica aeróbica/spinning/step/jump (95,8%; IC95% 92,9-

98,7); G3 – Corrida em esteira (97,7%; IC95% 95,1-100,0) e G4 - Ginástica 

aeróbica/spinning/step/jump (84,1%; IC95% 75,1-93,1). Conclusão: A frequência de 

praticantes de exercício físico/esporte ainda é baixa e parece haver uma preferência por 

exercícios realizados em ambiente fechado e não ao ar livre. O aumento da idade ainda 

está relacionado à menor prática de exercício, o que deve ser alvo de ações de promoção 

de saúde com vistas à redução da morbidade e mortalidade ao longo do envelhecimento, 

já que o sedentarismo é um fator de risco cardiovascular. Os resultados desse estudo são 

limitados por terem sido extraídos de base censitária, onde foram apresentados de modo 

consolidado. Estudos epidemiológicos relacionados à melhor caracterização dos fatores 

associados à prática de exercício físico são mandatórios.      
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Introdução: É possível identificarmos atitudes preconceituosas e discriminatórias com 

pessoas que participam de grupos considerados diferentes daqueles que são 

padronizados culturalmente. Estas também são verificadas no âmbito esportivo, sejam 

de caráter social, racial ou sexual. Segundo Pires (1988), há relação entre alguns 

esportes e o gênero de seus praticantes, ou seja, modalidades classificadas como 

esportes característicos para homens ou mulheres. O preconceito erroneamente criado 

pela sociedade por falta de informação ou por traços culturais e sociais, faz com que 

tenhamos a tendência de julgarmos algo que foge do tradicional, classificando as 

diversas modalidades existentes e quem deve ou não pratica-las. Justificativa: Este 

estudo justifica-se pelo fato de atitudes preconceituosas estarem presentes no esporte, 

sendo expostas pelas diversas mídias. Além disso, o fato do Cheerleading ser 

considerado pela sociedade como uma modalidade exclusivamente feminina, também é 

relevante para a realização desta pesquisa. Objetivo: Verificar a existência de 

preconceito de gênero em atletas do sexo masculino, praticantes de Cheerleading. 

Procedimentos Metodológicos: Esta pesquisa possui caráter qualitativo, adotando 

como instrumento de coleta de dados um questionário com 10 perguntas, abertas e 

fechadas, aplicado via Google Drive®, criado especificamente para esta pesquisa. 

Decidimos, realizar um estudo piloto, aplicando o questionário em uma amostra 

controlada, composta por 10 atletas universitários de Cheerleading, do sexo masculino, 

com média de idade de 21,8 anos (± 2,86). A média do tempo de prática da modalidade 

apresentada pelos atletas foi de 24,5 meses. Foi adotada a análise de conteúdo 

(FRANCO, 1994) como forma de análise de dados, tendo os valores expostos em 

porcentagem. Resultados: Constatamos que 80% dos participantes afirmam existir 

preconceito relacionado à orientação sexual dos homens no Cheerleading, sendo que 

60% já presenciou atitudes preconceituosas. De acordo com os participantes, este 

preconceito decorre do estereótipo passado em filmes (40%), características da 

modalidade (30%), maior visibilidade de mulheres praticando (20%), preconceito e falta 

de conhecimento sobre o Cheerleading (10%). Com relação a pouca adesão dos homens 

nesta modalidade, verificamos que 46% da amostra afirma que o preconceito e a falta de 

conhecimento sobre este esporte são os principais fatores, seguidos de 27% que o 

considera como modalidade feminina, 18% cita a visão distorcida exposta pelos filmes e 

9% a falta de divulgação do esporte. Conclusão: Concluímos que há preconceito em 

relação à orientação sexual dos praticantes, provenientes, principalmente, da falta de 

conhecimento da modalidade, acarretando uma visão de ser esporte feminino, além da 

visão distorcida passada pelas mídias. 
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A obesidade é atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública; sua 

prevalência vem crescendo acentuadamente nas últimas décadas, e, segundo estimativa 

da Organização Mundial da Saúde, se as tendências atuais assim continuarem o número 

de crianças com sobrepeso e/ou obesas vai aumentar para 70 milhões até 2025, a nível 

mundial (OMS, 2014). Segundo pesquisa brasileira realizada em todo o território 

nacional nos anos de 2008 e 2009, a relação dos meninos jovens de 10 a 19 anos de 

idade com peso em excesso passou de 3,7% (1974-75) para 21,7% (2008-09); já entre 

as meninas jovens, nesse mesmo período, passou de 7,6% para 19,4% (IBGE, 2014). 

Objetivo: Investigar a prevalência total e por gênero de sobrepeso e obesidade em 

crianças de uma escola municipal de Marília/SP. Hipótese: as crianças avaliadas 

confirmarão a expectativa indicada pelos estudos atuais, por meio da elevada 

prevalência acima da massa corporal ideal, tanto obesas quanto com sobrepeso; 

possivelmente, sendo mais presente em meninos. Metodologia: O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (UNESP/Marília) sob protocolo nº 1114/2014; foram 

avaliadas 154 crianças de uma escola municipal de Marília/SP, de sete a doze anos de 

idade, que não faziam uso de medicamentos. Foram medidas a estatura e massa corporal 

(Welmy®, São Paulo, Brasil), calculado o IMC, o qual foi classificado a partir das 

curvas da OMS, de acordo com sexo e faixa etária, considerando obesas e sobrepeso 

aqueles com percentil maior que 97 e entre 85 e 97 (OMS, 2007), respectivamente.  

Dados são apresentados de forma descritiva em média e percentual. Resultados: Dados 

de toda amostra (n=154), dos meninos (n=76) e das meninas (n=78), respectivamente: 

idade = 112,84, 113,5 e 112,19 meses; Sobrepeso = 15,58%, 14,47 e 16,66%; Obeso = 

30,52%, 35,52 e 25,64%. Conclusão: Analisadas em conjunto, sobrepeso e obesidade, 

prevalece em quase metade dos estudantes com idade entre sete e 12 anos de idade de 

uma escola municipal de Marília, sendo maior para o sexo masculino. 

 

 

Agência de Fomento a Pesquisa: CAPES/CNPQ. 
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A capacidade de detectar e responder rapidamente a estímulos visuais no ambiente é 

fundamental para muitas atividades diárias que necessitam de atenção. Diversos estudos 

relatam a importância de realizar fixações e movimentos sacádicos como estratégias de 

obter informação visual importante para produzir ações motoras. Este estudo teve como 

objetivo examinar o efeito da privação do sono na estabilidade da fixação e 

características do movimento dos olhos em adultos na condição de fixação do olhar a 

um alvo fixo e de movimentos sacádicos horizontais direcionados a um alvo móvel. 

Participaram deste estudo 26 adultos sadios de ambos os sexos, entre 18 e 35 anos, 

divididos em dois grupos: privação do sono (PS) e controle (GC), que realizaram duas 

avaliações, entre as 8 e 10 horas da manha. Para a primeira avaliação, todos os 

participantes dormiram normalmente na noite anterior e depois da avaliação realizaram 

suas atividades cotidianas ao longo do dia. Na noite seguinte, os participantes do GC 

dormiram normalmente e os PS retornaram ao laboratório por volta das 20 horas do 

mesmo dia, permanecendo acordados durante o período da noite. Os participantes foram 

solicitados a manter a posição em pé o mais estável possível, realizando duas condições 

experimentais: fixando um alvo e realizando movimentos sacádicos a um alvo que foi 

apresentado (0,5 Hz), em dois locais diferentes de um monitor. Cada participante 

realizou 3 tentativas em cada condição, com duração de 62 segundos.  Foi usado um 

sistema de medição monocular dos movimentos dos olhos (Eye Tracking Low cost-dev 

1.0), foram verificadas as variáveis para a condição fixação e movimentos sacádicos: 

variabilidade horizontal e vertical dos movimentos dos olhos, variabilidade de fixação 

horizontal e vertical. Para a condição de movimentos sacádicos: duração e variabilidade 

da fixação, duração e variabilidade da sacada e, finalmente, a latência e variabilidade da 

latência. Os resultados indicaram que o controle do olhar é em grande parte estável 

entre os indivíduos privados de sono quando fixam para um alvo e quando realizam 

movimentos sacádicos. Privação de sono não alterou as características e comportamento 

dos movimentos dos olhos na condição de fixação. Privação do sono reduz a duração da 

fixação, aumenta a variabilidade da duração dessa fixação e aumenta a latência e 

variabilidade da latência. Pode-se sugerir que privação de sono deteriora, em parte, o 

uso dos movimentos dos olhos em adultos para obter estímulos visuais, necessário para 

realizar ações motoras. 

  
 
Agência de Fomento a Pesquisa (CAPES Bolsa de estudos). 
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A Psicologia do Esporte enquanto campo científico tem como embasamento várias 

linhas teóricas da Psicologia como a Psicologia Experimental, Psicologia da 

Aprendizagem, também encontrando suporte teórico na Psicologia do Desenvolvimento. 

É uma área nova e com muito a se explorar, mas as publicações já existentes podem 

indicar o que os profissionais brasileiros estão produzindo em relação a essa temática. 

Esse estudo tem por objetivo analisar a produção cientifica sobre Psicologia do Esporte 

na Biblioteca Virtual de Saúde. Foi realizado um levantamento de materiais na base de 

dados, utilizando como palavras-chave Psicologia e Esporte. Resultaram da busca 136 

artigos disponíveis em idioma português. Destes um artigo foi excluído, o link não 

estava disponível para leitura (mesmo a base indicando o oposto). Após a leitura dos 

resumos, 19 artigos foram excluídos por não estarem relacionados ao assunto e 32 

foram excluídos por estarem duplicados. Foram analisados 84 artigos, quanto a ano, 

autoria/gênero, profissão dos autores, tipo de analise de dados, e estabeleceu-se como 

analise estatística o teste do qui-quadrado. Observou-se que, 15,47% das publicações 

ocorreram em 2008, este o ano em que mais ocorreram produções relacionadas tema, 

(χ²ₒ=,n.g.l. = , p =) em seguida o ano de 2010 com 14,28% e em terceiro lugar o ano de 

2007 com 13,09%. A maioria da autoria de artigos são múltiplas, com 75% de 

prevalência, e estes foram escritos por 45,08% de autores homens e 29,91% mulheres, e 

0,81% do sexo masculino, foi realizado o teste do χ² que indicou que a autoria múltipla 

é estatisticamente significante (χ²ₒ=195,107; n.g.l.=2; p <0.00). A profissão 

predominante pelos autores dos artigos são Educadores Físicos com 40,16%, em 

segundo lugar está à profissão de Psicólogos com 34,01%, sendo estas profissões 

predominantes estatisticamente em relação às outras 17 profissões, (²o=162,17 

(n.g.l.=4; p=<0,000). Em relação ao tipo de análise de dados, a mais utilizada foi análise 

mista com 41,66%, em seguida a análise qualitativa com 38,09% e, por último, 

quantitativa com 20,23%, realizou-se o teste de homogeneidade que indicou que a 

análise de dados mista é estatisticamente significante (²o=6,643; n.g.l.=2; p=<0,036). 

Conclui-se que há uma diferença entre o gênero dos pesquisadores, apresentando a 

maioria como autoria masculina, prevalecendo a pesquisa múltipla com análise do tipo 

mista, os autores em maior parte são educadores físicos.  
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O Projeto Postais surgiu em 2015 a partir de uma parceria entre o Instituto Federal do 

Sul de Minas (IFSULDEMINAS) Câmpus Poços de Caldas e o Instituto Moreira Sales 

(IMS). Busca registrar pequenas histórias individuais que compõe e relatam a grande 

história das cidades, estabelecendo relações mútuas e influências recíprocas entre as 

partes individuais e o todo. Buscou promover uma reflexão sobre território, memória, 

pertencimento, criatividade, protagonismo e sobre os significados do exercício da 

cidadania, bem como, desenvolver a expressão artística através da fotografia e da 

escrita. A troca de postais promovida possibilitou um intercâmbio de saberes, 

transformou o projeto em um objeto de estudo para diversos temas, porém o foco 

principal foi dado na evolução das tecnologias e do desenvolvimento humano através 

destas.  As ações aconteceram em duas edições. Em 2015 participaram da primeira 

edição escolas convidadas das cidades de Poços de Caldas, Rio de Janeiro e de São 

Paulo, na segunda edição em 2016 escolas pertencentes a diversos estados brasileiros. 

