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EDITORIAL                                                                                                                          

Finalmente  ao  Departamento  de  Educação  Física,  do  Instituto  de  Biociências, 

UNESP-  Rio  Claro  lança  seu  primeiro  encontro  científico  e  acadêmico,  na  área  da 

Psicologia do Esporte. Apesar do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do 

Esporte  estar  completando  23  anos,  este  evento  vem  tardiamente,  mas  não 

inoportunamente, apresentar algumas das produções de seu grupo.

Desta  maneira,  no  momento  em  que  o  Departamento  de  Educação  Física 

comemora seus 25 anos de existência, o LEPESPE vem à público oferecer um encontro 

que  provocará  polêmicas,  discussões  calorosas  e  debates  infindos,  gerados  por  um 

grupo de novos valores da Psicologia do Esporte, para uma comunidade acadêmica em 

formação mas crítica o suficiente para galgar seus espaços nos meandros desta área.

Tratar  da  Psicologia  do  Esporte,  ao  meu  ver,  como  pesquisador,  docente  e 

estudioso,  requer  a  tenacidade  de  pessoas  flexíveis  e  sensíveis  e  cobra  o 

desdobramento  daqueles  que  acreditam numa ciência  sem dono,  básica  e  aplicada, 

contextual e reducionista. Estes devem ser nossos olhares à Psicologia do Esporte do 

Século XXI; ao menos é assim que ela vem sendo tratada por grandes pesquisadores 

internacionais, que buscam ampliar fronteiras e limites.

Muito além de ser propriedade desta ou daquela profissão, é um campo de estudo 

e  aplicação  cujos  donos  são  aqueles  que  estão  apaixonados  pelo  Saber  e  pelas 

transformações que este saber provoca na Sociedade, balizada pelas leis do esporte-

espetáculo e pelas modelações da fugaz busca pelo prazer na execução de atividades 

físicas, que vão da inocente iniciação esportiva ao mais sagaz campeonato esportivo.

A Psicologia do Esporte  em que apostamos todos nossos objetivos e ações é 

aquela que reúne em uma mesa os estudiosos das Artes, da Medicina, da Educação 

Física  e Esporte,  da  Moda,  da Engenharia,  da  Informática,  das  Ciências  Sociais,  da 

Psicologia, enfim, de todas as áreas, que tentam compreender aquilo que move o homem 

e o faz se sentir cada vez mais homem. Não existe um só caminho ou uma só profissão 

que  saiba  fazê-lo.  Existem  pessoas,  que  são  representantes  de  profissões,  que  se 

debruçam para cooperar com o aprendizado de outros, mas que aprendem com estes 

outros, numa troca simbólica real e profunda.

No  Século  XXI  não  se  tolerará  proprietários  do  Saber.  Este  será  difundido  e 

contaminará aos sensíveis ao seu desenvolvimento, em busca de novos espaços, novos 



ângulos,  novos  olhares.  A  interdisciplinaridade  será  a  tônica  do  crescimento  e  da 

sedimentação  daquilo  que  se  estuda  e  se  descobre...será  um  tempo  de  novas 

descobertas e novos pioneiros, novos investigadores como estes que aqui se reúnem, 

neste final de semana. 

Crente de que romperemos com as questões formais e de que olharemos para 

além daquilo  tudo  que  já  está  posto,  e  muito  bem posto,  espero  que  este  seja  um 

momento de avanço de cada um de nós,  em busca de novas verdades e de novos 

olhares ao fenômeno esportivo que costumamos ver como situação de muita técnica e 

tática,  uma demonstração de força legal  e  de excelente condicionamento físico.  Aqui 

estaremos estudando tudo, menos condicionamentos... buscaremos compreender e lidar 

com as emoções e com as formas de superação aos nosso limites, de modo a fazermos 

outra história de nossa própria vida.

Sejam bem vindos, contribuam com a história desta Psicologia do Esporte que 

vocês próprios  são os  condutores.  Aqui  ninguém é dono de ninguém nem de saber 

algum: aqui construiremos juntos cada pedaço deste saber e, juntos, transformaremos 

esta sociedade que queremos ver melhor. Desfrutem deste seminário da melhor forma 

possível. Ele foi criado para cada um de nós.

E,  finalizando,  agradeço  ao  Departamento  de  Educação  Física,  na  pessoa  do 

chefe departamental, meu amigo Professor Doutor Mauro Gonçalves, pelo apoio logístico 

e estrutural, bem como pelo incentivo à idéia deste seminário, neste significativo ano de 

comemoração dos 25 anos do Departamento de Educação Física.

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr.

       Coordenador do LEPESPE



Programação

05 de Dezembro 
9h00- Abertura
Prof.  Dr.  Afonso  Antonio  Machado 
(LEPESPE-UNESP-RC) 
10h00- Palestra: Fé e religiosidade no 
Esporte
Prof.Dndo.Clodoaldo  Gonçalves  Leme 
(PUC-SP) 
14h00- Mesa  Redonda:  Questões  do 
Gênero no Esporte
Dra. Célia Regina Rossi (UNESP – Rio 
Claro) 
Dr. Afonso Antonio Machado (UNESP – 
Rio Claro) 
15h30- Painéis 
16h30- Mesa  redonda:  O  papel  da 
mídia no esporte
Prof.  Dndo  Fernando  César  Gouvea 
(PMJ)
Prof.  Ms.  Marcelo  Callegari  Zanetti 
(PMSJRP) 
17h30- Mesa  Redonda:  Terapia  em 
atletas
Prof.  Dr.  Heitor  Francisco  Cozza 
(Unianhanguera-SBC)  Prof.  José  Maria 
Montiel (USF-Itatiba)

06 de Dezembro

9h00- Mesa redonda: Processos 
grupais: Agressão e coesão no 
esporte

Prof. Dndo Fernando César 
Gouvea (PMJ)

Profa. Dnda Eloisa Gimenez 
(Unianhanguera- Leme) 

10h00- Mesa Redonda; 
Especialização esportiva 
precoce

Prof. Dr.Daniel Presoto (ESEFJ)

Prof. Ms. Marcelo Callegari Zanetti 
(PMSJRP) 

11h00- Palestra : Avaliação 
Psicológica no esporte

Prof. Dndo. Daniel Bartholomeu 
(Unianhanguera e Unisal)

 



PALESTRA DE ABERTURA

PSICOLOGIA DO ESPORTE: avanços e retrocessos

Afonso Antonio Machado(*)

O Esporte enquanto uma instituição social tem se projetado como um dos grandes 

fenômenos deste final de século, agregando em torno de si um número cada vez maior 

de áreas afins, constituindo a chamada Ciência do Esporte. No bojo dessa nova ciência 

encontra-se a Psicologia do Esporte,  que,  apesar de já possuir  quase um século de 

história, no Brasil ainda é vista como área emergente.

Inicialmente preocupada com aspectos mais biológicos que humanísticos, hoje, a 

Psicologia do Esporte vem atuando em questões que envolvem ansiedade, motivação, 

estresse, personalidade, agressão e violência, coesão grupal e liderança, dinâmica de 

grupo caracterizando-se como um setor em que o enfoque social, educacional e clínico 

se complementam.

Próxima da Educação Física e do Esporte desde o início do século passado, a 

Psicologia  do Esporte  busca ser  reconhecida,  como originária  da Psicologia,  definida 

como Psicologia Aplicada ou campo de estudo. Porém, tradicionalmente a Psicologia do 

Esporte é reconhecida apenas recentemente no âmbito acadêmico, e prova disto é o 

não-aparecimento dessa disciplina nas grades curriculares dos cursos de graduação em 

Psicologia, mas em muitas grades de diversos cursos de Educação Física, no Brasil. Isso 

não se passa apenas no Brasil, visto que, somente em 1986 (Feltz, 1992) a Psicologia do 

Esporte  foi  aprovada  pela  APA  como  uma  de  suas  divisões,  a  de  número  47,  nos 

Estados Unidos.

No caso do Esporte essa dinâmica se repete e amplia seus espectros, uma vez 

que a Psicologia do Esporte vem compor o denominado mundo da Ciência do Esporte, 

composto por disciplinas como a medicina, fisiologia e biomecânica do esporte, no que 

tange à área biológica, e antropologia, filosofia e sociologia do esporte, no que se refere 

à área sócio-cultural, assumindo uma tendência à interdisciplinaridade.  

Observamos, assim, o surgimento e desenvolvimento de um campo denominado 

Psicologia  do  Esporte,  muito  próximo da  atividade  física  e  do  lazer,  sendo  inclusive 

componente curricular dos cursos de Educação Física, buscando os conhecimentos da 



Psicologia e a lógica própria dos Esportes, analisando, avaliando, testando conceitos e 

evoluindo, ainda que sofregamente.

Áreas de atuação

Samulski (1992), em seus estudos, informa-nos da necessidade de uma formação 

abrangente,  sugerindo  como  sendo  quatro  os  campos  de  atuação  da  Psicologia  do 

Esporte: 

• O  esporte  de  rendimento, voltado  para  a  otimização  da  performance  numa 

estrutura  formal  e  institucionalizada,  onde  o  psicólogo  atuaria  analisando  e 

transformando os determinantes psíquicos que interferem no rendimento do atleta 

e/ou grupo esportivo.

• O  esporte  escolar, cujo  objetivo  vem  a  ser  a  formação,  preparando  seus 

praticantes para a cidadania, a permanência da atividade física e o lazer. Aqui, o 

psicólogo busca compreender  e  analisar  os  processos de  ensino,  educação e 

socialização  inerentes  ao  esporte  e  seu  reflexo  no  processo  de  formação  e 

desenvolvimento da criança, jovem ou adulto praticante. As questões da relação 

professor-aluno e ensino aprendizagem são a tônica dos procedimentos.

• O esporte recreativo, que é praticado voluntariamente e com ligações voltadas aos 

movimentos de educação permanente e com a saúde física e mental,  tem no 

psicólogo um profissional  que atua  no  comportamento  recreativo  de  diferentes 

faixas etárias, classes sócio-econômicas, diante de diferentes motivos, interesses 

e atitudes.

• Já,  o  esporte  de  reabilitação  apresenta  um  trabalho  dirigido  a  prevenção  e 

intervenção em pessoas portadoras de algum tipo de lesão decorrente da prática 

esportiva, ou não, e também com pessoas portadoras de necessidades especiais.

Outra forma de analisar as áreas de atuação da Psicologia do Esporte, leva-nos a 

estudar  outro  referencial  teórico:  para  Gill  (1986)  a  Psicologia  do  Esporte  pode  ser 

historicamente  dividida  em  três  áreas  especializadas,  sendo  elas:  aprendizagem  e 

controle  motor,  desenvolvimento  motor  e  Psicologia  do  Esporte.  Essas  três  áreas 

indicaram, de certo modo, por um período de tempo, a divisão dos estudos psicológicos 

em atividade física e esporte. Houve, porém, um distanciamento entre elas no início dos 

anos 70, devido à divergências de objetivos, procedimentos e interesses. 



A área de atuação voltada à aprendizagem e controle motor tende aos  estudos da 

psicologia  que  se  referem  à  cognição,  percepção  e  psicologia  experimental  da 

aprendizagem  e  do  comportamento.  As  pesquisas  desenvolvidas  nesta  área  têm 

focalizado  seus  estudos  em  processos  cognitivos  e  de  percepção  que  envolvem 

aprendizagem e  "performance"  de  movimentos  habilidosos  e  processos  cognitivos  e 

neuropsicológicos relativos ao controle do movimento.

Outra área, segundo esta visão teórica, é a do desenvolvimento motor que faz 

uma abordagem próxima a da psicologia do desenvolvimento e de sua relação com o 

esporte e a "performance" motora. Os trabalhos elaborados pelos pesquisadores têm 

buscado  a  relação  entre  desenvolvimento  de  padrões  motores  e  "performance" 

habilidosa.

A análise das questões relacionadas ao comportamento social  no esporte e na 

atividade física, como as diferenças individuais e os fatores situacionais que afetam o 

comportamento  esportivo,  bem  como  a  influência  que  a  personalidade  e  os  fatores 

sociais têm sobre o comportamento social em uma variedade de contextos esportivos, 

vem a compor o núcleo atencional da terceira área.

Históricamente,  ainda segundo Gill  (1986),  a divisão definitiva  veio quando um 

grupo se interessou pelas variáveis dependentes da "performance" (área motora) e outro 

grupo  concentrou-se  na  importância  de  variáveis  independentes  que  influenciam  a 

"performance" (aspectos socioculturais). Tal divisor proporcionou um re-arranjo no grupo 

de pesquisadores,  organizando-os  em seus laboratórios  com fins  mais  específicos  e 

claros.  

Vealey e Cratty (1992) analisam o atual estágio de conhecimento na área como de 

muita preocupação em descrever características psicológicas em atletas, a contenção de 

agressividade ou manejo da ansiedade, a influência da personalidade no comportamento 

esportivo,  e calcado numa vasta revisão bibliográfica aponta alguns indícios sobre as 

pesquisas realizadas na área.

As diferenças individuais na Psicologia do Esporte também são estudadas e partir 

de outros temas que não só a personalidade,  lembrando que as pesquisas não são 

conclusivas sobre a existência de um tipo de personalidade que distingue atletas de não 

atletas. Também não temos estudos conclusivos sobre diferenças entre personalidade e 

os sub-grupos esportivos de esporte individual, esporte coletivo, esporte de contato e 

outras formas de manifestações esportivas.



Para  Martens (1987),  a Psicologia do Esporte estaria dividida em dois grupos 

distintos de atuação: um seria preocupado e voltado à Psicologia do Esporte Acadêmica, 

com objetivos  e  procedimentos adequados à  pesquisa,  produção de conhecimento  e 

docência  da  Psicologia  do  Esporte.  O outro  grupo seria  o  da  Psicologia  do  Esporte 

Aplicada,  que  agruparia  aqueles  que  atuam  no  esporte,  diretamente,  e  utilizam  de 

intervenções psicológicos.  Vale lembrar que, no Brasil, tal grupamento demanda de uma 

análise  do  profissional  que rumará  para  um ou outro  espaço,  tendo em vista  que a 

disciplina Psicologia do Esporte é inexistente em cursos de Psicologia, em qualquer nível 

de graduação. 

Frente a esta polêmica ética e profissional é de se esperar que o profissional que 

atua em Psicologia do Esporte tenha uma formação diferenciada, porém muito adequada. 

Isso vem acontecendo, quando vemos estes profissionais buscando seus conhecimentos 

em cursos de especialização, bem como nos mestrados e doutorados afins, fora do país 

ou mesmo no Brasil, que já aponta uma massa crítica nacional considerável.

Psicologia aplicada ao esporte

Os estudos sobre a psicologia aplicada ao esporte enfoca variáveis que interferem 

no  rendimento  de  atletas:  atenção  e  concentração  (Pelegrini,  1999;  Ziegler,  1994; 

Goldstein  e Krasner,  1987;  Niedeffer,  1976);  motivação (Gouvea,  1998;  Martin,  1996; 

Winterstein, 1989; Goldstein e Krasner, 1987); emoções, como ansiedade e tensão ( De 

Rose Junior, 2000; Machado, 1998 e 2000; Martin, 1996); e coesão de grupo (Simões, 

1998; Carron, 1982). Os pesquisadores da área têm como principal objetivo o estudo 

dessas variáveis e o desenvolvimento de estratégia que contribuam para a otimização do 

desempenho de atletas ( Rúbio, 1999).

Dentre os estudos realizados por pesquisadores da área, certamente muitos temas 

encontram- se voltados para temáticas que podem ser analisadas desde o período de 

ensino-aprendizagem,  nas  aulas  de  Educação  Física,  até  aqueles  que  refletem 

resultados performáticos, em treinamentos esportivos ou competições. Desta maneira, 

entendemos que, em qualquer das áreas a que estejamos ligados, no campo de atuação, 

conforme  posicionamentos  de  cada  um  dos  autores  acima  citados,  fica  fácil 

compreendermos e trabalharmos com a atenção e concentração, motivação, emoções, 

coesão de grupo e estresse. Evidente que cada um dos pesquisadores, a partir de seu 



foco  de  interpretação,  situará  seus  procedimentos  de  acordo  com  seus  postulados 

teóricos acadêmicos ou profissionais.

Conforme Samulski (1998), a concentração de um atleta pode ser aprimorada por 

meio de técnicas de concentração, visualização ou exercícios de relaxamento.  Essas 

técnicas podem ser utilizadas periodicamente, durante o período de treinamento e antes 

de uma competição. 

A atenção e concentração são relevantes para o desempenho de uma atividade 

física  qualquer,  no  entanto,  para  o  atleta  adquirem um valor  inquestionável.  Singer, 

Caraugh, Tennant e Lidor (1991) ressaltam que muitas técnicas utilizadas para melhorar 

o  desempenho de aprendizagem e de rendimento,  como relaxamento e visualização, 

interferem na atenção.  O primeiro  trabalho que enfocou a habilidade de atenção em 

atletas foi realizado por Niedeffer, em 1976, definindo quatro tipos de atenção, em função 

da amplitude e direção do foco: ampla, estreita, interna e externa. De acordo com Martin 

(1996),  essas dimensões de controle  de estímulos são divididas para que possamos 

isolar os estímulos que controlam o comportamento do atleta em cada situação.

Durante  a  aprendizagem  das  habilidades  motoras,  o  aprendiz  passa  pelas 

diversas  categorias  de  estímulos,  tendo  sua  atenção  dirigida  para  um  e  outro, 

indistintamente e, numa competição, o atleta tem de ter a habilidade de deslocar-se entre 

diferentes categorias de controle de estímulos, ou seja, o atleta tem de ter a habilidade 

de deslocar sua atenção de um tipo de estímulo para outro, para garantir seu sucesso. 

Ziegler  (1994)  e  Mallet  e  Hanrahan  (1997)  propõem  programas  de  treinamento  de 

atenção e de deslocamento de atenção de acordo com as mudanças ambientais. 

Weinberg (1984) define motivação intrínseca pela participação de um atleta em 

determinada atividade sem recompensa externa.  A motivação extrínseca refere-se às 

recompensas  externas,  como  medalha,  dinheiro  ou  prêmios,  que  o  atleta  recebe. 

Pesquisadores da área defendem que um atleta se engaja em determinada atividade 

motivado por um somatório de fatores intrínsecos e recompensas externas.

Alguns  atletas  também  utilizam-se  de  auto-reforços  materiais  (comprar  um 

presente para si próprio) ou auto-elogios. Outra estratégia para manter-se motivado é o 

estabelecimento  de  metas  concretas  a  curto  e  longo  prazos.  Figueiredo  (1996) 

identificou,  por  meio  dos  relatos  de  uma  atleta  de  aeróbica  de  competição,  que  o 

estabelecimento  de  metas  e  objetivos  é  fator  relevante  para  a  manutenção  do 

comportamento de treinar.  O atleta  pode desenvolver  o hábito de anotar suas metas 



diárias em um caderno e, com a ajuda do treinador, verificar seus progressos e traçar 

metas futuras.

A  ansiedade  é  o  termo  usado  para  a  emoção  experimentada  quando  nos 

deparamos com eventos aversivos que podem nos causar dor. Atletas que esperam pela 

“lista de corte” de um time podem sentir- se ansiosos, ou o jogo de estréia de uma time 

infanto- juvenil em um campeonato mundial pode deixar os atletas ansiosos. Segundo 

Martin  (  1996),  o  excesso  de  ansiedade interfere  negativamente  no  desempenho  de 

atletas por várias razões. A exposição à ameaças causa mudanças fisiológicas que nos 

preparam para lidar com essas ameaças. 

O estreitamento de atenção permite que o atleta fica menos sensível a estímulos 

externos,  o  que pode causar  uma queda em seu desempenho global.  As  mudanças 

fisiológicas que ocorrem no organismo consomem muita energia, o que pode interferir em 

atividades de longa duração. O excesso de ansiedade causa um aumento de adrenalina, 

que pode fazer com que o atleta se apresse em executar ações que requerem atenção e 

cuidado.

Algumas maneiras de intervir, durante o excesso de ansiedade e tensão, levam os 

profissionais da Psicologia do Esporte a ensinar como aprender a reconhecer e mudar 

pensamentos  negativos,  utilizar  afirmações  positivas,  regular  a  respiração,  manter  o 

senso de humor e fazer relaxamento.

O grupo e sua relação é o fenômeno mais pesquisado na psicologia esportiva. 

Carron ( 1982) define coesão como um processo dinâmico que reflete na tendência do 

grupo em permanecer junto perseguindo metas e objetivos comuns. O nível de coesão é 

maior em grupos pequenos. Em grupos muito grandes a coesão é menor e o grupo tende 

a se subdividir em pequenos subgrupos. A proximidade física também é um fator que 

aumenta  a  coesão.  É comum perceber  que times que passam uma temporada pré- 

competitiva em um mesmo local ficam mais unidos. A comunicação entre os membros de 

um  time  também  é  fundamental  para  a  coesão  e,  consequentemente,  para  o 

desempenho do time.

É importante que se encoraje a competição positiva dentro do time, para que os 

atletas possam juntos alcançar uma melhora de desempenho, e que cada atleta tenha 

sempre  seu  papel  muito  bem  definido  para  que  todos  se  sintam responsáveis  pelo 

sucesso do time. Outro fator importante é que a comunicação entre atletas e entre atletas 

e comissão técnica seja respeitada. O grupo deve ser uma só unidade, não devendo 

haver preferências entre seus integrantes.



A coesão é um processo complexo, dinâmico e variável ao longo do tempo. A 

unidade  do time  é  um alicerce  sobre  o  qual  o  grupo irá  crescer  e  ter  sucesso e  é 

essencial para a existência do grupo. Mas a coesão de um grupo não aparece de uma 

hora para outra; é preciso que atletas e comissão técnica batalhem juntos para alcançá-

la.

Estudiosos informam que emoções negativas não afetavam o desempenho em 

nenhuma das modalidades. Para as tenistas observou-se correlação entre desempenho 

e fatores como compatibilidade com o time, bem-estar físico e eficácia acadêmica. No 

caso das ginastas, o desempenho estava correlacionado com compatibilidade com o time 

e eficácia acadêmica. Para as jogadoras de basquete, observou- se correlação apenas 

entre o desempenho e a eficácia acadêmica. Entretanto, existem inúmeros fatores que 

podem interferir em seu desempenho, que são denominados estressores. O ambiente 

competitivo apresenta inúmeros fatores estressantes para o atleta.

A  relação  entre  estresse  e  desempenho,  segundo  Jones  (  1990),  é  bastante 

complexa e envolve uma interação entre a natureza do estressor, as demandas motoras 

e cognitivas específicas da tarefa a ser desempenhada e as características individuais do 

atleta. 

Considerações finais

A correlação da prática esportiva com a psicologia como ciência e como ela a 

psicologia esportiva caracteriza-se por haver uma quantidade de problemas advindos da 

prática do esporte, para cujas soluções é preciso fazer uso de conhecimentos e métodos 

psicológicos. A psicologia esportiva  e atrás dela a psicologia geral é vista como uma 

ciência  auxiliar  para  solução  de  problemas  da  prática  esportiva.  Conhecimentos 

psicológicos  originados  na  aprendizagem,  motivação,  percepção  de  ma  situação 

esportiva,  devem receber encaminhamentos oriundos daquilo que se denomina lógica 

esportiva: a solução está em seu trajeto ou nascedouro. 

O praticante de esporte afasta-se, decepcionado, da psicologia do esporte, por 

não  encontrar  o  auxílio  pretendido,  quando  seu  psicólogo  fala  e  assume  uma  linha 

clínica,  distante  das  questões  esportivas,  e  o  psicólogo  esportivo,  por  sua  vez, 

decepciona-se  pela  falta  de  compreensão  e  reconhecimento,  lamentando  a  não 

cooperação do praticante de esporte. Em algumas áreas da psicologia do esporte, como 



por exemplo, a psicologia da motivação, personalidade, aprendizagem, fato já pode ser 

melhor pensado e trabalhado.

Embora os procedimentos e teorias sobre psicologia do esporte variem de país 

para país, os problemas teóricos e práticos são semelhantes. Os psicólogos do esporte, 

no mundo todo, preocupam-se em utilizar inventários adequados e pontuais, em ajustar 

níveis  de  estimulação  a  um  ponto  ótimo,  necessário  para  o  “melhor”  desempenho. 

Analisam e divulgam os resultados de seus estudos sobre relações entre o técnico e o 

atleta e outros problemas, inclusive comportamentos agressivos, ansiedade e otimização 

do tônus emocional dos times esportivos.

Entendemos que estes estudos sejam importantes, mas é preciso nos lembrar de 

que o sucesso nos esportes é determinado por fatores psicológicos, tanto quanto por 

fatores sociológicos, fisiológicos, anatômicos e mecânicos. O estado atlético ou nível de 

treinamento, antigamente encarado apenas do ponto de vista físico, também é visto hoje, 

no que diz respeito à atitude mental, sob um ponto de vista de preparação psicológica 

para a ação.

Por  fim,  em qualquer  destas  situações,  precisamos  mais  do  que  pesquisar  e 

divulgar: necessitamos por em prática nossos conhecimentos, no lugar em que eles são 

gerados, nas quadras, nas prática esportiva, nos campeonatos. O professor de educação 

física está em uma situação dinâmica e deseja que seu time ganhe. Ele precisa conhecer 

melhor seus atletas, manejar a ansiedade e elevar a moral do grupo. Neste ponto, onde 

entra a ciência ? Será que o senso comum e a experiência pessoal constituem as únicas 

armas utilizadas por ele? 

Alguns apenas contam com isso, mas a Psicologia do Esporte está ai, pronta para 

aplicação,  sem perder  tempo  em resolver  quem deve  ou  não  se  apropriar  de  seus 

conhecimentos; afinal, conhecimento não tem dono.
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Fé e Religiosidade no Esporte

Clodoaldo Gonçalves Leme (*)

INTRODUÇÃO

A partida de futebol transcorre sem maiores problemas. De repente, quase que 

“por brincadeira”, um atleta cai em campo. Por trinta segundos, ninguém se apercebe das 

dimensões  do  problema:  logo,  um  companheiro  grita  desesperadamente.  Correria  e 

apreensão. As torcidas silenciam. Em campo, jogadores, comissões técnicas, árbitro e 

auxiliares  dão  as  mãos,  pedindo  uma  intervenção  divina.  Moribundo,  o  atleta  morre 

pouco depois de dar entrada em uma UTI. Essa, de forma singela, é a descrição da 

morte de Paulo Sérgio da Silva, conhecido como Serginho, jogador do São Caetano, que 

tinha  30  anos  e  participava  de  uma  partida  contra  a  equipe  do  São  Paulo  pelo 

Campeonato Brasileiro de 2004. 

O caso aconteceu no dia  27 de outubro,  poucos dias antes de outra  situação 

dramática ligada a um jogador de futebol: o seqüestro de Marina Souza da Silva, mãe do 

jogador Robinho, hoje atleta do Manchester City, da Inglaterra, mas que na época atuava 

no Santos. O craque, que tinha propostas para se transferir ao futebol europeu, tomou 

um cruel “carrinho” da vida que, como dizemos na gíria, “quebrou-lhe as pernas”.

As situações acima descritas são um indício importante; poderiam ocorrer, sem 

dúvida, em outros contextos, com pessoas de outros segmentos profissionais. No futebol, 

porém, parecem denotar algo diferente:  no primeiro caso, um jogador com conhecido 

potencial de risco cardíaco opta por continuar correndo atrás da bola, tentando driblar o 

próprio coração; no segundo, um garoto talentoso foge da pobreza fazendo “diabruras” 

em campo; é um vencedor – alguém que “assumiu o risco de ser grande” - que não 

consegue escapar, porém, da violenta “marcação” da sociedade brasileira. 

Os dois casos são emblemáticos do risco extremo assumido por uma categoria 

profissional cujos integrantes se assemelham, simbolicamente, aos gladiadores romanos. 

“Vencer, vencer, vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer...”, sentencia o refrão 

do hino de um dos mais importantes clubes de futebol do Brasil; é a nota perfeita daquilo 

a que estamos nos referindo. 



Neste  percurso,  observamos  que  o  futebol  profissional  é,  provavelmente,  o 

espetáculo mais querido pelo homem em todos os tempos; aproxima-se do “sagrado”, 

cria  deuses e demônios,  arremessa anjos do Céu para,  em seguida,  os resgatar  do 

Inferno. É, por conta disso, uma verdadeira “panela de pressão” cujo conteúdo principal é 

o  risco.  A  propósito  desta  questão,  César  Sampaio,  ex-atleta  e  atualmente  dirigente 

esportivo, em uma entrevista comparou a reta final de um campeonato à “lei da selva”: 

“Quando amanhece na floresta é correria geral.  O leão corre para comer (seriam os  

times que almejam algo); o veadinho foge para não ser comido (lembra a luta contra o  

rebaixamento)”.1 Para ele, risco existe em todos os lugares: “Risco há onde quer que a 

pessoa esteja. Nossa vida está nas mãos de Deus”.2

Concordamos com a opinião de César Sampaio,  de que risco há em qualquer 

lugar, mas no futebol profissional eles são maiores, vão muito além de uma reta final de 

campeonato, seja ele qual for. A saber, para ingressar neste esporte é preciso assumir o 

próprio  instinto  de  sobrevivência,  alimentá-lo  com  velocidade,  visão  periférica  e 

malandragem; caso contrário, seguir por essa senda será algo muito difícil.  Além dos 

riscos  ambientais  (torcida,  imprensa,  fatores  físico,  técnico,  tático  e  emocional,  entre 

outros), os “gladiadores” também estão expostos aos mesmos riscos sociais da grande 

maioria da população (falta de escolaridade, empregos precários, exclusão social, entre 

outros), se suas carreiras não “decolarem”.

Aliás, não é necessário abrir muito o “leque” para perceber os riscos inseridos na 

sociedade e no esporte, mas o futebol registra várias histórias de atletas que tiveram 

problemas de saúde - ou com bebida, drogas, desentendimentos em família etc. - e que 

puderam  continuar  sua  carreira  após  tratamento  adequado.  Podemos  citar  o  atleta 

Washington,  atualmente  atleta  do  São  Paulo  Futebol  Clube,  que  teve  problema  de 

coração,  foi  submetido a uma angioplastia,  voltou a jogar futebol  e a fazer gols -  no 

entanto, teve que assinar um termo de compromisso assumindo riscos. O nigeriano Kanu 

também passou por problema coronariano e, com o devido acompanhamento, pôde dar 

seguimento  a  sua  carreira.3 Outros  não  tiveram a  mesma sorte;  e  nenhum caso  se 

compara ao de Serginho, que nos permite fazer uma leitura interessante.

1 Cf. HECICO, F. Sampaio elogia: “São Paulo tem volantes para 10 anos”. O Estado de São Paulo. 15 de 
outubro de 2004. E2.
2 Ibid.
3 Cf. LEITE, A. Histórias de quem venceu o coração. O Estado de São Paulo. 29 de outubro de 2004. E4.



Lembramos que era um jogo entre dois times batizados com nomes de santos: 

São Paulo  x  São Caetano,  traço religioso  comum no Brasil  e  que não deixa  de ser 

associado a um jogo milagroso. No caso desta partida, porém, o milagre parece ter ficado 

no vestiário, ou, então, ter sido expresso por meio dos “misteriosos caminhos do Senhor” 

(a fatalidade parece ter chamado a atenção da opinião pública para o potencial risco de 

vida em campo, o que talvez permita salvar outras vidas no futuro por meio de reforço do 

apoio em atendimento médico de emergência). Outro “milagre”, sem dúvida, foi a união 

das torcidas, perplexas diante de um fato que não escolhe time ou pessoa (lembrando 

uma imagem popular, podemos dizer que a morte se veste de negro, cor que está sendo 

abandonada até pelos “famigerados” árbitros).

Retomando a tragédia, não importa se a morte foi acidental, se havia sido “escrita 

por Deus”, se o atendimento foi adequado ou não, se houve falhas na avaliação médica 

ou se o uso do desfibrilador teria revertido a parada cardiorrespiratória. São relevantes, 

sim, algumas questões: Serginho tinha condições de atuar profissionalmente? E se não 

tivesse, o que iria fazer da vida? Como sair das “quatro linhas” como projeto que não se 

cumpriu para voltar à sociedade? O São Caetano não deveria proibir o atleta de jogar? O 

zagueiro  resolveu  assumir  a  responsabilidade  de  exercer  sua  atividade  profissional 

mesmo sabendo dos riscos existentes? Ele poderia ter feito isso?