Os postais foram produzidos pelos próprios envolvidos através da fotografia digital e 

tecnologias de tratamento de imagem. Participaram pessoas de diferentes faixas etárias e 

formação acadêmica, esse perfil eclético do grande grupo garantiu a riqueza do material 

produzido, tanto de imagens quanto de relatos textuais. Os exercícios de reflexão e a 

aproximação de fatos históricos foram potencializados através do contato dos 

participantes com o acervo de fotografia do IMS e outros. Nesse projeto foram 

produzidos e trocados mais de 200 postais que retratam as cidades de origem dos 

participantes e trazem consigo um universo de informação oriundas de suas vivências e 

interações no contexto e lugar em que moram, bem como, considerações sobre as 

mesmas. Entre elogios e críticas, são apontados principalmente os problemas, os 

benefícios, as riquezas e belezas naturais, fatos históricos, políticas públicas no 

desenvolvimento urbano, dentre outros, que impactam diretamente no indivíduo e nos 

diferentes níveis de afeto e formas de interação com o meio onde vivem. O projeto 

obteve uma taxa de resposta superior a 80%, um excelente desempenho se 

considerarmos que o envio de postais não é mais tão usual como já foi no passado. O 

material de imagem e texto foi digitalizado e será exibido em uma exposição e em 

mídias sociais para analise e conhecimento do grande público no final do segundo 

semestre de 2016.  
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Introdução: A atenção ao desenvolvimento emocional no contexto esportivo tem a 

proposta de auxiliar e suprir demandas existentes no esporte que são descartadas pela 

comissão técnica, em geral, por falta de verba e de informação sobre o trabalho do 

psicólogo do esporte. Neste contexto, o psicólogo do esporte visa compreender como os 

fatores psicológicos (ansiedade, motivação, percepção, personalidade, etc.) influenciam 

o desempenho físico do atleta, auxiliando-o a derrubar as barreiras que lhe impedem de 

atingir seu rendimento máximo, como os pensamentos negativos, o medo e a 

insegurança. Tendo em vista que as associações atléticas acadêmicas organizam suas 

equipes de treinamento, não só na busca de tentar descobrir alguns talentos esportivos, 

ou para disputar campeonatos universitários, mas promover a atividade física dentro do 

meio acadêmico para os diferentes cursos das instituições de ensino superior, firmou-se 

uma parceria entre o curso de Psicologia da UFTM e AAATM; neste sentido, este é um 

projeto de intervenção com a intenção de acompanhamento psicológico em atletas de 

futsal feminino da Associação Atlética Acadêmica do Triângulo Mineiro da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (AAATM-UFTM). Justificativa: No Brasil, 

pouco se encontra literatura sobre a oferta de serviços especializados, o que pode ser 

apontado como uma das dificuldades enfrentadas pela própria consolidação e incentivo 

ao esporte universitário, que tem um alto potencial de crescimento, mas continua com 

gestões amadoras e pouco financiamento. Objetivos: acompanhar o desenvolvimento 

emocional das atletas universitárias da modalidade coletiva de futsal feminino da 

AAATM, por meio de: a)realização de diagnóstico grupal; b)identificação de fatores 

intervenientes da performance esportiva, c)recuperação psicológica e ressignificação da 

vitória ou derrota; d)análise das estratégias utilizadas pela equipe. Método: 

Levantamento de demandas e expectativas das atletas e comissão técnica, para alinhar 

às possibilidades de intervenção através de observação participante e entrevistas, 

acompanhamentos semanal durante os treinamentos, com a realização de grupos 

operativos, dinâmicas e acompanhamento da equipe pré e pós competições, com 

diagnóstico grupal e intervenções durante o período do projeto. Resultados Esperados: 

Espera-se auxiliar primeiramente no suporte as angústias vivenciadas pelo time de 

modo individual ou coletivo, maior esclarecimento do trabalho do psicólogo do esporte, 

e a viabilização de um espaço para o desenvolvimento de pesquisas científicas na área 

de intervenção. Os resultados podem acrescentar considerações importantes a respeito 

deste tema, adicionando informações à literatura científica, incentivando os 

profissionais da área a buscar e realizar estudos a fim de divulgar este tema emergente 

para Psicologia e Educação Física. 
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No ano de 2014 o Brasil foi sede da Copa do Mundo de Futebol Masculino e neste ano 

de 2016, será sede dos Jogos Olímpicos, considerado o maior evento esportivo do 

mundo. Assim o esporte está ficando em evidência no país, principalmente na mídia, 

que é o meio de comunicação de massas, aumentando a visibilidade para a prática de 

atividade física, como as de modalidades esportivas, sendo assim também com a 

iniciação esportiva, que cada vez está começando mais cedo. A família representa 

habitualmente o primeiro contexto social de vida do atleta, tendo uma grande influência 

sobre o seu desenvolvimento emocional e psicológico. Muitas vezes a modalidade 

escolhida pode estar relacionada com a influência dos pais e familiares, sendo de forma 

direta, com o direcionamento do aluno a determinados esportes ou de forma indireta, 

com base na frequência que os pais praticam e/ou participam das mesmas. Notando que 

não são todos os profissionais de Educação Física que estão atentos nos pontos de vista 

técnico, tático e psicológico, assim não estando preparados para lidar com as 

interferências externas, comuns nos esportes, o presente projeto irá verificar qual é a 

influência dos pais e familiares na iniciação esportiva, desde o início a prática e 

aprendizagem, até a permanência na modalidade, sendo como praticante ou 

competitivor, e se essa relação dos pais na iniciação é um fator motivador ou inibidor da 

prática e permanecia esportiva .Como procedimento metodológico será utilizado o 

percurso da Pesquisa Netnográfica (KONIZETS, 2014), com aplicação de questionário 

online via Google Drive, para a coleta dos dados, com o público alvo de atletas e ex 

atletas, que já tiveram experiência na iniciação esportiva, categoria de base ou 

profissional de futebol. O questionário abordará indagações referentes às questões sócio 

demográficas e uma vertente geral voltada para as influências dos pais na iniciação 

esportiva e qual o seu envolvimento e participação na mesma, avaliando o fator 

motivação e desmotivação na prática esportiva. O contato com os 

participantes/voluntários será feito através da rede social Facebook e via e-mail. O 

resultado esperado é que os atletas e ex atletas, tiveram uma grande influência dos pais 

no início de sua prática esportiva e que os mesmos, na maioria dos casos foram um fator 

de motivação para a permanência na atividade física, já que cada indivíduo reage de 

maneira diferente para as interferências externar. 
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O conceito de qualidade de vida relaciona-se à autoestima e ao bem-estar pessoal e 

abrange uma grande gama de aspectos, tais como: capacidade funcional, nível 

socioeconômico, estado emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, 

suporte familiar, estado de saúde, valores culturais, éticos e religiosidade, estilo de vida, 

satisfação com o emprego e/ou com as atividades da vida diária e com o ambiente em 

que se vive. Assim, o conceito de qualidade de vida é subjetivo e dependente do nível 

sociocultural, da idade e das aspirações pessoais de cada indivíduo. A prática de 

atividade física torna-se uma ferramenta importante para a melhora dos níveis de 

qualidade de vida, mas a incapacidade funcional pode ser uma barreira. A atividade 

alongamento é uma modalidade de baixo impacto e é para idosos com dificuldade de 

mobilidade é facilitador para inicio da prática. Assim o objetivo dessa pesquisa é 

analisar a qualidade de vida de idosos praticantes de alongamento pré e pós intervenção. 

Participaram do estudo 21 idosos, com idade média de 65,71 anos (±5,08) e para 

avaliação da qualidade de Vida o teste Whoqol Old, especifico para idosos. O programa 

de alongamento foi realizado em vinte e quatro aulas. Cada exercício durou 30 

segundos, com intervalos de 10 segundos entre as execuções, repetidos três vezes. 

Todos os exercícios foram realizados de forma ativa, com variações entre estático e 

dinâmico. A sobrecarga foi aumentada com a inclusão de bastão e tecido. Para análise 

estatística aplicou-se o teste T de Student com nível de significância de p < 0.05. Os 

resultados apontaram alterações importantes nas facetas estudadas.  O funcionamento 

do sensório apresentou diminuição após a intervenção de 62,79 para 58,03. A segunda 

faceta ser analisada foi a autonomia que obteve média pré-intervenção de 63,99 e pós-

intervenção 60,11, havendo diminuição. Atividades passada, presentes e futuras, foi a 

terceira faceta a ser analisada, apresentando aumento na média pós-intervenção de 64,58 

para 71,72, a diferença é significativa (p <0.05) para essa faceta. A faceta participação 

social de 62,20 para 70,23. A faceta morte e morrer apresentou média 51,48 e 49,40 pré 

e pós-intervenção respectivamente, havendo diminuição. A ultima faceta a ser analisada 

é a intimidade que apresentou aumento de 56,84 para 65,18 após intervenção. Os dados 

indicam que há alterações positivas importantes na percepção da qualidade de vida dos 

participantes idosos de um programa de alongamento. É provável que outras facetas 

com a participação social, intimidade e funcionamento do sensório apresentem 

diferença significativa com o aumento da amostra, aqui um limitador. Desta forma 

parece ser possível aferir que o alongamento pode ser utilizado como um recurso na 

melhoria da percepção da qualidade de vida. 
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Introdução. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implantou em 2008 uma 

nova forma de Currículo unificado para todas as escolas da rede estadual de ensino, com 

intuito de orientar a pedagogia dos professores da rede estadual de ensino. Dessa 

maneira, como proposta curricular para a disciplina de Educação Física, foi proposto 

conteúdos específicos para cada bimestre do ano letivo tendo como objetivo principal o 

aprofundamento da cultura corporal de movimento, juntamente com as competências e 

habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do ano. Justificativa. Apesar de essa 

transformação trazer uma contribuição para melhoria de aprendizagem dos alunos, os 

professores ainda apresentam dificuldades de organizar suas práticas pedagógicas 

sentindo-se apenas um mero reprodutor de atividades, perdendo sua autonomia para 

conduzir sua metodologia de acordo com a realidade que sua comunidade está inserida. 

Objetivo. Verificar se os conteúdos ministrados pelo professor de Educação Física 

condizem com a atual proposta curricular de Educação Física, de acordo com a 

percepção dos discentes. Metodologia. Participaram cerca de 60 discentes entre 14 e 17 

anos de três cidades diferentes, de escolas públicas da rede estadual de São Paulo, 

respondendo há uma pergunta específica “Suas aulas práticas coincidem com suas aulas 

teóricas?”. Resultados. Dos discentes entrevistados, 14,6% disseram que as aulas 

práticas de seus professores têm coerência com as aulas teóricas, 70,3% justificam não 

realizar as atividades práticas por ausência de material adequado proposto pelo caderno 

do aluno, e 15,6% justificam que os professores de educação física preferem manter o 

método tradicional de ensino, deixando de seguir o atual currículo. Conclusão. 

Concluímos que as aulas práticas de educação física estão sendo coerentes com as aulas 

teóricas, porém devido à falta de materiais adequados propostos pelo atual currículo, as 

atividades podem estar causando em alguns alunos desinteresse e insatisfação 

comprometendo suas práticas e tirando a autonomia do professor. Por fim, acreditamos 

que a nova proposta poderia passar por constante aperfeiçoamento, pois apresenta 

atividades fora do contexto e da realidade da escola. Sem dúvida, as inovações de 

conteúdos trazem transformações positivas, mas ainda se faz necessária novas pesquisas 

sobre o atual currículo da disciplina de Educação Física, para permitir que os 

professores tenham maior autonomia em suas práticas, não sendo apenas reprodutores 

de atividades.  
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Introdução: Aspectos emocionais podem influenciar na qualidade de vida de indivíduos 

diminuindo assim a realização de atividades de vida diária, a funcionalidade e o 

convívio em sociedade.A avaliação da percepção da Qualidade de Vida pelo 

questionário SF-36 envolve elementos relacionados com a Capacidade Funcional, 

Aspectos Físico, Dor, Vitalidade, Saúde Geral, Aspectos Sociais, Saúde Mental e 

Aspectos Emocionais visando repercutir qual a perspectiva de vida que o sujeito tem em 

relação a si mesmo quando questionado sobre seu estado de saúde geral. Objetivo: o 

Analisar a relação entre os componentes aspectos emocionais e os componentes de 

avaliação da percepção da Qualidade de Vida do Questionário SF-36. Metodologia: A 

amostra foi constituída de 22 pacientes do Centro de Estudos da Educação e da Saúde, 

de ambos os sexos (7 homens e 15 mulheres), com média de idade de 63,18±7,35. 