O risco, que seria igual a 1%, resolveu se manifestar em grande estilo. Risco que 

fez com que atletas, técnicos, dirigentes, árbitros, cronistas e torcidas se expressassem 

religiosamente. Risco e manifestações de religiosidade presentes em jornais, emissoras 

de rádio e televisão e internet, muitas vezes de forma apelativa. Sem mencionar outros 

fatos que envolveram pessoas pelo Brasil afora e que não chegaram à mídia: que dizer, 

por exemplo, daquela pessoa que, ao acompanhar o caso do jogador, resolveu “dar um 

pulo” no posto de saúde para fazer um chek-up?

Na seqüência da vida, do futebol, do restante da partida interrompida pela morte 

de Serginho – os 31 minutos restantes foram jogados uma semana depois, como pede o 

regulamento da competição –, além de ambas as torcidas gritarem o nome do atleta em 

sua homenagem e do placar eletrônico do estádio do Morumbi mostrar a frase:  “Valeu 

Serginho,  seu  show  continua”,  os  atletas  do  São  Caetano  também  fizeram  sua 

homenagem exibindo uma faixa com os dizeres: “O mundo e tudo que ele oferece passa,  

mas  aquele  que  faz  a  vontade  de  Deus  vive  para  sempre.  Obrigado  Serginho”. O 

falecido, como muitos no meio futebolístico, era um atleta religioso.



Isso posto, perguntamos: a religiosidade, a crença de um atleta, a fé que ele tem – 

esses  fatores  podem levá-lo  a  conseguir  vitórias  no  futebol?  Por  que  vemos  atletas 

pedindo e agradecendo ao “Ser  Superior”  de suas religiões pelas suas conquistas e 

recuperações de lesões? Jogando “x” contra “y”, esse “Ser Superior” torceria por quem? 

Afinal, Ele poderia querer a derrota de uma das partes? Como será que os técnicos e 

integrantes da comissão técnica interpretam a religiosidade nesse ambiente? Por que 

presenciamos tamanho uso do registro religioso na mídia esportiva?

Essas são apenas algumas questões emergentes – no senso comum e no âmbito 

acadêmico - diante de tantas manifestações de religiosidade no esporte, principalmente 

no futebol, modalidade com maior número de praticantes no país e conhecida, entre nós, 

como “esporte  das multidões”  ou  “paixão nacional”.  As  peregrinações dos atletas  ao 

Santuário  de  Nossa  Senhora  Aparecida,  em  Aparecida,  interior  de  São  Paulo, 

agradecendo e pedindo graças, são exemplos dessas manifestações. Como também as 

manifestações que se dão através de mensagens e imagens religiosas nas camisas dos 

atletas,  sendo  essas  mais  evidentes  entre  os  “Atletas  de  Cristo”,  em  sua  maioria 

evangélicos.

Para completar o quadro, vale destacar que sempre houve relatos de atletas que 

atribuíram suas vitórias, conquistas, recuperação de lesões e sucesso financeiro à ajuda 

divina (relatos percebidos em qualquer ambiente onde acontece o futebol, sendo mais 

evidentes  os  relatos  através  dos  meios  de  comunicações,  como  jornais,  revistas, 

televisão e  sites que dão grande cobertura ao “maior espetáculo” da terra). O futebol, 

afinal, é uma fonte de muita alegria para povo brasileiro. É difícil, em outro país, falar de 

Brasil e não pensar futebol. Ele é algo determinante em nossa sociedade - assim como a 

intensidade de nossa expressão religiosa. E por ser o Brasil um país de muitas carências 

sociais e distribuição de renda desigual, o futebol acabou se transformando um meio de 

ascensão social. Muitos sonham com o profissionalismo, mas é um caminho difícil, a que 

poucos têm acesso, precisando passar por diversas provações até chegar ao objetivo 

final. Nesta trajetória, por conta de todas as dificuldades, há, muitas vezes, um apelo ao 

sobrenatural.



OBJETIVOS

1 - Mostrar, de forma objetiva, os aspectos representativos do futebol no âmbito mundial, 

brasileiro  e  paulista,  evidenciando  os  momentos  marcantes  das  presenças  religiosas 

neste esporte ao longo do tempo, e sua repercussão na mídia e na sociedade;

2  -  Desvendar  em que  momentos  a  mídia  esportiva  usa  o  apelo  religioso  em suas 

manchetes e destacar a ligação de certas instituições religiosas com o futebol, bem como 

a tendência à “parceria” futebol - religião;

3 - Levantar a “vida” das equipes pertencentes ao nosso objeto de pesquisa (Sport Clube 

Corinthians Paulista, Santos Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo 

Futebol  Clube  e  Associação  Desportiva  São  Caetano),  mostrando  o  perfil,  histórico, 

lógica, valores e, principalmente, as manifestações religiosas dessas equipes, percebidas 

nas ações de atletas, integrantes de comissão técnica e demais pessoas envolvida com o 

ambiente das equipes supracitadas;

4 - Analisar, nos mencionados times, as manifestações de religiosidade dos atletas de 

futebol profissionais e a visão dos integrantes das comissões técnicas sobre o assunto, 

verificando  até  que  ponto  a  religiosidade,  os  rituais  de  certo  atleta  ou  do  grupo 

influenciam seu ambiente de trabalho, de acordo com seus depoimentos;

5 - Compreender os motivos que levam estes atletas e envolvidos com o futebol a se 

manifestarem  religiosamente,  buscando  perceber  em  que  momento  essa  busca  ou 

manifestação religiosa se da em maior evidência. 

JUSTIFICATIVAS

O estudo ganha especial interesse por abranger um assunto pouco estudado no 

Brasil:  a  religiosidade  ligada  ao futebol.  O  país,  vale  observar,  já  conta  com muitos 

estudos sobre futebol, tais como: Visão de jogo: primórdios do futebol no Brasil, de José 

Moraes dos Santos Neto,4 em que o autor descreve a origem do futebol no Estado de 

São Paulo apontando características comuns a todos os núcleos pioneiros do esporte no 

país; Vencer ou morrer: futebol, geopolítica e identidade nacional, de Gilberto Agostino,5 

no qual  o  autor  fala  da  relação entre  Estado e  futebol,  buscando a  relação entre  a 

constituição de selecionados nacionais e a projeção de um imaginário sobre a nação 

4 NETO, J.M.S. Visão do jogo: primórdios do futebol no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
5 AGOSTINO, G. Vencer ou Morrer: futebol, geopolítica e identidade nacional. Rio de Janeiro: FAPERJ; 
MAUAD, 2002.



como verdadeiro impulsionador para grandes disputas internacionais – pouco há, porém, 

que se refira à questão religiosa de maneira direta. O que existe são relatos de atletas e 

técnicos sobre a ajuda do sobrenatural, de Deus.

Conforme Nunes, “a tradição popular brasileira sempre vinculou futebol e religião,  

especialmente a católica e as afro-brasileiras”.6 O estudo mais antigo a que tivemos 

acesso foi realizado na USP em 1944. Mário Miranda Rosa, o autor, fez uma pesquisa 

estudando a influência da superstição religiosa no comportamento de uma equipe de 

futebol profissional.7 O estudo se refere a um determinado momento do futebol brasileiro 

e  mundial,  e  focalizou a relevância  da macumba no esporte;  esses limites valorizam 

nosso estudo hoje.

Em 1978, com a fundação dos Atletas de Cristo, os evangélicos também entraram 

nesse meio de forma expressiva. Como citado acima, não há informações sobre estudos 

mais completos sobre o vínculo entre futebol e religião. Sobre os Atletas de Cristo há 

duas dissertações, uma de um grupo local do próprio movimento em Porto Alegre8 e 

outra  realizada em São Paulo,  onde o  autor  “mostra  a  inter-relação entre  religião  e 

esporte,  na  configuração  de  um  ‘ethos’  protestante  que  inspira  o  ‘comportamento  

exemplar’ do atleta”.9

Enfim, o esporte é distinto de muitas outras formas de atividade humana por seu 

tremendo  potencial  de  emotividade,  de  passionalidade  e,  também,  por  expor  seus 

praticantes a riscos de lesões físicas, psicológicas e financeiras. Por isso não podemos 

deixar  de citar  a  importância  do  trabalho de  psicólogos do  esporte  no futebol  e  sua 

evidência hoje em dia. Esses profissionais têm como objetivo analisar as bases e efeitos 

psíquicos  das  ações  esportivas,  considerando,  por  um lado,  a  análise  de  processos 

psíquicos básicos (cognição, motivação, emoção) e, por outro, a realização de tarefas 

práticas do diagnóstico e da intervenção. Entretanto,  por  mais importante que seja  o 

trabalho de psicólogos do esporte no futebol, ele não tem um alcance absoluto. Aonde 

ele não chega, chega a religião – uma prática mais arraigada, de acesso mais fácil e, 

mesmo, melhor aceita socialmente.

6 Cf. NUNES, F.C. Atletas de Cristo: aproximações entre futebol e religião. São Paulo: PUC-SP, 2003, p. 9 
(dissertação de mestrado).
7 Pesquisa que resultou no livro: Um ramo de arruda no futebol brasileiro e os bastidores dos campeonatos 
do mundo de 1958 e 1962.
8 Cf. NUNES, F.C. Atletas de Cristo: aproximações entre futebol e religião. op. cit., p.10.
9 Ibid., p. 2.



METODOLOGIA

Adotamos como procedimentos metodológicos necessários ao objeto da pesquisa, 

em um primeiro  momento,  o  estudo  de bibliografia  ligada  ao  futebol,  às  religiões,  à 

sociedade contemporânea, bem como referências úteis ao desenvolvimento do trabalho; 

em um segundo momento, realizamos entrevistas com integrantes de comissões técnicas 

e atletas de futebol  profissionais.  Quanto ao acesso a fontes “teóricas”,  não tivemos 

grandes  dificuldades.  A  respeito  do  trabalho  de  campo,  porém,  tivemos  alguns 

obstáculos, principalmente pelo difícil  acesso aos “simples mortais tornados intocáveis 

semideuses”  do  futebol.  Para  superar  essa  situação  tivemos  o  auxílio  de  alguns 

assessores  de  imprensa  dos  clubes,  bem  como  a  “sorte”  de  contar  com  alguns 

personagens que nos auxiliaram a buscar aspectos mais amplos de nosso objeto de 

estudo.

Advertimos  que,  o  futebol  profissional  no  Brasil,  apresenta  duas  camadas 

qualitativas,  duas realidades que não são exclusivamente típicas da nossa cultura:  a 

primeira, de alcance muito reduzido, é a dos atletas bem sucedidos, bem remunerados; a 

segunda é a dos atletas “comuns”, da grande massa que não tem muito “mercado” e que 

limita sua carreira a atuar em times “pequenos” ou, então, a completar o elenco das 

grandes equipes. Assim, não sendo possível abordar de forma ampla – pelo menos, em 

um estudo como o que realizamos -  o riquíssimo cenário  futebolístico brasileiro,  que 

abrange muitos clubes de diversos Estados,  optamos por  focalizar  nosso estudo em 

cinco equipes que disputam a primeira divisão do futebol profissional paulista, que possui 

um dos mais disputados campeonatos do país e que é tido por muitos como uma “vitrine” 

de atletas para os times grandes.10 As equipes escolhidas são: Sport Clube Corinthians 

Paulista, Santos Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo Futebol Clube 

e Associação Desportiva São Caetano. 

Corinthians,  Santos,  Palmeiras  e  São  Paulo  são  o  que,  popularmente,  os 

torcedores e a crônica desportiva chamam de “clubes grandes”: contam com uma grande 

torcida (nem sempre concentrada geograficamente na área da sede do clube), muitos 

títulos  e  muita  História;  recebem  atenção  diária  da  mídia,  exercem  poder  sobre  a 

federação  local,11 sobre  a  Confederação  Brasileira  de  Futebol12 e,  mesmo,  sobre  a 
10 Não abrimos mão, porém, da utilização de dados de outras realidades futebolísticas que permitam ilustrar 
e esclarecer nosso tema.
11 FPF, Federação Paulista de Futebol,  fundada em 11 de fevereiro de 1935 e atualmente dirigida por 
Marco Pólo Del Nero.
12 CBF, Confederação Brasileira de Futebol, fundada em 1979 e atualmente dirigida por Ricardo Teixeira.



política local e até nacional. Já o São Caetano na época em que realizamos a pesquisa, 

era uma equipe “emergente”, sempre com bons atletas, boa comissão técnica, dinheiro 

para os cartolas investirem e poucas dívidas. Era, também, uma equipe “simpática”, pela 

qual muita gente torcia sem grandes problemas. E sobre o público objeto da pesquisa, 

ele foi dividido em dois núcleos: o primeiro, formado por atletas de futebol profissionais; e 

o segundo, formado por integrantes da comissão técnica de equipes profissionais.

RESULTADOS

A  análise  do  desenvolvimento  histórico  do  futebol  e  de  sua  relação  com  a 

religiosidade  mostra  inicialmente  que,  em  todos  os  locais  e  períodos  em  que  esse 

esporte floresceu, foram constatados os aspectos do risco x espetáculo x religiosidade.  

Por meio da observação das instituições e dos indivíduos, percebemos a estreita ligação 

entre cada um desses aspectos, bem como suas derivações, entre as quais se conta o 

uso de um “marketing religioso futebolístico”. Há momentos em que o indivíduo divulga 

uma “marca”  religiosa  por  sua própria  conta,  para  expressar  sua  crença  religiosa  e, 

também,  a  instituição  religiosa  a  que  pertence.  Em outros  momentos  é  a  instituição 

religiosa que faz uso do indivíduo para promover seus produtos.

Considerando o papel da religião como mecanismo regulador do estresse social e 

da  pressão do meio  sobre  o  indivíduo,  podemos dizer  que o  marketing  religioso  no 

futebol se enquadra no modelo de  sociedade de risco e  sociedade do espetáculo.   O 

futebol é uma atividade de alto risco e de grande visibilidade; a religião a ele associada 

reduz a percepção desse risco ao mesmo tempo em que gera uma representação de paz 

interior e segurança do indivíduo face ao meio em que ele está inserido.

Deste  modo,  não  podemos  esquecer  de  que,  pelo  fato  do  futebol  ser  um 

espetáculo, ele também pode servir como veículo de propaganda13 de uma determinada 

religião.  A mescla futebol  x  religião produz uma verdadeira  “potência  de espetáculo”. 

Aliás, a análise das equipes do nosso objeto de estudo nos confirma a relação risco x 

espetáculo x religiosidade.  Mostra ainda que todos os indivíduos que participam, que 

estão “conectados” ao mundo do futebol, não se encontram imunes à “radiação” que este 

esporte/espetáculo emite em todos os sentidos, seja através da mídia, pelas lideranças 

religiosas, pelos integrantes de comissão técnica, atletas, enfim, por todos os adeptos.

13 Entendemos propaganda, aqui, principalmente como uma difusão ideológica. Por meio de seus “produtos 
religiosos”, ela difunde um corpo doutrinário – ideológico, portanto.



Detectamos,  também,  que  a  presença  de  “notícias  do  futebol  ligadas  ao 

sobrenatural”  nos  meios  de  comunicação  são  mais  evidentes  em  fases  finais  de 

campeonatos, onde as equipes podem alcançar o “Céu”, ou seja, o título de campeão (ou 

as melhores classificações);  o  “Purgatório”  das classificações intermediárias,  que não 

rebaixam o clube, mas que também não agradam a torcida; e o “Inferno”, representado 

pela queda de divisão ou pela perda de um título. 

Conforme  avançamos,  acrescentamos  que  ações  diferenciadas,  incomuns,  de 

atores do meio futebolístico, são utilizadas pela mídia como elemento de aproximação 

face ao universo religioso – nesse caso,  certas atitudes se tornam “pecados”,  certas 

vitórias  “milagres”  e  certos  indivíduos,  “santos”  (o  melhor  exemplo  é  o  goleiro  do 

Palmeiras no ano de 1999, quando a equipe conquistou a Copa Libertadores da América: 

“São” Marcos). Outro ponto interessante é o do papel desempenhado pelas lideranças 

religiosas, que têm uma participação efetiva na vida diária de muitos clubes, exercendo 

assim grande influência, ora de forma negativa; ora de forma positiva.

Sustentamos que o futebol evoluiu, o espetáculo cresceu, mas as manifestações 

de religiosidade sempre foram presenciadas. Muitas se mantiveram inalteradas. Outras 

se tornaram mais complexas, na razão em que o esporte ganhou mais visibilidade e um 

número maior de “fiéis” (torcedores), “denominações” (equipes) e “pontífices” (jogadores 

e treinadores).

Gostaria  de esclarecer  que,  a  partir  das respostas que obtivemos,  foi  possível 

verificar elementos como a presença de santos protetores nas equipes e o perfil social e 

religioso  dos  entrevistados.  E  o  suporte  para  entender  o  “mundo  dos  riscos”,  foi  a 

utilização da Teoria da Sociedade de Risco, elaborada por Ulrich Beck; o contato com a 

teoria permitiu o entendimento da sociedade em que vivemos, pois o risco, o perigo, não 

pode ser negado no mundo atual. Um mundo em que a incerteza e a instabilidade, seja 

qual for o seu âmbito, é a principal preocupação do dia a dia. 

Assim, aplicamos a sociedade de risco à sociedade brasileira. Aliás, não era essa 

nossa principal intenção – nosso foco principal é religião e futebol -, mas percebemos 

que o Brasil  é um exemplo modelar de  sociedade de risco.  Todos os elementos que 

Ulrich Beck relaciona em sua teoria são verificados perfeitamente, situação que nos faz 

parafrasear  Celso  Furtado,  que  diz:  “Nunca  estivemos  tão  distante  do  país  que 



sonhamos um dia”.14 Uma pequena frase capaz de detonar um turbilhão de lembranças, 

emoções e expectativas, dos dias que o Brasil era um país que acalentava sonhos.15

Outra questão importante é a percepção da evidência dos riscos: para se chegar 

ao espetáculo correm-se riscos; quem faz parte do espetáculo corre risco; para se manter 

no espetáculo corre-se risco; deixar o espetáculo é correr riscos. Os elementos que se 

entrelaçam em nossa dissertação “risco x futebol x espetáculo” se evidenciaram: risco de 

se dedicar ao futebol e não alcançar o objetivo de chegar ao profissionalismo; risco de 

não figurar nas equipes que pagam bons salários; pior, risco de atuar em equipes que 

não cumprem seus deveres com os profissionais; risco de lesões; risco de doenças; risco 

de sofrer violência – dentro e fora de campo; risco de deixar o futebol e, daí, fazer o que? 

–  uns  não  conquistaram  nada  e  nem  todos  que  conquistaram,  são  bons 

empreendedores; risco de serem enganados; risco com o interesse de relacionamento 

por  questões  “aparentes”.  Enfim,  riscos,  riscos  e  riscos,  permeiam o  ambiente  e  os 

“envolvidos” com futebol – principalmente brasileiro.

A  essa  altura,  não  é  demais  chamar  a  atenção  para  o  fato  de  que,  com  a 

interpretação  das  respostas  dos  entrevistados  aos  questionamentos  relacionados  ao 

nosso objeto de pesquisa e, a partir de uma análise voltada à qualificação, foi possível 

interpretar  as  entrevistas  em  três  tendências:  uma  geral  e  duas  expressas  em 

subdivisões:  integrantes  de  comissões  técnicas  e  atletas.  Interessante,  também,  foi 

sobrepor  os  resultados  das  entrevistas,  podendo,  assim,  verificar  os  pontos  de 

convergências  e  divergências  entre  os  integrantes  de  comissões  técnicas  e  atletas. 

Acerca disso, houve respostas que se aproximaram e também que se distanciaram entre 

si, mas o principal aspecto verificado foi que, em situações de risco, os procedimentos 

são os mesmos entre todos: acontecem rituais, apelos, ou qualquer outro “encontro” com 

o sobrenatural. Enfim, deve-se executar algum rito porque, se não for assim, os “deuses” 

se “enraivecem”; aplacados, os “deuses” ajudarão o indivíduo num momento de perigo, 

pois  “o  universo  simbólico  defende  o  indivíduo  do  supremo  terror,  outorgando  uma  

legitimação fundamental às estruturas protetoras da ordem institucional”.16 Nesse sentido, 

os rituais controlam a ansiedade.

14 Cf. BIONDI, A. O Brasil privatizado II: O assalto das privatizações continua. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2003, p. 11. 
15 Ibid.
16 Cf. BERGER, P.L. & LUCKMANN, T. A construção social da realidade. 23ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003, 
p. 139.



Finalizando, não é possível negar que mudanças ocorrem na vida cotidiana e no 

mundo  do  jogo  infantil  e  adulto.17 O  futebol  fornece  uma excelente  ilustração  dessa 

atividade lúdica por parte dos adultos. A transição entre as realidades é marcada pelo 

apito inicial e final do árbitro. Quando o árbitro apita o início do jogo, do espetáculo, os 

“atores  da  bola”  são  “transportados  para  um  outro  mundo”,  com  seus  significados 

próprios e uma ordem que pode ter relação, ou não, com a ordem da vida cotidiana. 

Quando  o  árbitro  apita  o  final  do  espetáculo,  os  “envolvidos”  com  o  futebol 

“retornam  à  realidade”,  isto  é,  à  realidade  predominante  da  vida  cotidiana,  em 

comparação  com  a  qual  a  realidade  apresentada  no  futebol  aparece  agora  frágil  e 

passageira, por mais vívida que tenha sido a representação alguns poucos momentos 

antes, mas que deixou sinais em seus participantes. Sinais positivos e negativos, mas 

que interferem no cotidiano dos “adeptos”, antes, durante a após o espetáculo, pois no 

espetáculo  do  futebol  sabemos  que  o  risco  está  escalado  em  todas  as  partidas;  a 

“manifestação de religiosidade” é o que melhor marca esse risco, que procura anular com 

mais competência o perigo existente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada nos permitiu estudar as relações que se estabelecem entre o 

ambiente do futebol e as manifestações de religiosidade nele percebidas. Inicialmente, 

verificamos o fato de que é impossível compreender tais relações em separado, ou seja, 

fora do contexto social em que vivemos. As conexões necessárias ao entendimento dos 

elementos pesquisados só são visíveis em um mesmo sistema socioeconômico, a saber, 

o  capitalismo,  sendo  este  um  elemento  determinante  para  a  edificação  de  nossa 

dissertação.  Não é  possível  chegar  a  conclusões acerca  dos elementos  tomados da 

individualidade dos entrevistados sem vislumbrar, antes, os componentes da realidade-

padrão da sociedade brasileira.

O capitalismo se tornou dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como 

“normal”  ou  “natural”,  mesmo  em  suas  mazelas.  A  economia,  portanto,  deve  ser 

competitiva; num tal contexto, o espaço para os chamados “valores humanos” (tomados, 

de modo geral, como valores que elevam a condição pessoal do indivíduo além de sua 

capacidade produtiva ou de consumo) é estabelecido a partir de certas condicionantes 

17 Ibid., p. 43.



(como a da atitude religiosa, por exemplo). Voltando  à  condição  de  competição  e 

consumo do capitalismo,  percebemos que no futebol,  assim como em muitos  outros 

campos de ação pessoal, o sucesso só é alcançado mediante um esforço extraordinário. 

Do nosso ponto de vista, não há jogador “de ponta” que não alie ao seu talento 

pessoal uma tremenda dose de preparo físico e a percepção da necessidade de vencer e 

de administrar os bens conquistados em sua atividade profissional – esses fatores estão 

intimamente  ligados  à  aprovação  por  cartolas,  comissões  técnicas  e,  principalmente, 

pelos torcedores. Os profissionais que melhor atendem à exigência dos “consumidores” 

são os vencedores; os que não conseguem, são perdedores.18 Ressaltamos, porém, que 

a “macroeconomia do futebol”  atual  não é competitiva,  pois  geralmente o mercado é 

dominado por oligopólios, de modo que clubes “grandes” têm maior poder aquisitivo e, 

portanto, maior possibilidade de escolha; já os pequenos são obrigados a gastar seus 

recursos no essencial à sua sobrevivência e, na maioria das vezes, apenas figuram de 

forma “complementar” nos campeonatos – se por acaso se destacam, tendem a retornar 

à mediocridade em pouco tempo,  por conta do desmonte dos plantéis decorrente da 

venda de jogadores e da valorização de seus salários (o que segue a melhor lógica 

capitalista).

A apologia da competição chama a atenção apenas para os vencedores - a sina 

dos perdedores fica na penumbra. O que acontece com os clubes que quebram ou que 

deixam  de  existir  por  conta  de  fusões  ou  do  desinteresse  das  instituições  que  os 

financiam? E com os atletas e integrantes de comissão técnica que não conseguem 

emprego? Aí, prevalece uma “regra darwiniana” – os ameaçados de extinção só deixam 

tal condição se correrem mais, se competirem mais, se vencerem. A mesma regra faz 

com que os competidores de sucesso acumulem vantagens e que estabeleçam uma 

distância cada vez maior em relação aos concorrentes.

O  capitalismo  e  o  risco  social  produzem  desigualdades  crescentes,  uma 

verdadeira  polarização entre  perdedores  e  ganhadores.  Por  mais  que transmita  uma 

imagem de “glória”, o cenário do futebol é cruel: enquanto poucos ganhadores avançam 

em suas carreiras, os perdedores são dispensados ou não conseguem emprego. Por não 

terem  se  dedicado  a  outras  formações  que  não  a  do  esporte,  acabam  alijados  de 

possibilidades em um mundo onde quem joga bola está dividido, grosso modo, entre os 

profissionais e os “boleiros de domingo”.

18 Cf. SINGER, P. Introdução à economia solidária. 1ª ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002, p. 7.



Nos clubes, os “funcionários da bola” ganham salários de acordo com uma escala 

de “rendimento” que rege esse mercado e, como há uma forte rivalidade, as carreiras são 

instáveis  –  em princípio,  poucos são os  que conseguem algum benefício  decorrente 

desse  quadro  (entre  eles  estão  cartolas  e,  principalmente  “caça-talentos”  e 

administradores de carreiras de atletas).

A partir das considerações dos primeiros parágrafos desta conclusão, podemos 

emitir pareceres:

1 - A noção de risco é acompanhada por um equivalente desenvolvimento de sistemas e 

medidas  de  segurança,  que  permitem  ao  indivíduo  sobreviver  para  jogar  de  novo. 

Suponhamos  que  ele  seja  uma  maneira  de  regular  o  futuro,  de  normatizá-lo  e  de 

submetê-lo à nossa vontade. O paradigma da sociedade de risco é de como poder evitar, 

minimizar, dramatizar, canalizar os riscos e perigos que são produzidos. Nesse sentido, 

os “atores do futebol” encontram na religião uma forma de estagnar os riscos existentes, 

que no ambiente do futebol, não são poucos.

2 -  Os riscos sociais estão relacionados com desafios novos. No futebol acontece “um 

desafio  por  segundo”.  Se  há  a  perda  de  um desafio,  pouco  há  de  chance  para  se 

recuperar. Os que se recuperam continuam – na linguagem dos “boleiros” – tendo que 

“matar um leão” por jogo. Os que não se recuperam, vão ser sempre perseguidos, ou 

voltaram para a “sociedade comum”, desprovidos de experiências, pois se limitaram ao 

futebol  –  nem sempre  por  vontade  própria,  mas  por  circunstância  deste  meio.  Esse 

despreparo  para  o  mundo  aumenta  suas  situações  de  risco,  principalmente  por 

negligenciarem  –  na  maioria  das  vezes  -  fontes  primordiais  para  uma  vida 

economicamente estável, como escolaridade básica e formação profissionalizante.

3 -  O futebol é um fenômeno que impulsiona nossa sociedade – nele, muitas vezes, 

compensamos nossas frustrações. Quem pratica o futebol de alto nível é uma pessoa 

comum, que às vezes acaba endeusada, o que aumenta sua responsabilidade; outras 

vezes está em um momento difícil em sua carreira: a perda de um ente querido, uma 

lesão,  queda de rendimento esportivo,  fato  que o torna perseguido e muito  cobrado. 

Nesse momento acontece a busca do conforto no sobrenatural.

4 -  O Brasil é um país de crenças diversificadas - participam do mesmo jogo católicos, 

evangélicos etc. Há uma grande relação com o transcendente, e isto é uma estimulação 

benévola na visão de muitos participantes do futebol. Todos pedem e agradecem: um 



ganha, outro perde. Se não houver uma fé ingênua, algo de bom há de ser extraído de 

qualquer  resultado,  principalmente  da  derrota,  onde  as  crises  e  as  buscas  por 

explicações são maiores.

5  -  Tendo  em vista  a  presença  significativa  de  manifestações de religiosidade entre 

atletas, nos times, entre técnicos de futebol e demais integrantes da comissão técnica – e 

segundo a opinião de muitos deles, de que a fé potencializa o desempenho esportivo -, 

uma crença religiosa pode ser um fator decisivo para esses colocarem em um contexto 

as chamadas “situações de risco”  vividas em suas trajetórias,  na sua vida dentro do 

mundo  do  futebol  e  na  sua  vida  particular.  Vivemos  em um mundo  capitalista,  e  o 

capitalismo moderno se insere no futuro ao prever lucros e perdas – ou seja, ao “apostar 

no risco” - continuamente. Neste sentido, dentro do ambiente do futebol – que não é 

profissionalmente dos mais estáveis -, o atleta, além de ter que enfrentar os riscos do 

capitalismo, do “mercado futebolístico”, sofre também os riscos do seu meio de atuação. 

Assim,  não  estando  bem  fisicamente,  tecnicamente,  taticamente,  emocionalmente  – 

fatores que determinam seu rendimento – o risco de ser descartado é grande, pois a 

competitividade é acentuada. 

Com base nos itens acima, e ressaltando que a religião é um fenômeno arraigado 

culturalmente no país, afirmamos que o ambiente do futebol proporciona uma busca real 

de respostas por meio do transcendente. Assim, as manifestações de religiosidade no 

futebol  são  fruto  do  risco  vivido  por  seus  participantes;  elas  são  evidenciadas 

materialmente por esse esporte ser um “grande espetáculo”.

Nota-se, inicialmente, que não há como negar que todos os seres humanos estão 

sujeitos a falhas, seja por meio dos pensamentos ou ações. Mas, ao aumentar o risco, 

cresce  a  inclinação  ao  erro,  pois  a  probabilidade  de  sofrer  pressões  e,  assim,  se 

desestruturar  emocionalmente,  é  enorme -  pois  nem todos possuem uma integração 

psicofísica capaz de suportar algum impacto, seja ele positivo ou negativo.

O futebol é um esporte espetacular e de grandes riscos. Quem nele atua não pode 

considerar a hipótese de erros, pois eles podem causar grandes estragos. A obrigação 

do batedor de pênalti é fazer o gol; a do goleiro, ainda que com menores chances de 

sucesso, é defendê-lo. Porém, muitas vezes, o equívoco provoca catástrofes. Isso deve 

ser evitado a todo custo. O mundo do futebol também funciona assim, mas o erro, aí, 

além de prejuízos individuais,  pode trazer  risco ao patrimônio do clube e,  mesmo, à 



integridade  física  dos  profissionais  do  esporte  (depredações,  arremesso  de  objetos, 

brigas entre torcidas, invasões de gramados etc.).

Há seres humanos que pensam que podem tudo e, portanto, desejam fazer tudo; 

tal atitude implica no estabelecimento de uma verdadeira fonte de riscos. No futebol, o 

risco  existe,  procurem as  pessoas  ou  não  –  seus  participantes  são  forçados,  pelas 

circunstâncias,  a  “fazer  de tudo”,  do trabalho  de beque ao de centro-avante.  Se um 

professor falta a uma aula, ou se um empregado falta ao serviço, normalmente há um 

substituto e a situação é contornada sem causar um grande estrago.

Agora,  imaginem  um  “funcionário  da  bola”  que  deixe  de  jogar  uma  partida 

importante ou que não queira jogar porque está com dor de barriga, ou ainda, que deixe 

de ir ao treinamento porque está em uma “fase difícil” com a namorada. Alguma crise 

existirá,  implicando  em  multa  para  o  ausente,  críticas  e  cobranças  pela  mídia  e, 

principalmente, por torcedores revoltados com os “danos” causados ao espetáculo.  O 

risco é percebido, aí, de forma cristalina.

Outra questão importante: o fato do atleta entrar em campo já é uma situação de 

risco, pois, se ele não desempenhar um bom papel - por mais que tenha a melhor das 

intenções - não sabe o que o espera depois. Não se pode fugir do risco nesse ambiente, 

principalmente  pela  utilidade que se  tem da imaginação nesse esporte  –  imaginar  a 

melhor forma de executar - e do imaginário dos envolvidos – vai acontecer! Esses fatores 

estão no  campo da subjetividade,  mas a sociedade de risco  exige formas de ações 

objetivas. O que fazer então? Buscar a ajuda do “divino”?