Quanto ao histórico de doença 63,6% são Diabéticos, 68,2% Hipertensos, 45,5% 

Dislipidêmicos, 63,3% Obesos e 50% apresentam risco coronariano muito alto. A 

percepção de qualidade vida foi estimada pelo questionário SF-36 que é um 

questionário multidimensional e de fácil reprodutibilidade, sendo respondido pelo 

próprio sujeito, contém 36 itens avaliativos descritivos de forma simples e sucinta, 

englobando 8 domínios.O tempo de ocorrência dos domínios é avaliado pelas questões 

em diferentes períodos de tempo, questiona-se sobre os eventos de vida ocorridos entre 

quatro semanas até um ano atrás.O escore é dado de forma numérica relativa escalar, 

tendo a pontuação de 0 à 100, no qual zero significa um pior estado de saúde e cem 

significa um melhor estado de saúde. Para analisar a relação dos componentes do SF-36 

com o componente Aspectos Emocionais foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman.Foi observada correlação positiva e significativa do componente. Aspectos 

Emocionais com os componente Dor (r = 0,476; p = 0,025); Vitalidade (r = 0,625; 

0,002), Aspecto Sociais (r = 0,571; p = 0,005) e Saúde Mental (r = 0,549; p = 0,008). 

Não foi observado correlação significativa do componente Aspectos Emocionais com os 

componentes Capacidade Funcional (r = 0,205; p = 0,361), Aspectos Físico (r = 0,313; 

p = 0,156) e Saúde Geral (r = 0,240; p = 0,282). Conclusão:Os componentes dor, 

vitalidade, aspectos sociais e saúde mental de avaliação da percepção da Qualidade de 

Vida, parecem ser influenciados pelo componente emocional. Por outro lado os 

componentes físico, capacidade funcional e saúde geral não demonstraram ser 

influenciados pelos aspectos emocionais na população estudada. 
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A dança, uma linguagem corporal considerada uma das primeiras manifestações do ser 

humano, é uma atividade vislumbrada como um meio de expressão, capaz de se tornar a 

representação do que o indivíduo encontra para se divertir, se comunicar e transcender 

seus limites. Para tanto, são conhecidas inúmeras modalidades que, ao longo da história, 

se firmaram em torno de diferentes estilos, que se recriam para atender às mais diversas 

formas de expressão. Grande parte dessas modalidades, assim como no esporte, 

apresentam cunhos artístico e competitivo, demandando, inclusive, performances com 

alto grau de eficiência física, aptidão e treinamento contínuo, em busca da excelência no 

desempenho desses praticantes. Por esse motivo, existem, na literatura científica, 

discussões permeadas por questionamentos se a dança pode ou deve ser considerada 

esporte, sendo escassas as reflexões que tragam a percepção de estudantes de dança a 

este respeito. Sendo assim, este estudo de natureza qualitativa, teve por objetivo 

investigar as relações que são percebidas entre esporte e dança na visão de estudantes de 

Ballet Clássico. Para tanto, foi realizada uma entrevista com 10 estudantes de um curso 

técnico de dança de Pirassununga/SP, do gênero feminino com faixa etária de 13 a 20 

anos e experiência prática com essa atividade entre 7 e 12 anos. As respostas para a 

questão “O que é esporte para você?” salientaram que, para todas as estudantes, o 

esporte é uma prática que vai além de ser uma simples atividade física com vistas ao 

condicionamento físico e ao desenvolvimento de capacidades e habilidades físicas 

diversas. Assim, foi destacado o potencial do esporte para se desenvolver capacidades 

físicas (5), promover o bem-estar (4), a disciplina (4), o divertimento (3), a competição 

(2), elevar a autoestima (1), mas que exige dedicação (3), acompanhamento profissional 

(1), Quando questionadas sobre: “Dança e esporte têm relações? Se sim, quais?”, as 

participantes foram unânimes em reforçar pontos em que essas atividades físicas se 

aproximam e se complementam. Para elas, tanto a dança quanto o esporte exigem do 

praticante o aprimoramento de capacidades físicas, aquisição de conhecimentos técnicos 

por meio de vivências práticas e treinos, juntamente com disciplina, determinação e 

dedicação (4), raciocínio (2), proporcionando a percepção de bem-estar (2), além de 

serem uma forma de desenvolverem competências artísticas no movimento (3). 

Contudo, a complexidade envolvida nessa associação entre esporte e dança, demonstra a 

existência de lacunas a serem ainda foco de novos estudos e discussões por parte do 

meio acadêmico. 
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Desde o final do século XX observa-se uma rápida ascensão de pesquisas que 

examinam as relações existentes entre religião, espiritualidade e saúde e essa tendência 

tem se materializado em um número expressivo de congressos científicos e publicações. 

O interesse da Psicologia do Esporte sobre o tema é mais recente, mas vem se 

mostrando bastante promissor, todavia, ainda não está clara a relação destes aspectos 

com o Desempenho Esportivo. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar como 

atletas de luta percebem a influência da Religião e da Espiritualidade no desempenho 

esportivo e comparar por tipo de crença: católica ou indefinida. Participaram da 

pesquisa 90 atletas, do sexo masculino, praticantes de Jiu-Jitsu e MMA (Mixed Martial 

Arts), competidores dos principais torneios nacionais e internacionais, sendo 59 

autodenominados católicos e 31 autodenominados sem religião definida. Os atletas 

foram avaliados através do Inventário de Comportamento Religioso e Espiritual no 

Esporte. O inventário é um instrumento de auto relato desenvolvido por Gil Junior e 

Brandão e compreende 34 itens relacionados à atitudes e comportamentos espirituais e 

religiosos. Os atletas responderam primeiramente se cada um dos itens tinha um efeito 

positivo, negativo ou neutro sobre o desempenho e, posteriormente, quantificaram a 

quantidade do efeito negativo ou positivo de acordo com o seguinte critério: muito, 

mais ou menos ou pouco. Assim a escala do inventário era constituída por 7 pontos, 

indo do -3(muito negativo) ao +3(muito positivo), sendo 0 = a neutro. Os dados foram 

analisados através da média e desvio padrão para cada item do inventário e do teste 

Mann Whitney para comparar os dois grupos. O nível de significância adotado foi de 

p<0,05. Os resultados mostram diferenças significativas entre os dois grupos em 18 

itens, entretanto apenas um item (Procurar auxílio através da meditação) mostrou média 

maior para o grupo sem religião definida. Pode-se concluir que os atletas que adotam a 

religião católica tendem a ter atitudes e comportamentos condizentes com a sua fé, tais 

como: orar a Deus, participar de cultos e/ou festividades religiosos e recorrer a literatura 

religiosa. 

 

  



 
 

280 
 

REPERTÓRIOS COMPORTAMENTAIS DO CURRÍCULO DE 

FORMAÇÃO DO ATLETA DE FUTEBOL EM ATIVIDADES DE 

APOIO DIDÁTICO 
André Zacharias, Victor Hugo Abreu, Jair Lopes Junior 

Universidade Estadual Paulista/UNESP – Campus Bauru 

andrezachariasunesp@gmail.com 

 

 

A literatura sustenta consenso em reconhecer a relevância do desenvolvimento de um 

currículo de formação do atleta de futebol com ênfase nas categorias de base. Admite-se 

que, em acréscimo à seleção de conteúdos, a constituição do currículo de formação 

depende da especificação de repertórios comportamentais vinculados com tais 

conteúdos. Fundamentado na Análise do Comportamento, o objetivo deste estudo 

consistiu em identificar e em descrever repertórios comportamentais relevantes para tal 

currículo mediante a análise de atividades de apoio didático (palestras) efetuadas pela 

comissão técnica de uma equipe de futebol na categoria Sub 15 em disputa de 

campeonato estadual. Participaram a comissão técnica (analista de desempenho e 

técnico) e os jogadores. Foram gravadas em áudio quatro palestras consecutivas e 

semanais ministradas pela comissão técnica, sendo três palestras na sala de vídeo do 

clube e uma no anfiteatro da praça de esportes da universidade. Nas palestras foram 

priorizados os conceitos de amplitude, profundidade, plataforma e temporização. Em 

todas as palestras foram utilizados vídeos com: a) modelos de jogos; b) jogos de equipe 

profissionais; c) jogos da própria equipe; d) jogos de equipes adversárias. Como 

repertórios comportamentais dos jogadores foram registrados: 1) evocar a definição dos 

conceitos; 2) reconhecer a incidência dos conceitos em vídeos com jogos de equipes 

profissionais e de jogos da própria equipe; 3) discriminar as condições de jogo nas quais 

se mostra adequado e as condições inadequadas para a ocorrência dos conceitos; 4) 

diagnosticar plataformas de jogo; 5) propor ações em função de características do jogo 

dos adversários; 6) prognosticar possíveis efeitos contingentes à emissão de repertórios 

que definem os conceitos considerados. As manifestações de tais repertórios foram, 

contudo, registradas com oscilações em termos da sequência de ocorrência, bem como 

com variação de dependência ou de subordinação dos mesmos em relação às condições 

didáticas fornecidas pela comissão técnica (dicas, suporte, definições, simultaneidade 

das exposições orais com os vídeos). Uma melhor qualificação de tais repertórios dos 

jogadores impõe a especificação intencional e o planejamento das condições didáticas 

diante das quais os mesmos deverão ser emitidos, considerando relações hierárquicas 

entre eles com base na complexidade das habilidades exigidas. Outrossim, mostra-se 

necessária a especificação de procedimentos que viabilizem a obtenção de 

correspondências entre medidas de aprendizagens de tais repertórios nas atividades de 

apoio didático e medidas de desempenho dos atletas em atividades planejadas de treino, 

bem como em situações de jogo. 
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INTRODUCÃO: o sistema nervoso autônomo (SNA) é responsável por inúmeros 

ajustes bioquímicos e fisiológicos decorrentes das influências externas que o meio 

promove no atleta. Dentre essas influências, a ansiedade e o estresse em momentos que 

antecedem o treinamento e a competição tem sido documentada, principalmente pela 

perspectiva da teoria multidimensional da ansiedade competitiva. Para tanto, tem sido 

utilizado o competitive state anxiety inventory (CSAI-2) como instrumento de 

observação psicométrica da predisposição emocional de atletas. Contudo, poucos são os 

estudos que correlacionam esse questionário com medidas clínicas que sabidamente 

estão alteradas em situação de ansiedade e estresse, tais como o hormônio cortisol e a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC). OBJETIVO: o objetivo do presente estudo 

foi analisar o comportamento da resposta autonômica cardiovascular por meio da VFC e 

cortisol salivar, bem como suas possíveis correlações com o CSAI-2, em situação pré-

treino de três diferentes modalidades esportivas. MÉTODOS: Foram pesquisados 

atletas de competição das modalidades canoagem (n=10), jiu-jitsu (n=10) e corredores 

(n=10) com média de idade de 30 anos e 4 anos de treinamento. Para a aquisição da 

VFC foi utilizado o frequencímetro Polar RS800CX G5. Para análise do sinal da VFC 

foi utilizado o software Kubius, no domínio da frequência especificamente quanto a 

variável LF\HF. Para obtenção da VFC, os atletas ficaram 10 minutos deitados 

confortavelmente em sala com temperatura controlada. Para análise do cortisol salivar 

foi utilizado o método enzimático com kit comercial no equipamento Cobas e 411. O 

CSAI-2 foi aplicado para obtenção dos parâmetros ansiedade cognitiva, somática e 

autoconfiança.  Todas as avaliações foram realizadas em situação pré-treino e no 

mesmo dia para cada uma das modalidades. RESULTADOS: Embora tenha sido 

observada baixa correlação matemática R<0,25 entre as variáveis estudadas com o teste 

CSAI-2, foi observado que clinicamente os atletas, independentemente das modalidades 

apresentaram valores bioquímicos de cortisol (4.273 – 6.596 nmol/l) e da razão LF\HF 

(0,55-0,89) considerados incompatíveis com estresse elevado. O teste CSAI-2 também 

revelou baixa ansiedade cognitiva e somática. CONCLUSÃO: Os atletas estudados não 

apresentaram ansiedade e estresse clinicamente expressados em situação pré-treino. 