Sim! Como percebemos em nossas entrevistas, e no decorrer da construção de 

nosso trabalho, a situação de risco existente no ambiente do futebol profissional (e fora 

dele também) motiva seus participantes a se manifestarem religiosamente. Ilustrando a 

situação, poderíamos dizer que:

“Uma pessoa está morrendo de sede e há um copo de água. Só que a pessoa é 

baixa e o copo está em uma parte alta do local, sem possibilidade dela pegá-lo. O que 

fazer nesta situação, considerando-se que, ao mesmo tempo em que a sede aumenta, 

surgem mais pessoas sedentas, algumas delas potencialmente mais competentes para 

alcançar o copo? Até passa pela cabeça do nosso personagem a possibilidade de contar 

com alguém que apanhe a água e a divida, mas ele se lembra de que um amigo lhe disse 

que, em uma situação parecida, não houve solidariedade. À memória vêm, novamente, 



as palavras de seu amigo:  diante disso, valeu a regra do ‘que vença o melhor!’. Então, 

percebendo sua impossibilidade de pegar o copo, e diante de suas limitações físicas e 

existenciais (estas, em relação às incertezas do futuro), apela para Deus – e se Ele me 

trouxesse  o  copo?  E  seu  eu  ferisse  a  pedra  com  o  cajado  e  brotasse  uma  fonte 

cristalina? Que Deus me ajude!”

Concluindo nosso trabalho de pesquisa, estamos conscientes de não ter esgotado 

o objeto de estudo que atraiu nossa atenção; talvez, porém, esse esforço tenha permitido 

verificar e compreender alguns aspectos das manifestações de religiosidade no ambiente 

do  futebol  profissional.  O  campo,  sem  dúvida,  é  dos  mais  ricos,  podendo  produzir 

inúmeras análises de grande interesse acadêmico.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E A ADOLESCÊNCIA
Os estereótipos e os signos sociais

Afonso Antonio Machado e Altair Moioli

O adolescente, o esporte e a formação da identidade

A adolescência pode ser considerada como uma fase que integra, mas ao mesmo 

tempo  corresponde  a  continuidade  do  processo  de  desenvolvimento  natural  do  ser 

humano,  portanto  esse  processo  evolutivo  não  pode  ser  fragmentado  em  infância, 

adolescência e maturidade adulta. Ocorre entre essas fases uma interação, uma ligação 

que culmina com a construção da identidade. Há ainda a necessidade de entender que 

esse período da vida, é acompanhado por mudanças internas e externas, na qual essas 

ações  são  conduzidas  também  por  interferências  sócio-culturais,  (ABERASTURY  e 

KNOBEL, 1986, p.24) das quais o adolescente se integra e interage. Para esse autor, a 

adolescência pode ser definida como

a etapa da vida durante a qual o indivíduo procura estabelecer a sua  

identidade adulta, apoiando-se nas primeiras relações objeto-parentais  

internalizadas e verificando a realidade que o meio social lhe oferece,  

mediante o uso dos elementos biofísicos em desenvolvimento à sua 

disposição e que por sua vez tendem à estabilidade da personalidade  

num plano genital, o que só é possível quando consegue o luto pela  

identidade infantil (Ibid, 1986, p.26).

Contudo, essa busca de si mesmo e de uma identidade própria para entender e 

facilitar o enfrentamento do mundo ao qual prepara para se relacionar, não deixará de 

passar pelo que popularmente se chama de “crise de identidade” e conflitos pessoais. 

Erikson (apud PAPALIA & OLDS, 2000, p.342) e Mckinney, Fitzgerald e Strommen (1986, 

p.22), caracterizam essa fase como o período em que o adolescente se bate entre a 

busca da identidade e a difusão de identidade ou crise de identidade versus confusão de 

identidade,  e  que nesta fase a principal  tarefa  do adolescente será confrontar  esses 

parâmetros para definir-se como adulto estabilizado.

Esses períodos de instabilidade, caracterizados por sentimentos hesitantes entre a 

audácia e timidez, tristeza e alegria, apatia e excitação, culminando com crises e conflitos 

afetivos,  religiosos  e  sexuais  podem  oscilar  de  um   “...  heteroerotismo  até  a 



homossexualidade ocasional” (ABERASTURY  e KNOBEL, 1986, p.28), proporcionando 

ao adolescente fortalecer a sua identidade e consolidar a personalidade justamente na 

confrontação desses sentimentos opostos.

Reconhecer  e  aceitar  todas  as  transformações  fisiológicas,  como  o 

desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias (PAPALIA e OLDS, 

2000, p.313), (ABERASTURY e KNOBEL, 1986, p.31) (PFROMM NETTO, 1979, p.74) 

que ocorrem na puberdade,  requer  do  adolescente  uma luta  constante  para  adquirir 

equilíbrio psicológico que dará suporte nas tomadas de decisão em relação a conduta, 

princípios  morais,  compromissos,  valores,  maturidade  emocional,  responsabilidade, 

escolha profissional, relacionamentos amorosos, de amizade e sexuais.

Essa  busca  incessante  pela  auto  afirmação  e  pela  definição  precoce  da 

identidade,  pode  levar  o  adolescente  a  adotar  diferentes  comportamentos  como: 

identidade transitória, caracterizada pelo adolescente que se comporta de forma muito 

séria, muito adulta, no caso do menino tem atitudes de macho viril, e quando menina tem 

necessidade  de  seduzir,  esse  processo  dura  curtos  períodos  de  tempo;  identidade 

ocasional, adotada para enfrentar situações novas como por exemplo o primeiro encontro 

com o parceiro; identidade circunstancial, ocorre quando o adolescente adota um tipo de 

comportamento em diferentes ambientes para confundir os adultos; identidade negativa, 

caracterizada pela necessidade de se identificar com figuras negativas, mas reais, ou 

seja, é preferível ser alguém perverso, indesejável a não ser ninguém (ABERASTURY e 

KNOBEL, 1986, p. 32-3). Essas situações podem ser vivenciadas por uma identificação 

uniforme, o que sugere a formação dos grupos (Ibid, 1986, p.82). 

Papalia e Olds (2000, p.343), descreve também que:

a identidade se forma à medida que as pessoas resolvem três questões 

importantes:  a escolha da ocupação, a adoção de valores nos quais 

acreditar  e  segundo  os  quais  viver,  e  o  desenvolvimento  de  uma 

identidade sexual satisfatória. 

Levando-se em consideração a interação do adolescente com o ambiente sócio-

cultural, seja na família, na igreja, na escola ou no clube esportivo, enfim, com a turma, 

ou o grupo ao qual pertence, a resolução das questões citadas pelas autoras, passa 

obrigatoriamente  pela  constituição  desses  grupos  sociais  e  específicos,  servindo  de 

veículo balizador na definição dessas questões.



Estando  claro  para  o  adolescente  que  a  ocupação  que  ele  deseja  e  almeja 

alcançar  é  a  profissão de  atleta  de  futebol,  a  adoção de  determinados  valores  está 

condicionada à convivência com grupos próprios do ambiente esportivo, o que também é 

similar no caso da identidade sexual. 

A  consolidação  e  a  estruturação  básica  desses  grupos  está  diretamente 

condicionada com as relações humanas que se estabelecem entre seus membros. Essas 

relações somente  acontecem se seus componentes  possuírem um grau  razoável  de 

interdependência (MACHADO, 1998). Uma dependência mútua provoca a interação entre 

os elementos do grupo, garantindo a sua unidade, coesão e cumplicidade. Todos são 

conduzidos por uma ideologia única. Dessa forma os elementos do grupo não só atuam 

uns  em  relação  aos  outros,  mas  também  atuam  juntos,  formando  uma  unidade, 

obedecendo as convenções que o grupo propõe como norma de conduta. 

Normalmente a formação de grupos ou pares, começa muito cedo, tendo como 

tendência o agrupamento de indivíduos do mesmo sexo.  “Do jardim da infância até a 

puberdade,  as  crianças se  reagrupam essencialmente  pelo  sexo”  (BADINTER,  1993, 

p.63), o que possibilita aos meninos uma preferência por jogos esportivos com bola, entre 

eles o futebol,  incorporando ainda outras atividades relacionadas aos esportes, como 

participar de torcidas uniformizadas, ingressar em equipes esportivas, competir, prestigiar 

os amigos em competições, caracterizando ambientes hegemonicamente masculinos.

Considerando  então,  como  citado  anteriormente,  os  lutos  observados  na 

adolescência, ou seja, o luto pelo corpo infantil, luto pela identidade e papel infantil e luto 

pelos  pais  da  infância  associados  também  ao  luto  pela  bissexualidade  perdida 

(ABERASTURY e KNOBEL, 1986, p.80), como etapas fundamentais para a maturação 

da identidade, configura-se dessa forma, uma mudança dos elementos reais, concretos, 

para símbolos abstratos. 

Essa perda iminente da inocência infantil promove condutas apropriadas da idade, 

em  experiências  e  reações  herotizadas,  sensualizados.  É  o  preço  pago  pela 

transformação da criança em adulto e pela importância em pertencer a um grupo social.

Modos como andar nu; tocar e ser tocado por uma mulher, no caso a mãe; sugar o 

seio no ato de amamentar, a exposição dos seios para a amamentação, a exposição dos 

órgãos genitais, são condutas realizadas de forma espontânea durante a infância. No 

entanto, para seguir as regras de convivência, essas mesmas manifestações perdem o 

sentido  original,  para  ser  inserida  no  contexto  da  fase  adolescente  com  outra 

interpretação.



O  pensamento,  então  começa  a  funcionar  de  acordo  com  as  

características grupais, interrompendo uma comunicação com os pais  

reais  externos,  agora  totalmente  deslocados  no  contexto  da  sua  

personalidade.  Figuras  idealizadas  devem  substituí-los,  e  então  o 

adolescente  se  refugia  num  mundo  autista  de  meditação,  análise,  

elaboração  de  luto,  que  lhe  permite  projetar  em professores,  ídolos  

esportivos, artistas, amigos íntimos e, em seu diário, a imagem paterna 

idealizada” (ABERASTURY e KNOBEL, 1986, p.84).

Analisando  a  construção  da  identidade  masculina,  visto  que  essencialmente  a 

população praticante da modalidade de futebol é formada por homens, especialmente na 

definição da identidade do adolescente macho Badinter (1993, p.55) afirma que 

o menino deve desenvolver uma identidade masculina na ausência de 

uma relação estreita e contínua com seu pai, simétrica com a relação  

que a menina estabelece com a mãe (....) e que na ausência de uma  

identificação pessoal e forte com um homem,  os filhos pequenos de 

pais ausentes (fato comum nas famílias contemporâneas) elaboram um 

ideal de masculinidade por identificação com as imagens culturais que 

são  feitas  desta,  escolhendo  homens  célebres  como  modelos 

masculinos.

Essa ruptura com a família, advinda com os lutos da infância e em especial  o 

rompimento da dependência materna, proporcionam um amadurecimento da identidade 

sexual, que tem início nos primeiros anos de vida e chega na fase da adolescência com 

grande força. Começa a tomar impulso então, o medo da feminilidade, ou a tudo o que é 

relacionado ao feminino. Os ambientes esportivos tornam-se essencialmente apropriados 

para a construção e manutenção da masculinidade.

São  nesses  ambientes  que  o  aparecimento  dos  grupos  ou  pares,  constituem 

importante  papel  como  modelo  de  virilidade.  Seguindo  uma  tendência  natural,  os 

meninos creditam mais importância à companhia dos pares e adotam os bares, estádios, 

quadras,  locais  de  esportes  como  pontos  de  encontro.  Sob  as  convenções  desses 

grupos, os jovens se identificam com seus ídolos, entre eles um amigo mais velho, um 

professor  ou  seu  técnico,  que  possuem  atributos  que  despertam  a  sua  atenção  e 

admiração.



Essas  características  estereotipadas  de  masculinidade  estão  associadas  à 

virilidade,  ao  desembaraço,  ao corpo atlético,  ao  vigor  físico,  posição de liderança e 

atitudes  agressivas  como  referências  fundamentalmente  necessárias  para  a 

consolidação da posição de um vencedor. A garantia da virilidade conquistada por meio 

do esporte  requer  do adolescente o enfrentamento de verdadeiros ritos  de iniciação, 

possibilitando assim a sua introdução no mundo adulto pela prática esportiva.

Os ritos de iniciação e passagem para o adolescente e o ambiente esportivo

Sendo considerados como uma característica cultural de tribos primitivas como um 

marco de transposição entre uma fase imatura para outra de maior maturação, os ritos de 

iniciação não têm componente semelhante na sociedade moderna (PFROMM NETTO, 

1979, p.9), esse autor acrescenta ainda que, essa iniciação ritual dos jovens acontecia 

em público de forma dramática, tendo como objetivo marcar o novo status conseguido 

perante a sociedade, que lhe conferia novas obrigações e direitos, incluindo por exemplo 

a iniciação à vida sexual. A adoção de ritos dolorosos provém da crença que, no caso 

dos adolescentes machos, pela dor se molda o caráter e a virilidade. 

Essas cerimônias são constituídas por provas cruéis e dramáticas na forma de 

escarnificação, circuncisão, flagelação, sangramento, ferimento em diferentes partes do 

corpo, são consideradas como “feridas simbólicas” para a transformação do menino em 

homem e, com isso, mostrar a sua coragem, um estoicismo, uma indiferença moral e 

física diante da dor (BADINTER, 1993, p.73).

Em todas as sociedades os ritos de iniciação têm como objetivo comum, encerrar 

o modelo de identidade do menino ainda criança, para que ele renasça como um homem 

de  verdade.  Para  ser  elevado  a  condição  de  macho  o  adolescente  é  submetido  à 

diversas provas para alcançar a gloriosa condição de homem. 

Mesmo que essas cerimônias ocorram apenas em comunidades isoladas ou em 

sociedades na qual essas ações sejam representativas à cultura local, esses atos são 

condenados pela sociedade ocidental. Mas por outro lado, esses rituais não se diferem 

dos métodos de seleção promovidos pela mesma sociedade como argumento para a 

sistematização das classes, controle da educação, imposição de regras, manutenção do 

poder e status entre outros.

Apesar de não possuírem as mesmas características de alguns povos primitivos, 

esses ritos de iniciação ou passagem têm como finalidade cortar de forma definitiva as 



relações  de  dependência  proporcionadas  pela  proteção  materna.  Nesse  aspecto,  a 

própria introdução da criança no ambiente escolar pode ser entendida como uma forma 

de ritual, que marcará por toda a vida o desmame da mãe. 

Pela escola a criança ainda conhecerá as diferentes formas de competição que 

terá que enfrentar para sobreviver. A luta pelo primeiro emprego, os exames de seleção, 

os  concursos,  os  exames  vestibulares  e  os  trotes  universitários  não  deixam  de  se 

assemelharem aos diferentes ritos de iniciação praticados em outras culturas. 

O esporte também contribui para a manutenção desses ritos. Os testes que os 

adolescentes enfrentam para ingressar nos clubes esportivos, não são diferentes desses 

rituais. Para conquistar uma vaga na equipe que pretende jogar, o atleta iniciante passa 

por uma prova pela qual são avaliadas as suas condições técnica, física e psicológica 

semelhante a um vestibular. 

As promoções desses testes de avaliação, denominados como “peneiras”, muitas vezes, 

são  caracterizadas  como  verdadeiras  batalhas  para  os  jovens  adolescentes, 

teoricamente  constituída  de  violência  física,  moral  e  psicológica,  comparadas  a  uma 

prova com significado de rito de iniciação  para alcançar o seu objetivo.

Em outros casos a seleção dos atletas se faz, tendo como critério de escolha, a 

constituição  física  do  adolescente.  O atleta  deve  então,  preencher  as  características 

exigidas pelo treinador que prefere jogador com boa constituição física, com destaque 

para a altura avantajada e vigor muscular. Assim poderá compor uma equipe agressiva 

fisicamente, conquistando superioridade por meio da força.

Em  eventos  esportivos  com  uma  grande  quantidade  de  atletas  de  várias 

modalidades, alojados em um mesmo local,  a exemplo dos Jogos Regionais e Jogos 

Abertos, realizados no Estado de São Paulo, nos quais a idade para as competições de 

futebol compreende a faixa etária que corresponde a adolescência, os atletas calouros 

são  submetidos  ao  tradicional  trote  pelos  veteranos  ou  então  por  atletas  de  outras 

modalidades. 

A sua masculinidade é colocada a prova quando o obrigam a se transformar, se 

caricaturar em mulher, usando peruca, maquiagem e roupas femininas. Em alguns casos, 

para caracterizar a perda da “virgindade” simbólica ocorre um toque retal com pasta de 

dente,  lembrando  os  ritos  de  iniciação  à  masculinidade  protagonizados  por  algumas 

tribos africanas, como mostra Badinter (1993, p.71). Passar por essas provas significa 

ganhar status de veterano, de adulto, de macho e, preferencialmente, de dominação viril. 

Esse ritual converte-se em um jogo de oposição, por meio do qual o adolescente “ganha” 



a masculinidade quando “perde” o medo do feminino, e conseqüentemente de enfrentar o 

mundo adulto.

Apesar  de  todas  as  transformações  sociais  e  culturais,  a  sociedade  ainda  se 

compõe, apesar de tudo, estruturada sob a forma da organização familiar. Ocorre, no 

entanto,  que  a  sua  transformação  passa  a  ser  influenciada  por  fatores  econômicos, 

culturais e entre outros pela liberação sexual feminina, nesse caso a família deixa de ser 

um sistema exclusivamente patriarcal. Nesse tipo de organização, mesmo em se tratando 

de  uma  instituição  moderna,  a  iniciação  do  adolescente  na  vida  adulta  não  é  mais 

protagonizada sob a égide paterna. 

Sob  a  influência  de  alguns  métodos  ou  teorias,  sejam eles  ritos  de  iniciação, 

aprendizagem social ou ainda por meio de algumas convenções sociais próprias, essas 

práticas de iniciação à masculinização dos mais jovens quase sempre está ligada a figura 

de algum amigo mais velho ou homens adultos (ibid).

A construção da identidade masculina, viril  e,  portanto, sexual, está de alguma 

forma, intrinsecamente ligada à cultura esportiva.  Considerado como um dos maiores 

fenômenos  sociais  do  século  XX (TUBINO,  1992,  p.39),  o  esporte  está  intimamente 

ligado às manifestações e ações dos adolescentes. 

A iniciação dos jovens nesse mundo transcende todos os conceitos,  visto que, 

apesar  do  aparecimento  de  profundas mudanças biológicas,  é  justamente  no  campo 

psicológico que ocorrem as transformações mais esperadas pelos garotos, criando um 

contra senso incomum: a luta para perder. A luta para perder a virgindade, a luta para 

perder o que se relaciona com a infância, a luta para perder o medo das decisões e todas 

as outras fobias inerentes à adolescência. É a luta em que o adolescente tem que perder 

para poder ganhar. Ganhar status, fama, respeito, reconhecimento.

Essas  avaliações  que  as  diferentes  pedagogias  de  comprovação  da  virilidade 

exigem, pregam que a maior prova de virilidade é não sentir dor. O sangue derramado 

comprova o valor do homem,  “a dor antes de tudo é assunto de mulher (...) o homem 

deve  desprezá-la,  sob  pena  de  se  ver  desvirilizado  e  de  ser  rebaixado  ao  nível  da  

condição feminina (LORAUX apud BADINTER, 1993, p. 70)”. Essa posição caracteriza, 

acima de tudo, uma relação de preconceito entre gêneros.

Portanto,  a  passividade  diante  das  adversidades  e  da  dor  é  aprendida  pelo 

adolescente mediante as provas a que é submetido, assim como nos ritos, fazendo com 

que ele se torne frio e insensível,  porém macho, diante da sociedade, mas altamente 

emotivo e altruísta perante o grupo que convive ou a equipe a qual pertence. 



Nesses casos, é comum observar atletas que se machucam durante uma partida e 

mesmo assim continuam jogando, protegidos por ataduras e curativos.  Os problemas 

emocionais e físicos apresentados na final da copa do mundo de 1998 e as posteriores 

lesões no joelho do jogador de futebol Ronaldinho, seguida pela sua obsessão em provar 

que poderia voltar a jogar, encerra um panorama das obrigações que o homem deve a 

sociedade. 

Como registro,  vale lembrar que, quando ao final  do jogo decisivo da copa do 

mundo  de  2002,  esse  atleta  abraçou  seu  fisioterapeuta  e  chorou  compulsivamente, 

caracterizando uma descompensação da pressão psicológica  que enfrentou,  fruto  da 

necessidade de manter-se equilibrado e representar o papel de herói.

Outro exemplo significativo  é apresentado por  Serpa (1999,  p.31) que relata  o 

drama do atleta olímpico americano, Greg Louganis, que foi protagonista de uma cena 

dramática dos Jogos Olímpicos de Seul, quando falhou no salto e bateu a cabeça no 

trampolim.  Sua  vida  foi  marcada  por  conturbações  familiares,  algumas  tentativas  de 

suicídio  e  posteriormente  o  pânico  que  sentia  quanto  a  possibilidade  de  que  fosse 

conhecida a sua conduta homossexual. Entre outras coisas tinha também que superar a 

condição de portador do vírus HIV. A conquista da medalha de ouro daquela competição, 

o  choro e o abraço do seu treinador  observado pelas câmeras de tv  representam o 

estado emocional do atleta e tudo o que passou para chegar nesse momento.

Outro exemplo significativo de abnegação é representado pelo esforço heróico do 

jogador Narciso do Santos Futebol Clube, que tenta superar o trauma da recuperação de 

uma cirurgia de transplante de medula, em função do diagnóstico de uma leucemia. Essa 

situação o obriga a uma luta diária para voltar a jogar e continuar representando o papel 

que lhe foi atribuído pela sociedade.

A necessidade de superação, nesse contexto, não está apenas relacionada a dor 

física, mas também à dor provocada pela não conquista. Alguns exemplos podem ser 

observados nas participações brasileiras nas copas do mundo de futebol. Em 1986, o 

jogador  Zico foi  mantido  entre  os  componentes  do grupo,  apesar  de grave lesão no 

joelho. A confiança que a comissão técnica e a torcida depositaram no jogador e na sua 

capacidade de recuperação contribuiu para expor o atleta a cobranças constantes. Na 

tentativa de superar  a condição que se encontrava e provar  a sua coragem, aceitou 

cobrar um penalty no jogo que, em tese, poderia ter classificado a equipe brasileira para 

outra  fase.  Como não teve  êxito  na  tarefa,  constata-se uma dor  pelo  insucesso e  o 

estigma de carregar a culpa pelo fracasso daquele momento.



A sexualidade, os papéis sexuais e a relação de gênero na adolescência

A sexualidade, que tem início desde o berço e evolui por toda a vida, encontra na 

adolescência  um  período  para  a  maturação,  definindo  a  identidade  sexual  do 

adolescente.  O  organismo  apresenta  como  principais  sinais  de  maturidade  sexual  a 

produção de espermatozóides no homem e a menstruação na mulher.

Ocorrendo uma maturação sexual precoce os efeitos psicológicos no adolescente 

masculino  serão  notados  por  um  comportamento  mais  equilibrado,  tranqüilo,  com 

propensão à liderança,  popularidade na convivência  social,  além de melhorar  a  auto 

estima com a aquisição de força e massa muscular, propiciando uma boa participação 

nos  esportes.  Em  contra  partida,  o  menino  com  amadurecimento  tardio  é  mais 

dependente, inseguro, agressivo, impulsivo e com baixa auto estima (PAPALIA e OLDS, 

2000, p.315). 

A  divisão  dos  papéis  sexuais  atribuídos ao  homem e  a  mulher  na  sociedade, 

passa pelo fortalecimento de estereótipos que interferem na formação da identidade. O 

gênero masculino deve estar associado à dominação, à força, à virilidade, ou seja,  a 

masculinidade tem como característica a heterossexualidade,  enquanto que o gênero 

feminino  está  associado  à  passividade,  submissão,   fragilidade,  sensibilidade  e 

impassibilidade diante da dominação do homem.  

Mais do que isso, HANNA (1999, p.32) observa que

enquanto o sexo se refere a fenômenos biológicos, o papel sexual ou 

gênero  denota  seus  correlatos  cultural,  psicológico  ou  social:  as 

normas, as expectativas e o comportamento adequado a ser homem ou  

mulher dentro de uma determinada sociedade.

Sendo assim, a sociedade possui meios específicos para fortalecer os modelos 

atribuídos aos papéis sexuais, elaborando regras e normas de conduta para cada sexo, 

classificando  desde  a  maneira  de  vestir,  as  cores,  os  brinquedos  apropriados,  as 

amizades, os tipos de jogos, os esportes, enfim, moldando o processo para classificar os 

códigos dos papéis sexuais e de gênero.

O que ocorre é que toda a sociedade sente necessidade de diferenciar o outro 

sexo como forma de compreender  o  seu ambiente; de  estabelecer  a  sua função na 



sociedade, consegue pela aprendizagem cognitiva, classificar os objetos, as idéias e as 

pessoas como masculino e feminino, com isso, por intermédio da maturação sexual e 

formação da identidade, tentar compreender a si mesmo. A transformação desse modelo 

está ligada muito mais a uma resistência psicológica do que social (BADINTER, 1993, 

p.62).  Necessariamente  deve-se  entender  que  sexualidade  é  muito  mais  que 

simplesmente um ato sexual ou uma atitude de sexo explícito.

A  sexualidade  está  intimamente  vinculada  à  moral  e  às  crenças  

religiosas de uma cultura, a seu sistema jurídico e às práticas adotadas 

na criação dos filhos, assim como às atitudes que as pessoas assumem 

em suas relações recíprocas e, em última instância, em relação a si  

mesmas (MckINNEY, FITZGERALD e STROMMEN, 1986, p.62).

A sociedade determina então, de forma bastante precisa, o campo de atuação de 

cada  sexo  e  o  papel  que  deverão  desempenhar.  Os  seres  humanos  nascem 

rigorosamente  machos  ou  fêmeas,  porém,  é  pela  educação  que  recebem,  pela 

modelagem  social,  que  se  tornam  homens  ou  mulheres  (SAFFIOTI,  1987,  p.10).  A 

construção estereotípica dos papéis sexuais intensifica a definição, inclusive, das práticas 

esportivas apropriadas aos meninos e meninas.

A  construção  da  identidade  feminina  é  baseada  em  predicados  como  a 

sensibilidade, delicadeza e docilidade, o que freqüentemente sugere uma inclinação para 

as artes,  a  música e a dança,  parecendo sempre claro que essas propriedades não 

combinam  com  a  rusticidade  dos  esportes,  muito  mais  apropriados  aos  homens. 

Enquanto que para associar a identidade masculina com virilidade, vigor, força, domínio e 

poder, incentiva-se a sua participação em atividades caracterizadas por esses atributos, 

facilmente identificados nos ambientes esportivos. Nesse caso o futebol representa um 

campo de atuação apropriado para desenvolver a macheza. 

Esse estereótipo é reforçado pela mídia, que sempre apresenta homens fortes, 

valentes e atléticos para desempenhar o papel de herói nas campanhas publicitárias que 

relacionam  a  venda  de  um  determinado  produto  ao  sucesso  da  prática  de  uma 

modalidade esportiva (FALCONNET, 1977, p.49), recebendo a contribuição das mídias 

mais  populares  para  continuar  difundindo  os  estereótipos  masculinos  e  femininos 

tradicionais (BADINTER, 1993, p.62). 

Seguindo uma certa tradição, o papel do menino é jogar, para demonstrar a sua 

superioridade,  virilidade  e  domínio  masculino  nos  locais  apropriados  para  o  jogo, 



essencialmente  no  uso  das  instalações  esportivas;  enquanto  que  a  menina,  como 

alternativa, é forçada a prática de atividades menos rústicas, por exemplo, ligadas às 

artes, para combinar com a sua feminilidade. Dessa forma o homem joga e a mulher, 

literalmente, dança. Portanto o menino joga; o homem joga, enfim jogo é coisa de macho, 

tudo que não se enquadrar neste padrão, dança.

Badinter (1993, p. 49)  apresenta que sinônimo de virilidade para o homem esta 

diretamente ligado a negação de tudo que possa confundi-lo com uma mulher, o homem 

comporta-se como um ser rude, barulhento, procurando manter amizade apenas com 

pessoas do mesmo sexo, detestando homossexuais, manifestando temor em ter atração 

ou ser desejado por outro homem, enfim tendo medo de demonstrar qualquer sentimento 

que  caracterize  a  feminilidade,  como  por  exemplo,  ternura,  passividade,  compaixão, 

medo, sensibilidade; assim sendo “o comportamento que as sociedades definem como 

adequadamente masculino é feito de manobras de defesa.” (ibid, 1993, p. 49).

Na sociedade de uma forma geral, a masculinidade ou a virilidade é mais exigida 

para o menino que a feminilidade para a menina. A fabricação do macho é caracterizada 

pela negação constante do que é feminino. Constantemente exige-se prova suficiente 

para que o menino demonstre a sua masculinidade muito mais do que é solicitado para 

comprovar a feminilidade da menina (HANNA, 1999, p.33). 

Essas  provas  são  avalizadas  por  intermédio  dos  jogos,  do  esporte,  das 

competições, do sucesso na profissão, das atividades artísticas, da dança, que emitem 

códigos de identidade sexual e classifica o homem e a mulher. 

O  esporte  contribui  com  essa  classificação  na  medida  que  os  meninos  são 

incentivados por seus pais a praticarem modalidades mais agressivas como o futebol por 

exemplo, enquanto que as meninas são encaminhadas às artes,  entre elas à dança. 

Provavelmente  por  terem que  assumir  as  propriedades  masculinas  de  força  e  vigor 

associados à agressividade, as mulheres não conseguem estabelecer uma relação da 

prática do futebol com a feminilidade. Desta maneira, como feminilidade está relacionada 

à leveza, à beleza e a sensibilidade, essas características, para a sociedade, são muito 

mais inerentes às expressões artísticas que aos esportes.

O  fracasso  do  garoto  é  sempre  menos  aceito  por  estar  em  jogo  a  sua 

masculinidade.  Nada é  pior  para  a  família  e  para  os  amigos que a  efeminação nos 

garotos,  pois  não se  enquadram de acordo com as convenções estabelecidas  pelas 

regras  sociais.  Um  adolescente  com  atributo  de  feminilidade  recebe  uma  rotulação 

depreciativa de “marica”.  No entanto a masculinização na menina não é discriminada 



tanto quanto é a feminilidade do menino. Parte da sociedade entende que a mulher que 

luta para desvencilhar-se da imagem de sexo frágil é dotada de fibra e força para superar 

a condição histórica de inferioridade que lhe é atribuída. 

Teoricamente  esse  quadro  é  mais  evidente  entre  as  mulheres  praticantes  de 

esportes,  que para conquistarem o status de vencedoras,  também são associadas a 

símbolos como força, fibra, garra e valentia características particularmente destinadas ao 

sexo  masculino.  Interessante  observar  que  a  luta  da  mulher  para  conquistar  uma 

igualdade na atribuição dos papéis sociais, procurando equiparar-se ao homem, contribui 

mais ainda para valorizar os atributos de força e poder tradicionalmente conferidos aos 

homens, e menos os valores femininos de relacionamentos (SIMÕES, 2002, p.298).

Tendo  como  ideal  formar  homens  incontestavelmente  machos,  os  técnicos 

também contribuem para esse estado, conduzindo o seu trabalho com disciplina rígida, 

rigor  moral,  vida  em  grupo  submetido  a  trabalhos  torturantes,  proibição  à  presença 

feminina no ambiente esportivo, além de condutas que questionam continuamente a sua 

masculinidade. Mesmo que a verbalização de motes como “homem não chora”, “macho 

que é macho joga com dor” ou ainda “seja agressivo, forte, divida essa bola com pé de  

homem, não com pé de moça”, “tenha um comportamento de homem, seu moleque!”, 

“futebol é coisa de macho”, “homem não sente dor”, sejam utilizados como argumentos 

para combater a apatia e provocar motivação suficiente para competir, contribuem para o 

fortalecimento  dos  estereótipos  da  identidade  sexual  masculina  e  ainda  promove  a 

difusão de uma cultura homofóbica e misógina, criando desta forma um contra senso. 

Messner apud Badinter, 1993, p. 95), 

adverte que tal concepção de masculinidade - competitiva, hierárquica e  

agressiva - não é propícia ao estabelecimento de amizades íntimas e 

duráveis com outros homens. Contudo, a despeito de uma homofobia  

proclamada, há um homoerotismo tanto mais forte quanto inconsciente  

nos esportes de equipe que dão ao homens a oportunidade de se tocar  

e se agarrar sem serem suspeitos de intenções homossexuais. Prova  

disso são os jogadores de futebol e rúgbi, que se pegam pelo pescoço 

ou pela cintura, se abraçam, se apalpam, trocam tapinhas afetuosos  

nas coxas diante de milhões de telespectadores, a todo momento e sem 

embaraço.