Futuras investigações associadas a manifestações fisiológicas e bioquímicas do estresse 

são necessárias para melhor compreensão do fenômeno principalmente em situações 

pré-competição.  
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Introdução: os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são 

uma síndrome clínica que envolve uma variedade de morbidades inflamatórias e 

degenerativas que afeta o sistema musculoesquelético, particularmente, a região da 

coluna vertebral e membros superiores. Dentre as consequências diretas das DORTs 

estão a perda transitória ou perene da capacidade para o trabalho, dores agudas ou 

crônicas que podem estar acompanhadas de perda funcional da estrutura acometida, 

assim como podem repercutir na qualidade de vida (QV). Entender como os 

trabalhadores de diferentes atividades laborais percebem os sintomas é fundamental 

para uma intervenção preventiva e melhora na capacidade de trabalho e QV dos 

mesmos. Objetivos: avaliar os sintomas musculoesqueléticos em dois grupos de 

trabalhadores com atividades laborais distintas. Materiais e Métodos: trata-se de uma 

pesquisa de campo transversal com uma amostra de conveniência. O estudo foi 

aprovado pelo CEP da Universidade Sagrado Coração (parecer 662.697). Foram 

estudados 2 grupos de trabalhadores o GTS (grupo de trabalhadores de atividades 

sedentárias, n = 32, idade 30,31 ± 9,59 anos), funcionários de uma Universidade 

Comunitária do Interior de São Paulo e o GTD (grupo de trabalhadores de atividades 

dinâmicas, n=36, idade 33,86 ± 9,36) funcionários de uma empresa do ramo 

automotivo. Para avaliação dos sintomas musculoesqueléticos foi aplicado o 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) desenvolvido como 

proposta de padronizar a mensuração de relato de sintoma osteomuscular que investiga 

9 diferentes regiões do corpo. A apresentação dos resultados encontra-se em análise 

descritiva. Resultados: No GTD as regiões do corpo mais relatadas nos últimos 12 

meses foram região lombar (38,88%), punhos e mãos (36,11%) e menos relatos foram 

para os cotovelos (5,55%), pescoço e tornozelos e pés (13,88%). Já no GTS os mais 

acometidos foram pescoço (40,62%) e ombros (37,5%) e os menos acometidos foram 

cotovelos (6,25%) e quadril, coxas e joelhos (21,87%). Quanto a frequência dos 

sintomas e as regiões corpóreas no GTD a parte inferior das costas frequentemente 

apresentam 8,33% e muito frequentemente 11,11%. Para o GTS os ombros e a parte 

superior das costas frequentemente com 12,5% e a parte inferior das costas 

frequentemente e muito frequentemente com 9,37% foram as regiões mais referidas. 

Conclusão: o estudo aponta que o grupo sedentário tende a apresentar maiores queixas 

em cervical e cintura escapular, provavelmente relacionado à atividade estática frente ao 

computador, já a atividade dinâmica tende a apresentar queixas na lombar relacionada à 

amplitudes extremas durante a atividade laboral. 

Agência de Fomento a Pesquisa: CAPES. 
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Indivíduos com deficiência intelectual (DI) são mais propensos à transtornos como 

ansiedade e depressão devido às dificuldades em desenvolver estratégias para lidar com 

eventos estressantes. Desta forma, a prática de atividades rítmicas, como a dança, pode 

atenuar estas desordens em pessoas com e sem DI. Entretanto, existem divergências 

quanto aos efeitos de sessões agudas de dança sobre estes aspectos. Assim, objetivou-se 

com o presente estudo avaliar os efeitos de uma sessão de dança sobre a ansiedade e 

depressão em indivíduos com DI. Participaram do estudo oito indivíduos com DI leve, 

sendo quatro homens (28 ± 6 anos) e quatro mulheres (36 ± 10 anos). O grau de DI dos 

participantes foi relatado pelos organizadores do projeto social no qual os indivíduos 

estavam engajados. O grau leve de DI foi escolhido de modo que os participantes 

entendessem as questões presentes na Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar 

(HADS). Após consentimento dos responsáveis, os voluntários responderam, em forma 

de entrevista, à HADS antes e depois de uma sessão de dança. Para tal, uma coreografia 

composta por movimentos simples e familiares aos voluntários foi demonstrada por um 

dos pesquisadores. Inicialmente, os indivíduos realizaram a coreografia sem música e, 

em seguida, foi realizado um aquecimento com música durante aproximadamente 4 

min, sendo posteriormente realizada a mesma coreografia em ritmo de frevo (música 

“Banho de Cheiro” interpretada por Elba Ramalho - duração de 6 minutos e 20 

segundos). O HADS foi respondido novamente após a atividade. Os dados foram 

analisados através de Análise de Variância (ANOVA two-way) com post hoc de 

Bonferroni (p < 0,05). Os valores observados para ansiedade e depressão antes da 

atividade foram, respectivamente, 12.88 ± 2.88 e 7.00 ± 2.75. Após a atividade estes 

valores foram 10.25 ± 1.93 para ansiedade e 5.63 ± 1.47 para depressão. Foi observada 

diminuição significativa (p < 0,05) após a sessão de dança apenas para a ansiedade. 

Conclui-se que uma única sessão de dança foi suficiente para diminuir os níveis de 

ansiedade, mas não os de depressão, em indivíduos com DI leve. A partir destes 

resultados, sugere-se que atividades envolvendo dança sejam inseridas em projetos de 

atendimento à pessoas com deficiência intelectual. 
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Com o crescimento e a popularização da internet é preciso utilizar novas estratégias e 

ferramentas para sustentar a aprendizagem, seja a distancia ou presencial, nas 

instituições de ensino. Tal fato se dá pela agilidade dos discentes com relação aos 

estudos, é preciso oferecer novas ferramentas para o ensino-aprendizagem. A sociedade 

atual visa alcançar novas formas de desenvolvimento tentando dar resposta às 

características próprias de uma conjuntura em acelerada evolução tecnológica. Tanto a 

área da educação como da formação profissional, abrem as portas as potencialidades da 

internet criando novos espaços e conceitos de aprendizagem que apresenta um novo 

padrão resultante das atuais necessidades de competitividade e gestão do tempo. O 

crescimento da tecnologia de informação facilitou o processo de ensino a distância 

utilizando várias mídias para a aumento do E-learning, proporcionando maiores 

possibilidades para o ensino através de novas tecnologias, incluindo diferentes 

plataformas de hardware e software. O uso desses novos métodos fez surgir uma nova 

modalidade de ensino, o mobile learning ou M-learning. Estamos vivendo um momento 

de profundas alterações na coletividade devido ao uso das tecnologias. Novos modelos 

educacionais estão surgindo, na tentativa de abonar algumas falhas das teorias 

tradicionais de ensino e aprendizagem que desvalorizavam o papel do aluno e 

colocavam-no como elemento passivo no processo. Os conceitos de E-learning e M-

learning encontram-se hoje em análise na área educacional, sendo estes os mais 

importantes quando se pretende integrar a tecnologia no ensino. O E-learning oferece 

novos métodos de educação à distância, onde as tecnologias suportam o ensino, 

permitindo aos instrutores e aprendizes estarem separados fisicamente. Assim nesse 

contexto, surgiu o M-learning, que acaba sendo uma parte do E-learning, mas que 

permite um conjunto de possibilidades associadas às novas tecnologias móveis e às 

redes de comunicação sem fios criando, assim, um maior grau de mobilidade e 

flexibilidade quer por parte do aluno, quer por parte do tutor. A utilização de artifícios 

de aprendizagem modernos proporciona uma formação de qualidade potencializando a 

aprendizagem significativa do aluno. Sendo a reutilização de ferramentas educacionais 

adequando e modificando-os pelos professores no ambiente de aprendizagem, 

possibilita que um mesmo material possa ser utilizado em diversos contextos, podendo 

ser adequado a interesses e necessidades especificas a cada aluno, proporcionando uma 

aprendizagem mais flexível e imediata, pois o discente estará sempre em contato com o 

dispositivo móvel para aprender.  
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Introdução. Considerando que a maior parte da contribuição do médico e psicanalista 

austríaco Wilhelm Reich (1897-1957) tenha se dado fora da universidade, suas obras 

estão distribuídas de forma esparsa e academicamente pouco organizada, pretendendo o 

presente trabalho organizá-las em uma revista eletrônica ou e-book, para facilitar o 

acesso de novos pesquisadores na academia ou fora dela.  Reich foi discípulo de 

Sigmund Freud, autor e pesquisador controvertido, que a partir da Psicanálise criou uma 

nova abordagem terapêutica que “além das intervenções verbais de fundamentação 

psicanalítica, também inclui intervenções corporais”. Esta abordagem terapêutica 

chamada de Orgonoterapia é comumente conhecida por Psicoterapia Reichiana. 

Justificativa. Considerando que “no contexto brasileiro a abordagem acadêmica da 

obra de Wilhelm Reich tenha se desenvolvido nos últimos anos, nota-se que as 

principais publicações na área ainda ocorrem fora da universidade”, daí a importância 

de oferecer acesso à bibliografia Reichiana através de meio eletrônico online e/ou off-

line, tornando-as acessíveis a partir da catalogação e links para acesso direto aos textos, 

áudios e vídeos. Objetivo. A elaboração de um produto final tecnológico acerca da vida 

e obra de Wilhelm Reich, com a criação de uma revista eletrônica. Metodologia. 

Caracteriza-se pela pesquisa exploratória do legado das publicações de Wilhelm Reich e 

posterior elaboração de um e-book (ou revista eletrônica) a partir de softwares e uso de 

tecnologias de comunicação e informação (TIC’s) especializados. Resultados. O 

presente trabalho resultou numa Revista Eletrônica intitulada Wilhelm Reich, com o fim 

de ser mais um ponto de partida para novos pesquisadores sobre a vida e obra desse 

autor, produzida com a tecnologia base da linguagem de programação Java®, 

propiciada pelo software Mart View Reader®, a partir da elaboração de capas e das 

páginas internas produzidas em editor de textos convencional e transformadas em 

arquivos PDF, que simula virtualmente a mudança de páginas como o folhear de uma 

revista em papel. Conclusão. O estudo e o trabalho propiciaram um “produto final”, que 

de forma geral apresenta o médico, psicanalista, pesquisador, autor e sua obra, que 

descobriu ou criou a teoria da energia orgônica. Essa apresentação se dá através das 

próprias páginas da Revista Eletrônica Vida e obra de Wilhelm Reich, bem como 

através dos diversos links que remetem o pesquisador às demais obras catalogadas, 

disponíveis na internet, compreendendo inicialmente acesso a 29 títulos, dois áudios e 

cerca de 50 vídeos, contemplando parte significativa de sua vida e obra. 
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Contando com a participação de 27 atletas profissionais de um clube do interior paulista 

que disputava a quarta divisão de um campeonato regional, a presente pesquisa 

realizou-se em uma segunda e decisiva fase da competição, onde a equipe vinha 

desgastado pela primeira fase. Muitos estudos são apresentados pelas Ciências do 

Esporte, tais quais fisiologia, biomecânica, treinamentos físico/técnico/táticos. No 

entanto, no circuito das relações humanas e saúde emocional interligadas ao esporte, os 

avanços ainda são pequenos, mesmo que não menos influentes e presentes na vida dos 

atletas. Assim, o trabalho justifica-se na busca por reconhecer as inúmeras situações de 

vulnerabilidade que permeiam o âmbito do esporte profissional, e a partir deste 

reconhecimento, auxiliar os envolvidos em seus enfrentamentos. A atividade teve por 

objetivo analisar situações de vulnerabilidade que aquele grupo se encontrava. Com este 

levantamento, foi possível levar os atletas a um processo de autoconhecimento e 

reflexão, para que a parir de então sua atividade e identidade fosse melhor explorada e 

reconhecida por si. Desta maneira, foi possível desenvolver maneiras de enfrentamento 

adequadas a cada individualidade. O método de trabalho assume a característica da 

pesquisa qualitativa, em estudo de caso de proposta participante. Aplica os preceitos da 

observação, questionários abertos e de reuniões em grupo como instrumento para a 

coleta dos dados a serem apresentados e analisados. A imersão do pesquisador facilita a 

compreensão dos fatos trazidos para discussão e maior detalhamento, com intuito de 

apontar e analisar o dia a dia de uma equipe esportiva, tal como se apresenta. Em uma 

das atividades realizadas, foi proposta uma autobiografia livre em uma folha de papel 

em branco, com dados que eles achassem relevantes de suas vidas em qualquer aspecto. 

Nesta autobiografia, os principais temas abordados pelos atletas foram vulnerabilidade 

social (59%), especialização precoce (52%), busca de um sonho midiático (52%), 

emoções pessoais (63%) e religiosidade (53%) (interpretada aqui como forma de 

enfrentamento). Tais temáticas, inclusive, superaram as citações do próprio objetivo 

comum do grupo (“acesso” ou palavras relacionadas), por exemplo. A ideia de levar o 

clube à divisão superior foi citada apenas por quatro (15%) dos participantes. A partir 

desta atividade, foi possível direcionar encontros gerais visando discutir tais temáticas, e 

feedback individual a cada atleta. Após os desdobramentos da pesquisa, em reunião 

final, os atletas relataram melhora significativa em pontos individuais, tais quais 

autoconfiança e motivação, bem como em pontos coletivos, tais quais reconhecimento 

do grupo e coesão. 
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Atualmente, a Internet é praticamente onipresente na vida moderna. Através dela, a 

comunicação coloca-se volumosa e intensamente no cotidiano das pessoas, acentuada 

pelo surgimento de novas mídias, tecnologias para comunicação, aplicativos de 

mensagens e redes sociais. Tais inovações vêm revolucionando a maneira de 

comunicação entre as pessoas, pois as mesmas mudaram a quantidade, a qualidade e a 

velocidade da troca de informações nos dias atuais. Em decorrência do uso quase 

compulsivo da Internet e dos dispositivos móveis, novas doenças ou desordens mentais 

vêm surgindo, as quais estão diretamente correlacionadas à utilização intensiva dessas 

tecnologias. Uma desordem é a nomofobia, que é a ansiedade que surge por não ter 

acesso a um dispositivo móvel. O termo “nomofobia” é uma abreviatura de “no-mobile 

phobia” (medo de ficar sem telefone móvel). Este distúrbio é o mais intenso nos 

“usuários pesados” de dispositivos móveis. Entretanto, igualmente avassalador 

emocionalmente para alguns usuários é ter o dispositivo, mas não ter conexão com a 

Internet. Muitos usuários sentem o “transtorno de dependência da Internet” (DTI), que é 

a necessidade de estar conectado e acessível o tempo todo. Embora estes sejam 

sentimentos presentes na maioria dos usuários, a angústia gerada na ausência de 

conectividade é o parâmetro para se identificar a existência da patologia. Além dos 

estudos científicos psiquiátricos e comportamentais a respeito destes temas, vêm 

emergindo por parte dos usuários preocupações a respeito das etiquetas sociais de boas 

normas de conduta relativas ao uso de aparelhos de telefonia móvel. “WhileFi” é uma 

gíria que surgiu muito recentemente entre os jovens americanos, que significa a 

quantidade socialmente aceitável de tempo que você precisa antes de pedir a senha WiFi 

no lugar em que você está. Por um lado, isto demonstra que, com a democratização do 

acesso à Internet e redes sociais, novos aspectos comportamentos e novos valores 

sociais vão sendo agregados, reconfigurando sociedade e a maneira de relacionar com o 

mundo e com o outro. De outro lado, o acesso constante e massivo de comunicação 

instantânea, fazendo que o indivíduo nunca esteja desconectado de seus 

relacionamentos, potencializa a chance dos indivíduos absorverem vários transtornos 

psíquicos e emocionais. Além de WhileFi, que sem dúvida é uma aspecto 

comportamental interessante de ser investigado também no viés científico, é necessário 

analisar igualmente o “WhereFi”, onde seria aceitavelmente possível, e o 

“HowLongFi”, quanto tempo conectado dispensado aceitavelmente, sem 

inconveniência, no lugar em que está. Propõe-se um estudo sobre WhileFi e seus 

consequentes. 
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Atualmente, estima-se que 3 bilhões de usuários estão conectados à Internet. No Brasil, 

de acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), 94,2 

milhões de usuários possuem acesso à rede. Entre as diversas ferramentas disponíveis 

na rede, o correio eletrônico, o Facebook e o Whatsapp se destacam como os principais 

meios de comunicação. Frente a este cenário, o estudo teve como objetivo principal 

analisar como essas ferramentas de comunicação estão inseridas no meio acadêmico de 

alunos do ensino técnico integrado e como os alunos buscam novas informações. Foi 

realizada pesquisa descritiva com 99 estudantes dos diversos cursos técnicos ofertados 

pelo Campus Inconfidentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. A pesquisa foi centralizada em três eixos: i) 

canal de comunicação; ii) canal de informação; iii) meios de acesso. Após a coleta e 

análise dos resultados, observou-se que aproximadamente 82% dos entrevistados 

utilizam o Whatsapp como meio de comunicação, seguido pelo Facebook (8%) e E-mail 

(7%).  Os demais entrevistados utilizam outras ferramentas para comunicação, entre 

elas, o Short Message Service (SMS). Esses dados corroboram com as pesquisas 

realizadas pelo Nic.BR, que apontou que as ferramentas de mensagens instantâneas são 

as mais utilizadas na rede. Quando o foco é informação, o Facebook responde por cerca 

de 42% da preferência dos estudantes, seguido, com números próximos, pelos sites de 

notícias (~37%). Neste eixo, o Whatsapp ocupa a 3ª posição (15,2%). A pesquisa 

também revelou que somente 1% dos entrevistados utilizam a televisão como canal de 

informação, dado esse que vai ao encontro da mudança de perfil apresentada por 

Baracho et al (2012), quando de sua análise do uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação entre jovens de 13 e 14 anos da rede estadual de ensino de Minas Gerais. 

Quanto ao tipo de acesso, a pesquisa revelou que a grande maioria, cerca de 86%, 

acessa a rede por meio de internet residencial. Do restante, 8% possuem acesso móvel e 

aproximadamente 6% não possuem acesso pessoal à Internet, realizando-o por meio de 

redes públicas. Com base nos resultados obtidos, foi possível verificar o quanto a 

Internet e os novos meios de comunicação e informação estão presentes na realidade de 

alunos dos cursos técnicos ofertados pela rede federal de ensino, neste caso específico, o 

IFSULDEMINAS, norteando como devem ser realizadas as próximas campanhas de 

divulgação da rede federal. 

 

Palavras Chave: Comunicação e Informação; Internet.  
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Cada vez mais a tecnologia se faz presente na rotina de diversas pessoas, sendo comum 

o uso de dispositivos móveis com acesso instantâneo a internet. Dessa forma, é fácil 

encontrar pessoas nos mais diversos ambientes plugadas na rede. Nesse cenário o 

professor de Educação Física busca alternativas de chamar a atenção dos alunos para 

divulgação de determinadas atividades físicas e também divulgar o seu trabalho. Este 

estudo teve como objetivo analisar as perspectivas dos professores de Educação Física 

em relação a divulgação do seu trabalho nas Redes. Trata-se de pesquisa de caráter 

qualitativo através de levantamento netnográfico e entrevista com professores que 

atuam em academias de Muzambinho/MG. Os professores entrevistados fazem 

postagens de fotos, vídeos ou alguma coisa relacionada à atividade física com objetivo 

de promover as aulas, estimular alunos, avaliar alunos, satisfação pessoal. Os resultados 

mostram que as redes sociais são espaços para que o professor trabalhe e divulgue suas 

atividades e estes buscam de diferentes estratégias para potencializar suas interações. 

Um destaque interessante é a utilização das redes como forma de aproximação de 

grupos de alunos e professores. Os entrevistados dizem que pretendem atingir alunos ou 

futuros alunos, sendo o máximo de pessoas possíveis, afinal as redes sociais são 

maneiras fáceis, rápidas e gratuitas de atingir um determinado público. Os professores 

entrevistados utilizam das diversas estratégias como montagens de fotos coloridas, 

vídeos, marcação de pessoas conhecidas, compartilhamentos, legendas chamativas. Para 

parte dos entrevistados as fotos, vídeos fazem parte da rotina das aulas, acontecendo de 

forma natural ou quando os alunos pedem. Percebe-se que todos participantes utilizam 

das redes sociais para o desenvolvimento do seu trabalho, a saber: Facebook, Instagran, 

Whatsapp, Youtube e outros. Existem indicativos claros de que as redes sociais podem 

ser um campo importante para a divulgação do trabalho dos professores de Educação 

Física, somando ou até substituindo outras formas pagas como cartazes, folders, 

panfletos, etc. Chama à atenção a frequência com que alguns professores utilizam 

dessas ferramentas, em especial quando o fazem no decorrer das aulas. Um descontrole 

do uso das redes sociais pode levar, em uma situação extrema, que o profissional 

descuide da qualidade do andamento das atividades da aula para preocuparem-se com 

poses, fotos e vídeos. Por fim, cabe destacar que a temática estudada é interessante e 

abre portas para novas pesquisas, pensando na possibilidade de unir a Educação Física e 

novas tecnologias, em especial a internet, as redes sociais entre outras. 
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A necessidade de se ter hábitos saudáveis de vida tem sido divulgada na sociedade 

como forma de combater os danos causados à saúde, pela forma de vida urbana atual. 

Isto nos remete a motivação para a prática de atividades físicas, a qual pode ser 

observada na procura e freqüência aumentada à prática do ciclismo. A contribuição da 

atividade física para a saúde está associada a uma diminuição do nível de risco ao qual 

cada pessoa está sujeita durante a vida, tais como correria do dia a dia, stress no 

trabalho, etc. distinguem-se por um lado, o exercício e a condição física e, por outro, a 

atividade e a saúde. Muito se pesquisa e comprova a respeito dos benefícios do 

exercício regular e controlado sobre a saúde do ser humano segundo Bluenthall et al., 

1988. A participação freqüente e regular em atividades físicas e esportivas muito 

diversas constitui um elemento chave que permite provocar efeitos benéficos para a 

condição física e a saúde. Este estudo tem por objetivo considerar o conceito de saúde e 

identificar as relações e motivações da participação e o envolvimento das ciclistas com 

o esporte, verificando os reais ensejos na prática do esporte. A pesquisa do tipo 

exploratória, descritiva ocorreu através da aplicação de questionário. A amostra foi 

composta de 35 mulheres praticantes do ciclismo nas cidades de Machado/MG e 

Varginha/MG, foi aplicado um questionário de múltipla escolha. A identificação dos 

sujeitos não foi solicitada, apenas a idade, tempo de prática e freqüência semanal. Os 

dados obtidos foram tabulados e suas estatísticas descritivas calculadas. De acordo com 

os resultados observados, pode perceber que em geral todas praticam ciclismo 

regularmente e pelo menos 3 vezes na semana sendo o principal motivo pela prática, o 

prazer obtido na atividade. Quando questionado sobre o beneficio psicológico percebido 

ao praticar a atividade foram o alivio da tensão e a descontração que o ciclismo 

proporciona. Através deste estudo foi possível concluir, entre os sujeitos pesquisados, 

que a prática do ciclismo está relacionada à promoção e manutenção do bem-estar físico 

e psicológico, e conseqüentemente, à melhora da qualidade de vida, sentindo mais 

dispostas na execução das suas atividades diárias, devido ao adiamento da fadiga. 
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Introdução: O estresse tem sido um problema mundial que apresentou ascensão nos 

últimos anos. A Organização Mundial de Saúde acredita que em 2020 será o segundo 

acometimento mais comum encontrado, por consequência reduzindo a qualidade de 

vida da população (1). Nos últimos anos, as atividades físicas baseadas na interação 

corpo-mente vêm aumentando sua popularidade no Ocidente entre elas podemos 

destacar o Tai Chi Chuan (TCC) que consiste em um exercício que une corpo e mente 

com o objetivo preventivo e curativo àqueles que o praticam (2). Essa técnica age 

acalmando a mente e trazendo benefícios à saúde. O Lian Gong (LG) é considerado 

uma prática heterogênea que integra múltiplos componentes. Os movimentos, 

oportunizados pelos exercícios são fatores de autoconhecimento que contribuem para 

melhorar a auto-estima e aumentar a capacidade de autocuidado, possibilitando a 

abertura de novos horizontes e maior participação social (3). Estudiosos investigam 

essas técnicas em diferentes populações, principalmente para a saúde psicológica (4), 

um desses estudos, mostrou que houve redução nos níveis de estresse nos indivíduos 

estudados (5). Objetivo: avaliar o conhecimento, popularidade e efeitos na qualidade 

vida das técnicas TCC e LG. Métodos: Realizada uma pesquisa através da internet com 

indivíduos acima de 18 anos de ambos os sexos. As perguntas eram sobre conhecimento 

das técnicas, se praticavam ou já praticaram alguma delas, qual a frequência, caso 

praticasse e se acredita na melhora na qualidade de vida de quem pratica. Resultados: 