O  futebol  é  caracterizado  como  uma  grande  vitrine  e  usado  pelo  homem, 

especialmente,  para atrair  a  atenção feminina,  onde ser  atlético é ser  macho e viril, 



portanto  a  sensualidade  do  corpo  masculino  atrai  e  seduz  os  olhares  femininos.  A 

virilidade também se mostra através da cultura do corpo. “A importância do corpo na 

formação da identidade e do gênero masculino, especialmente na adolescência, está na  

importância que é dado ao esporte (WHITSON, 1990, p.23)”.

Mas, ao mesmo tempo, para o atleta adolescente, retribuir a atenção dispensada 

pelo  sexo  oposto  nem sempre  é  permitido  no  mundo do futebol.  Ocorre,  em alguns 

casos, por ordem do técnico, a proibição de sensações e sentimentos de afeto, carinho e 

o contato com as mulheres como condição necessária para a manutenção do  status 

masculino, superioridade e concentração exclusiva na modalidade em questão, no caso, 

o futebol. 

Os esportes coletivos compõem um modelo de competitividade e agressividade 

exacerbadas, mas ao mesmo tempo são considerados como verdadeiro exemplo para a 

construção da virilidade. Um homem na verdadeira acepção da palavra é construído pelo 

ambiente  esportivo  do  futebol,  no  qual  a  força,  a  agressividade  e  a  virilidade  são 

utilizadas como demonstração de poder. Ser homem é ter poder. Poder que se associa a 

dominação dos homens sobre as mulheres, dos homens sobre outros homens ou dos 

mais fortes sobre os mais fracos. Poder de dominação e conquista, portanto, poder é 

uma característica, segundo a nossa sociedade, exclusivo do mundo masculinizado.

O homem que é homem é aquele que consegue provar com suas atitudes dentro 

do campo de jogo, que não é mais uma criança, uma mulher ou um homossexual, mas, 

segundo  Badinter  (1993,  p.94)  “um  homem  de  verdade”,  impassível  diante  da  dor, 

heróico diante das batalhas da competição, livre de toda relação que possa associá-lo ao 

feminino e, portanto, à condição de fraqueza e submissão que isso representa diante da 

sociedade.

A interferência do futebol na construção social da masculinidade. 

Como  principal  tendência  da  sociedade  moderna,  a  competição  está  ligada  a 

ideologia de dominação e conquista hegemônica de poder.  A competição em uma visão 

mais  ampliada  pode  estar  relacionada  a  várias  lutas  como  a  competição  social, 

econômica, política-ideológica, cultural e também nos esportes.

O desenvolvimento do esporte moderno, que começa com o movimento esportivo 

inglês  (BETTI,  1991,  p.  43),  tenta  suprir  as  necessidades  de  uma  recém  formada 

sociedade, que está sofrendo influências provocadas diretamente pelas transformações 



econômicas, políticas e culturais do final do século XIX. Neste contexto, o surgimento de 

inúmeras atividades esportivas e a invenção, propriamente dita, de outros esportes, vem 

ao  encontro  das  necessidades  dessa  nova  organização  social,  transferindo  para  o 

esporte a ideologia competitiva que se instala no interior das fábricas, passando a reger 

as normas e valores sociais contemporâneos.

Essa nova sociedade surgida a partir da segunda metade do século XIX, sob a 

bandeira  da  revolução  industrial,  provoca  profundas  transformações  com  a  família, 

impondo ao pai o papel de provedor do lar e a mãe a obrigação de cuidar dos filhos e da 

casa, portanto com a responsabilidade da educação dos mesmos (BADINTER, 1993, p. 

88). 

O núcleo familiar se divide, obrigando o pai a se distanciar da família em função do 

trabalho, ocorrendo uma mudança na forma de educar os filhos, concedendo à mãe a 

tarefa de iniciação que antes era papel do pai. Essa nova ordem social gera no homem 

um desconforto ao entregar a criação dos filhos exclusivamente às mães. Nesse sentido, 

as instituições escolares passaram a exercer o papel ideológico para a manutenção da 

masculinidade, particularmente por meio do esporte. 

As analises sobre a importância do papel do esporte nos programas das 

escolas da elite inglesa para meninos, estão repletas de referências à  

virilidade  e  da  opinião  oficial  da  capacidade  do  esporte  transformar  

meninos em homens (WHITSON,1990, p.21).

O  futebol  começa  a  ser  aprimorado  no  interior  dos  colégios  e  universidades 

inglesas e utilizado como meio de educação, enfatizando a socialização e o seu uso para 

promover liderança, auto-disciplina, a formação da masculinidade e do caráter. Nessa 

época,  administradores,  comerciantes e marinheiros ingleses começaram a difundir  o 

esporte pelo mundo (BETTI, 1991, p.46-7). 

Com  o  objetivo  de  buscar  novos  conteúdos  pedagógicos  para  as  escolas 

brasileiras,  alguns  jesuítas  visitam  colégios  europeus  onde  a  prática  do  futebol  era 

incentivada, visto que reunia virilidade e moral para a formação dos jovens, apesar das 

críticas que recebia quanto a agressividade e a violência verificada entre seus praticantes 

(SANTOS NETO, 2002, p.18).  Esse, talvez,  seja o modelo de esporte introduzido no 

Brasil nas últimas décadas do século XIX, constituindo-se como componente da nossa 

cultura. 



A necessidade da manutenção do ideal de masculinidade leva, assim, o homem 

moderno  a  uma  luta  sem  fim  para  viver  de  acordo  com  as  regras  sociais.  A 

masculinidade  passa  a  ser  medida  pelo  sucesso,  independência  financeira, 

agressividade profissional, posição social e poder alcançados, constituindo-se no papel 

ideal para defini-lo como um supermacho (BADINTER, 1993, p.134).  

A identidade masculina, ou a manutenção da masculinidade, também pode ser 

observada no esporte, pela construção de modelos de corpos apropriados para a prática 

da modalidade esportiva escolhida pelos adolescentes. Oriard apud Whitson (1990, p.23) 

argumenta a respeito da importância que o futebol americano exerceu na sua vida para 

torná-lo um homem de verdade. A esse respeito, exemplifica, a necessidade de possuir 

uma forte opinião para incorporar o significado de ser masculino, que está de maneira 

literal, no ato de encarnar força e competência. 

Antes de tudo, essas características são cobradas dos atletas que enfrentam a 

solidão e as dificuldades de adaptação em um mundo novo, desconhecido, diferente e 

inóspito. No caso dos adolescentes, por exemplo, quando deixam sua casa para tentar 

ingressar no futebol, estão trocando a segurança que a família representa pelo mundo 

desconhecido do esporte. Essa decisão exige um amadurecimento repentino.

Já na idade adulta quando então, trocam seu país de origem para jogar em um 

clube no exterior, mais uma vez são desafiados para manter uma postura máscula diante 

das  dificuldades  que  encontrarão  para  se  adaptarem à  uma  nova  cultura,  um novo 

idioma, alimentação, clima e hábitos que, no início,  não são os ideais para continuar 

desempenhando sua competência atlética. 

Outras  situações  que  representam  a  incorporação  desse  ideal  de  superação 

podem ser observadas nas relações familiares. Por exemplo, a esposa do jogador Lúcio 

deu a luz enquanto ele servia a seleção brasileira durante a realização da copa do mundo 

em  2002,  no  entanto  só  foi  conhecer  o  filho  e  prestar  afeto  à  família,  após  o 

encerramento  da  competição  quando  ele  já  tinha  completado  um  mês  de  vida.  Em 

situação mais confortável, mas também demonstrando uma necessidade premente em 

expressar  seus sentimentos,  o  capitão  da  seleção  brasileira,  na  mesma competição, 

declara  diante  das  câmeras  de  tv  para  todo  o  planeta,  seu  amor  à  esposa  que  o 

aguardava do outro  lado do mundo,  simbolizando que,  mesmo distante,  teve força e 

competência para superar-se e ser vencedor, confirmando aquilo que a família esperava 

dele. 

É importante lembrar também que



na  cultura  ocidental  contemporânea,  provavelmente,  a  agressividade 

ritualizada do esporte (especialmente nos jogos de confrontação entre 

equipes),  permite  que  o  mesmo  esteja  ligado  ao  êxito  da 

competitividade, e por sua vez,  com a masculinidade (ibid, p.28).

Essa luta para provar mais aquilo que não é que propriamente aquilo que é, coloca 

o homem em constante conflito com a sociedade. “Ser um homem, é uma batalha sem 

fim de toda a vida” (MAILER apud BADINTER, 1993, p.133),
 

...a  identificação do macho é mais  amplamente diferencial  do que a  

identificação  da  fêmea.  Tradicionalmente,  a  masculinidade  se  define  

mais  “por  evitar  alguma  coisa(...)  do  que  por  desejar  alguma 

coisa”(MORIN e NUNGESSER, 1981, p.266). Ser homem significa não 

ser  feminino;  não  ser  homossexual;  não  ser  dócil;  dependente  ou  

submisso; não ser efeminado na aparência física ou nos gestos; não ter  

relações sexuais nem relações muito intimas com outros homens; não 

ser impotente com as mulheres... (BADINTER, 1993, p.117).

A homofobia é apresentada como uma característica da sociedade heterossexual, 

portanto  considerada  fundamental  para  a  manutenção  da  masculinidade  e  virilidade. 

Esse  comportamento  inibe  a  possibilidade  de  um  relacionamento  de  amizade  e 

afetividade  entre  dois  homens,  justamente  pelo  medo  de  ser  confundido  como 

homossexual e ter a sua masculinidade colocada em xeque. 

Esse  medo  irracional,  intolerante  e  homofóbico  a  tudo  aquilo  que  não  se 

caracteriza  como  masculino,  portanto  impulsionando  a  valorização  exclusiva  da 

heterossexualidade, pode ser entendido que a opção pelo envolvimento tradicional entre 

homens e mulheres é o tipo de relação que a sociedade entende como ideal. No entanto 

no futebol, a presença da mulher em locais da prática da modalidade é absolutamente 

desaconselhada.

Desta  forma  como  proteção  aos  atletas  adolescentes  de  futebol,  os  técnicos 

promovem uma campanha misogênica, interferindo no relacionamento dos adolescentes 

com as mulheres, temendo que essas relações prejudiquem a carreira profissional do 

jogador  e  conseqüentemente,  com o rendimento  da  equipe.  Mas acaba criando com 

essas atitudes, um conflito de papéis.

Geralmente  a  presença  da  mulher  freqüentando  os  locais  de  treinamento,  os 

estádios  ou  a  concentração  dos  atletas,  está  associada  à  imagem  de  mulher  de 



programa, prostitutas, portanto relacionada a tudo que interfere na vida social do homem 

e também ao que pode prejudicar a sua profissão, como festas, bares, bebidas e drogas. 

Como  apenas  a  heterossexualidade  é  aceita  pela  sociedade  como  a  forma 

tradicional  de  orientação  sexual,  consolida-se  a  hegemonia  de  uma  cultura  viril  e 

masculinizada para os homens, fomentando, apesar das críticas feministas, a existência 

e a valorização de uma cultura falocentrica, onde  “...é,  portanto, por seu sexo e pela  

atividade sexual que o homem melhor toma consciência de sua identidade e virilidade  

(BADINTER, 1993, p.141).”

Neste contexto, o atleta de futebol pode ser considerado uma referencia para os 

modelos que encarnam todos os atributos masculinos,  encontrando na competição o 

lugar ideal para a busca incessante da sua virilidade. 

Essa  imagem  de  supermacho  que  está  associado  a  um  homem  duro,  sem 

sentimentos,  frio  nas  relações  amorosas  e  afetivas,  pois,  assumir  essas  sensações 

comprometeria a sua masculinidade, povoa o imaginário da maioria dos homens que não 

quer compromissos duradouros e definitivos.  E essa busca incessante da virilidade e 

masculinidade, promove o futebol como um dos meios possíveis para essa conquista.

A sexualidade adolescente e o meio esportivo

Uma abordagem do tema referente à sexualidade, geralmente, está permeada por 

preconceitos ou tabus, caracterizando uma conotação apelativa para o erotismo. Mesmo 

às portas do século XXI, uma parcela da sociedade ainda sente muita dificuldade para 

tratar  o  assunto.  Historicamente,  falar  a  respeito  de  sexo e  entender  seu significado 

sempre gerou fortes conflitos pessoais, sociais e emocionais. 

O sexo sempre esteve ligado intrinsecamente às relações humanas, aos valores e 

regras,  dependendo do momento histórico  vivenciado.  Começando desde uma forma 

liberada tal qual ocorria entre as antigas civilizações grega e romana, que respeitava a 

decisão  de  escolha  dos  parceiros  e  o  sexo  era  entendido  sem  preconceitos, 

possibilitando  até  mesmo  os  envolvimentos  homossexuais  (FOUCAULT  apud 

BADINTER,  1993,  p.86)  (ARIES  e  BEJIN,1986,  p.39),  ou  então  passando  pelo 

comportamento castrador, carregado de princípios dogmáticos, dos relacionamentos da 

idade  média  (Ibid,1986,  p.135).  Essas  condutas  chegam  a  idade  contemporânea 

marcadas novamente pela luta da liberação sexual, especialmente com as conquistas da 

emancipação feminina. 



Para a psicologia, o desenvolvimento humano está apoiado em diferentes teorias, 

destacando-se entre as principais a teoria psicanalítica, a teoria cognitivista e a teoria da 

aprendizagem  social  (BEE,  1996,  p.28)  (BIAGGIO,  1988,  p.51).  Basicamente,  os 

postulantes  dessas  teorias  tratam  da  sexualidade  conforme  suas  experiências  no 

contexto social em que viviam e no momento histórico em que foram desenvolvidas.

Credita-se  à  Sigmund  Freud  o  desenvolvimento  da  técnica  conhecida  como 

psicanálise  ou  teoria  da  personalidade,  denominada  psicanalítica  (BIAGGIO,  1988, 

p.103), embora existam outros nomes importantes que contribuíram para as pesquisas 

relacionadas  ao  comportamento,  entre  eles  Erik  Erikson  (BEE,  1996,  p.31).  A  idéia 

central da teoria psicanalítica baseia-se na concepção de que o comportamento humano 

é influenciado por impulsos inconscientes em associação aos conscientes, que estão 

presentes desde o nascimento e se desenvolvem durante toda a vida do indivíduo.

Na esfera do inconsciente se processam os fenômenos denominados por Freud de 

resistência  e  repressão,  estruturas  dinâmicas  da  personalidade  que  englobam  três 

instâncias: a primeira é um conjunto de impulsos instintivos inatos denominado Id, uma 

segunda instância de ordem intermediária entre o desejo e a realidade, que funciona 

como catalisador entre a possibilidade real e a abstrata, que se chamou de Ego, e uma 

terceira  instância  chamada  de  Super  Ego  que  age  tentando  equilibrar  as  ações 

impulsivas do Id e do Ego, sendo responsável pela internalização de normas, valores e 

modelos que se constituem em certo e errado, bem como os mecanismos de defesa 

(repressão,  negação,  deslocamento,  projeção,  identificação,  entre  outros)  produzidos 

para o desenvolvimento do indivíduo (RAPPAPORT, 1981, p.11-28).

Basicamente os conceitos formulados por Freud, representam os estados internos 

de  excitação,  instinto,  pulsão,  sublimação  e  desejo,  que  tem  a  sexualidade  como 

propriedade fundamental e condição importante para a organização da personalidade. 

A teoria cognitivista, que tem em Jean Piaget seu principal pesquisador, apresenta 

as alterações filogênicas e ontogênicas que ocorrem com o ser humano, como fonte de 

contribuição para a formação do desenvolvimento cognitivo, mas, no entanto, dispensa 

uma ênfase maior as características inatas de cada indivíduo e sua relação com o meio 

ambiente. 

Para Piaget (PIKUNAS, 1979, p.19) o desenvolvimento humano ocorre por meio 

de esquemas, que funcionam como estruturas cognitivas que propiciam aos indivíduos se 

adaptarem, por meio do raciocínio lógico, ao meio ambiente e se organizarem conforme 

as necessidades de sobrevivência, assimilando assim, novas informações. Esses



esquemas incluem estados afetivos, já que as emoções não podem ser 

separadas  dos  processos  cognitivos.  Existe  uma  fusão  com  um 

predomínio  de  cognição  ou  emoção.  O  funcionamento  cognitivo  em 

qualquer  idade  representa  o  desempenho  do  organismo  total  –  são 

pesadamente  envolvidas  suas  capacidades  físicas,  emocionais  e  

motivacionais (ibid).

 

Portanto,  a  principal  influência  no  desenvolvimento  para  a  teoria  cognitiva  é o 

processamento interno que o indivíduo faz da experiência vivenciada.

Na  teoria  da  aprendizagem  social,  a  principal  característica  que  influencia  o 

desenvolvimento  do  individuo,  encontra-se  no  meio  ambiente.  Um  dos  principais 

defensores  dessa  teoria  é  Albert  Bandura  que  entende  o  desenvolvimento  do 

comportamento  humano  ligado  ao  processo  denominado  imitação e  modelagem, 

acrescentado ainda pelo reforço de estímulos positivos e negativos.

Em Rappaport (1981, p.77) a noção de aprendizagem social  indica o fato de que o 

comportamento  pode  ser  adquirido  e  modificado  independente  da  ação  de 

condicionamentos, estímulos e reforços, conforme o que propõe as teorias tradicionais. A 

aprendizagem ou a aquisição de padrões diferentes de comportamento será obviamente 

facilitada e até estimulados por fatores de reforço e incentivos (estímulos), porém não se 

constituirão como única fonte responsável por essa transformação. Todo o conhecimento 

já adquirido pelo individuo, as informações, as regras, os valores culturais, a observação 

do meio ambiente, influenciarão de maneira mais acentuada na sua formação (ibid, p.80). 

Dessa  forma,  o  comportamento  humano,  nessa  teoria  que  valoriza  a 

“aprendizagem por meio da modelação ou imitação de modelos”, depende em grande 

parte, de processos perceptivos e cognitivos, acreditando também que tanto a modelação 

quanto o reforço do meio ambiente são importantes para determinar a conduta humana 

(BANDURA, 1977).

Em  relação  à  sexualidade,  as  diferentes  teorias  do desenvolvimento  humano 

apontam alguns fatores que contribuem para o seu surgimento. Baseado unicamente nas 

características biológicas, o ser humano se diferencia unicamente como sendo do sexo 

masculino  ou  feminino.  Porém,  o  reforço  social,  os  mecanismos  de  identificação,  o 

período  escolar,  os  grupos,  a  convivência  entre  pares  proporcionam  experiências 

fundamentais para a formação da identidade de gênero. 



A definição da identidade sexual está entre as tarefas de maior importância na 

maturação do indivíduo.  Intimamente relacionada pelas diferenças biológicas entre os 

sexos, a definição da identidade e do papel sexual, ocorre por meio da pressão que o 

indivíduo sofre ao se ligar a um modelo ideal que geralmente expressa afeição, respeito, 

aprovação e aceitação (PIKUNAS, 1979, p.117). 

O processo para a formação dos grupos sociais e o inter-relacionamento pessoal 

depende dos objetivos,  interesses comuns e do grau de dependência existente entre 

seus componentes. Outros fatores que determinam as relações entre os participantes do 

grupo, está na distribuição equilibrada de poder entre os pares ou na presença de um 

líder que detém o poder e determina as regras de convivência  (BOCK, FURTADO e 

TEIXEIRA, 1995, p.207). 

É  justamente  na  fase  pré-adolescente  que  os  meninos  e  meninas  sentem 

necessidade de pertencerem a grupos específicos de sua idade, sexo e situação social, 

desenvolvendo vínculos emocionais e identificando-se com seus pares. Essa relação é 

marcada  por  lealdade,  solidariedade  e  uma  dose  de  cumplicidade  (PIKUNAS,  1979, 

p.257):

A  identificação  de  pares  é  um  dos  principais  antecedentes  do 

adolescente na fase final e no início da vida adulta com pessoas de sua 

própria  idade.  (...)  usualmente as associações intimas com os pares  

limitam-se  aos  membros  do  mesmo  sexo.  Contudo,  a  intimidade 

emocional é precursora de identificações ulteriores... (ibid, p. 266).

A formação biológica se constitui em primeiro plano para determinar os sexos dos 

indivíduos  conforme  sua  bagagem hereditária  constituindo  as  características  sexuais 

primárias  e  secundárias,  em  linhas  gerais  é  a  base  filogenética  que  determina,  ou 

classifica,  o  sexo  das  pessoas.  No  entanto,  quase  todos  os  domínios  da  atividade 

humana sofrem interferências de elementos do meio familiar,  escolar,  religioso, enfim 

uma  rede  de  crenças  e  valores  de  âmbito  cultural  que  vão  se  incorporar  às 

características  biológicas  para  formar  a  cultura  sexual  pelas  leis  ontogenéticas 

(ATKINSON et al, 2002).

Podemos chamar então de identidade a “tendência de uma pessoa para reproduzir 

as ações, atitudes ou respostas emocionais de modelos reais ou simbólicos (BANDURA 

e WALTERS,  apud BIAGGIO,  1988,  p.271)”  assimilando assim os valores  e atitudes 

culturais para a sua convivência em sociedade. 



Tiba (1997, p. 22) chama de educação masculinizante tudo aquilo que reforça e 

estimula os estereótipos masculinos como, por exemplo, que todo homem deve ser, em 

relação à mulher,  mais forte,  corajoso,  inteligente, poderoso,  competitivo,  agressivo e 

menos emotivo. Por outro lado chama de educação feminilizante o processo que constrói 

a mulher em oposição ao homem, ou seja, mais emotiva, amorosa, passiva, sensível e 

conivente com o pátrio poder.

Essa identificação se processa logo por volta dos três anos de idade, associando-

se conforme o sexo, ao pai ou a mãe. Portanto os pais reforçam de forma eficaz os 

papéis sexuais, incentivando os filhos homens para que não expressem publicamente 

seus  sentimentos  e  afetos,  enquanto  que  cobram  das  meninas  que  controlem  sua 

agressividade e demonstrem sua sensibilidade e graça (PIKUNAS, 1979, p.259).

Portanto, tipificação sexual refere-se à aquisição de comportamentos e  

características que uma cultura considera apropriada para seu sexo,  

enquanto que identidade de gênero é a idéia estável de si mesmo como 

masculino  e  feminino.  Nota-se  que  a  identidade  de  gênero  e  a  

tipificação  sexual  não  são  a  mesma coisa.  (ATKINSON et  al,  2002,  

p.115).

A teoria psicanalítica propõe que a identificação de gênero está relacionada com 

o desenvolvimento psicossexual, especificamente na fase fálica, aproximadamente aos 

três anos de idade, quando as crianças têm sentimentos sexuais em relação ao genitor 

do  sexo  oposto  e  sentem  ciúmes  do  genitor  do  mesmo  sexo.  Esse  conflito  criado 

mediante  a  negação  de  um  dos  pais,  Freud  chamou  de  complexo  de  Édipo.  Em 

contrapartida, a teoria da aprendizagem social descreve que a tipificação sexual está 

relacionada as recompensas e aos castigos que as crianças recebem de seus pais por 

seus  comportamentos  adequados  ou  não  em  relação  ao  sexo.  É  por  meio  das 

observações realizadas pelas crianças,  imitando os adultos do mesmo sexo,  que um 

comportamento é aprendido. Para a teoria cognitivista, a identidade de gênero não está 

relacionada com recompensas ou castigos  para  determinar  o  comportamento  sexual, 

esta se desenvolve naturalmente entre os dois e sete anos, conforme os princípios do 

estágio de desenvolvimento cognitivo (ATKINSON et al, 2002, p.115-122).

Essas autoras contribuem, ainda, com uma nova proposta a qual denominaram de 

teoria  de esquema de gênero.  Essa teoria  entende que a cultura exerce um papel 



fundamental na distinção entre masculino e feminino. Assim a cultura é um elemento que 

deveria ser usada como lente para ver todas as outras coisas (ibid). 

A aquisição do papel  masculino e feminino resulta  de um componente cultural 

muito  forte,  representado  pelos  estímulos  incondicionais  quanto  ao  padrão  de 

comportamento para cada sexo.  Esses componentes cultuais reforçam os modelos na 

medida que a criança imita as atitudes do adulto e recebe por isso um reforço positivo 

para cada ação que se associar a uma conduta adequada ao seu sexo. Ou seja, esse 

reforço se apresenta na forma de elogio ou de críticas quanto às atitudes apropriadas 

(BIAGGIO,  1988,  p.284),  portanto,  em  acordo  com  o  que  propõe  a  teoria  da 

aprendizagem social. 

Como  exemplo,  cita  que  as  meninas  que  empurram  carrinhos  de  bonecas, 

imitando as mães, recebem elogios e olhares carinhosos de aprovação, pois indica uma 

ação  que  combina  com o  papel  feminino,  enquanto  que  se  o  menino  demonstrar  o 

mesmo interesse por brinquedos que não se identificam com seu gênero, será punido por 

meio de críticas (ibid, p.285). 

Em  outras  teorias,  no  entanto,  a  identificação  sexual  pode  estar  também 

relacionada  a  determinantes  genéticos  e  biológicos  (ATKINSON  et  al.  2002,  p.399). 

Neste  caso  os  hormônios  masculinos  (androgênio/testosterona)  e  os  hormônios 

femininos  (estrogênio//progesterona)  influenciam  no  desenvolvimento  sexual  do 

individuo. O androgênio tem papel fundamental na definição dos sexos, na medida que 

para definir o sexo masculino haverá a necessidade de uma produção suficiente desse 

hormônio  pelas  glândulas  sexuais  para  que  o  feto  desenvolva  genitais  masculinos, 

enquanto que para o embrião feminino não há necessidade da presença de hormônios 

femininos,  mas apenas a ausência de hormônios masculinos. A presença ou não de 

androgênio nas células cerebrais não só define os sexos, como também, os efeitos desse 

hormônio  masculinizam o  cérebro,  podendo,  portanto,  ser  responsável  por  possíveis 

comportamentos e traços característicos do gênero masculino, que aparecem após o 

nascimento e a maturidade, como por exemplo, níveis mais elevados de agressividade. 

Portanto os hormônios pré-natais e o ambiente são conjuntamente fatores importantes 

para determinar a identidade de gênero (ibid, p.390-2).

Os novos desejos dos adolescentes aparecem com as mudanças que ocorrem 

durante a puberdade, essencialmente provocadas pelas alterações hormonais, quando 

então  os  jovens  têm  como  foco  principal  a  sua  sexualidade.  Para  a  maioria  dos 



adolescentes a atenção nessa fase está em torno das características físicas que cada um 

dos componentes do grupo social apresenta (ATKINSON et al, 2002, p.393).

Com  o  desenvolvimento  da  adolescência,  outras  necessidades  vão  se 

acrescentando à sua formação. Necessidades emocionais e sociais como a aquisição de 

novas experiências para fazer parte de outros grupos; de segurança para desenvolver a 

autoconfiança e autocontrole; de status social para ser reconhecido perante seus pares; 

além de outras necessidades como as experiências sexuais que podem ser traduzidas 

quase que somente pelo interesse e curiosidade pelas relações mais íntimas, culminando 

com o coito (PIKUNAS, 1979, p.291).

Para  exemplificar  essas  necessidades  apresentadas  pelo  autor,  o  ambiente 

esportivo  aparece,  então,  como  fonte  que  pode  concretizar  esses  desejos.  Começa 

primeiramente pela  escolha da prática de uma modalidade que permite  ampliar  seus 

relacionamentos  e  representa  a  inclusão  em  um  novo  grupo.  Depois,  sair  de  casa 

prematuramente demonstra amadurecimento e melhora a autoconfiança. Em seguida, a 

busca  para  ser  o  melhor  da  equipe  significa  ter  status  e  finalmente  as  conquistas 

amorosas  proporcionadas pela  representatividade dos esportes,  expressa  maturidade 

para conduzir da própria vida. 

Essa  relação  com  o  futebol  aparece  na  medida  que,  também  a  vaidade  é 

considerada como um elemento importante para os adolescentes que pertencem a uma 

equipe de competição. Manter um corte de cabelo moderno, seguindo os padrões da 

moda, preferir as melhores marcas de material esportivo para jogar e cuidar da aparência 

antes  de  entrarem em campo não  se  relaciona  apenas  às  questões  estéticas,  mas, 

sobretudo aquilo que o esporte, em particular o futebol, representa para serem aceitos, 

proporcionando a segurança necessária para iniciar aos relacionamentos afetivos. 

Encontrar um padrão excelente de maturação provoca no adolescente inúmeras 

transformações  que  o  levarão  ao  desenvolvimento  da  personalidade.  “Os  traços  da 

personalidade  espelham  os  desenvolvimentos  fisiológico,  sexual,  emocional,  social, 

cognitivo  e  de  valores  do  individuo  (PIKUNAS,  1979,  p.309)”,  Dessa  forma  a 

reorganização da personalidade e a definição dos padrões de ajustamento social, 

refere-se  ao  modo  relativamente  constante  e  peculiar  de  perceber,  

pensar, sentir e agir do individuo. (...) e acaba por incluir habilidades,  

atitudes,  crenças,  emoções,  desejos,  o  modo  de  comportar-se  e,  

inclusive,  os aspectos físicos (BOCK,  FURTADO e TEIXEIRA,  1995,  

p.114).



Para o desempenho dos papéis sexuais e seus relacionamentos, o adolescente 

necessita de uma maturação biológica e psicológica, proporcionada pelo fortalecimento 

da personalidade.  O conhecimento adquirido por meio de uma comunicação verbal ou 

extra  verbal  com  o  meio  familiar,  social,  cultural  ou  religioso,  voluntária  ou 

involuntariamente,  proporciona  um  desenvolvimento  biopsicosociológico  ideal  para  a 

atribuição dos papéis sexuais. 

Esses papéis passam por fases de desenvolvimento que consistem em: a) assumir 

o  papel  (role-taking)  quando  o  adolescente  assume  uma  identidade  sexual,  b) 

desempenhar o papel (role-playing), quando treina o papel sexual por meio de fantasias 

e,  c)  criar  o  papel  (role-creating)  quando  desenvolve  sem  qualquer  dificuldade  um 

relacionamento sexual (TIBA, 1997, p.18-20). 

Os  encontros  íntimos  são  definidos  então,  efetivamente,  pelo  desenvolvimento 

dessas  três  fases,  possibilitando  o  adolescente  iniciar  as  suas  relações  sexuais. 

Deixando a fase da fantasia, onde o orgasmo ocorria mediante a manipulação genital, 

como  a  masturbação,  ou  então  por  meio  de  “jogos  sexuais”  praticados  entres  dois 

adolescentes do mesmo sexo, agora o jovem se encontra em nova fase, possibilitando as 

primeiras relações heterossexuais, que ocorrem geralmente entre os 13 e 15 anos para 

os rapazes (ibid, p.40). 

Essa conduta funciona muito mais como necessidade de pertencer ao mundo dos 

adultos. Mostrar-se para a sociedade e para os amigos para que todos o vejam como 

homem,  provar  a  si  mesmo  que  é  capaz,  conduzindo  as  suas  transformações  com 

segurança e ainda, para não ser chamado pelos amigos de gay.

Ocorre, no entanto, que e as relações e os desejos sexuais estão fortemente sob 

influências  culturais,  onde a sociedade impõe certas  proibições e dita  as normas de 

comportamento  e  as  regras  de  conduta.  Nesse  sentido  criam-se  os  tabus  que  irão 

interferir no comportamento sexual do adolescente.

Atkinson  et  al  (2002,  p.397)  complementa  que  “a  orientação  sexual  de  um 

indivíduo é o grau em que ele sente atração sexual por pessoas do sexo oposto e/ou do 

mesmo sexo ”. Portanto, a identificação da opção pode ser visualizada por meio de uma 

linha  reta,  colocando  em uma das  extremidades  os  comportamentos  exclusivamente 

heterossexuais e na outra os comportamentos exclusivamente homossexuais, no entanto 

entre essas duas extremidades acomodam-se outros comportamentos que se aproximam 

e se identificam com um dos lados da escala. 



O adolescente que não se evolve em relações heterossexuais, talvez por não se 

sentir  preparado ou não ter  atingido ainda a sua maturação sexual,  é pressionado e 

cobrado  pela  sociedade.  Por  outro  lado,  da  mesma  forma,  também  não  recebe 

aprovação  o  adolescente  que  mantém  uma  relação  sexual  ativa,  de  maneira 

indiscriminada.  Nesse  mesmo sentido,  os  adolescentes  que  assumem características 

homossexuais, são igualmente discriminados pelos grupos sociais. 