Foram questionados 13 indivíduos, sendo 10 mulheres e 3 homens, com uma média de 

idade de 24,3 anos e DP ±7,36. 5 indivíduos não conhecem nenhuma das técnicas, 1 

indivíduo conhece ambas as técnicas e 1 indivíduo conhece apenas a técnica de LG, 6 

indivíduos conhecem apenas a técnica de TCC. 12 indivíduos nunca praticaram as 

técnicas e 1 indivíduo a praticou por 2 vezes na semana há 12 anos. 4 indivíduos 

acreditam que as técnicas promovem melhora na qualidade de vida, 2 indivíduos não 

acreditam na melhora da qualidade de vida pelas técnicas e 7 indivíduos não sabem 

responder a essa pergunta. Conclusão: Embora diversos estudos demonstrem a eficácia 

dessas  técnicas  na  qualidade  de  vida  de  diversas  populações  e, que  a  

popularidade  de  tais  práticas  estejam  em  crescimento  no  ocidente,  podemos 

concluir, apesar do número da amostra, que essas ainda são práticas pouco difundidas 

em nossa sociedade. 
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Durante o processo de envelhecimento, sofremos alterações físicas que defrontam-se 

com uma sociedade que discrimina indivíduos tidos como não-atraentes, em uma série 

de situações cotidianas. Os indivíduos, sujeitos às pressões dessa sociedade, podem 

sofrer sérias distorções em sua imagem corporal. Para que esta imagem se relacione 

concretamente com o corpo real, é preciso que se transcendam os elementos culturais e 

sociais. Diante destes dados, o objetivo do presente estudo foi relacionar o Índice de 

Massa Corporal (IMC) com a imagem corporal atual (ICA) e a imagem corporal 

desejada (ICD) de idosas. A amostra foi composta por 22 mulheres com idade média de 

69,3+5,13 anos, inscritas no Projeto de Extensão - Vida Saudável do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. A 

identificação da estatura, da massa corporal e do IMC seguiu os procedimentos 

propostos por Fernandes Filho (2003).  Para análise da imagem corporal fez-se uso do 

Silhouette Matching Task (SMT) proposto por Stunkard et al. (1983) e adaptado por 

Marsh e Roche (1996). O SMT, composto por 12 silhuetas em escala progressiva, foi 

apresentado às integrantes, devendo essas responder às seguintes questões: - Qual 

silhueta você gostaria de ter?. Para análise dos dados foi utilizada a estatística 

descritiva, teste de Shapiro Wilk para verificação da normalidade e o teste de correlação 

de Spermam no SPSS 21. Após análise dos dados foi possível identificar uma relação 

entre a imagem atual e o IMC de r=0,831, considerada forte e significativa para 

p<0,001; enquanto que o resultado da relação entre o a imagem desejada e o IMC foi de 

r= 0,526, classificada como moderada e significativa para p<0,01. Ao final deste estudo 

pode-se afirmar que as mulheres matriculadas no Projeto de Extensão - Vida Saudável 

apresentam pouca distorção em relação a sua imagem corporal atual e seu IMC. 

Resultados controversos são encontrados em demais estudos. Este resultado deve-se, 

possivelmente, à prática regular de atividade física, o que possibilita um maior 

conhecimento do seu eu físico. 
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Sabemos que a matemática é uma disciplina que faz parte da vida acadêmica dos alunos 

desde a educação infantil e que nossa relação com ela vem desde nosso nascimento, 

pois ao nosso redor tudo envolve números, quantidades e cálculos. Entretanto, percebe-

se que as dificuldades encontradas nessa disciplina são muitas e vários alunos reprovam 

ao final do ano letivo devido ao seu baixo rendimento. O trabalho tem como objetivo 

verificar como ficam os estados emocionais dos alunos diante das aulas e avaliações de 

matemática, já que encontramos muitos alunos em qualquer etapa escolar com 

dificuldades nessa referida disciplina. Para tal, foi realizada uma entrevista com trinta e 

dois alunos do 9º ano do ensino fundamental de várias escolas públicas do município de 

Machado-MG. A partir da análise das respostas dadas pelos alunos, obtivemos como 

resultado os seguintes dados: a maioria dos alunos não gostam e não se interessam pela 

disciplina em questão por já apresentarem uma dificuldade nela desde o início de sua 

escolarização; consideram que as aulas da mesma são boas e bem dinâmicas, e que o 

professor é bom, faz de tudo para que os alunos aprendam a matéria, passam bastante 

exercícios para reforçar o aprendizado, estão sempre prontos a sanar as dúvidas que 

surgem, mas eles não conseguem se familiarizar com a mesma, e na hora das 

avaliações, se sentem perdidos, parece que não conseguiram aprender nada do conteúdo 

dado;  relataram que procuram estudar para a realização das avaliações, realizam todas 

as atividades pedidas pelo professor, inclusive as de reforço, mas mesmo assim, ficam 

apreensivos e ansiosos diante delas; e que muitos já tiveram “um branco” na hora da 

avaliação, mesmo dominando o conteúdo. Conclui-se então que o nervosismo e a 

ansiedade apresentada pelos alunos diante das aulas e avaliações de matemática os 

levam a se perderem em seus raciocínios nesse momento, mesmo havendo estudado 

para realizar essas avaliações, realizado todos os exercícios de fixação. Os estados 

emocionais dos alunos vêm sendo afetados perante as aulas e avaliações dessa 

disciplina, fazendo surgir algumas emoções como medo, ansiedade, nervosismo; e isso 

se torna desfavorável ao seu desempenho escolar. 
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O processo de envelhecimento é considerado uma situação nova e imprevisível, na qual 

temos pouco ou nenhum controle. As alterações de origem psíquica, social ou física, 

derivadas deste processo, são caracterizadas como situações estressantes que podem 

influenciar muitos aspectos na vida dos idosos, quando percebidas como ameaças. 

Alguns estudos tem mostrado que a prática regular de atividade física pode evitar a 

ocorrência dos fatores estressantes danosos do processo de envelhecimento, 

proporcionando o bem-estar e a satisfação de vida. Diante destas informações, este 

estudo visa comparar o estresse percebido antes e após 4 semanas da prática 

sistematizada de exercícios físicos. A amostra foi composta por 22 mulheres inscritas no 

Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) - Vida Saudável do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho em 

parceria com o Ministério do Esporte, com idade de 66,6+4,2 anos. Para determinação 

do nível de estresse foi utilizada a Escala de Estresse Percebido (EEP) de Cohen et al. 

(1983) adaptada por Luft et al. (2007). O instrumento possui 14 itens que avaliam o 

nível de estresse percebido pelos idosos. Os itens são respondidos em uma escala de 5 

pontos, "nunca" (0) até "sempre" (4). A escala totaliza 56 pontos e, quanto maior o 

escore, maior o nível de estresse percebido. A EEP foi aplicada antes e ao final de 4 

semanas treinamento aeróbio e de força, constituído por 2 sessões semanais de 60 

minutos cada. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, teste de 

Shapiro Wilk para verificação da normalidade e o teste de t de Student para amostras 

pareadas no SPSS 21. Após análise dos dados foi possível observar que no pré-teste a 

amostra apresentou 24,4+9,42 pontos na EEP, enquanto que ao final do treinamento o 

resultado foi de 22,4+6,97 pontos, observando-se uma redução significativa para a EEP 

(p<0,05). Ao final deste estudo pode-se verificar que a prática sistematizada de 

exercícios físicos é capaz de proporcionar uma redução significativa nos níveis de 

estresse em idosas, tornando-as mais suscetíveis ao envelhecimento saudável no aspecto 

psicológico relacionado ao estresse. 
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Atualmente, com o aumento dos programas de inclusão e de projetos sociais voltados à 

acessibilidade, pessoas com deficiência passaram a ter diferentes oportunidades para a 

prática de atividade física. Além do aspecto social ligado a participação nessas 

atividades, a demanda de gasto energético deve ser satisfatória e eficaz (CIOCLAC; 

GUIMARÃES, 2004; PETERSON, JANZ, LOWE, 2008). Segundo Guimarães (1993), 

a prática de atividade física regular é considerada um agente promotor de saúde, tendo a 

capacidade de proteção contra processos degenerativos do organismo. Para a população 

com deficiência intelectual (DI) o exercício físico também assume papel de extrema 

importância; entretanto, a incidência de hábitos sedentários acaba sendo progressiva 

desde a adolescência até a vida adulta (ASHMAN, SUTTIE, 1996; SILVA, SANTOS, 

MARTINS, 2006). Ainda, Raulino e Barros (2002) concluem em seu estudo que a 

população com DI tem uma maior propensão a desenvolver obesidade do que a 

população sem DI. Seus resultados demonstram que 28% dos homens e 38% das 

mulheres com DI leve e moderada foram considerados obesos. Já na população 

acometida também pela síndrome de Down, essa incidência mostra-se ainda maior, já 

que suas características fenotípicas propiciam excesso de peso e obesidade (SILVA, 

SANTOS & MARTINS, 2006). Dessa forma, o objetivo desse trabalho é verificar a 

influência da atividade física para alterar aspectos físicos e de saúde em indivíduos com 

síndrome de Down. Participarão do estudo indivíduos com a síndrome que não sejam 

fisicamente ativos. Será utilizado um protocolo de pré e pós teste que será aplicado 

durante o segundo semestre de 2016. Após o pré-teste, os participantes serão 

submetidos à uma rotina de duas horas semanais de atividade física moderada ou 

intensa. O protocolo de avaliação pré e pós semestral incluirá testes cardiorrespiratórios, 

de coordenação e força de membros inferiores e superiores. Espera-se que os indivíduos 

melhorem todos os aspectos avaliados após o primeiro semestre de intervenção. Com 

relação a magnitude dessa melhora, seja ela discreta ou discrepante, ambas demonstram 

grande importância para essa população, visto que diante do envelhecimento precoce 

que acomete essa população, a manutenção de tais aspectos para a mesma é importante 

para manter um estilo de vida saudável. Este projeto está em andamento, e a coleta de 

dados será realizada entre agosto e dezembro de 2016. 
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Com a criação dos Institutos Federais em 2008, os cursos técnicos ofertados pelo 

Campus Inconfidentes (CI) passaram por reformulações para atender a Lei 11.892. 