As  discussões,  pesquisas  ou  estudos  da  homossexualidade  sempre  foram de 

maior interesse, visto tratar-se de um comportamento desafinado dos valores e normas 

que a sociedade atribui como ideal, em situação contrária das argumentações que se 

apresentam sobre a heterossexualidade. 

As causas da orientação sexual sempre foram controversas e se fundamentam em 

várias teorias, sempre apoiadas em fatores sociais, culturais e biológicos (ATKINSON et 

al,  2002,  p.398-400).  A  definição  do  papel  sexual  decorre  em  parte  da  filogênese, 

relacionada às características biológicas,  genéticas e hormonais,  e de outra  parte  da 

ontogênese, que envolve o desenvolvimento psicossocial, determinado pela sua cultura, 

família, religião que atuam sobre o comportamento do indivíduo (TIBA, 1997, p.60).

Uma  das  causas  apresentadas  que  poderia  levar  o  indivíduo  a  assumir  uma 

identidade homossexual quando adulto é o que se chama de inconformidade de gênero, 

ou  seja,  esses  adultos  apresentavam quando  crianças,  tanto  as  meninas  quanto  os 

meninos, um comportamento que não se identificava com as atividades infantis próprias 

da sua idade e do seu sexo. Não gostavam, por exemplo, de brinquedos, brincadeiras, 

jogos, companhia, entre outros próprios do seu gênero (ATKINSON et al, 2002, p.399). 

O adolescente com tendência homossexual não se expõe abertamente perante o 

grupo,  procurando  desta  forma  se  defender  das  possíveis  dificuldades  nas  relações 

interpessoais e as conseqüentes agressões à que são submetidos, essencialmente no 

caso dos homossexuais masculinos (TIBA, 1997, p.65). 

No  plano  esportivo,  essa  preocupação  em  manter  as  aparências,  omitindo  a 

preferência homossexual, configura o medo do atleta de perder o status de mito e herói, 

conquistado a duras penas por meio de uma imagem simbolizada pela masculinidade, 

virilidade e heterossexualidade que o esporte representa.(MANDARD, 2003, 3 p.) 

Outro  tipo  de  relação entre  adolescente  do  mesmo sexo  é  chamado por  Tiba 

(1997, p.75) de homossexualidade circunstancial. Esses relacionamentos ocorrem entre 

componentes  de  grupos  do  mesmo sexo,  em locais  de  concentração  de  jovens  por 

longos  períodos  de  convivência  como  os  colégios  internos,  prisões,  grupamentos 



militares e equipes esportivas. Esse tipo de relacionamento visa em primeira instância a 

satisfação  do  impulso  sexual  do  que  propriamente  estabelecer  uma  relação  afetiva. 

Superada  essa  etapa,  os  integrantes  desses  grupos  voltam  a  ter  comportamentos 

heterossexuais, superando a experiência homossexual (ibid, p.76).

Apesar de todas as informações a respeito de sexo ser facilmente obtidas pelo 

acesso à vários meios como programas de tv, revistas especializadas e pornográficas, 

educação sexual nas escolas e outras fontes de informação, as relações sexuais dos 

adolescentes ainda são esporádicas e permeadas de medos e culpas.

Indo  desde  os  programas  escolares  de  educação  sexual  até  a 

pornografia  bruta,  a  atmosfera  erótica  recebe  uma  condição  de 

existência para os adolescentes contemporâneos que se encaminham 

para a idade adulta, em uma época em que o homem ocidental está  

lutando para purgar-se de sua culpa há tanto tempo mantida a respeito  

de sua própria sexualidade (MADDOCK apud PIKUNAS, 1979, p. 316).

 

a  sexualidade  está  intimamente  ligada  à  identidade  pessoal.  Para 

romper os laços de dependência, o jovem tem de dominar seus próprios 

impulsos  sexuais  em grau  bastante  alto;  precisa  tornar-se  capaz  de  

recusar sexo  bem como aceita-lo de conformidade com seus próprios 

padrões (ibid,  p.317).

Apesar da evolução que o esporte alcançou nos últimos anos, a educação sexual, 

ou propriamente, a sexualidade do adolescente que participa de uma equipe esportiva 

não é tratada com a relevância que o assunto merece.

Talvez  pela  própria  organização  de  um grupo  exclusivo,  privativo,  o  ambiente 

esportivo dificulta a interação com as informações apropriadas a respeito do assunto.

Nesse caso, essas informações que os adolescentes tem acesso são transmitidas 

dos  mais  velhos  para  os  mais  novos,  sem  a  interferência  dos  adultos,  talvez  por 

constrangimento ou falta de conhecimento.

As  novas  experiências  e  as  descobertas  acontecem  num  ambiente  de 

desinformação e  contradição.  Dessa forma as  conversas  não evoluem além de uma 

conotação  erotizada  ou  pornográfica  a  respeito  do  tema,  possibilitando  satirizar  as 

condutas de alguns colegas. 
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O PAPEL DA MÍDIA NO ESPORTE

Fernando César Gouvêa

Após  o  término  de  uma  Copa  do  Mundo  de  Futebol  ou  de  uma  Olimpíada, 

podemos dizer que a mídia é uma, senão a única que tem um poder de comandar e 

influenciar com muita ênfase o mundo esportivo,  que não fica só restrito aos atletas, 

dirigentes, e outros envolvidos diretamente na competição esportiva,  mas também os 

espectadores,  que na realidade são o  “objeto  de  consumo”  de  uma simbiose mídia-

esporte-espetáculo.

Assim,  dentro  desta  “simbiose”  a  mídia  passa  a  exercer  um  papel  muito 

importante,  porque ela  mediará os sucessos e fracassos desses atletas,  expondo os 

fatos ao conhecimento público, que vão além de seu desempenho no campo esportivo e 

entram também em particularidades deste atleta, fazendo com que esse público sonhe 

ou se imagine no lugar de seu ídolo ou mesmo do atleta comum.

Para César et al. (2009), além dos muitos fatores que podem influenciar a prática, 

a mídia acaba por transformar e readaptar os níveis de desempenho deste esportista, ou 

mesmo do espectador, pode alterar sua maneira de viver e a estimular ou desestimular a 

procura por uma ou outra modalidade esportiva.  Porém é importante questionar se é 

necessário e, em até que nível deve ser estabelecido essa relação entre mídia e esporte, 

e se o espectador, como o consumidor consegue analisar, comparar e criticar os dois 

lados, principalmente no contexto dos meios de comunicação de massa.

Atualmente qualquer tipo de atividade física ou esportiva sofre alguma influência 

tais como a escola, a família, os torcedores, a situação sócio-econômica e principalmente 

dos meios de comunicação, já que a mídia tem um poder de atuação e entrada livre e 

constante que esses meios de comunicação mantêm na sociedade.

Betti (1998), cita que existe uma “relação simbiótica” entre o esporte e a mídia, ou 

seja, eles se apoiam mutuamente. É muito claro o efeito avassalador da mídia quando 

assistimos  a  uma  transmissão  esportiva,  como  cita  Betti  (1998)  “...  o  componente 

comercial  do esporte  – a ambição de lucrar  através de sua promoção e operação – 

atingiu  seu  apogeu  apenas  na  Segunda  metade  do  século  XX”.  Com isso  todos  os 

envolvidos direta ou indiretamente, que participam na organização no mundo esportivo, 

vivenciam cada vez mais a comercialização daquilo que geram (Machado, 2002).



Ainda segundo Machado (2002), o esportista profissional é alvo direto da mídia, 

ele que pode ser idolatrado em um determinado momento, ou jogo, ou ainda em um 

campeonato, e logo após ser colocado em segundo plano, ser apagado da memória do 

espectador, já que essa mídia tem um poder tão grande que acaba por impor os seus 

interesses  acima  de  tudo,  tudo  em  virtude  das  situações  financeiras  e  dos 

patrocinadores.

A COMUNICAÇÃO DE MASSA E SUA INFLUÊNCIA NO ESPORTE

Quando  hoje  pensamos  na  incrível  capacidade  de  se  comunicar  através  de 

mensagens  enviadas  instantaneamente  sem  barreiras  de  distância,  e  de  como  a 

televisão  chega  a  qualquer  parte  do  planeta  no  mesmo  momento  em  que  estão 

acontecendo  os  eventos,  parece  intrigante,  na  perspectiva  da  vida  humana  que  em 

épocas  anteriores  e  não  muito  distante  não  se  imaginava  que  teríamos  toda  essa 

tecnologia e que isso representaria uma mudança no comportamento da comunicação 

humana de uma grandeza extraordinária.

Da  Era  dos  Símbolos  e  Sinais,  passando  pela  Era  da  Fala  e  da  Linguagem, 

entrando na Era da Escrita, e na Era da Impressão, chegamos finalmente, na Era da 

Comunicação de Massa, o ritmo da comunicação humana se transformou e tornou-se 

cada vez mais intenso. Este breve resumo das principais transições na capacidade das 

pessoas para se comunicarem revela dois fatos principais. Primeiro, que as revoluções 

da comunicação ocorreram através de toda a existência humana, sendo que cada uma 

delas proporcionou um meio pela qual, mudanças significativas poderiam ser trazidas 

para o pensamento humano, a sociedade e o acúmulo de cultura. Segundo o aumento 

dos veículos de massa ocorreu bem recentemente,  nas populações contemporâneas, 

implicando em um aumento espetacular  do ritmo do comportamento comunicativo da 

maioria das pessoas da sociedade (MACHADO, GOUVÊA e CALABRESI, 1999).

Segundo  o  mesmo  autor,  a  sociedade  em  que  vivemos  está  em  constante 

mutação, tornando difícil determinar quais mudanças são importantes. A televisão é um 

recurso tecnológico que pode exercer um impacto imediato e direto, já que as crianças de 

hoje passam mais tempo em frente ao televisor ou de um computador do que na escola 

ou praticando alguma atividade física.



A  produção,  distribuição  e  consumo  da  mídia  de  massa  é  profundamente 

influenciada  por  questões  como  saber  se  a  sociedade  é  uma  democracia  de  livre 

iniciativa, uma ditadura declaradamente totalitária, ou algo no meio destes extremos.

Dentro dos paradigmas disponíveis para o cientista comunicador temos conjuntos 

de pressupostos extraídos principalmente da Psicologia, Psicologia Social e Sociologia, 

sendo que muitos referentes à natureza da sociedade e à natureza humana.

Dentro  destes  paradigmas  os  meios  de  comunicação  podem  preencher  seus 

espaços  com  assuntos  dos  mais  variados  da  moda  as  festas,  da  tragédia  as 

obscenidades e especulações, além de religião e política, sem sequer levar em conta o 

espectador, já que existe público para todo tipo de programa.

Neste mesmo pensamento, Machado (2006) cita que o esportista é evidenciado 

quando faz algum tipo de doação a alguma entidade ou mesmo visita seus fãs e aparece 

abraçando-os, numa visita a um hospital ou instituição de caridade, porém num repente 

inexplicável  esta  mesma  mídia  enfoca  e  divulga  o  envolvimento  com  prostituição  e 

drogas e o que é mais agravante da muita importância aos fatos negativos fazendo com 

que o público espectador ouça, veja e tire suas conclusões através das opiniões dos 

diversos “especialistas esportivos” que muitas vezes não tem nem sequer a formação 

para atuar dentro dos meios de comunicação.

Temos  que  honestidade,  sinceridade  e  clareza  são  qualidades  que  deveriam 

intermediar  qualquer  tipo  de  relação  entre  pessoas.  Assim  sendo,  estas  qualidades 

deveriam ser essenciais para um bom relacionamento e uma boa comunicação entre os 

seres humanos. Alguns fatores como proximidade e semelhança entre esses indivíduos 

podem ser  indicadores de uma atração interpessoal  relativamente  satisfatória,  porém 

existem  outros  fatores  que  também  podem  interferir  e  merecem  estudos  mais 

aprofundados (KOCIAN e MACHADO, 2008).

Portanto, os indivíduos que pertencem a uma mesma sociedade, que dividem os 

mesmos problemas, valores, regras e culturas semelhantes podem ter facilidade de se 

interagirem e se relacionarem.

Através desta interação, há um fator essencial para qualquer tipo de relação, é a 

comunicação  entre  os  indivíduos,  ou  seja,  qualquer  tipo  de  comunicação.  Assim  a 

comunicação social é a que está intimamente ligada e faz essa comunicação dentro de 

uma sociedade. 

Essa comunicação acontece principalmente através dos meios de comunicação 

embutidos na comunicação social.  Dentro deste contexto  dos meios de comunicação 



temos o rádio, televisão, jornal, periódicos e revistas, cinema, fotografia, teatro, música, 

livros, etc., que fazem parte da nossa sociedade. Destes meios citados anteriormente, 

alguns podem ser  considerados meios  de comunicação de massa,  por  atingirem um 

número elevado de pessoas, entre eles o rádio, a televisão e os jornais. Essa imensidão 

da comunicação, bem como tudo que está envolvido (pessoas e produtos) faz parte do 

que é conhecido como mídia.

Segundo Machado e Dobranszky (2000), a comunicação está presente na vida 

social  do homem em praticamente todos os momentos, na escola, em casa e com a 

família, nos eventos sociais, culturais e esportivos, no trabalho, na política e em todos os 

locais ou todas as situações onde o indivíduo se encontra.

Mais  especificamente  na  escola  as  relações  interacionais  entre  alunos, 

professores,  diretores,  e  outros,  devem ser  analisadas  e  trabalhadas  para  que  esta 

comunicação não sofra influência negativa desta mídia.

Machado et al. (2008) diz que a comunicação não é algo que pode ser separado 

da  sociedade,  não  se  consegue  conceituar,  definir  e  quantificar  sem  levar  em 

consideração a vida social do homem. Não pode existir comunicação sem sociedade, e 

nem sociedade sem comunicação. Ela se confunde com a própria vida, nos direciona 

para a socialização e ao contrário do pensamento de muitos, a comunicação não se faz e 

ela extrapola os meios de comunicação de massa. Isso se justifica, pois, em algumas 

situações não é levado em conta que elas representam apenas uma parte de nossa 

comunicação social, e não o todo.

Para Machado (2006), os indivíduos que recebem uma mensagem quer seja ela 

falada, escrita ou televisiva fazem parte de uma massa uniforme, e apesar de serem 

possuidores  de  sua  capacidade  de  discernimento,  acabam  envolvidas  psicológica  e 

socialmente  através  dos  fenômenos  percebidos.  Ele  diz  ainda  que a  atividade  física 

atualmente  reflete  um  comportamento  modificado  em  relação  a  outras  épocas, 

justificando esta mudança através de comportamentos na sociedade moderna, tais como: 

a crescente procura por parques de lazer, academias, clubes, etc.

Estas  colocações  vêm  afirmar  que  o  esporte  juntamente  com  os  veículos  de 

comunicação de massa podem criar valores que serão incorporados à sociedade sem 

que esta se preocupe em questionar tais valores. Além disso, o esporte ou a atividade 

física,  através de seus produtos que oferecem a sociedade, utilizam esses meios de 

comunicação e a própria mídia para se promover e se difundir em um jogo de interesses 



econômicos,  políticos  e  sociais  que  acabam movimentando  valores  financeiros  muito 

altos e grandes personalidades de diversas modalidades esportivas.

Gil (2000), em seu trabalho sobre monopólio televisivo e gerenciamento, coloca o 

futebol  como  sendo  uma  mercadoria,  no  caso  específico  da  Argentina,  onde  essa 

mercadoria é apresentada como uma unidade econômica, cuja principal função é a de 

gerar  lucro  como  produto  mercantilizado.  Ele  tenta  desenvolver  em  seu  trabalho  a 

problemática  geral  dos  meios  de  comunicação,  dentro  do  contexto  mundial  da 

concentração  econômica  e  a  convergência  tecnológica  e  seu  envolvimento  com  as 

políticas públicas.

O autor descreve o poder da influência da televisão sobre o esporte e como são 

realizados os contratos de direitos de transmissão e de propaganda.

Quiroga (2000) cita que televisão e esporte hoje, parecem terem sido feitos um 

para o outro, a presença do esporte na televisão teve um crescimento muito grande nos 

últimos anos. Ele coloca que na Argentina a programação futebolística utiliza em torno de 

100 horas por semana entre os canais abertos e a cabo. Essa cobertura televisiva cobre 

outros eventos além do futebol, tais como boxe, automobilismo, voleibol entre outros.

Todo esse processo acaba por envolver além de cifras altíssimas na elaboração 

dos  contratos  de  imagem  e,  sobretudo,  na  guerra  das  marcas  principalmente  se 

lembrarmos da Copa do Mundo de futebol realizada na Ásia, onde o que mais se viu foi a 

“briga” entre a Nike e a Adidas, e isso é uma constante em todos os eventos esportivos.

O esporte e a televisão compartilham de uma “relação simbiótica”, o que significa 

que eles apoiam-se mutuamente e dependem um do outro (Betti, 1998).

Essa relação é interessante para ambas as partes, onde ambos lucram, insistir 

para que ela mantenha-se atada, é inerente tanto ao esporte quanto para a mídia. Isso 

serve  apenas como patamar  para  demonstrar  o  quanto  esporte  e  mídia  tornaram-se 

dependentes para quantificar seus lucros.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS ENVOLVIDOS NO UNIVERSO ESPORTIVO

Os  componentes  do  universo  esportivo,  na  atualidade,  não  estão  resumidos 

apenas aos tradicionalmente aceitos:  atletas e dirigentes. Hoje mais do que nunca, a 

interferência externa se faz presente desde o início do trabalho de iniciação até a saída 

do pódium.



Machado, Gouvêa e Calabresi (1999), dizem que os torcedores são um elemento 

importante do espetáculo esportivo,  porém a violência gerada por eles pode ser uma 

variável específica para o aumento da agressividade dentro e fora do campo de jogo, 

podendo gerar uma ansiedade por antecipação aos momentos esportivos.

Segundo  o  mesmo  autor,  em  uma  pesquisa  realizada  pela  Academia  Norte 

Americana de Pediatria,  existem muitos pais e educadores que estão apreensivos,  e 

estão buscando meios de colocar limites às programações televisivas e tentar evitar as 

influências antipedagógicas na formação educacional de crianças e adolescentes, já que 

estes tem visto muita TV, tornando difícil convence-las de que aquilo é ruim.

Nesta linha de pensamento a criança,  principalmente, é a mais vulnerável  aos 

apelos da mídia eletrônica, por isso, a propaganda tenta atingi-la com maior intensidade.

Os  jornalistas  podem  ser  capazes  de  influenciar  as  ações  dos  atletas  e 

espectadores mediante o uso da linguagem (Betti, 1998).

Roffé (2003), afirmam que o jornal tem o poder de influenciar de maneira decisiva 

a  formação  da  opinião  pública,  por  isso  eles  uma  pesquisa,  pois  acreditavam  ser 

fundamental um estudo da linguagem utilizada pelos meios de comunicação expressa, 

especificamente o jornal,  relacionando um fenômeno social  que é o futebol,  em uma 

disputa de Copa do Mundo.

Para tanto os autores tentaram verificar a linguagem utilizada para caracterizar a 

atuação específica da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1994, e a 

linguagem empregada para descrever as seleções adversárias.

Roffé  (2003)  coloca  que  cada  profissional,  ao  escrever  seu  texto,  está 

considerando seu conhecimento individual de valores, crenças, habilidades e atitudes, 

fazendo  com  que  esses  profissionais  percebam  uma  mesma  realidade  objetiva  de 

maneira diferente, gerando textos distintos sobre o mesmo assunto ou fato.

Podemos afirmar que a sociedade pode ser influenciada em suas crenças e ações 

por  causa  da  exposição  constante  ao  conteúdo  da  comunicação  de  massa.  Essa 

exposição  pode  limitar  a  sua  capacidade  de  interpretar  e  entender  o  mundo  social 

conforme a realidade que o cerca, já que as informações apresentadas são, na maioria 

das vezes, selecionadas.

Alabarces (1998) cita que a relação entre o futebol e a televisão, na Argentina, 

pode se ler, de maneira intensa, a lógica do jogo, procedente da marca lúdica que pelo 

menos no princípio impregna todo o esporte, e a lógica da maximização da ganância, 



própria da mercantilização e da industrialização, irredutível  a todo argumento que não 

contemple custos e benefícios.

O futebol é importante em várias culturas, entre outras razões, porque pode ser o 

reduto do imprevisível. O lugar onde o favorito dos meios, pode fracassar ante o eterno 

derrotado.  Além disso,  porque provem infinitos relatos:  partida após partida,  desde o 

começo até o final a incerteza se mantêm, o bom pode vencer, porém também pode ser 

vencido pelas forças do mal.

Através  disso  a  mídia  pode  influenciar  positiva  ou  negativamente  todos  os 

envolvidos no espetáculo esportivo, já que as notícias veiculadas por esses meios de 

comunicação podem alterar aspectos como a ansiedade, a agressividade, a violência, a 

motivação,  etc.  Esses  aspectos  psicológicos  também podem ser  influenciados  pelos 

fatores externos (torcida, familiares, colegas e adversários), fazendo com que todos os 

envolvidos  se  alterem  principalmente  quando  as  empresas  fazem  valer  os  seus 

interesses.

Lavoura, Castelano e Machado (2003) colocam que o esporte é um dos maiores 

espetáculos do planeta, sendo alvo de muitas discussões no que diz respeito aos seus 

valores  intrínsecos.  Pois  possui  antagonismos  entre  seus  objetivos:  prazer/lazer  X 

desempenho (alto rendimento);  integração/interação X competitividade (podendo gerar 

violência), entre outros. O esporte, como prática esportiva que visa a qualidade de vida é 

nos dias de hoje, o conceito mais aceito e/ou defendido pela sociedade que busca o seu 

bem estar social.

Quando se fala, na atualidade sobre melhor qualidade de vida da sociedade deve 

passar, necessariamente, pelo esporte e um contato mais próximo da natureza (meio 

ambiente).

Segundo  Lavoura,  Castelano  e  Machado  (2003),  as  novas  atividades 

desenvolvidas na natureza teriam surgido entre as décadas de 60 e 70 em países de alto 

nível cultural, econômico e intelectual, onde o clima e a geografia são propícios a estas 

práticas  esportivas  e  que  tem  recebido  várias  denominações,  tais  como:  “esportes 

selvagens”, “esportes californianos”, “novos esportes”, e/ou “esportes tecnológicos”.

Betrán e Betrán (1995) definiram a expressão “Atividades Físicas de Aventura na 

Natureza” da seguinte forma:

“...  são  práticas  individualizadas  que  se 

fundamentam  geralmente  em  comportamentos 

motores, como deslizar sobre superfícies naturais 



onde  o  equilíbrio  para  evitar  quedas  e  a 

velocidade  de  deslizamento,  aproveitando  as 

energias  livres  da  natureza  (energia  eólica,  

energia  das  ondas  das  marés  ou  força  de 

gravidade), constituem os diversos níveis de risco 

controlados nos quais se sustenta a aventura”.

Lavoura, Castelano e Machado (2003), colocam ainda que deve ser considerado 

como parte  da formação das Atividades Físicas  de  Aventura na Natureza,  o  fato  do 

prazer,  a  emoção,  a  natureza,  a  diversão e o desafio  estarem ao alcance de todos. 

Normalmente,  essas  atividades  são  atividades  praticadas  individualmente,  que,  no 

entanto são compartilhadas em grupo. Não existe distinção de sexo, idade ou nível social 

para a sua prática. 

De  acordo  com  Betrán  e  Betrán  (1995),  os  esportes  na  natureza  estão 

classificados em três categorias: terra, ar e água, cada qual referente às suas práticas.

A evolução tecnológica dos novos equipamentos possibilitou ao homem deslizar 

pelo ar, pela água e também pela superfície terrestre. Também permitiu a ele realizar 

alguns de seus sonhos.

Para Costa (2000), as atividades físicas e o esporte enquanto fenômenos sociais 

podem possibilitar ao homem ir a busca de algo novo, fora dos padrões determinados 

pela sociedade. Podem ajudar no resgate do equilíbrio interior ao mesmo tempo em que 

a  busca  de  aventura  na  natureza,  testa  seus  limites  a  cada  minuto  e  o  liberta  das 

convenções da sociedade,  as quais  ele  é submetido todo dia.  O homem procura na 

aventura ser ele mesmo, Ter o domínio de suas ações e emoções.

Assim,  os  esportes  que  são  praticados  na  natureza  podem  possibilitar  aos 

envolvidos entrarem em contato com outras informações, outros valores que n acorreria 

do dia a dia passam sem serem percebidos, como exemplo temos as correntes térmicas 

e marítimas.

É claro que a mídia tem uma influência muito grande também nesse aspecto, já 

que cada vez mais os programas esportivos têm apresentado e falado sobre os esportes 

praticados na natureza, bem como, mais recentemente, dos esportes radicais, mas que 

não  deixam  de  ter  um  interesse  cada  vez  maior,  de  todas  as  partes  envolvidas 

praticantes, mídia e empresas envolvidas em divulgar seus projetos e das empresas que 

fabricam e comercializam materiais esportivos para essas práticas.



Mais  recentemente  pudemos  verificar  a  influência  dos  meios  de  comunicação 

sobre o público, na última Copa do Mundo realizada na Alemanha, em 2006, vimos o 

quanto é forte o poder das empresas patrocinadoras, da mídia que dá enfoque aquilo que 

lhe  interessa,  e  dos  meios  políticos  que  se  utilizam  das  vitórias  e  conquistas  dos 

jogadores para se promoverem e principalmente disfarçar os problemas reais que o país 

vive.

Pessoas  vivem  momentos  de  ansiedade  e  descontrole  em  virtude  do  que  é 

divulgado pela mídia e vão ao êxtase quando das vitórias e conquista do campeonato, 

parece que o poder disso tudo consegue fazer com que os indivíduos acreditem que tudo 

pode ser conquistado, que todas as barreiras serão transpostas, mas o que não condiz 

com a realidade.

São nesses momentos que, aparecem situações como a exaltação a própria etnia, 

a exaltação ao patriotismo nacional, a própria equipe nacional, que saiu do nosso país, 

antes  da  competição,  sendo  duramente  criticada,  também são  colocados  os  valores 

negativos dos adversários, principalmente dos concorrentes diretos e famosos rivais, são 

discutidos e comentados os valores negativos da seleção nacional, mesmo com a vitória 

conquistada e por último a violência intrínseca que existe no espetáculo esportivo entre 

jogadores,  os  meios  de  comunicação  e  jogadores  e  os  meios  de  comunicação  e  o 

treinador, através de críticas a atuação desses fazendo com que isso possa se tornar 

prejudicial, ainda mais, para os envolvidos ou criticados.

Assim para Machado & Dobranszky (2000), tudo aquilo que é citado e exaltado pela 

mídia,  pode tornar-se uma cruel  e inalcançável  verdade.  O poder da mídia em gerar 

comportamentos  e  padronizar  as  atitudes,  não  só  em  nível  visual,  mas  também 

psicologicamente é sintomático, ou seja, dependendo da informação que o espectador 

recebe e do tratamento dado a ela, será previsível o efeito conseguido. Será ainda maior 

e mais visível quando o receptor desta informação for uma pessoa conhecida, que exerce 

um papel social importante em seu meio (em nosso caso o atleta consagrado), podendo 

ser observado um maior grau de interferência devido a influencia do espectador diante de 

seus companheiros.

Dessa  maneira  acredito  que  a  mídia  tem  um  papel  importante  no  processo 

esportivo bem como de influenciador em todas as pessoas envolvidas, do treinador e 

comissão técnica ao atleta, e principalmente na formação de opinião dos espectadores e 

por conta disso esses profissionais devem ter o cuidado de trabalharem com informações 



concretas e não se deixarem levar pelas paixões ou tendências pessoais que podem 

acarretar conseqüências desastrosas aos envolvidos.
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TERAPIA EM ATLETAS

José Maria Montiel

A Psicologia do esporte não difere de outras áreas da psicologia geral tentando medir a 

dimensão do estímulo alvo ou queixa trazida por meio do psicodiagnóstico inferencial 

criando meios interventivos de orientação, aconselhamento ou psicoterapia de acordo 

com tal  dimensão.  O encaminhamento  do  atleta  a  psicoterapia  deve ocorrer  quando 

esgotada outras possibilidades, optando por ambiente diferenciado ao esportivo dado as 

necessidades de um psicólogo clínico. Como exemplo será mencionado dois aspectos 

clínicos que comumente influenciam e prejudicam o desempenho atletas.

A ansiedade no ser humano tem como função a advertência sobre a possibilidade de 

ocorrência  de  perigos  iminentes,  capacitando  a  pessoa  a  criar  estratégias  de 

enfrentamento  diante  de  uma  ameaça,  sendo  considerada  um  estado  emocional 

agregado a componentes psicológicos e fisiológicos que fazem parte dos sentimentos 

normais de uma pessoa. As manifestações patológicas da ansiedade estão relacionadas 

quando esta manifestação torna-se desproporcional à situação que a desencadeia ou 

quando não existe um objeto específico ao qual se direcione (Marks, 1987).

Segundo Sharma, Andriukaitis e Davis (1995), a ansiedade é caracterizada por 

sensações subjetivas  de antecipação,  medo ou apreensão associadas com graus de 

grande excitação e reatividade autônoma, levando a mudanças no comportamento, no 

aprendizado e na adaptação do indivíduo. A ansiedade pode ser descrita como tendo 

dois componentes, o  fator psicológico – influenciado pela personalidade do indivíduo e 

seus mecanismos de enfrentamento, e o  fator somático – as manifestações descritas 

pelo  próprio  paciente.  Comumente  tendem  a  ocasionarem  acentuado  sofrimento  e 

incapacitação  em  inúmeras  atividades  cotidianas  (Lépine,  2001),  por  exemplo, 

habilidades de percepção, de aprendizado, memória, apetite, funcionamento sexual, e 

alterações do sono (Kennerley, 1995).

A  etiologia  dos  transtornos  de  ansiedade  são  multidimensionais  (Fishel,  1998) 

podendo  incluir  vulnerabilidade  genética,  desregularizações  neurofisiologicas,  eventos 

estressantes  no  decorrer  da  vida  desses  indivíduos,  bem  como  antecedentes 

desenvolvimentais. Este transtorno é classificados de acordo com suas manifestações 

(e.g. ataques de pânico) (Associação Psiquiátrica Americana, 2002) na qual a existência 

de ocorrências de acentuados sintomas de ansiedade ocorrem durante um período de 



tempo de inicio súbito de intensa apreensão, temor e terror, associados a sentimentos de 

catástrofes iminentes, e sintomas físicos como falta de ar, sensação de sufocamento, dor 

ou desconforto na região toráxica, taquicardia ou palpitações e medo de perder o controle 

e enlouquecer e preocupações persistentes. A sensibilidade para aspectos de ansiedade 

é uma variável freqüente em pacientes com transtorno de pânico (i. e. a sensibilidade 

elevada para a ansiedade torna-se um fator de risco para ataques de pânico (McNally, 

2002).

Os aspectos de vulnerabilidade psicológica para este transtorno é caracterizado 

por um conjunto de crenças disfuncionais em relação a sensações de perigo decorrentes 

de sensações físicas, desenvolvidas em decorrência de experiências as quais o indivíduo 

vivência (e.g. relatos de outras pessoas, agregadas a seu meio ambiente, como pais, 

amigos e conhecidos) (Craske & Barlow, 1999).

Em relação a comorbidades existente (Bear, Connors & Paradiso, 2002) apontam 

que  aproximadamente  metade  desses  indivíduos  com  sintomas  de  ansiedade 

apresentam depressão maior e cerca de 25% tornam-se usuários de bebidas alcoólicas 

ou tem problemas com uso e abuso de substancias psicoativas,  ocasionando nestes 

pacientes um pior prognóstico (Potokar  & Nutt,  2000;  Walker,  Norton & Ross,  1991). 

Segundo Valentiner, Mounts e Deacon (2004) comumente a relação dos distúrbios de 

ansiedade e depressão com uso de substância tendem a ocorrer virtude da idéia de 

automedicação como forma de amenizar os sintomas ocasionados por estes distúrbios. 