Nessa nova modalidade de educação, o ensino profissionalizante passou a ser integrado 

ao ensino médio e ofertado a alunos concluintes do ensino fundamental. Porém, ao 

ingressar nestes cursos, os alunos se deparam com uma alta carga horária de aula e a 

obrigação de concluírem um ensino técnico profissionalizante preparando-se para os 

programas do governo de acesso às universidades. Essa obrigatoriedade está 

diretamente associada a auto motivação do aluno em continuar no curso. Com o 

objetivo de identificar o perfil desses novos alunos e a inteligência emocional dos 

mesmos, foi realizada uma pesquisa que buscou entre outros itens, avaliar: i) a escolha 

do CI; ii) a escolha do curso; iii) se o aluno pretende atuar na área escolhida; iv) se 

pensou em desistir do curso. A pesquisa envolveu 80 alunos do curso técnico integrado 

em informática (TII) matriculados em 2014 no 2º e 3º ano do curso. Aproximadamente 

93% responderam que eles mesmos optaram por estudar no CI e 7% foram por escolha 

dos pais. Cerca de 21% escolheram o TII por que gostam da área, 16% pelas 

oportunidades de empregos futuros e 63% por falta de identificação com os demais 

cursos ofertados pelo CI. Nenhum aluno pretende atuar como técnico em informática, 

porém, cerca de 21% pretendem continuar seus estudos na área. Aproximadamente 

69%, continuarão seus estudos em outras áreas do conhecimento e 10% ainda tinham 

dúvidas com relação à continuidade nos estudos. Dentre os pesquisados, cerca de 84% 

já haviam pensado em desistir do curso. Além dos pontos elencados, a pesquisa também 

apontou que a maioria dos alunos encontram dificuldades com o processo 

ensino/aprendizagem que visa a formação técnica integrada, sendo que 

aproximadamente 58% tem dificuldades na área técnica e 42% no ensino médio. Com 

base nos resultados acima, percebe-se que atualmente, os alunos do TII não pretendem 

ser técnicos e que estão no curso pela oportunidade de um ensino gratuito e de 

qualidade. A falta de identificação com a área ou a perspectiva de atuar como 

profissionais, faz com que a grande maioria pense em desistir do curso, o que impacta 

diretamente na inteligência emocional dos alunos, tendo em vista que a auto motivação 

é uma das cinco habilidades que apoiam esse conceito. 
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Introdução: A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa e idiopática que 

afeta os núcleos da base pela redução da produção de dopamina pela substância negra 

resultando no comprometimento motor dos acometidos, algumas características clinicas 

são o tremor de repouso, alteração de equilíbrio, alteração postural, diminuição de foça 

muscular, rigidez muscular, bradicinesia, diminuição da coordenação motora e face em 

máscara. Estes déficits geram complicações secundárias como a diminuição da 

funcionalidade, independência, comprometimento emocional, social e econômico 

afetando diretamente a qualidade de vida dessa população. A qualidade de vida pode ser 

avaliada por meio de domínios sendo eles aspectos físicos, independência, bem-estar 

emocional e efeitos da doença nas atividades sociais e de trabalho, o instrumento mais 

utilizado na literatura para mensurar a qualidade de vida em indivíduos com Doença de 

Parkinson é o Medical Outcomes Study 36- item Short Form (SF-36). Esse questionário 

contém 36 itens que englobam oito dimensões sendo domínios físicos, função social, 

limitações dos papéis sociais em decorrência de problemas físicos e emocionais, saúde 

mental, vitalidade, dor e percepção geral de saúde.  O espaço virtual permite a maior 

sociabilidade de indivíduos que possuem alguma limitação física, como o que ocorre na 

doença de Parkinson, por retirar a barreira de um possível preconceito, este meio de 

comunicação pode então encorajar seus usuários possibilitando novas relações 

interpessoais. Justificativa: Visto que a interação entre as pessoas é essencial para o 

desenvolvimento e qualidade de vida é necessário identificar novas formas de 

tecnologia que propiciam a sociabilidade entre indivíduos com e sem a doença de 

Parkinson.  Objetivo: Com isso, o objetivo do estudo é verificar se a utilização do 

espaço virtual para se relacionar melhora a qualidade de vida de indivíduos com doença 

de Parkinson. Métodos: A metodologia do estudo vai consistir na aplicação do 

questionário SF-36 em indivíduos com doença de Parkinson e em seguida eles iniciarão 

a interação com o espaço virtual estabelecendo conversas em redes sociais, sites de 

bate-papo e grupos de pessoas acometidas pela doença, após seis meses eles 

responderão novamente ao questionário SF-36. A expectativa do estudo é de encontrar 

melhora no questionário SF-36 após a utilização de espaços virtuais evidenciando o 

aumento da sociabilidade entre indivíduos com e sem doença de Parkinson e entre 

indivíduos com a mesma doença e que consequentemente ocorra um feedback positivo 

para cada indivíduo melhorando sua qualidade de vida por melhorar os aspectos 

emocionais dos mesmos. 
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Este trabalho embasa-se no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso da 

Divulgação Científica – Ciapuscio (1997), Calsamiglia e Cassany (1999), Cassany e 

Martí (1998), Cataldi (2003, 2007 e 2009) e Noccioli (2010) –, que considera a 

divulgação científica como um processo de recontextualização do discurso científico 

para o discurso geral; associado à Teoria das Representações Sociais – Moscovici 

(1973), Jodelet (2002) e Arruda (2002) –, que permite a reflexão em torno da construção 

do conhecimento pelo indivíduo, grupo, ou ser social, a partir de aspectos 

socioculturais. Por meio desse arsenal teórico, buscamos analisar, em uma reportagem 

publicada na revista brasileira Superinteressante, o tratamento linguístico-discursivo das 

informações acerca de um tópico temático tradicionalmente visto como tabu, 

designadamente o “sexo”, em sua abordagem histórica dentro da ciência.  A fim de que 

se realizasse a busca das ocorrências para a configuração do corpus de análise, 

definimos palavras-chave para a consulta no acervo online disponibilizado pela própria 

editora. Selecionado o texto que contemplasse o tema em questão, analisamos a 

recontextualização do conhecimento feita pela jornalista por meio da estratégia 

linguístico-discursiva específica de expansão. Este recurso busca assegurar que alguns 

significados conceituais necessários para incluir cognitiva e comunicativamente o leitor 

sejam desenvolvidos na divulgação, por meio de determinadas estratégias discursivas. 

No corpus analisado, a jornalista se utiliza da exposição do conhecimento, através de 

marcações históricas, seguindo dois esquemas de expansão: (i) apresentação de 

procedimentos metodológicos que acarretam, ou por acaso, ou de forma previamente 

definida, a descoberta científica; e (ii) apresentação de motivação, experimento, ou 

procedimento realizado e a descoberta científica propriamente dita. Pudemos observar 

que a divulgação das pesquisas foram realizadas pela jornalista através da exposição de 

supostas descobertas, nem sempre validadas posteriormente pela ciência moderna, ou, 

ainda, nem sempre conclusas à época em que foram realizadas. Entretanto, o foco de 

nossa sistematização analítica esteve relacionado ao modo através do qual as 

descobertas foram apresentadas: procedimentos que levaram à descoberta idealizada na 

hipótese; e procedimentos que, através do acaso durante a busca por outro objetivo, 

levaram a descobertas diferentes do que propuseram inicialmente os cientistas. Na 

observância do interesse e da necessidade de informar um público amplo, heterogêneo e 

leigo e na tentativa de promover a aproximação entre a informação técnico-científica e 

as concepções típicas das relações sociais habituais, constatamos que a revista em 

análise recai sobre a (re)produção do senso comum e das representações sociais em 

nossa sociedade contemporânea ocidental.  
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A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é responsável pelo 

desenvolvimento de várias competências e habilidades para que o educando inicie seu 

processo de formação escolar. Essas devem ser bem alicerçadas a fim de fortalecer todo 

o seu processo educacional. Cabe lembrar que nessa fase, a ludicidade faz parte da 

natureza dos educandos e surge como ferramenta norteadora da prática docente, pois 

torna-se um meio facilitador da aprendizagem significativa, o que contribui para a 

qualidade do ensino.  Assim, tornou-se importante verificar como as atividades lúdicas 

auxiliam facilitando as aprendizagens dos educandos que se encontram na educação 

infantil. Foi analisado o comportamento de alunos que possuem entre 4 e 5 anos,  de 

uma sala de aula de uma Escola Municipal de educação infantil composta por vinte 

educandos. Foi utilizada observação direta desses alunos em várias atividades realizadas 

na sala de aula e no pátio da escola. A observação desses alunos foi feita durante cinco 

dias consecutivos, onde a professora ministrava o conteúdo pretendido em sala de aula 

de forma tradicional e depois levava-os para o pátio para complementar a aula com 

atividades lúdicas referente ao conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, realizando a 

cada dia atividades diferenciadas e estimulantes em forma de brincadeira, jogos. A 

partir das atividades que foram passadas pela professora, no momento sala de aula, onde 

o conteúdo foi explanado de forma oral, sem muita interação dos alunos, esses se 

comportaram com uma certa dificuldade de ficar em silêncio e prestar atenção, sempre 

conversavam, cutucavam o colega ao lado, estavam inquietos. A mesma realizava 

perguntas a eles sobre o que havia falado, mas poucos respondiam e sabiam sobre o que 

estava falando. Mas após a realização das atividades lúcidas no pátio da escola, a grande 

maioria dos alunos conseguia falar sobre o assunto e responder as perguntas feitas pela 

professora. Participaram das brincadeiras com maior interesse e mostraram mais 

segurança em suas respostas. Conclui-se então que as atividades lúdicas na educação 

infantil não podem ser ignoradas. Elas fazem com que o aluno aprenda e assimile o 

conhecimento de forma facilitada, transformando o processo de aprendizagem de forma 

mais prazeroso, estimulando para que as aprendizagens aconteçam espontaneamente. 
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A imagem corporal é o modo pelo qual o corpo apresenta-se para nós, ou seja, a 

representação mental que possuímos do nosso corpo. Formamos essa imagem a partir de 

nossas sensações, mas somos influenciados pelo que a sociedade pensa e idealiza sobre 

o nosso corpo em diferentes períodos de nossas vidas.  O objetivo deste estudo foi 

identificar e comparar a satisfação ou a insatisfação com a imagem corporal de idosas 

do Projeto de Extensão - Vida Saudável do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho em duas faixas distintas de 

idade. A amostra foi constituída de 25 mulheres idosas, divididas em 2 grupos: G60/69 - 

composto por 14 mulheres com idade de 60 a 69 anos; G70/79 - constituído de 11 

mulheres na faixa etária de 70 a 79 anos. Para análise da imagem corporal fez-se uso do 

Silhouette Matching Task (SMT) proposto por Stunkard et al. (1983) e adaptado por 

Marsh e Roche (1996). O SMT, composto por 12 silhuetas em escala progressiva, foi 

apresentado às integrantes, devendo essas responder às seguintes questões: a. Qual é a 

silhueta que melhor representa a sua aparência física atual?; b. Qual silhueta você 

gostaria de ter? Foi avaliada a discrepância entre a silhueta atual (SA) e a silhueta ideal 

(SI). Para identificação da satisfação ou insatisfação com a imagem corporal fez a 

subtração do valor correspondente a SD e a SA. Para análise dos dados foi utilizada a 

estatística descritiva, teste de Shapiro Wilk, ANOVA com post hoc de Sheffe no SPSS 

21. Após análise dos dados foi possível identificar os seguintes resultados médios para o 

nível de satisfação/insatisfação com a imagem corporal: G60/69 = -3,07+2,13; G70/79 = 

-0,18+1,66. Não foram observadas diferenças significativas no resultado referente a 

satisfação ou insatisfação entre os grupos para p<0,05. Contudo, quando comparou-se 

os dados referentes a SA e SD, observa-se que o G60/69 gostaria de ser 

significativamente menor (p<0,05), enquanto que para o G70/79 não foram observadas 

diferenças significativas entre a SA e a SD. Ao final deste estudo pode-se afirmar que os 

sujeitos mais novos estão insatisfeitos com sua imagem corporal, enquanto que o idosos 

mais velhos encontram-se satisfeitos a sua imagem corporal atual. 
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Introdução: Mais do que o esporte mais popular do mundo, o futebol é considerado uma 

das maiores manifestações culturais da atualidade. Além de possuir milhões de 

praticantes ao redor do planeta, o mesmo é responsável por um grande impacto sócio 

econômico em diversas sociedades devido a grande exposição midiática e aos grandes 

investimentos em atletas e equipes profissionais. Dessa forma, atletas profissionais de 

futebol são frequentemente expostos a sobrecargas emocionais, afetando, assim, não só 

seu desempenho como atleta, mas também suas relações interpessoais, sobretudo 

durante as competições, onde as exigências físicas e psicológicas tendem a ser 

potencializadas. Justificativa: É necessário identificar como as relações sociais desses 

atletas são afetadas durante o período competitivo e se há interferência na sua 

performance durante competições, já que ela depende de uma série de fatores. Objetivo: 

o objetivo do estudo é identificar variáveis que possam exercer influências positivas ou 

negativas sobre o desempenho atlético e as relações sociais de atletas profissionais de 

futebol em período de competição, como a pressão imposta por gestores e comissão 

técnica de seu clube; seus medos; projeções futuras de carreira e relação com familiares, 

amigos e sociedade. Métodos: Serão avaliados 30 atletas profissionais da equipe de 

futebol Atlético Marília que estão disputando a Liga Paulista de Futebol 2016, será 

aplicado um questionário e uma entrevista acerca da influência do período competitivo 

sobre suas performances atléticas e suas relações sociais. O questionário envolve três 

temas principais: medos (possíveis lesões, queda no desempenho); anseios (projeções 

futuras profissionais e pessoais); relações sociais (pressões advindas de alguns grupos, 