São freqüentes outras características clinicas associadas a este transtorno, (e.g. outros 

transtornos de ansiedade incluindo fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático (Mennin & 

Heimberg, 2000; Pollack & Marzol, 2000). A incidência de comorbidades relacionadas 

aos  transtornos  de  humor  é  de  30%  (Gorman  &  Coplan,  1996;  Montgomery,  1993; 

Rosenberg, 1993) e a incidência de depressão é de 16,9%, sendo que de 55% a 70% 

apresentarão quadros de depressão maior ao longo da vida (Kessler et al., 1998; Norton 

et  al.,  1996).  Estima-se  que  20%  dos  indivíduos  com  transtorno  de  pânico  tenham 

vulnerabilidade para tentativas de suicídio (Hirschfeld, 1996).

As  características  em  relação  aos  aspectos  depressivos  estão  relacionadas  a 

distorções  freqüentes  de  interpretações  de  acontecimentos,  estando  sempre 

relacionados a visões negativas de si mesmo, do ambiente e do futuro, representando 

desvios de processos lógicos de pensamento  (e.g.  ausência de considerações sobre 

ausência  ou  evidencias  que  justifiquem  comportamentos  e  situações  diversas, 



pensamento extremistas, generalizações freqüentes, sabotagem das habilidades em lidar 

com diversas situações, catastrofizar ocorrências cotidianas (Young, Beck. & Weinberger, 

1999).  Os  aspectos  depressivos  relacionam-se  a  esquemas  cognitivos  estruturais 

gerados  no  decorrer  do  desenvolvimento  do  individuo,  são  ativados  principalmente 

durante  interpretações sistemáticas  e  na  evocação de experiências  de  curto  e  longo 

prazo  (i.  e.  pacientes  depressivos  evocam  facilmente  experiências  negativas  que 

expliquem acontecimentos corriqueiros), estas cognições tornam-se processo central nas 

alterações de humor.

No  que  se  refere  ao  tratamento  psicoterápico  para  os  transtornos  tanto  de 

ansiedade como os transtorno de humor (depressão) segundo a Organização Mundial de 

Saúde (1998) apresentam melhores resultados diante dos procedimentos da Psicoterapia 

Cognitivo especialmente quando respaldada por técnicas comportamentais, uma vez que 

esse procedimento visa reformular as considerações sobre ausência ou evidencias de 

pensamentos que justifiquem comportamentos e situações ‘mal  adaptativas’,  ou seja, 

pensamento extremistas, generalizações freqüentes, sabotagem das habilidades em lidar 

com diversas situações, catastrofizar ocorrências cotidianas. Segundo (Beck & Alford, 

2000) os pressupostos da Teoria Cognitiva baseiam-se no estudo das funções e dos 

aspectos cognitivos, ou seja, o processamento de informação subjacente a tais aspectos 

de modo a atribuir significado a estímulos diversos. Nesse sentido, os resultados de tais 

processos  são  o  foco  de  interesse,  por  exemplo,  quando  ativados  em  contextos 

específicos  podendo  ser  caracterizados  como  mal  adaptativos  ou  disfuncionais, 

fornecendo  estratégias  capazes  de  corrigir  estes  conceitos  de  modo  a  proporcionar 

funcionalidade aos pensamentos e/ou comportamentos.  Assim, pode-se ressaltar  que 

diante  de  intervenções  psicoterápicas  o  individuo  tende  a  apresentar  melhoras 

significativas em relação as dificuldades cotidianas as quais interferem ou incapacitam 

mesmo que temporariamente suas habilidades em lidar com seu dia-a-dia.



PROCESSOS GRUPAIS: AGRESSÃO E COESÃO NO ESPORTE

Fernando César Gouvêa

AGRESSÃO NO ESPORTE

Acreditamos que a prática sócio-esportiva vai além do aspecto, puramente, da 

saúde física do homem. Percebe-se, através dela,  o desenvolvimento das relações 

sócio- afetivas, a comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente o homem 

ao meio em que vive. Isto tem delineado um caldo cultural esportivo que exerce uma 

poderosa influência sobre as condições de sobrevivência humana nos grandes centros 

urbanos. 

Tal característica do esporte, de criar situações em que o indivíduo praticante 

busca dentro do meio esportivo o que mais lhe convém, para seu desenvolvimento 

pessoal  (físico  e psicológico),  no  qual  as  relações interpessoais  ocupam um papel 

relevante tem sido acentuado, em nossos tempos. Esta relação da prática esportiva, 

com o indivíduo, vai desde a sua participação em competições até a prática gímnico- 

esportiva de forma terapêutica,  lúdica,  educativa  e política.  Desse modo,  o esporte 

sofre  os perigos de interesse pessoais,  institucionais  e  de grupos que agem como 

instrumento  de  poder  social  e  institucional.  Para  superar  esta  situação  parecem 

necessárias medidas de caráter educacional,  formativo e administrativo, para que o 

esporte assuma um papel socializante de formação educacional, com comportamentos 

sociais condizentes com os valores morais e éticos veiculados pela sociedade.

Os esportes podem der classificados ao longo de uma escala, de acordo com a 

intensidade  e  o  tipo  de  agressividade  inerente  a  cada  um.  Alguns  exigem grande 

quantidade  de  força  física  contra  o  adversário,  enquanto  outros  requerem  ações 

vigorosas  contra  o  ambiente  circundante  ao  invés  de  agressão  direta.  Contudo,  a 

agressividade  inerente  ao  esporte  é  exercida  dentro  de  regras  estruturadas  e 

condições específicas. Nem todos os esportes que exigem força são necessariamente 

violentos (Porto e Winterstein, 1993).

Para certas modalidades esportivas o regulamento permite ou tolera de certa 

forma  a  agressividade.  Assim,  surge  nas  pessoas  que  estão  habituadas  a  estas 

disciplinas, uma aceitação às atitudes agressivas consideradas inerentes à modalidade 



esportiva.  As  pessoas  conseguem,  a  partir  deste  regulamento,  uma  aceitação, 

avaliando e classificando bem a gravidade do comportamento agressivo.

Quando o atleta não consegue manter sua agressividade dentro dos limites das 

regras e do bom senso, atrapalha seu próprio desempenho; passa a dirigir a agressão 

para  dentro  de  si  mesmo  culpando-se  indevidamente  (quando,  por  exemplo,  a 

desempenho não atinge o que planejara), e pode também partir para uma agressão 

mais direta (violência) a uma pessoa. O fato das regras causarem certa aceitação de 

comportamento  agressivo  tem  por  conseqüência  que  muitos  atos  agressivos  são 

negados pelo executor e contribuem no campo da agressividade e da violência, para 

uma margem maior de tolerância desta violência no desporto do que em outros setores 

da sociedade.

A busca dos fatores que desencadeiam a agressão tem sido preocupação de 

diversos autores. Existem aqueles que partilham a idéia da agressão como um instinto 

de combate, e a ansiedade como a emoção que antecede ou precede os momentos 

agressivos,  que o homem tem em comum com inúmeros outros organismos vivos. 

Compartilhando deste pensamento temos Biddle (1993) e Serpa (1996).

Avançando em nossas considerações temos que raramente o impacto da luta 

competitiva nos jovens participantes vai ser neutro, seja em seus corpos ou em suas 

personalidades. Os jovens expostos a tais experiências e, em especial,  à saga das 

torcidas, a exemplo do que acontece com atletas adultos, passam por um estado de 

alegria ou depressão como resultado de suas atividades esportivas. Seus músculos 

tornam-se mais vigorosos, enquanto o coração fica mais forte; por vezes, porém, as 

articulações  ficarão  traumatizadas  e  a  constituição  física  mostrará  os  efeitos  das 

tensões produzidas pela demanda do esporte e de seus técnicos.

Uma  ampla  consideração  dos  parâmetros  psicológicos  do  esporte  do  jovem 

implica em olhar,  também de modo amplo,  grande parte  de variáveis,  inclusive  os 

fatores  que  precedem  as  confrontações  entre  o  adolescente  e  a  competição,  as 

condições que acompanham e os eventos e sentimentos que se seguem a elas. Deve- 

se  considerar  a  qualidade  da  liderança  adulta,  bem  como  as  pressões  e  valores 

familiares, inclusive como uma forma de torcida. 

Tal  como acontece quando se lida com aspectos psicológicos de adultos no 

esporte, pode- se tomar uma posição negativa ou positiva, ao se colocar questões e 

discutir a literatura pertinente ao assunto. Por exemplo, podem- se procurar técnicas 

para aumentar as motivações nos jovens atletas, desconsiderando- se seus estágios 



de crescimento  e  desenvolvimento,  muito  peculiares  e  particulares.  O adolescente, 

ainda que experiente e com desempenho que o equipare a adultos, continua em fase 

de desenvolvimento e crescimento, período que deve ser avaliado pela importância de 

sua característica: a interfase, nem adulto, tão pouco criança (Gouvêa, 1996).

A  questão  da  violência  no  desporto  assume  maior  gravidade  quando  se 

descobre que ela  faz parte  da própria  situação,  ou seja,  não só a violência  não é 

ocasional como, especialmente em alguns casos, existe como forma de promover este 

espetáculo. Isto não nega o espetáculo esportivo, mas constitui valores e interesses 

determinantes  na  realização  do  mesmo.  Esses  interesses  são  essencialmente  de 

caráter financeiro, de promoção social e política de uma minoria.

Nesta perspectiva, a violência não é mais que um resultado natural de um vasto 

círculo  que,  começando  e  sendo  parte  integrante  da  sociedade,  se  expressa  no 

espetáculo esportivo em que a luta pela vitória a todo custo constitui a determinante 

essencial.  Está  sendo  imposta  a  “lógica  seletiva”  do  clube  e  da  própria  prática 

esportiva,  ambas  condicionando  integralmente  o  comportamento  de  todos  os 

intervenientes. E, nesta situação tudo se passa como se o atleta, para além de ter de 

utilizar a violência para sua própria afirmação, a manifesta porque é isto que se espera 

dele.

Os  fatores  estruturais  (por  exemplo,  as  regras)  e  situacionais  (atitudes  dos 

jogadores adversários) assim como as disposições individuais (nível de agressividade) 

exercem uma  influência  decisiva  no  surgimento  de  comportamentos  agressivos  no 

esporte  (Samulski,  1992).  Alguns  fatores  são  significativos  para  o  surgimento  de 

comportamentos agressivos no esporte: local de jogo; importância do jogo; nível de 

rendimento dos jogadores; placar do jogo; posição e tarefa do jogador; comportamento 

do  árbitro;  comportamento  do  técnico;  atitudes  dos  jogadores;  quantidade  e 

comportamento dos torcedores; estrutura das regras esportivas (MACHADO, 1998).

Em nossos estudos foi  observado que a tensão não existe  independente do 

campo e não é uma causa que se acrescenta para produzir fenômenos; só é um dos 

fenômenos. Quando uma pessoa ou um campo mantêm estabilizada uma estrutura 

definida, dizemos que não há tensão, enquanto que afirmamos sua existência quando 

uma desorganização não foi totalmente superada com uma estrutura estabilizada. A 

tensão é uma qualidade de campo que pode ou não ser subjetivamente percebida___ 

quando é percebido um indivíduo em desorganização ou estado de tensão diz-  se 

pessoa com ansiedade___. Assim, a ansiedade expressa uma conduta desorganizada 



ou desordenada, que tende imperiosamente a se organizar ou se ordenar, dependendo 

do contexto (e a torcida é parte deste).

Para Machado (1994), o esporte precisa ter sua prática associada à ética de tal 

forma que se torne inviável  a sua prática, sem que sejam observados os preceitos 

morais e éticos que compõem a sociedade. O esporte é prazer para o homem, quando 

praticado de forma lúdica. Para o adolescente dependerá, exclusivamente, da maneira 

como  o  esporte  é  visto  por  ele  e  pelo  profissional  responsável  pela  sua  prática 

esportiva.  À medida que o vínculo criado passa a ser o de brincar, de confraternizar-se 

e/ou  de  comunicar-se  com os seus  semelhantes,  em um contexto  livre  de  ânsias, 

agressividade e violência, o esporte tem caráter lúdico.

O adolescente, que participa de uma determinada modalidade esportiva,  cuja 

finalidade é apenas o jogo, conservando-se as características da espontaneidade e 

despreocupação com o alto desempenho, passa a vivenciar uma atividade lúdica cuja 

essência é o sentido do próprio jogo (Guay,  1993). É possível que toda e qualquer 

prática  esportiva  esteja  livre  de  interesse material,  inclusive  livre  do  julgamento  da 

torcida, de maneira tal  que seu valor educacional  e de lazer  venha a proporcionar 

alegria, aliviar tensões e, decisivamente colabore para o desenvolvimento integral do 

indivíduo.

Nem sempre a participação e o bom senso do indivíduo, no esporte, estão lado a 

lado,  em  situação  de  alto  rendimento.  Muitas  vezes,  quando  a  competição  cobra 

ajustes de seus participantes, aspectos degradantes e prejudiciais ao atleta,  podem 

surgir e levá-lo a desvios de comportamento ou a desajustes. Exemplos comuns são a 

ingestão de drogas e a agressão aos outros. Embora os professores e treinadores de 

educação física definam seus programas de treinamento defendendo, veementemente, 

que estão  desenvolvendo integralmente  o  atleta  e  preparando o cidadão do futuro 

existem evidências de que no esporte  -  competição esta afirmação é,  pelo menos, 

contraditória.

Nesta  perspectiva,  é  preciso  tentar  reverter  estas  atitudes  inadequadas,  e 

transformar  em  fundamental  o  esporte  que  tenha  como  objetivo  proporcionar  ao 

adolescente experiências, para que ele aprenda a lidar com esta etapa da vida de 

maneira mais saudável, contribuindo para o seu desenvolvimento tanto corporal como 

psicológico.

Entendemos como Groebel (1994), que nos lembra que a agressão no desporto 

é conseqüência ou parte integrante da agressão existente na sociedade, e que parece 



utópico  querer  eliminar  a  agressão do desporto  sem modificar  a  situação geral  da 

sociedade.  As  questões  ambientais,  de  caráter  geral  e  específico,  são  variáveis 

importantes  dentro  das  pesquisas,  com  respeito  ao  comportamento  agressivo  no 

esporte.

As  condições  sócio-econômicas  e  políticas,  bem  como  a  socialização  são 

variáveis que atuam intimamente na motivação e comportamento dos atletas. Essas 

variáveis de caráter geral reforçam o comportamento do atleta, tanto positiva quanto 

negativamente (Cruz, 1996) e, até inconscientemente, são valorizadas pela torcida.

Infelizmente as pessoas que estão à frente do desporto, em sua grande maioria, 

não utilizam de forma coerente sua liderança em prol do desenvolvimento do atleta e 

nem  do  desporto.  Neste  caso,  faz-se  necessária  a  presença  de  educadores  e 

psicólogos do desporto para trabalhar com os atletas e suas equipes que no decorrer 

dos grandes campeonatos são submetidos a vários tipos de tensão.

COESÃO NO ESPORTE

A  coesão  é  um  fator  importante  dentro  do  clima  sociopsicológico,  realça  o 

ambiente do grupo porque a marca e as características da unidade grupal influenciam 

nos estados emocionais predominantes.

Este  processo  é  a  expressão  da  aproximação  e  coincidência  das  opiniões, 

pontos de vista, da igualdade no plano afetivo, valorativo da qualidade conjunta que a 

equipe realiza, não é mais que o nível comunitário entre os membros do grupo em 

relação aos objetivos gerais importantes. Aqui podemos dizer que a assimilação que 

cada um dos membros da equipe tem de seu papel no grupo e da conscientização do 

porque cada um deles está no grupo, além da interpretação pessoal dos resultados da 

equipe.

Para se ter um nível excelente de coesão todos os membros do grupo devem 

ser  guiados  por  um  único  e  máximo  objetivo,  para  a  obtenção  de  certos  valores 

significativos  para  o  grupo  e  para  cada  um  de  seus  componentes,  valores 

extremamente ligados a sua atividade conjunta, a qual é o núcleo de existência do 

grupo.

Nos estudos sobre coesão em Cuba destacam que a coesão deve ser entendida 

como um fenômeno complexo, plurideterminado, substancial  à própria existência do 



grupo. Este produto grupal é uma extensão singular da integração afetiva e condutual 

que alcançam todos do grupo (FUENTES, 1993).

Weinberg e Gould (2001) definem coesão como o campo total  de forças que 

agem para que os membros permaneçam no grupo. Existem duas forças distintas que 

agem para que os membros permaneçam em um grupo. A primeira é a atratividade do 

grupo, ou seja, o desejo do individuo por interações interpessoais com outros membros 

do grupo e um desejo de envolver-se nas atividades do grupo. Estar com o grupo e 

interagir com os outros dá aos membros uma sensação de satisfação.

Uma segunda classe é o controle dos meios, e refere-se aos benefícios que um 

membro pode obter por estar associado ao grupo. Como exemplo, podemos citar uma 

situação  onde  um jogador  atua  por  uma  equipe  de  destaque  e  pode  aumentar  o 

reconhecimento e o valor dele na seleção.

Entre os anos de 1950 e 1970, várias outras definições de coesão grupal foram 

propostas, cuja linha comum é de que a coesão engloba dimensões básicas sociais e 

relacionadas à tarefa. Coesão relacionada à tarefa reflete o grau em que membros de 

um grupo trabalham juntos para alcançar objetivos comuns. No esporte, um objetivo 

comum seria vencer um campeonato, o que, em parte depende do esforço coordenado 

da equipe ou do trabalho de equipe.

Já  a  coesão  social  refere-se  ao  nível  em que  os  membros  de  uma equipe 

gostam e apreciam a companhia uns dos outros. Ela é freqüentemente relacionada à 

atração interpessoal.

A  diferença  entre  a  coesão  social  da  coesão  relacionada  à  tarefa  é 

conceitualmente  importante  e  ajuda  a  explicar  como  as  equipes  podem  superar 

conflitos  para  alcançar  o  sucesso.  Podemos ter  dentro  de  uma equipe  uma baixa 

coesão social, com grupos divididos e até atletas que não se relacionam, porém se 

esse grupo tiver uma coesão voltada para a tarefa eles podem vencer seus adversários 

e alcançar o título (WEINBERG e GOULD, 2001).

Carron (1984) definiu coesão como um processo dinâmico que se reflete na tendência 

de um grupo em unir-se e permanecer unido na busca de suas metas e objetivos.

Essa definição se encaixa melhor para situações esportivas e seguindo essa 

linha de pensamento ele desenvolveu um sistema conceitual como uma estrutura para 

estudar  sistematicamente  a  coesão  no  esporte.  O  modelo  descreve  quatro 

antecedentes ou fatores  importantes  que afetam o desenvolvimento  de  coesão em 

situações esportivas: fatores ambientais, pessoais, de equipe e de liderança.



Para Fuentes (1993) a coesão é um produto da integração dos membros do 

grupo no desenvolvimento da atividade conjunta como conseqüência da sua unidade 

afetiva, valorativa e para a ação.

Na Psicologia tem-se descrito modelos para explicar o fenômeno da coesão, 

estes tem sido: o modelo linear de Tuckman, o modelo pendular de Budge, e o modelo 

circular  de Shultz  que explicam desde a formação da unidade até a dissolução da 

integração  (CARRON,  1991)  conclui  que  qualquer  modelo  pode  ser  adotado  e  a 

combinação dos três pode contribuir para a explicação desse fenômeno.

Tutko  e  Richards  (1984)  definem  coesão  como  um  grupo  de  indivíduos 

pensando, sentindo e atuando como uma unidade.  Esta definição não contradiz os 

critérios da unidade valorativa de orientação, mas sim reforça a idéia da necessidade 

de estudo tridimensional dessa categoria.

A coesão não permanece estática, é dinâmica, pode ser espontânea, susceptível 

de  trocas  de  acordo  com  as  temporadas  esportivas,  à  formação  de  situações 

angustiantes  e  de  conflito  e  sem  solução  (FIVB,  1997).  Aqui  vemos  a  coesão 

relacionada com os afetos grupais, pois é parte integrante do clima sociopsicológico, e 

se destacam o valor da coesão nas partidas mais difíceis onde ela se torna decisiva 

para a vitória (CRUZ E RIERA, 1991).

A manutenção de um elevado nível de coesão se deve a preparação adequada 

e  sistemática  que  recebe  a  equipe,  e  principalmente  a  abertura  dos  canais 

comunicativos (CARRON, 1991).

Quando valorizamos o tratamento da coesão nas equipes esportivas coincidimos 

com a importância atribuída por alguns autores à satisfação com a atividade grupal, as 

particularidades da interação entre os membros do grupo, o estilo de liderança e o 

clima grupal (FUENTES, 1993).

Em geral  as equipes eficientes demonstram altos níveis  de coesão grupal  e 

brindam um emotivo espetáculo à afeição esportiva. O público os identifica e os segue

CONCLUSÕES
De uma maneira conclusiva podemos afirmar que comportamentos hostis por 

parte  do  público,  em  geral,  são  elementos  de  forte  ligação  com  a  agressividade 

manifestada em momentos esportivos,  de  maneira  tal  que,  numa escala  menor  ou 

maior, dependendo da oportunidade consiga- se mostrar que se entendeu a mensagem 

passada e que se concorda com a ordem expressa (Samulski, 1992).



Suores, tremores, sensações de frio ou calor, irritabilidade, passos vacilantes, 

desdéns,  ombros  caídos  foram  assinalados  e  percebidos  em  situações  que 

antecediam,  decorriam  ou  finalizavam  momentos  esportivos  que  se  consideravam 

próprios para a educação de nossos jovens atletas. E estas sinalizações nem sempre 

foram notadas ou trabalhadas pelos profissionais presentes, nem analisadas pelos pais 

que acompanhavam filhos- heróis. Tão pouco apresentam significados para o torcedor 

que está de olhos fixos no resultado do placar e na atuação certeira de sua equipe

Para Bandura (1986) uma das principais causas indutoras da agressividade é a 

exposição do sujeito a modelos sociais presentes. Tem assim grande importância a 

forma  como  o  jovem  percebe  o  comportamento  dos  que  o  rodeiam,  seus 

companheiros,  dirigentes  e  adultos  familiares,  além daqueles  com que  possam se 

identificar.

Entendemos  ainda  que  o  problema  nos  momentos  esportivos  apenas  retrate  a 

agressividade esportiva,  mas o fato  é que este fenômeno não é particularidade do 

espetáculo esportivo, mas da sociedade como um todo, apesar de termos a percepção 

dos momentos de transformação educacional que a prática esportiva pode promover.

Com relação à coesão grupal podemos afirmar que ela é de suma importância 

dentro das equipes esportivas, pois um grupo com alta coesão pode alcançar feitos 

nem sempre esperados pelos seus adversários.

Para que a coesão tenha efeito é necessário aplicar metodologias que tendem à 

elevação e/ou manutenção de altos níveis de coesão para contribuir para a eficiência 

do grupo.

Nesse  aspecto  a  coesão  melhora  o  desempenho  em  esportes  interativos 

(basquete, futebol, voleibol, hóquei), mas pode piorar ou não afetar o desempenho em 

esportes co-participativos (futebol americano, beisebol, remo, natação nas provas de 

revezamento).

Para tentar promover a coesão grupal na equipe os técnicos e líderes podem 

comunicar-se  efetivamente,  explicar  os  papéis  individuais  no  sucesso  da  equipe, 

desenvolver  o  orgulho  dentro  das  subunidades,  estabelecer  metas  de  grupo 

desafiadoras, encorajar a identidade de grupo, evitar a formação de panelinhas, evitar 

a excessiva rotatividade de pessoas no grupo, realizar encontros periódicos entre os 

membros da equipe, conhecer o clima da equipe e procurar saber algo pessoal sobre 

cada membro do grupo.



Assim  concordamos  com  Weinberg  e  Gould  (2001)  que  a  coesão  está 

diretamente  ligada  com  outros  constructos  importantes,  como  satisfação, 

conformidade, apoio social,  metas de grupo e estabilidade.  É de suma importância 

considerar o conhecimento desses aspectos anteriores quando técnicos, professores e 

instrutores desejam aumentar a coesão em suas equipes ou grupos.
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PSICOLOGIA OU PSICOLOGIAS? O QUE O ESPORTE TEM HAVER COM ISSO???

Eloisa Hilsdorf Rocha Gimenez

APRESENTAÇÃO:
Para abordar o tema proposto optei por, primeiramente, fazer uma breve 

contextualização sobre a Psicologia, sua história e trajetória no Brasil enquanto ciência 

e profissão. Este caminho será necessário e pertinente uma vez que, apesar de termos 

a profissão regulamentada no Brasil há 47 anos, ainda é comum encontrarmos uma 

noção limitada do que seja esta profissão e de como o profissional de psicologia pode 

contribuir socialmente.

Optarei também por discutir sobre as contribuições da Psicologia a partir da 

Teoria Histórico-Cultural, a qual tem em seu cerne, Vigostski como representante. A luz 

desta teoria serão analisados alguns fenômenos, como por exemplo, o esporte. 

Sendo assim, não me debruçarei em análises que expliquem e descrevam 

minuciosamente, por exemplo, quais os fatores que se relacionam com a coesão 

grupal. Não me preocuparei em me aprofundar naquilo que inúmeros textos têm 

descrito como variáveis importantes e presentes no comportamento humano que 

influenciam seu desempenho, como por exemplo, a ansiedade e emoções. Não 

abordarei os estilos de lideranças mais adequados a tipos de personalidades diferentes 

para que se obtenham melhores resultados. Não, este não será o meu foco. Não por 

não considerar tais variáveis e estudos pertinentes. Pelo contrário. Reconheço sua 

importância. No entanto, minha escolha se dá por considerar também pertinente e 

necessário apresentar as compreensões da Teoria histórico-cultural, quando se 

pretende compreender e relacionar a Psicologia (ou as Psicologias), a sociedade 

contemporânea e ao Esporte. 

Psicologia: Um pouco de História...

A psicologia nasceu sob a influência de um modelo médico de atuação. A forte 

presença dos modelos biológicos e físicos de ciência, predominantes da medicina 

fazia-se presente na construção da Psicologia. 



Foi por meio dessa influência que as explicações científicas da Psicologia para 

compreender as diferenças e desigualdades apresentadas pelos indivíduos recaíam 

sobre causas individuais, internas (biológicas e/ou emocionais). Foi assim que, por 

meio de testes e das teorias raciais que a psicologia passou a explicar as diferenças 

individuais. As determinações sociais implicadas na compreensão das diferenças e 

desigualdades não eram consideradas. (PATTO, 1991, 2005)

Verifica-se que os desvios e desajustes apresentados pelos indivíduos eram 

explicados por meio de patologias. Tanto os testes psicológicos, como também 

conceitos de inteligência, maturidade e prontidão contribuíam por explicar as diferenças 

individuais, sempre com causas centradas no indivíduo.

Segundo Yazlle (1997) a atuação dos psicólogos atualmente ainda fundamenta-

se a partir desse conhecimento, o qual foi historicamente produzido pela Psicologia e 

que contribuiu para responsabilizar o indivíduo pelas dificuldades apresentadas. Essa 

autora afirma que a Psicologia nasceu “comprometida com a ordem e o controle; em 

suma, comprometida com um projeto social burguês e com regras sociais decorrentes 

do capitalismo”(p14). 

No entanto, apesar de se verificar que no Brasil a influência para a compreensão 

do comportamento humano estivesse respaldada por compreensões e explicações 

fisiológicas, biológicas e físicas, já se observava outras tentativas e tendências para se 

compreender o Ser Humano. Tais tendências apresentavam um enfoque de cunho 

sociológico. Porém o que se propunha ainda apresentava um caráter insuficiente de 

compreensão da realidade, pois estava respaldada pela compreensão a-histórica e a-

crítica dessa realidade. 

 A formação essencialmente clínica, voltada para atendimentos geralmente 

individuais, foi o foco dos cursos de formação de psicólogos. No entanto, a abertura de 

novos contextos de trabalho para psicólogos começaram a surgir. Sem formação 

adequada para tanto, os psicólogos não sabiam como atuar, uma vez que a própria 

ciência e formação não lhes deram tal respaldo. Como “solução” a transposição da 

prática clínica para tantos outros contextos, começou a se fazer presente.. 

Destaca-se que tal atuação foi marcada por uma tendência fortemente tecnicista, 

pois os psicólogos adentraram os vários espaços com o intuito de diagnosticar, tratar e 

curar. 

No entanto, já na década de 80, grupos de pesquisadores, indignados diante 

dessa psicologia tecnicista e descontextualizada, recorreram às teorias histórico-



críticas para se compreender o Ser Humano. Os determinantes sociais e históricos 

começaram-se a se fazer presentes nas novas compreensões sobre os fenômenos 

humanos e começaram a ganhar força e substituir compreensões que psicologizam e 

biologizam as questões sociais. Sendo assim, novas práticas também começaram a 

ocorrer. 

No entanto, Yazlle (1997) apesar de reconhecer tais avanços é categórica ao 

afirmar que a maioria dos psicólogos tem oferecido um trabalho que se restringe a 

práticas individualizadas, mantendo os modelos clínicos tradicionais, oriundos das 

práticas higienistas, contribuindo para que a Psicologia se apresente como mero 

veículo de ajustamento. (p36).

Por tal motivo, a nossa luta em contribuir para desmistificar a Psicologia. 

Desvinculá-la de uma ciência neutra, positivista, adaptacionista e que muitos 

consideram como mágica, para mostrar seus verdadeiros compromissos éticos e 

sociais exige novas leituras. Contextualizadas e históricas. Críticas e politizadas. 

Isto requer a leitura e interpretação de uma das muitas psicologias. Saberes 

diferentes e oposto, com objetos diferentes e intervenções múltiplas, trazem atualmente 

o reconhecimento de que a psicologia é também múltipla, ou seja, temos, segundo 

Bock, Furtado e Teixeira (2003) a, as psicologias e não a psicologia. Sendo assim, me 

encanto por uma delas. A psicologia Histórico- Cultural.

Nesta abordagem teórica o objeto de estudo da psicologia é a subjetividade. 

Esta pode ser compreendida como a maneira de pensar, sentir, conhecer, amar. È o 

modo de ser e fazer de cada um. Não é inata, pelo contrário, o Homem a constrói aos 

poucos. Apropria-se do material do mundo social e cultural, ao mesmo tempo em que 

atua sobre ele. O Homem portanto, cria e transforma o mundo externo, ao mesmo 

tempo em que constrói e transforma a si próprio. (BOCK, FURTADO E TEIXEIRA, 

2003).

Sendo assim, podemos dizer que, para compreender a subjetividade é 

necessário vinculá-la aos tempos atuais, uma vez que a fabricação da mesma é social 

e histórica. Tentaremos compreender portanto, a partir da sociedade atual, as 

produções em novos modos de ser e a relação destes com o esporte e a atividade 

física. 



Psicologia, Sociedade atual e Esporte: Algumas reflexões.

Segundo Silva (2007) a História da Psicologia do Esporte no Brasil é muito 

recente. Ainda segundo este autor, esta história esteve sempre associada ao alto 

rendimento, no que diz respeito, tanto a produção acadêmica como as práticas 

interventivas. Não poderia ser diferente uma vez que a Psicologia do Esporte tem suas 

raízes na própria psicologia, a qual teve a trajetória anteriormente exposta. Servir a 

elites em diferentes campos de atuação e reproduzir a lógica vigente. Este foi também 

o início da Psicologia do Esporte.

Para continuarmos a refletir sobre a Psicologia do esporte e suas contribuições, 

faz-se necessário ampliarmos a discussão e apresentarmos a realidade de nossa 

sociedade hoje.

Sabemos que o Brasil é um dos países, ao mesmo tempo, subdesenvolvido e 

industrializado, que apresenta como característica fundamental o capitalismo, o qual 

produz e reproduz de forma selvagem e desumana, profundas desigualdades sociais. 

Nossa população em sua maioria, estão abaixo da linha da pobreza; muitos são muito 

pobres e quase todos são pobres.

Esta sociedade marcada pela busca desenfreada pelo lucro promove 

desigualdade, exclusão, competitividade. A sociedade atual está marcada pelo 

individualismo extremo. Pela busca pela excelência. Está marcada pela ingenuidade da 

maioria. A sociedade atual está marcada pelo adoecimento. 

Adoecimento de muitos que não conseguem aquilo que almejam e acreditam 

que deveriam ter conquistado pelo esforço próprio. Fracasso. Este tem sido 

compreendido como responsabilidade do indivíduo, o qual ou não se esforçou ou não 

teve inteligência emocional adequada para resolver seus conflitos. Ideologia que quer 

se perpetuar para poder manter a sociedade como está. Desigual, cada vez mais e 

mais, uma vez que a concentração de riquezas torna-se cada vez mais, parte de uma 

minoria.

Vencer a qualquer custo. Ser o melhor. Competir. Estas e outras tantas são 

exigências atuais de nossa sociedade que reconhece apenas aquele que tem dinheiro, 

poder, fama, sucesso. Aquele que vence.