tempo para lazer, consciência de seu papel como cidadão). O questionário e a entrevista 

serão realizados individualmente e sempre pelo mesmo avaliador. Todo o processo de 

coleta de dados durante a entrevista será registrado por câmera de vídeo e, 

posteriormente, analisado pela equipe de avaliadores a fim de se identificar as variáveis 

psicológicas e as relações sociais mais afetadas durante o período de competição. A 

expectativa do estudo é não encontrarmos variáveis prejudiciais ao desempenho atlético 

desses jogadores, pois, dessa forma, o trabalho desempenhado pela equipe técnica e os 

demais profissionais envolvidos (psicólogo, fisioterapeuta e educador físico) está sendo 

bem correspondida.  
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A sociedade contemporânea é marcada em todos seus aspectos pela difusão de objetos materiais 

e imateriais com elevado conteúdo técnico-científico. Tal característica confere a ciência uma 

importância estratégica nos ramos da política, economia e cultura incorporando a ela questões 

de domínio na esfera pública e, ao mesmo tempo, na produção de bens em uma economia 

globalizada (VALÉRIO, BAZZO, 2006; SANTOS 1996). A transformação dos avanços 

científicos em objetos de consumo pressupõe uma rápida assimilação na vida cotidiana dos 

indivíduos dada a velocidade das transformações neste campo. Paralelamente, a “comunidade 

científica” busca a legitimação de suas atividades junto a sociedade uma vez que sua inserção 

socioeconômica supõe a aceitação do caráter benéfico da atividade científica e da credibilidade 

de suas produção. Neste sentido, torna-se crucial conhecer o modo como a sociedade percebe e 

absorve a atividade científica, bem como, quais os canais de informação utilizados e como o 

conteúdo são neles transmitidos (ALBABLI, 1996). Esforços na divulgação de conteúdos 

científicos não são somente preocupações contemporâneas como mostram diversos trabalhos 

(destacamos COSTA (1967), ANTONASSI (1993), MASSARANI (1998), ALAMILLA 

(1998), BAUER (1998); BUENO (1995), FIGUEROA & LOPES (1997) GONZALES (1992); 

CAÑADAS (1987) entre muitos outros).  As divulgações dos conteúdos científicos têm sido 

feitas por diversos centros geradores de conteúdo como faculdades, universidades, museus, 

editoras, instituições de pesquisa e etc. Para promoção de pesquisas e projetos técnico-

científicos, são comuns as publicações em revistas, anais de congressos, sites acadêmicos, 

indexadores, dentre outros. Alguns desses meios promovem, paralelamente, a divulgação online 

por meio de seus sites e endereços web. A detenção do conhecimento estabelece-se tal como a 

hierarquia de poder uma vez que o acesso a informações pode determinar o posicionamento de 

um cidadão segundo seu status quo. Partindo desse pressuposto, é essencial aos indivíduos que 

busquem formas de obter informações através de mídias tradicionais ou inovadoras. Assim 

como é interessante aos geradores de conteúdo, que promovam suas informações a um público 

específico ou a população em geral estabelecendo parâmetros populacionais de agenda setting. 

É possível notar que a necessidade de difusão de informações faz com que os geradores de 

conteúdo utilizem dos mais variados meios de comunicação para promovê-las. Fenômeno 

observado por Henry Jenkins (2008) que trata o tema como a atual cultura da convergência, na 

qual um mesmo conteúdo (com suas limitações e adaptações de linguagem) pode ser encontrado 

em meios de comunicação diversos. Tais meios de comunicação incluem possibilidades de 

difícil ou fácil acesso. Como através de computadores com internet bandalarga, opção que, no 

Brasil, ainda sofre limitações de barreira geográficas e financeiras. Ou através de dispositivos 

móveis que se popularizam e estão mais acessíveis a cada dia. Destacam-se algumas iniciativas 

já estudadas como as relatadas por Vieira et al. (2012) que observaram o papel da divulgação 

dos conhecimentos científicos através de atividades de extensão onde a universidade, em 

conjunto à instituições de ensino básico, promovem feiras de ciência e oficinas. Singer (2015), 
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sob outra abordagem, mostra o papel de uma página no Facebook “I Fucking Love Science” 

(além de possuir canais no Twitter e Youtube). Página que trabalha na divulgação não 

direcionada do conteúdo científico, mas que traz uma linguagem mais familiar ao público em 

geral, apontando curiosidades e inovações científicas. Esta página possui hoje 20 milhões de 

seguidores, número muito superior a canais renomados como o Discovery News (5,5 milhões), 

Scientific American (2,1 milhões) e mesmo o The New York Times (9,3 milhões). O estudo de 

Shitaku et al. (2014) também é evidenciado por analisar o projeto-piloto de mídias sociais do 

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Uma vez que junto, a 

CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior e o CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, são os principais órgãos de difusão e 

promoção da produção científica do país. Buscando colaborar com tal discussão, a presente 

pesquisa analisou a atuação de alguns periódicos na rede social Facebook Inc. Segundo Ime 

Archibong (CAMPUS PARTY, 2016), diretor de parcerias estratégicas do Facebook, em janeiro 

de 2016 a rede social atingiu a marca de 99 milhões de usuários ativos mensais; 89 milhões de 

usuários móveis ativos mensais; e 8 em cada 10 brasileiros conectados estão no Facebook. 

Sendo uma rede social com tamanha presença no cenário brasileiro, é de se esperar que essa 

plataforma seja utilizada para divulgação dos mais diversos conteúdos. Porém vários centros 

geradores de conteúdo técnico-científico ainda não fazem uso do Facebook para promoção de 

seu material. Como ponto de partida, este trabalho buscou revistas de esporte indexadas na 

SciELO - Scientific Electronic Library Online, já que tal indexação garante credibilidade ao 

conteúdo produzido pelo periódico. Realizamos uma busca por títulos com a palavra chave 

“esporte” onde três revistas foram encontradas: Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 

RBME - Revista Brasileira de Medicina do Esporte e Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 

Das três opções indexadas, as duas primeiras possuem páginas na rede social. Sendo que a 

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte foi criada em 2004 e possui, atualmente, 444 

pessoas engajadas e 8.307 curtidas e mantém sua atualização com cerca de 10 postagens 

mensais (feitas em dias e horários do dia aleatórios); e a RBME - Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte que teve sua primeira postagem em janeiro de 2015, possui engajamento 

de apenas 2 pessoas, um total de 173 curtidas e sua última postagem foi realizada um mês após 

a criação da página. Ambas páginas com números não muito expressivos diante das 

possibilidades, pagas e gratuitas, disponibilizadas pela rede para promoção do conteúdo dos 

usuários. Sendo assim, através da presente pesquisa, podemos notar que já há esforços iniciais 

em relação à utilização das redes sociais para promoção de conteúdo técnico-científico. Porém 

os geradores de conteúdo ainda não dominam totalmente os recursos disponíveis para promoção 

de informações e não adaptaram plenamente o conteúdo ao diferente meio de comunicação. 

Uma evolução dessa pesquisa será a análise de quais recursos e adaptações devem ser utilizados 

para que uma informação seja divulgada através das redes sociais de forma e linguagem 

adequada, com ou sem recursos audiovisuais e em quais horários e vertentes essa postagem terá 

mais engajamento dos usuários e, consequentemente, maior difusão. 
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Os jogos fazem parte da cultura do homem. Desde os primórdios ele inventa seus jogos 

e se diverte com eles. O avanço da tecnologia permitiu o surgimento dos jogos 

eletrônicos, que propiciam diversão sem precedentes para as pessoas, e estão chegando 

a patamares impossíveis de se pensar a alguns anos atrás. Hoje, podem ser usados para 

diversos fins e não apenas como diversão. Eles também podem auxiliar no processo de 

aprendizagem escolar, propiciando o desenvolvimento de diversas capacidades 

cognitivas, afetivas e sociais, além de momentos de lazer e descontração. Diante disso, 

o presente estudo teve como objetivo investigar a forma como alunos do curso de 

Informática Integrado se relacionam com os jogos eletrônicos. Os resultados servirão 

para a aplicação futura de jogos no curso, de forma mais eficaz e de acordo com o perfil 

dos alunos. Para isso, utilizou-se um questionário eletrônico com questões que 

buscavam identificar qual a plataforma mas utilizada, quais os gêneros de jogos 

preferidos, tempo de utilização, estilo de jogos (single-player ou multiplayer) e a 

opinião em relação aos jogos educacionais. Ao todo, 49 alunos do curso responderam ao 

questionário, destes, 32 eram do sexo masculino e 17 do sexo feminino. 73,5% dos 

entrevistados fazem uso regular de jogos, mas a maior parte dos que não jogam são do 

sexo feminino (61,5%). A maioria dos jogadores utilizam mais de uma plataforma, 

entretanto o PC é a plataforma com mais adeptos (88,9%), seguido do smartphone 

(69,4%), Xbox (41,7 %), Playstation (16,7%) e Nintendo (5,6%).  Os jogos preferidos 

são do gênero de ação (72,2%), principalmente os de tiro, seguidos pelos jogos de 

aventura (50%), RPG (44,4%), corrida (38,9%), esporte (16,7%), jogos educacionais 

(5,6%) e outros (19,4%). Além disso, verificou-se que há preferência pelos jogos 

multiplayers (66,6%), principalmente os multiplayers competitivos. Ainda, descobriu-se 

que a maioria deles (41,7%) dedicam mais de 6 horas semanais para os jogos.  Quando 

questionados sobre os jogos educacionais, apesar da minoria utilizar jogos educacionais, 

os estudantes entendem os benefícios deles e gostariam que os professores os 

utilizassem, contudo acham os jogos educacionais não muito empolgantes. Com base 

nos resultados obtidos, verificou-se que os jogos eletrônicos já fazem parte da vida dos 

alunos e é importante que os professores os insiram em suas práticas pedagógicas. Não 

qualquer jogo, mas aqueles que tenham a interface adequada e trabalham os objetivos 

pedagógicos de forma menos explícita para que o aluno não perca o interesse.  
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Os cuidados com o corpo e a autoimagem são amplamente valorizados na sociedade 

ocidental contemporânea e estão diretamente ligadas ao autoestima. O corpo passou a 

ser glorificado e supervalorizado pela indústria da vaidade, impondo-se como alvo 

preferencial de adoração na cultura do narcisismo, tornando-o como referencia de 

felicidade e aceitação social. No entanto, há uma desvalorização social do corpo idoso, 

que fica automaticamente excluído do padrão estético hegemônico na medida em que 

ocorre o envelhecimento. Assim, a cultura narcísica enquadra o envelhecimento como 

um processo deletério, desmoralizando sua beleza, o que leva ao idoso numa possível 

busca de “juventude eterna” por meio do ocultamento das marcas que o corpo sofre 

inevitavelmente com a passagem do tempo e a uma errônea associação entre estética e 

saúde; o que faz refletir, há uma estética alternativa que abarca a velhice em sua 

singularidade e beleza?  O estudo teve como objetivo refletir sobre os padrões estéticos 

hegemônicos e sua relação com corpo idoso. Apresenta natureza qualitativa, no qual foi 

realizado um estudo de caso por meio de entrevista semi-estruturada com uma idosa 

institucionalizada. A partir da analise dos dados coletados com os depoimentos de I.C.S. 

sexo feminino, solteira, 64 anos e institucionalizada há três anos, foi possível observar 

problematizações sobre as relações entre uma estética hegemônica e a construção de 

uma percepção de si na terceira idade. Nota-se comportamentos de autocuidado e 

vaidade associados com a juventude, assumindo que tais práticas correspondem a atos 

de ‘’pessoas jovens’’ e em contrapartida não condizem com um corpo idoso, gerando 

um estado de segregação das “pessoas velhas”, atribuindo nelas uma conotação de 

déficit, desgaste e perda. Subentendendo assim que “assumir a velhice” seria abdicar 

das práticas de autocuidado e uma atitude mais vaidosa consegue mesma, assumindo 

uma postura de “desistência” e negligência com o próprio corpo. Os pontos abordados 

no estudo levam-nos a colocar em questão que o corpo idoso não é um corpo 

descartável e merece cuidado. Sendo o conceito de envelhecimento que construímos 

socialmentedeterminante para nortear a autoimagem e a valorização do cuidado de si 

como fator protetivo e de promoção à saúde e autoestima na terceira idade. 

 
 