Estas e tantas outras exigências acabam por produzir adoecimentos. Trabalhadores, 

alunos, atletas estão entre estes. 



Adoecimento que procura uma cura. Breve. Imediata. Assim como o 

funcionamento de nossa sociedade, onde, como se fosse em um passe de mágica, de 

um dia para outro, as coisas se transformam. Produção acelerada e exacerbada. Busca 

desenfreada pelo ter. Tenho e não mais me satisfaço. Desejo aquilo que mais uma vez 

a mídia insiste em me oferecer. 

Imediatismo e rapidez. Velocidade. Busca. Tropeços. Solidão. Ajuda? Só se for 

medicamentosa. Humana? Não. As pessoas estão muito ocupadas. Preocupadas. Com 

o próximo. Não! Consigo...

Índices alarmantes de estresse e depressão entre trabalhadores nos assustam. 

Índices altíssimos de consumo de Ritalina para tratamento de alunos com TDAH nos 

apavoram. No Brasil, em apenas um ano, o consumo aumentou em 51/% e no mundo 

em quatro anos a venda daquele medicamento aumento em 940% (EIDT e TULESKI, 

2007). 

Ajuda medicamentosa, para curar problemas, do indivíduo. Resquícios de 

compreensões limitadas, retrógradas e nada neutras da ciência psicológica e médica. 

Cresce assim as especialidades para dar conta... Dar conta de algo que não é apenas 

individual, mas sim muito mais complexo, uma vez qiue envolve para sua 

compreensão, outras variáveis como as sócio-políticas e econômicas.

Mas, estas leituras críticas não são interessantes, elas despertariam outros 

olhares que superariam os olhares ingênuos que invadem nossa sociedade. Olhares 

preconceituosos que excluem os diferentes, aqueles que não se enquadram no padrão 

almejado pela sociedade. Negros. Gordos. Homossexuais. Pouco hábeis.

Perpetuar as normas vigentes é necessário para continuar perpetuando uma 

sociedade que se baseia no lucro e tem nas mercadorias suas forças.

Mercadorias? Sim!

Produtos de emagrecimento. Academias. Remédios para emagrecer. Modismo. 

Consumo. Ter. Ter um corpo magro. Hábil e veloz. Vencer.

E o esporte? O que tem com isso?

Tudo...

Não podemos nos esquecer que o esporte foi transformado em um dos maiores 

fenômenos sociais do século XX e tem recebido um tratamento neoliberal globalizado 

de mercantilização. E isto explica porque muitos alunos que procuram o curso de 

especialização em Psicologia do esporte o procuram por desejarem trabalhar 



essencialmente com alto rendimento. Produzir resultados e para tanto, o que importa 

são apenas técnicas e muitas possibilidades de intervenção. 

Alguma semelhança com o tipo de subjetividade que nossa sociedade produz? 

Toda semelhança não pode ser mera coincidência. Espera-se vencer e obter o poder. 

Alunos, técnicos e jogadores cegos pelo poder e contaminados pelo desejo de ser o 

melhor, podem fazer de suas práticas, não apenas a reprodução daquilo que a 

sociedade almeja, mas mais do que isto, adoecer. Adoecer não porque não são 

capazes, mas porque não se deram o direito de refletir sobre tantas outras variáveis 

que podem influenciar o desempenho, que não apenas esforço e dedicação.

Ao não compreenderem de forma ampla as inúmeras variáveis que compõe o 

comportamento humano, podem acabar responsabilizando o indivíduo pelo seu 

fracasso, ou mais do que isso, impedindo aqueles que não consideram capazes, a 

exercerem aquilo que desejariam, como por exemplo, uma modalidade esportiva na 

qual não se tem muita habilidade...

Diante da realidade atual a especialização precoce pode ser uma alternativa, 

não é ???. Mesmo que a ciência mostre seus prejuízos e a combata, o desejo por 

vencer e lucrar pode falar mais alto. 

Verifica-se e ressalte-se que o esporte também reproduz a lógica do sistema 

capitalista. Não se pode perder isto de vista para não cair em suas artimanhas, uma 

vez que as propagandas ideológica veiculadas pela mídia, a todo tempo, associam o 

esporte a habilidade, dinheiro, fama e poder. E, em um mundo que se busca 

exatamente isto em todas as esferas, pode ser tentador.

Conseguir a qualquer custo, a qualquer preço. Competir. Colaborar? Não. 

Vencer. Preferencialmente, sozinho.

Competir e cooperar são paradoxos. Como ser cooperativo em uma sociedade 

que me ensina bravamente a ser o melhor? Que me ensina que é preciso ganhar? Esta 

é apenas uma das muitas contradições que nossa sociedade insiste em nos ocultar. 

Faz-se necessário uma visão critica para analisar e refletir sobre estas questões, 

pois caso contrário, poderemos cair no sério equívoco de atribuir ao jogador (assim 

como se faz ao aluno) como o único responsável pela agressão realizada em 

campo/quadra...

O atleta agrediu? E sua habilidade emocional? Cadê a sua inteligência 

emocional???. Relaxamento e diversas técnicas para aprimorar essa inteligência 

poderá ser foco. Afinal, o indivíduo deve se aprimorar sempre. Buscar sua excelência e 



muitas vezes, independente do que as pressões estejam fazendo com seu todo. Com 

seu corpo e com sua saúde psíquica..

Não quero negar que as técnicas e a melhoria em nossa forma de ser são 

necessárias. Obviamente que sim. Desejamos crescer. Precisamos nos desenvolver. 

Mas, sempre vencer? Não acredito. 

Desta forma, é sobre isto que desejo problematizar. A exacerbação pelo desejo 

louco por vencer e ser o melhor, que podem promover, além de adoecimento, 

agressões. Violência. 

Sobre isso, Machado (1997) ressalta a relação existente entre o aumento da 

ansiedade e da agressão em atletas e a pressão por eles sofridas. Todos, jogadores, 

equipes e dirigentes sofrem pressões de forma acentuada, com objetivo único de 

ganhar. Como resultado, agressões podem se fazer presente.

Assim, para compreender a agressão no esporte, podemos fazer um paralelo 

com as queixas escolares. Sabemos que é altíssimo o índice de crianças 

encaminhadas às clínicas psicológicas com queixas comportamentais, em específico, a 

hiperatividade. Como compreender tal fato? Talvez devêssemos inverter a lógica e nos 

perguntar, como está o desenvolvimento hoje de uma criança que vive em uma 

sociedade hiperativa? Talvez esta pergunta fosse mais interessante do que 

responsabilizar a criança ( tentando encontrar causas biológicas) para comportamentos 

que esta sociedade mesma produz.

Estas explicações são respaldadas pelas compreensões que Vigotski não traz 

para explicar o comportamento humano. O Homem é produto e produtor de uma 

sociedade. Portanto sua subjetividade está imbricada nesta relação.

Desta forma, cabe pensarmos: Qual ou quais devem ser então às contribuições 

da Psicologia do esporte? Isto será discutido no próximo tópico abaixo.

Psicologia do Esporte: Quais contribuições têm a oferecer ???

Conforme foi discutido até aqui, pudemos verificar que o esporte deve ser 

compreendido como um fenômeno da sociedade atual. Os estudos da Psicologia do 

esporte devem ser compreendidos cada vez mais de maneira a contextualizar o 

esporte como fenômeno sócio-político, pois somente por meio dessa leitura e deste tipo 

de interpretação da realidade é possível repensar as práticas profissionais, conforme 

ressaltou Silva (2007).



Rúbio (2007) nos afirma que para se compreender a função e o papel da 

Psicologia do esporte é necessário debater sobre a complexidade do fenômeno 

esportivo, compreender o que ele é e como tem sido construído e explorado o 

imaginário esportivo na atualidade.

Desta forma, faz-se necessário destacar que o esporte deve ser compreendido 

além de seu caráter de treinamento e voltado para a competição, uma vez que 

sabemos da importância do esporte na educação, principalmente de crianças e 

adolescentes.

O esporte pode fundamentar-se em disciplina, respeito, cooperação e 

honestidade se trabalhado de forma que propicie o desenvolvimento destas 

características. Para tanto, o papel do técnico se distancia do treinamento para 

aproximar-se de uma intervenção que possibilite orientar o aluno/atleta para a vida.

Sendo assim, podemos afirmar que a psicologia do esporte também pode se 

afastar de uma psicologia voltada apenas à elite, ao treinamento, rendimento e 

competição. Ela está mostrando que poderá seguir um caminho que a coloca a serviço 

da sociedade, em busca da construção de um mundo melhor. A construção de políticas 

públicas para o esporte poderá contribuir neste sentido, ao oferecer o esporte como 

ferramenta a quem desejar e necessitar 

Sobre isto Silva (2007) nos diz:

(...) o esporte pode ser um meio para educação para a vida contribuindo para o 

desenvolvimento integral e critico da criança, porém deve ir além da formação atlética-

técnico-tática e priorizar valores como a cooperação, a participação, a solidariedade e a 

criatividade das crianças e jovens que devem ser sujeitos desse processo e não meros 

indivíduos enquadrados e moldados para determinadas modalidades esportivas para 

que, no futuro, possam fazer essa transferência e generalização não mais para as 

quadras e campos, mas para a vida. 

Assim, verifica-se que, apesar da psicologia, assim como a psicologia do esporte 

serem marcadas por uma perspectiva competitiva, torna-se possível  conquistar outros 

espaços e promover outras intervenções. Os projetos sociais, a reabilitação, a medicina 

preventiva, são exemplos de contextos possíveis quando se pensa em promover 

melhorias na qualidade de vida e formação integral. Acredito nesta possibilidade.

Acredito que mudanças sejam possíveis e por isto trabalho. Por isto luto. 

Envolver-me com a divulgação de uma psicologia, seja ela escolar ou esportiva, 

que ultrapasse a compreensão limitada que ainda existe sobre elas é parte do que me 



proponho atualmente. Divulgar a importância e necessidade de psicólogos e demais 

profissionais envolvidos com o esporte reconhecerem a complexidade do fenômeno 

esportivo a partir da leitura crítica de nossa sociedade atual, complementa meus 

propósitos. 

Assumir um compromisso ético e social com a maioria da população brasileira é 

o que as psicologias precisam fazer. Isto é mais que necessário, é urgente!
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REFLEXÕES ACERCA DA ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE:
atribuição aos fatores externos

Daniel Presoto, Tiago Nicola Lavoura e Afonso Antonio Machado

O  presente  capítulo  tem  por  objetivo  encontrar  em  alguns  fatores  externos 

relacionados ao entorno esportivo as causas da especialização esportiva precoce. Para 

tanto,  faremos  uma  análise  de  diversos  fatores  que  podem  ser  atribuídos  como 

conspiradores  para  tal  fato  dentro  da  iniciação  esportiva,  começando  com  algumas 

reflexões acerca da problemática dos acontecimentos históricos relacionados à produção 

e à eficácia das ações, e também com a racionalização, exploração e dominação do 

corpo para o aumento do trabalho e o crescimento econômico, e como isto se inseriu no 

sistema esportivo.

Como um segundo momento, discutiremos como as influências dos pais, técnicos 

e  dirigentes  e  da  torcida  podem  levar  a  esse  processo  de  especialização  precoce, 

atropelando a seqüência natural da formação esportiva. Debruçar-nos-emos sobre este 

tema porque, conforme Sobrinho, Mello e Peruggia (1997) afirmam, qualquer indivíduo 

envolvido com a prática esportiva, seja um iniciante ou profissional, está sempre sujeito 

às observações, comentários e críticas da população como um todo, sejam pais, amigos 

de equipe ou fora dela, torcida, técnicos ou dirigentes, pois todos compõem um grupo 

social denominado de “expectadores”.

Para Machado (2006) para entendermos a questão da formação esportiva, temos 

que  considerar  a  sociedade  em  que  estamos  inseridos,  caracterizada  pela  extrema 

competitividade, “levando-nos a competir quase o tempo todo, e onde o ganhar torna-se 

uma maneira de satisfação, de recompensa ou uma obrigação [...]” (p. 64).

Também vemos a importância de refletir sobre as considerações de Craty (1984), 

ao afirmar que em nenhum momento no esporte o atleta deixa de receber influência de 

alguma assistência,  ou seja,  um fator externo,  sendo assistido e observado, seja em 

momentos de treino ou competição, por colegas de equipe, técnico, amigos, família e 

torcedores  ocultos,  transcorrendo  olhares  e  comentários  que  podem  influenciar  nos 

estados emocionais e auto-estima dos sujeitos.

A CRÍTICA AO DISCURSO IDEOLÓGICO DO ESPORTE
A ampla produção dos intelectuais da teoria crítica da Escola de Frankfurt serviu 

como referências para reflexões acerca de como o esporte era um discurso ideológico 



representante  das  classes  dominantes  da  sociedade.  Pensadores  como  Adorno, 

Benjamim, Habermas, Horkheimer, Jurgen e Marcuse acusavam o caráter contraditório 

da “conquista racional” do mundo, destacando como a racionalidade técnica e científica 

converteria o homem num escravo de sua própria técnica, buscando provar que o avanço 

das ciências, da tecnologia e do progresso industrial cada vez mais afastava o homem da 

sua condição humana (VIANA, 1994).

Com base nessas idéias, o esporte também era, e ainda é, acusado de tornar o 

homem refém do sistema econômico vigente, a sociedade capitalista. Desta forma, as 

críticas marcadas pela utilização de termos como coisificação, alienação, repressão e 

manipulação incumbiram por associar os sistemas de ação do esporte e do trabalho, 

orientados  pela  lógica  capitalista.  Assim,  Torre  e  Vaz  (2006)  citam  as  denúncias 

realizadas pelos  autores  da  Teoria  Crítica  do  Esporte,  acusando o  paralelismo entre 

esporte  e  trabalho,  com  características  de  concorrência,  disciplina,  autoridade, 

rendimento e organização, com ênfase na ação repetitiva, mecanicista e estereotipada.

O princípio de rendimento inculcado no esporte, pela busca de recordes, vitória a 

qualquer  custo;  as  imagens  de  mitos  e  heróis  devido  a  seus  feitos  eternizados  em 

recordes  e  façanhas,  no  intuito  de  utilizar  suas  imagens  para  vender  sua  força  de 

trabalho; a espetacularização da mídia, também com a intenção de ganhar os benefícios 

do  consumo  na  sua  variedade  de  produtos,  através  de  ibope  e  venda  de  materiais 

esportivos,  usando  a  imagem  desses  atletas  “heróicos”;  o  surgimento  de  jargões 

populares do tipo “vencer no esporte é vencer na vida” (o esporte visto como ascensão 

social),  ou  ainda  “pratique  esportes,  esporte  é  saúde”,  disseminando a  idéia  de  que 

qualquer sujeito, com esforço e dedicação, pode ter sucesso, tudo isto caracterizou o que 

Viana  (1994)  alega  como  tornar  a  sociedade  irracional,  transformando  a  sua 

produtividade num fim em si  mesma, destruindo, moldando e esmagando, como bem 

entende e o quer, o desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas.

Acreditamos que todo esse processo de maximização do rendimento presente na 

sociedade como um todo, e que refletiu nos ideários do esporte em si, contribui para o 

processo de aceleração da busca por resultados, fato que acaba por sobrepor as etapas 

da formação de jovens esportistas,  visto  que tais  alunos são submetidos a horas de 

treinamento, especificamente buscando a perfeição técnica e necessitando alcançar o 

mais alto padrão do movimento perfeito, tornando estereotipado e mecanizado. Neste 

processo,  acabam por  serem descartados  todos  os  benefícios  que  os  jogos  lúdicos 



possuem nesta etapa de formação,  e tornando a prática do esporte  maléfica para o 

crescimento e o desenvolvimento do indivíduo.

Encontramos  vários  trabalhos  de  autores  nacionais  que  se  baseiam na  teoria 

crítica marxista acusando a enganosa ideologia do esporte alimentada pelas vontades da 

classe dominante burguesa, tais como Betti  (1998), Bracht (1986, 2000), Kunz (2004), 

Medina (1990), Presoto, Machado e Gouvêa (2006), Torri e Vaz (2006) e Viana (1994). 

Todos eles,  de  uma forma ou de outra,  inclinam-se a  criticar  essa “barbarização do 

esporte”,  e  suas  características  de  racionalização,  supervalorização,  sacrifícios  e 

repetições, metrificação e funcionalidade do corpo, repressão, consciência coisificada, 

autoritarismo e caráter manipulador.

Essas considerações acima levantadas fazem parte de uma reflexão crítica diante 

do problema da especialização precoce no esporte, afim de que se possa entender tal 

fenômeno e o sentido de sua prática como tal. Esse esclarecimento deve propiciar como 

afirma Machado (2006), trazer a luz ao que está encoberto, desmistificando este caráter 

de  desumanização  e  alienação  dos  indivíduos,  possibilitando  uma  valorização  à 

sensibilidade  do  corpo  e  a  emancipação  e  libertação  dos  sujeitos  inseridos  em  tal 

contexto.

OS FAMILIARES NA PRECOCIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO
Sabe-se que a família possui um peso muito grande na vida dos indivíduos, pois é 

o  primeiro  contato  social  logo após o  nascimento.  No processo de desenvolvimento, 

alguns comportamentos e atitudes, assim como os valores morais, são influenciados e 

internalizados pelos comportamentos observados nos pais.

Esse processo de imitação ou modelação de comportamentos é explicado por 

alguns autores, como por exemplo, por Gusson (1989), como um processo de facilitação 

social,  sendo que é a influência recebida por um indivíduo na presença de outros, e 

também é explicado por Bandura (1995) pela Teoria da Aprendizagem Social, afirmando 

que o sujeito internaliza os comportamentos e condutas freqüentemente observadas.

Tendo em vista essa importância da família na vida dos indivíduos, como será 

essa relação na vida de jovens atletas que estão em um processo de formação esportiva, 

especializando-se  em  uma  modalidade  qualquer,  mergulhando  em  um  mundo  de 

competições, comparações e exigências?



Devido ao peso que a família exerce na vida da pessoa, Sobral (2000) relata que 

na iniciação esportiva os jovens atletas recebem uma grande quantidade de influências 

externas, e as de maior valor são as da família.

Para Machado (1994) a relação de intimidade entre pais e filhos pode ter algumas 

conseqüências negativas na vida dos jovens esportistas, como por exemplo, pais que se 

sentem mais  próximos  e  mais  a  vontade,  ou  até  mesmo  proprietários  dos  filhos,  e 

exercem uma excessiva cobrança em cima dos mesmos com o intuito de que estes 

alcancem melhores resultados ou aumentem o desempenho.

O fato dos pais estarem presentes e acompanharem a vida atlética dos filhos pode 

ser  uma importante  fonte  de  motivação  para  eles.  Isso  porque os  filhos  dão grande 

importância aos julgamentos dos mesmos, e querem sempre ser bem vistos diante da 

presença dos pais.

Mas o efeito também pode ser contrário se, por exemplo, tornar-se comum os pais 

assistirem  aos  jogos  dos  filhos  e  realizarem  diversos  comentários  nos  momentos 

posteriores, principalmente se os desempenhos dos jovens não forem tão bons, e os 

comentários mais infelizes ainda.

Curro (2000) relata que se os pais forem ex-atletas essa relação pode ficar ainda 

mais complicada, e piora se os pais forem técnicos dos próprios filhos. Segundo dizeres 

do autor descrevendo o relacionamento dos pais – técnicos de basquetes – e seus filhos 

– atletas das equipes dirigidas pelos pais – os jovens sentem-se muito mais cobrados em 

relação aos demais companheiros de equipe, mesmo os pais afirmando que cobram o 

mesmo empenho de todos do grupo.

Numa situação um pouco parecida,  mais um tanto mais complicada,  Machado 

(1998)  afirma  que  pais  ex-atletas  frustrados  com  suas  carreiras  esportivas  podem 

transmitir  esse  sentimento  a  seus  filhos,  ou  ainda  buscar  nos  filhos  as  realizações, 

desejos e vontades que não conseguiram alcançar ou realizar enquanto atletas. Estas 

situações  descritas  pelo  autor  são  extremamente  negativas  para  jovens  atletas,  que 

muitas vezes se vêem pressionados, aumentando a suas responsabilidades tendo que 

satisfazer  alguma  vontade  ou  sonho  dos  pais.  E  o  grande  problema  é  que  essas 

situações são corriqueiras e comuns, e são motivos de desistências e abandonos por 

parte dos jovens no esporte.

No trabalho de Barbanti (2005) também encontramos esta problemática, quando o 

autor afirma que os pais, sem exceção, sempre mantém uma identificação com seus 

filhos e desejam sempre o melhor para os mesmos. Mas essa identificação passa a ser 



maléfica  quando  a  mesma  torna-se  uma  extensão  daqueles  por  estes,  e 

conseqüentemente  fazendo  os  pais  definirem  seus  próprios  valores  em  relação  ao 

sucesso  dos  filhos.  Quando  isto  ocorre,  em  especial  no  esporte,  os  pais  se  vêem 

vencedores ou perdedores devido ao sucesso ou insucesso dos filhos, e estes últimos 

passam a ter a obrigação de vencer, pois a auto-imagem dos pais entre em jogo.

Nesse sentido, o autor dá algumas sugestões para o bom relacionamento entre 

pais e filhos no contexto esportivo (BARBANTI, 2005):

• Pais devem incentivar os filhos a praticarem esporte, desde que a escolha seja 

feita pelos jovens;

• Os pais devem demonstrar que o valor da criança não está relacionado com o 

resultado no esporte, e que seus esforços e dedicação valem muito mais que o 

“placar final”;

• Devem lembrar que seus filhos praticam uma determinada atividade esportiva para 

suas próprias alegrias e vontades, não para as suas;

• Os pais jamais devem castigar, brigar, ridicularizar ou punir os filhos por erros ou 

derrotas no esporte, entre outros conselhos.

No mesmo estudo de Machado (1998) citado acima, ele relata que os pais, por sua 

aproximação  afetiva  em  relação  aos  filhos,  e  também  seus  poderes  de  autoridade, 

tornam-se os torcedores mais ácidos, impondo uma cobrança acima da média, achando-

se no direito  de gesticular,  esbravejar  e  insultar.  O autor afirma que essas condutas 

podem comprometer  as  relações dos filhos  atletas  com os demais  companheiros  de 

equipe  e  até  técnicos,  gerando  problemas  de  entrosamento  e  coesão  grupal,  e 

conseqüentemente o abandono dos mesmos do esporte.

Diante  destes  aspectos  apresentados  relacionados  à  importância  da  família, 

especialmente  pais,  e  a  prática  esportiva,  formação  e  especialização  de  crianças  e 

adolescentes,  faz-se necessário que os responsáveis pelo trabalho com estes jovens 

atletas apropriem-se destes conhecimentos, e saibam como conduzir o relacionamento 

entre pais e filhos de maneira saudável, pensando no contexto, aprendizado e formação 

esportiva.

A INTERFERÊNCIA DA TORCIDA
A presença da torcida no esporte competitivo é de fundamental importância, pois 

pode ser fonte de motivação para muitos atletas e equipes em geral. No entanto ela, que 



deve ser considerada como aspecto fortemente intrínseco no entorno esportivo,  pode 

trazer  influências  positivas  e  negativas,  pois  a  mesma  é  “despertada”  segundo  as 

atuações das equipes.

Em meio a este processo, segundo Isler (2003), pode haver transferências dos 

processos  emocionais  entre  atletas  e  público,  fato  este  explicado  pelas  teorias  de 

contágio  social,  transferência  de  disposição  e  sugestão  de  massa,  apontados  por 

Thomas (1983).

Uma grande questão da influência da torcida no problema da formação esportiva 

está no fato de a mesma, pela sua simples presença nos “palcos” esportivos, culminar 

em um processo de observação. E a questão da observação pode ser encarada com 

diferentes olhares pelos observados. Isso porque ela terá diferentes pesos para cada um 

dos  atletas  assistidos,  pois  existem  três  fatores  que  interferem  nessa  questão:  a 

experiência, a modalidade e a personalidade do indivíduo (ISLER, 2003).

Pensando  nesses  fatores,  Isler  (2003)  cita  alguns  autores  que  se  posicionam 

perante as influências da torcida no esporte. Para Singer (1982), quanto mais complexa e 

de precisão for a habilidade da modalidade em questão e também a exigência do nível de 

concentração, mais prejudicial pode ser a presença da torcida, mesmo que o indivíduo 

tenha um bom domínio da modalidade. Este fato é explicado por Magill (1984), acusando 

que  a  complexidade  da  tarefa  aumenta  os  níveis  de  ansiedade-estado.  Já  Cirulli  e 

Machado (1997) afirmam que a presença da torcida em momentos de prática onde o 

atleta possui um bom nível de habilidade e aprendizado da técnica do esporte pode ser 

positiva, motivando-o. Mas caso o mesmo não possua um bom nível de habilidade da 

técnica do esporte em questão, o fato de ser observado pelos expectadores pode causar 

uma  maior  inibição  dos  movimentos  e  descontrole  motor,  incapacitando-o  de  atuar 

perante eles.

Pensando na iniciação esportiva,  este fator presencial  da torcida torna-se mais 

complicador ainda, pois os iniciantes ou aprendizes encontram-se na fase de refinamento 

dos movimentos, e nem todos sairão com uma execução precisa e coordenada. Desta 

forma, o fato de serem observados pode gerar o sentimento de vergonha, diminuição da 

concentração, distração e aumento dos estados de ansiedade (CRATTY, 1984, ISLER, 

2003; MACHADO, 1998, 2006; MAGNANE, 1969).

A  RELAÇÃO ATLETA – TÉCNICO ESPORTIVO



Quando pensamos no relacionamento que técnico e atleta(s) mantêm dentro de 

uma equipe esportiva, devemos considerar alguns fatores, como a formação profissional 

de tal técnico, e os laços interpessoais de respeito, reciprocidade, confiança e amizade 

que eles comungam entre si.

Ao levantar os fatores que podem fazer com que jovens esportistas abandonem o 

esporte  devido  à  postura  dos  técnicos  com os  quais  não  se  compactuam,  devemos 

analisar como foi a formação profissional daquele indivíduo que lidera uma determinada 

equipe, qual sua visão de ser humano, seus valores e qual é a sua linha de trabalho.

Através dos estudos de Betti (1991) sabemos que os profissionais de educação 

física tiveram,  ao longo dos anos 70 e 80,  uma formação profissional  extremamente 

esportivista  e  mecanicista,  na  qual  a  execução  da  técnica  metricamente  refinada  e 

perfeita era considerada como fator preponderante, dando-se valor exclusivo aos gestos 

estereotipados e mecanizados, e pensando-se apenas na competitividade esportiva e na 

busca da vitória a qualquer preço.

Esta situação na qual se encontrava a educação física brasileira era fortemente 

apoiada pelo governo do estado, que via no esporte a possibilidade da ascensão da 

economia e do mercado, fortalecendo a imagem do país internacionalmente através das 

conquistas esportivas (BETTI, 1991).

Dessa forma, os princípios da educação física, inclusive no aparelho escolar, eram 

os de seleção e de rendimento, exclusão dos menos habilidosos e a busca por vitórias a 

todo custo.

Refletindo sobre essas questões, se no ambiente escolar as exigências para a 

conquista de resultados já era pesada, imaginem em clubes esportivos, associações ou 

escolinhas de esportes. Acreditamos, pois, que devido às circunstâncias contextuais da 

época, enraizou-se – e ainda se mantém presente – essa apreciação maléfica pela vitória 

na formação e no crescimento de jovens indivíduos inseridos na prática esportiva.

Além dessas considerações, Sobrinho, Mello e Peruggia (1997) nos alertam que 

devemos considerar fatores de ordem econômica, de ordem política e outros de ordem 

social. Por exemplo, as pressões que os técnicos sofrem por parte dos patrocinadores e 

dirigentes, tendo que sempre apresentar um bom resultado em determinada competição 

ou temporada, questões contratuais e salariais, prêmio em dinheiro por vitória, bônus e 

outras coisas mais. Também notamos a influência da mídia interferindo nessa relação, 

pois a mesma enaltece sempre os que conquistam as vitórias, e apedreja aqueles que 

não obtiveram um resultado satisfatório. 



Em suma, todos esses fatores devem ser pensados para entendermos a relação 

entre técnicos e atletas, e talvez porque tais técnicos venham a ter uma postura com 

exigências enormes diante de seus atletas (o que não justificava tal fato), mesmo os que 

estejam iniciando no esporte.

Importante  também  talvez  seja  conscientizar  os  próprios  atores  principais  do 

cenário esportivo – técnicos e atletas – dessas informações, para que os mesmos saibam 

lidar com essas questões, e não ocorram desistências e abandono de atletas da prática 

esportiva, especialmente dos iniciantes, pela pressão e cobrança na busca de resultados.

Para que um técnico saiba respeitar o tempo de formação de jovens esportistas, 

se faz necessário que o mesmo tenha domínio dos seguintes conteúdos:

• Crescimento  e  desenvolvimento  humano:  princípios  e  fatores  que  regulam  o 

crescimento,  e  as  influências  da  atividade  física  neste  processo,  puberdade, 

adolescência e desenvolvimento sexual;

• Condições de aprendizagens de movimentos: aquisição e fases de aprendizagem 

das habilidades motoras;

• Formação  de  jovens  esportistas:  treinamento  para  crianças  e  adolescentes, 

freqüência e duração de treinos, critérios para formação de grupos, procedimentos 

e sistemáticas de formação atlética;

• Preparação física de jovens no esporte: capacidades físicas envolvidas, princípios 

gerais de treinamento e preparação muscular e sobrecarga;

• Aspectos  psicopedagógicos  de  formação  esportiva:  noções  de  formação  de 

personalidade, desenvolvimento cognitivo, questões afetivas, estados emocionais 

e estados de humor, aspectos motivacionais, agentes estressores, socialização, 

relações intrapessoais e interpessoais, resolução de problemas, estimulação da 

criatividade e autonomia, princípio da diversidade e da alteridade, e formação e 

coesão grupal.

ENCERRANDO NOSSAS REFLEXÕES
Neste  momento  caminhamos  no  intuito  de  encerrar  nossa  linha  de  raciocínio, 

mesmo sabendo que não demos conta de pautar todo o assunto relacionado aos fatores 

externos que podem ser associados com a especialização precoce.

Como pudemos analisar, a questão da formação esportiva e toda a problemática 

que envolve  a  precocidade da especialização  dos  indivíduos  pode  receber  um olhar 

muito  mais  abrangente,  contextualizando  os  problemas,  reflexões  e  pressupostos  da 



sociedade como um todo, como foi feito em nosso primeiro momento, parafraseando com 

alguns autores e fazendo uma profunda discussão a respeito do tema.

Adiante, discutimos que a grande expectativa dos observadores (torcedores) no 

contexto esportivo pode contribuir para o agravamento da problematização considerada. 

Conforme anteriormente comentado, a lista de fatores externos que podem influenciar na 

formação  esportiva  necessita  ser  pertinentemente  melhor  estudada  e  compreendida 

pelos  profissionais  das  áreas  da  Educação  Física  e  Psicologia  do  Esporte,  como  a 

interferência da família,  namorados, pais,  técnicos, amigos, imprensa, fãs, torcedores, 

entre outros. Isso porque todas essas vertentes podem gerar uma alteração dos estados 

emocionais desses jovens atletas no decorrer do momento esportivo. Conforme afirma 

Machado (2006, p.63):

Não  há  motivo  para  negligenciarmos  nossas  atenções  diante  de  qualquer 

manifestação externa, uma vez que qualquer tipo de torcida e sua atuação são 

fatores que interferem direta ou indiretamente em atletas, com uma composição 

que  vai  da  família  do  jogador  até  a  torcida  organizada,  do  telespectador  no 

campo  ou  ginásio  ao  telespectador  pela  televisão  ou  rádio,  da  imprensa  ao 

técnico, e os próprios companheiros de equipe, entre outros elementos.

Enfim, tendo conhecimento do impacto psicológico e sócio-afetivo que a presença 

dos expectadores  pode causar (ou não) no ambiente esportivo, essas reflexões devem 

ser consideradas por aqueles que trabalham, dirigem e atuam no “palco” do esporte, para 

que, usufruindo as palavras de Sobrinho, Mello e Peruggia (1997, p. 79), “[...] a vida do 

atleta não se resuma em jogar e ganhar (ou perder), mas em sentir prazer diante da 

atividade físico-esportiva por ele escolhida, e que deve ter caráter duradouro [...]”.
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO NO ESPORTE INFANTO-JUVENIL E 
ESPECIALIZAÇÃO ESPORTIVA PRECOCE

Marcelo Callegari Zanetti

I. INTRODUÇÃO

Ao discutirmos sobre os aspectos relacionados à especialização esportiva precoce, 

as  competições no  esporte  infanto-juvenil  ainda ocupam lugar  de  destaque,  gerando 

dúvidas e discussões em relação à sua importância, bem como, as diretrizes a serem 

seguidas na sua estrutura e organização. Organização esta que geralmente tem sido 

baseada apenas na percepção e experiência de: pais, técnicos e dirigentes, com pouca 

base científica; o que pode levar estas competições a se tornarem altamente lesivas do 

ponto de vista físico e psicológico para os atletas que delas participam.

Nesta linha de raciocínio Marques e Oliveira (2001) consideram que os sistemas de 

treino e de competições dos atletas mais jovens carecem de um maior aprofundamento, 

já  que  os  modelos  existentes,  desenvolvidos  ao  longo  dos  últimos  quarenta  anos, 

apoiam-se  muito  na  experiência,  e  no  conhecimento  empírico;  sem  orientações 

pedagógicas  e  normativas.  Por  outro  lado,  uma  das  perguntas  mais  intrigantes  em 

relação às competições esportivas é: Qual é a melhor idade para começar a competir? 

Segundo Arena e Böhme (2004), de modo genérico a faixa etária de 12-14 anos é a mais 

preconizada na literatura para que a criança comece a participar  de um treinamento 

específico  de  determinada  modalidade  esportiva  com  finalidade  competitiva;  com 

exceção  de modalidades  como Ginástica  (artística  e  rítmica  desportiva),  patinação  e 

outras, que são iniciadas anteriormente. Mas de acordo com a literatura, a competição 

infantil promovida por algumas federações esportivas (futsal, ginástica, natação e judô), 

têm  envolvido  crianças  cada  vez  mais  jovens,  geralmente  de  5  a  8  anos,  que  se 

encontram  ainda  na  etapa  de  aquisição  das  habilidades  motoras  fundamentais  ou 

generalistas. Tal fato indica uma situação de competição regular e específica de uma 

única modalidade esportiva num período em que a criança deveria  desenvolver  uma 

série de habilidades fundamentais (locomoção, manipulação e estabilização), adquiridas 

por  meio  de  programas  esportivos  generalizados  com várias  modalidades,  antes  de 

começar o treinamento específico e a participação regular em competições.



Para Bompa (2002), as crianças no estágio inicial de desenvolvimento (dos 6 aos 10 

anos de idade) devem participar de programas de treinamento de baixa intensidade, já 

que a maior parte delas não é capaz de suportar as demandas físicas e psicológicas de 

um treinamento com alta intensidade organizado para competições, porém, o que muitas 

vezes encontramos são pais, técnicos e dirigentes empenhados em tornar estes menores 

campeões  antes  mesmo  de  terminado  este  estágio.  Essa  busca  exagerada  pela 

formação de campeões precocemente é equivocada, segundo Arena e Böhme (2004), já 

que,  resultados  competitivos  positivos  em  categorias  menores,  principalmente  nas 

primeiras, não asseguram a manutenção dos mesmos até a idade ou categoria adulta, 

principalmente se estes forem alcançados antes do período pubertário.

II. AS COMPETIÇÕES E OS JOVENS

Segundo Huizinga (1980), a competição é inerente ao homem, negá-la ou excluí-la 

do  processo  de  formação  esportiva  de  jovens  atletas  pode  ser  um erro  gravíssimo, 

comprometendo o desenvolvimento físico, psicológico e social destas crianças. Para Filin 

(1996),  as  competições são de suma importância  para  todos os  atletas,  já  que elas 

constituem o ápice do processo de treinamento, não só sintetizando os resultados do 

treinamento desportivo, mas também apresentando meios objetivos para avaliar a sua 

efetividade, por isso, sem a participação nelas, na há desporto, nem educação do atleta. 

Porém, para Galdino (2000) a competição esportiva envolvendo crianças é um tema que 

ainda  gera  muita  controvérsia,  no  qual,  os  treinadores  de  crianças  bem  sucedidas 

advogam a  favor  da  competição  precoce,  já  que  nas  suas concepções este  tipo  de 

participação permite que as crianças superem suas próprias dificuldades e obstáculos 

externos (adversários,  torcida,  etc)  mostrando suas potencialidades,  e  se preparando 

para a vida, mas muitas ocorrências esportivas contrariam esta posição, e ainda geram 

profunda discussão.

Por outro lado, sabemos que a participação no esporte infanto-juvenil pode trazer 

consigo  aspectos  positivos  e  negativos  aos  jovens  envolvidos.  Dentre  os  aspectos 

positivos podemos destacar: solidariedade e espírito de equipe; integração; aquisição do 

saber fazer e saber estar; ações intergrupais; aumento da auto-estima; ações racionais; 

cooperação para atingir um objetivo; reunião social; prazer; respeito a atitudes e normas; 

independência e confiança e responsabilidade. Aspectos negativos como: tensão; medo; 

diferenciação  entre  vencedores  e  perdedores  pelos  próprios  participantes  e  pela 



sociedade; cumprimento exagerado de normas e padrões da competição podendo levar a 

comportamentos rígidos e alienados; competição exacerbada; concorrência;  avaliação 

social;  cobrança  por  vitórias  podendo  levar  à  especialização  precoce;  rivalidade 

acentuada; busca por benefícios próprios podem estar presentes quando o objetivo maior 

é a vitória e não a formação esportiva e educacional destes jovens (MACHADO, 2006; 

RÉ; DE ROSE JR.; BÖHME, 2004; MARTINS et al., 2000).

Porém,  Machado  (2006)  argumenta  que  ignorar  ou  simplesmente  excluir  a 

competição da formação destes jovens, pode levar a um distanciamento da realidade 

social; desajustamentos; e marginalização, já que sua presença no mundo é indiscutível 

e inegável. Talvez uma das melhoras práticas na organização do esporte infanto-juvenil é 

investir na formação profissional de professores, técnicos e dirigentes, bem como, maior 

adequação  de  regras  e  equipamentos,  já  que  estes  jovens  atletas  têm capacidades 

físicas e psicológicas bastante diferentes das de atletas profissionais.

Pensamento este, que é compartilhado por Ré, De Rose Jr. e Böhme (2004), que 

acreditam  que  as  condutas  adequadas  parecem  ser  a  maior  arma  contra  a 

especialização e o abandono precoce de atletas infanto-juvenis, já que a competição em 

si, leva a um estresse psicológico, mas também aumenta a experiência destes atletas em 

lidar com o estresse, por isso, não adianta inserir a competição tardiamente, mas uma 

condição  psicológica  mínima  deve  ser  verificada  para  que  não  haja  prejuízos  na 

formação destas crianças. Em um estudo bastante interessante, estes mesmos autores 

encontraram estresse semelhante em crianças federadas e não-federadas, concluindo 

que a importância social não é fundamental no aumento do estresse dessas crianças, 

mas sim, a estrutura da competição.

Para Filin (1996), a competição é a parte principal da preparação desportiva das 

crianças e adolescentes, por isso, ela deve fazer parte do plano de iniciação desportiva, 

contribuindo para o alcance de objetivos como: melhoria da saúde; aperfeiçoamento das 

funções do organismo em crescimento; desenvolvimento das qualidades físicas; adesão 

dos jovens em programas de atividade física regular; interesse pela prática do desporto; 

propaganda e popularização do desporto, entre outros. Porém, para Galdino (2000), há 

uma relação íntima entre competição precoce e especialização precoce, já que, competir 

significa ter as mínimas condições para realizar as tarefas necessárias do evento em 

questão, assim, simplesmente aprender superficialmente as habilidades esportivas e os 

componentes gerais da modalidade, tais como regras e princípios táticos, não oferecem 

as condições ideais  para  se  competir.  Surgem então atitudes despreocupadas,  e  na 



maioria  das  vezes  irracionais,  buscando  maior  especialização  e  consequentemente 

prontidão  para  competir.  Desta  forma,  a  especialização  precoce  é  motivada  pelo 

imediatismo de rendimento nas primeiras competições.

Oliveira, Lopes e Risso (2003) também argumentam que as crianças tendem a 

interromper a  prática de atividade física ou esportiva por  não possuírem tempo para 

participação nas atividades; quando há ênfase excessiva na competição; tédio; falta de 

prazer na atividade física e/ ou aversão ao treinador, por isso, os objetivos e interesses 

individuais devem ser verificados. Se a atividade física não proporcionar prazer ou bem-

estar para a criança, certamente ela irá desistir de sua prática. Mas segundo Machado 

(2006),  para que estes atletas consigam suportar  as pressões das competições, eles 

devem aprender a lidar com a cobrança de pais,  técnicos e dirigentes, bem como, o 

fracasso, o medo e a vergonha.

Para  Filin  (1996),  as  competições  são  parte  integrante  do  processo  de 

treinamento,  no  entanto,  seu  caráter,  e  sua  forma  de  desenvolvimento  devem  ser 

planificados  com antecedência,  já  que  a  participação nas competições está  ligada à 

elevada perda de energia e a altas tensões nervosas e físicas.  As competições devem 

ser planificadas de tal maneira que sua direção e grau de dificuldade correspondam aos 

objetivos  propostos  de  preparação  a  longo  prazo,  podendo  ser:  para  controlar  a 

efetividade do treinamento; propiciar a aquisição de experiência competitiva e motivar o 

processo de treinamento. Mas esses jovens devem participar de competições somente 

quando eles,  pelo  seu nível  de preparação (física,  técnica,  tática  e psicológica),  são 

capazes de atingir resultados mínimos, evitando que esses jovens fiquem desmotivados 

e abandonem precocemente seus esportes em consequência de resultados ruins.

III. A COMPETIÇÃO E SUAS CONFIGURAÇÕES

Segundo o Committee on Sports Medicine and Fitness and Committee on School 

Health (2001), a participação em esportes organizados19 pode proporcionar benefícios 

físicos e sociais para as crianças. Porém, o envolvimento de pré-adolescentes no esporte 

organizado é recente, já que, o jogo era geralmente espontâneo, não-estruturado20 e sem 

a participação do adulto, o que permitia o desenvolvimento de habilidades motoras, de 

19 O termo esporte organizado, ou ainda esporte estruturado refere-se às competições esportivas regidas por federações 
nacionais e internacionais com regras pré-estabelecidas.
20 A denominação esporte não-estruturado refere-se aos jogos onde não há o cumprimento das regras pré-estabelecidas 
pelas  federações  para  aquela modalidade.  Outras  nomenclaturas  como: não-organizado;  espontâneo; jogo-livre;  ou 
informal também são encontradas, dependendo do autor.



interação  social,  de  criatividade,  e  de  divertimento  para  os  participantes.  Somente 

durante a última parte do século 20, o jogo livre ou jogos não-organizados cederam lugar 

para os esportes organizados.

Para Weinberg e Gould (2001), contrariamente a crença popular, a participação em 

esportes  organizados  não  é  automaticamente  benéfica  para  a  criança,  pois,  o 

desenvolvimento de caráter, liderança, espírito esportivo e orientações de realização não 

ocorrem de forma mágica por meio da simples participação. Esses benefícios geralmente 

acompanham uma supervisão adulta competente de líderes que entendam as crianças, e 

saibam  como  estruturar  programas,  que  ofereçam  experiências  de  aprendizagens 

positivas.  Por  isso,  para estes autores,  um passo importante  para tornar-se um líder 

qualificado de esportes  infanto-juvenis  é  entender  a  psicologia  do  esporte  de  atletas 

jovens. 

Por  outro lado,  no contraste ao jogo não-organizado ou livre,  a participação em 

esportes organizados pode fornecer maior oportunidade de criação de regras voltadas 

para a saúde e a segurança;  para um processo justo na escolha das equipes, mas, 

apesar dos muitos benefícios potenciais deste tipo de jogo, ainda não há um consenso a 

respeito  do  valor  dos  jogos organizados para  pré-adolescentes.  Por  isso,  talvez,  um 

retorno  aos  dias  do  jogo  livre  poderia  eliminar  aspectos  negativos  dos  esportes 

organizados, mas infelizmente, as crianças de hoje em dia não tem tempo, oportunidade, 

ou inclinação para jogar nas vizinhanças ou em parques locais, já que existem outras 

demandas,  como  cursos  extraclasses,  entre  outros,  que  diminuem  o  tempo  para  a 

atividade física regular e para o jogo livre. Os esportes organizados podem não oferecer 

todas as necessidades físicas e psicológicas da atividade, mas também podem ser meios 

viáveis  para  aumentar  os  níveis  de  atividade  nas  crianças  e,  conduzi-las 

esperançosamente a adoção de estilos de vida ativos como adultos (COMMITTEE ON 

SPORTS MEDICINE AND FITNESS AND COMMITTEE ON SCHOOL HEALTH, 2001).

Para  Weinberg  e  Gould  (2001),  os  jogos  informais  e  não-organizados  são 

geralmente  centrados  na  ação,  ao  passo  que  o  esporte  organizado  é  centrado  nas 

regras.  Porém,  já  que  a  maioria  dos  esportes  para  jovens  hoje  é  estruturada  e 

organizada;  com  técnicos,  juízes,  times  definidos,  tabelas,  regras  rigorosas  e 

envolvimento  dos  pais,  essa  configuração  de  esporte  deve  servir  de  base  para  que 

técnicos  e  pais  planejem esportes  organizados  centrados  na  criança,  focalizando  no 

desenvolvimento de habilidades, na diversão e no crescimento pessoal. Neste tipo de 

jogo, geralmente:



1. Há menos jogadores participando dos jogos; o que geralmente leva a mais 

oportunidades de envolvimento;

2. Os tempos de pausa são reduzidos; dando mais ação aos jogos;

3. As regras são adaptadas para que tanto os jogadores mais habilidosos, como 

os menos habilidosos, possam participar em igualdade de condições;

4. Os times são equilibrados, e cada time deve ter uma boa chance de vencer;

5. Os jogos também são grandes oportunidades de reafirmar amizades.

Outras formas de competição, como os torneios e festivais esportivos, no qual, os 

períodos  de  competição  são  mais  curtos  e  os  resultados  dependem  de  vários 

competidores,  ou  seja,  consiste  em um sistema de  disputa  por  pontuação  de  várias 

modalidades  esportivas  que  pode  permitir  a  participação  de  um  número  maior  de 

participantes; estimular a prática poliesportiva; não exaltar apenas um único campeão e 

favorecer mais premiações (ARENA; BÖHME, 2004).

IV. A TÍTULO DE (IN)CONCLUSÃO

Ainda  não  há  um  consenso  se  a  participação  ou  não  de  atletas  jovens  em 

competições organizadas por clubes, federações ou outras entidades é benéfica para a 

formação esportiva e educacional destes indivíduos, o que não nos dá subsídios para 

argumentar  a  favor  ou  contra  este  tipo  de  participação;  e  muito  menos para  contra-

indiciar este tipo de competição.

Porém,  apesar  das  controvérsias  em  relação  à  importância  da  competição  no 

esporte infanto-juvenil, muitos técnicos, pais e dirigentes têm optado pela participação em 

competições, argumentando que elas são fundamentais para o desenvolvimento destas 

crianças, mas, infelizmente os critérios e condutas adotados por estes pais, técnicos e 

dirigentes são geralmente baseados em experiências empíricas, que muitas vezes, não 

condizem com as necessidades destes atletas. 

Como discutido anteriormente, a aplicação do esporte não-organizado ou informal 

também parece ser um complemento bastante importante para a formação inicial destes 

jovens,  já que, o prazer e o caráter de informalidade podem despertar o interesse e 

consequentemente estimular a participação destas crianças em programas de atividades 

físicas e esportivas. A adaptação de regras e equipamentos, bem como, a orientação de 

pais,  técnicos  e  dirigentes  sobre  a  necessidade  do  respeito  à  individualidade  e  ao 



desenvolvimento físico e emocional destas crianças também são fundamentais para que 

a competição possa ser utilizada como fator motivacional, o que será atingido somente 

quando o objetivo maior não for a vitória a qualquer custo, mas sim, o prazer e a alegria 

que as atividades esportivas podem proporcionar.   
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Avaliação Psicológica no contexto esportivo: apresentando problemas e 
discutindo soluções.

Daniel Bartholomeu

Poucas áreas no âmbito da Psicologia do esporte tem produzido mais debates do 

que  a  dos  testes  psicológicos  e  isso  se  deve  ao  fato  de  que  muitos  dos  escores 

produzidos não associam-se à performance esportiva. Algumas dessas limitações são 

evidenciadas em decorrência de problemas na construção e validação dos instrumentos 

desenvolvidos  para  a  área.  A  maior  parte  dos  métodos  psicodiagnósticos  estavam 

condicionados às particularidades e métodos da psicologia no geral. Assim, os primeiros 

instrumentos psicológicos empregados em contextos esportivos visavam uma avaliação 

clínica  do  mesmo,  desconsiderando  as  peculiaridades  que  cada  prática  apresenta 

(Brandão,  2007).  Argumentava-se que a maior  parte  desses instrumentos explicavam 

uma  parcela  limitada  da  realidade  e  não  teriam  um  poder  preditivo  sobre  o 

comportamento  atlético,  principalmente  em  competição.  Nesse  contexto,  houve  a 

necessidade  do  desenvolvimento  de  instrumentos  específicos  para  esse  âmbito  que 

avaliassem os fenômenos psicológicos examinando o estado psíquico dos atletas nos 

momentos pré-competitivo, competitivo e pós-competitivo e em particular a predisposição 

psíquica  para  competições e  treinamentos.  Também no  uso desses instrumentos  no 

esporte pode-se distinguir dois momentos, a saber, uma ênfase nas investigações de 

caráter  diagnóstico,  visando  o  nível  de  desenvolvimento  de  funções  e  capacidades 

específicas dos atletas para prognosticar resultados esportivos; e o da investigação dos 

fenômenos psicológicos dos desportistas considerando o contexto social  em que está 

inserido.  Esses serão discutidos  mais  amplamente e apresentadas suas limitações e 

possibilidades,  assim como discutidas  metodologias  de  investigação da  validade dos 

testes dentro do contexto esportivo.

De fato, para que qualquer processo de avaliação psicológica seja levado a cabo, 

seja via instrumentos de avaliação ou por observação de condutas no contexto esportivo, 

o  conhecimento  das  variáveis  psicológicas,  de  suas  definições  e  manifestações 

específicas no contexto esportivo torna-se necessário. Vale destacar que o processo de 

avaliação psicológica vai além dos instrumentos, devendo-se ter em conta uma análise 

do desempenho esportivo com critério associado a aspectos psicológicos, assim como 

manifestações típicas de cada processo envolvido. 



Para exemplificar, tome-se a ansiedade, variável das mais investigadas dentro do 

contexto  esportivo  e  frequentemente  associada  ao  desempenho  atlético  nas  mais 

diversas  modalidades  (mais  sobre  o  assunto  ver  Smith,  Smoll  &  Wiechman,  1999; 

Spielberger,  1966;  Martens,  Vealey  &  Burton,  1990;  Sarason,  1984;  Smith,  Smoll  & 

Schutz, 1990).  Suas manifestações variam desde aspectos cognitivos que podem ser 

caracterizados por avaliações negativas  de uma situação,  preocupação e imaginação 

mental  aversiva,  a  características  somáticas  que  refletem  uma  excitação  fisiológica 

especificada, basicamente pela taxa cardíaca elevada, respiração ofegante e aumento da 

tensão muscular.  Tais aspectos devem ser conhecidos pelo profissional  de educação 

física e do psicólogo que deseja trabalhar com o esporte para se observar quais destes 

estão presentes na situação competitiva, além do fato de conseguir diferenciar se trata-se 

de um traço ansiogênico (tendências individuais  relativamente estáveis,  associadas à 

personalidade) ou um estado (níveis de ansiedade experienciados momentaneamente, 

com caráter transitório). 

Ao  lado  desses,  as  particularidades  de  cada  modalidade  esportiva  devem ser 

tomadas em conta para se compreender em que áreas tais manifestações tornam-se 

mais  prováveis.  Seguindo  com o  exemplo,  no  caso  da  modalidade  em que  se  está 

observando a  ansiedade ser  o  Jiu-jitsu,  há  que se  considerar  que,  em situações de 

competição (caracterizando ansiedade estado) toda a musculatura dos antebraços são 

muito exigidas e as manifestações da tensão muscular podem ocorrer nesses membros. 

Nesse  sentido,  até  mesmo  os  medos  podem  estar  circunscritos  a  características 

específicas da luta como não conseguir desempenhar adequadamente uma certa técnica 

ou a preocupação pelo oponente ter um “jogo”similar ao seu. 

O  processo  de  avaliação  psicológica  deve  estar  atento  a  todas  essas 

características  citadas.  Todavia,  para  profissionais  de  Educação  Física  e  Psicologia 

recém formados, muitas vezes a falta de prática e de conhecimento das modalidades 

esportivas  e  constructos  psicológicos  inviabiliza  uma  análise  pela  mera  observação 

sistemática, ou ao menos, a torna mais complexa e sujeita a vieses. Nesse contexto, se 

inserem  os  instrumentos  de  avaliação  psicológica  que,  apesar  de  só  poderem  ser 

administrados e avaliados por psicólogos (CFP, 2001), são disponíveis para pesquisas 

para  quaisquer  desses  profissionais.  Além  disso,  deve-se  frisar  que  esse  processo 

sempre  deve  ser  feito  em  equipes  em  que  tanto  o  psicólogo  fornece  avaliações  e 

pareceres que lhe são típicos, como o Professor de Educação Física emite os seus, 

procurando  adaptar  os  treinamentos  físicos  de  acordo  com  as  características 



psicológicas  dos  atletas  ou  mesmo  fornecendo  informações  desses  e  de  seus 

rendimentos para uma avaliação psicológica mais completa.

No que concerne aos instrumentos de avaliação psicológica propriamente ditos, 

nos últimos anos,  os Conselhos Federal  e  Regionais  de Psicologia  tem enfatizado a 

necessidade do aprimoramento dos instrumentos de avaliação psicológica no Brasil. O 

Conselho Federal de Psicologia nas resoluções 025/2001 e 002/2003 regulamentou o 

uso,  de  testes  psicológicos  no  Brasil,  ressaltando,  dentre  outras  características,  a 

necessidade  da  implementação  dos  instrumentos  existentes  e  importância  de  se  ter 

condições metrológicas adequadas. A literatura de psicologia do esporte assinala que a 

maior parte dos instrumentos utilizados no Brasil na avaliação de atletas não apresenta 

estudos de validade com essa população específica, ressaltando a necessidade de tais 

aspectos.  Evidencia-se,  assim,  a  problemática  e  a  necessidade  de  se  estudar  as 

características  psicométricas  de  alguns  instrumentos  de  avaliação  psicológica 

frequentemente utilizado para a avaliação de atletas, tendo por base as resoluções do 

conselho federal de psicologia que regulamentam o uso dos instrumentos de avaliação 

psicológica  no  Brasil,  apresentando  estudos  de  validade  de  testes  na  área.  Tais 

pesquisas devem ser feitas tanto por psicólogos quanto profissionais da Educação Física 

que  complementam  suas  avaliações  do  mesmo  fenômeno,  fornecendo  informações 

relevantes  ara  o diagnóstico psicológico no contexto  esportivo.  Com essa discussão, 

espera-se  produzir  uma  conscientização  nesse  sentido  e  fometar  idéias  que 

potencializem  novas  pesquisas  que  passem  a  ser  desenvolvidas  para  os  testes  de 

avaliação psicológica especificamente no contexto desportivo.
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ESTUDO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA

BARTHOLOMEU, Daniel1; MACHADO, Afonso. A.2; CECATO, Juliana.1; 

BARTHOLOMEU, Luana. L.1; PICCOLI, Ana. P. B.1.

1 - Faculdade Anhanguera de Jundiaí; 2 - Universidade Estadual Paulista

Investigar evidências de validade por estrutura interna para a Escala de motivações para 

a prática do Exercício Físico em Academias. A amostra deste estudo inicial é de 139 

participantes,  de  ambos  os  gêneros,  com  diferentes  faixas  etárias  e  saudáveis  que 

praticavam atividades físicas há pelo menos 1 ano. A escala inicial foi composta por 40 

itens.  Tais  elementos  foram  dispostos  em  um  formato  de  protocolo  para  a  pessoa 

assinalar o grau de importância que cada um dos motivos tem para a sua prática de 

exercícios físicos numa escala Likert de cinco pontos, variando de nada importante à 

muito importante. Foi ainda colocado uma última questão aberta para a pessoa escrever 

algum outro motivo que não conste da lista. Serão atribuídos pontos de 1 a 5 a cada um 

dos itens que serão somados, fornecendo o escore geral do instrumento. Nos indicadores 

apontados pelos sujeitos, será atribuído o valor mais elevado (5) para aquelas pessoas 

que o sugerirem e servirá ao simples propósito de elencar os motivos mais freqüentes. 

Na soma da pontuação total (soma dos indicadores) tais sugestões não irão constar. A 

análise fatorial feita indicou a pertinência de 34 itens para a avaliação da motivação para 

a prática de atividades físicas divididos em 5 fatores que explicaram 56% de variância. O 

teste de KMO e de esfericidade de Bartlett sugeriram a possibilidade de extração dos 

fatores (KMO=0,771; Bartlett = 2237,559; p=0,000).O gráfico de sedimentação indicou a 

possibilidade de até 5 fatores que foram explorados. Foram excluídos itens com cargas 

fatoriais abaixo de 0,4. A análise fatorial feita indicou a pertinência de 34 itens para a 

avaliação da motivação para a prática de atividades físicas divididos em 5 fatores que 

explicaram  56% de variância. O fator 1 com 11 itens foi denominado Motivação para 

Manutenção do Status, sendo considerada uma motivação extrínseca. O fator 2, com 6 

itens foi denominado Motivação para Alívio de Tensão e Indicação Médica, sendo que a 

maior parte dos seus indicadores referem-se à motivação intrínseca. O fator 3, com 5 

itens, recebeu a denominação Motivação pela Manutenção da Saúde, sendo que a maior 

parte dos seus indicadores referem-se à motivação intrínseca. O fator 4, com 6 itens,  foi 

denominado Motivação pela Socialização, sendo que a maior parte dos seus indicadores 

referem-se à motivação extrínseca e o fator 5, com 6 fatores, foi denominado Motivação 

pela Aparência Física/Estética indicando uma motivação intrínseca. Essas informações 



podem ser consideradas como evidências de validade de por estrutura interna para o 

teste na amostra em questão. 

EVIDÊNCIAS DA VALIDADE PARA O COMPETITIVE STATE ANXIETY INVENTORY: 

ANALISANDO SUA ESTRUTURA

BARTHOLOMEU, Daniel1; MACHADO, Afonso. A.2; BARTHOLOMEU, Luana. L.3

1 - Centro Universitário Salesiano de Americana; 2 - Universidade Estadual Paulista; 3 -  Faculdade 

Anhanguera de Jundiaí

As relações entre a ansiedade e desempenho esportivo têm sido um tópico de interesse 

de treinadores, atletas e pesquisadores da psicologia dos esportes por anos. O momento 

esportivo particularmente fornece um setting adequado para a observação e estudo da 

ansiedade,  uma  vez  que,  seus  participantes  são  expostos  à  situações  repetitivas, 

identificáveis e predizíveis, permitindo uma estimativa de comportamentos ansiogênicos 

em contextos reais, assim como avaliar seus efeitos sob tarefas esportivas específicas 

Nessa perspectiva, foi desenvolvido o  Competitive State Anxiety Inventory-2  (CSAI-2), 

uma medida de ansiedade estado específica para os esportes. Construído com base no 

modelo Estado-traço de Spielberger, este instrumento avalia separadamente a ansiedade 

somática e cognitiva. Nesse trabalho, investigou-se evidências de validade por estrutura 

interna para o CSAI-2. Participaram da pesquisa 172 atletas brasileiros de ambos os 

sexos,  sendo 61,6% do sexo  masculino.  As  idades variaram de 14 a  58  anos e  as 

modalidades esportivas  foram as seguintes:  Basquete,  Futebol,  Handebol,  Jiu-jitsu,  e 

Voleibol. Foi aplicado o CSAI-2 de forma coletiva, anteriormente aos treinos esportivos. 

Executou-se inicialmente uma análise fatorial confirmatória, mas os valores de ajuste do 

modelo não apresentaram resultados satisfatórios.  Assim, partiu-se para uma análise 

fatorial exploratória. Apesar da análise paralela demonstrar a existência de dois fatores, a 

estrutura de três fatores foi a que melhor explicou os constructos subjacentes ao teste, 

sendo excluídos alguns itens com base nessa análise. A precisão dos fatores por alfa de 

Cronbach  e  correlação  item-total  forneceram  bons  índices.  Os  resultados  obtidos 

habilitam este instrumento, no formato final apresentado, para o uso em pesquisas de 

ansiedade com atletas, devendo-se ter certa cautela nas interpretações dos resultados 

de investigações feitas com esse instrumento em sua versão original.



PERSONALIDADE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO: ANÁLISE DE SUAS 
ASSOCIAÇÕES EM JOGADORES DE FUTEBOL

BARTHOLOMEU, Luana. L.1; BARTHOLOMEU, Daniel2; MACHADO, Afonso. A.3; 

SPIGATO, Flávio. 4

1 - Faculdade Anhanguera de Jundiaí; 2 - Centro Universitário Salesiano de Americana; 3 - Universidade 

Estadual Paulista; 4 – UNIANCHIETA

O efeito do esporte na vida das pessoas ou como essas se ajustam a ele são tópicos que 

não foram muito versados na comunidade psicológica por um longo período de tempo. A 

psicologia do esporte emergiu numa tentativa de compreender e otimizar o desempenho 

de atletas. Nesse contexto, enfatizam-se tanto os fatores que influenciam a participação 

no esporte e exercícios de forma geral como os efeitos psicológicos derivados dessa 

participação.  Tendo em vistas a carência de estudos averiguada na literatura no que 

tange aos traços de personalidade, depressão e ansiedade em jogadores de futebol e 

levando-se em conta que as próprias definições de alguns dos traços apresentam essas 

características, esse trabalho procurou relacionar essas variáveis dentro desse contexto 

específico. Participaram da pesquisa, 29 jogadores de um time de uma cidade do interior 

do  estado  de  São  Paulo,  com idades  entre  17  e  21  anos,  com média  de  19  anos 

(DP=1,07).   Aplicou-se  coletivamente  o  BAI que  é  composto  por  21  itens  com 

informações descritivas dos sintomas de ansiedade; e o BDI, composto por 21 itens que 

apresentam descrições de sintomas de depressão. Em ambos os instrumentos os itens 

devem ser avaliados pelo sujeito em referência a si mesmo em razão da freqüência de 

ocorrência de cada um numa escala de 0 a 3 pontos. A medida de personalidade foi 

tomada  pelo  Big  Five que  apresenta  64  adjetivos,  os  quais  os  participantes  devem 

assinalar  em  termos  da  intensidade  de  concordância  com  que  aquele  item  os 

caracterizam numa escala  de  cinco  pontos.  Dentre  os  resultados  evidenciou-se  uma 

correlação negativa entre o Neuroticismo e a ansiedade, que indica que o aumento desse 

traço  denota  uma  diminuição  correspondente  na  ansiedade,  o  que  se  contrapõe  a 

definição do mesmo. A comparação das medidas de ansiedade e depressão nos grupos 

extremos formados com base nos traços de personalidade corroborou esses dados.

INTERVENÇÃO MIDIÁTICA E A COBERTURA DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 
PEQUIM/2008: SUBSÍDIOS PARA A DIFUSÃO DO ATLETISMO

CAMPOS, Leonardo de1; LIMA, Anderson R. de1; MATTHIESEN, Sara Q.2



1 – Graduando em Educação Física. 2 – Doutora em Educação. Departamento de Educação Física. 

Instituto de Biociências – UNESP – campus de Rio Claro.

Introdução:  O  atletismo  necessita  de  estudos  que  visem  divulgá-lo  e  que  possam 

incentivar os profissionais de Educação Física a ensiná-lo em suas aulas, quer sejam em 

escolas, clubes ou centros de treinamento, incentivando sua prática e tornando-o mais 

conhecido.  Objetivo:  O objetivo  desta  pesquisa  consiste  em identificar  como a  mídia 

esportiva  refere-se  ao  atletismo,  quando  da  veiculação  de  reportagens  jornalísticas. 

Metodologia: Para tanto, foram coletadas reportagens do jornal “Folha de São Paulo”, 

mais especificamente do caderno “Pequim/2008” num período de quinze dias antes dos 

Jogos Olímpicos de Pequim/2008, durante o seu desenvolvimento e quinze dias após o 

término  desse  evento,  isto  é,  de  22/07/2008  a  08/09/2008.  Nesse  período,  foram 

coletadas 49 edições desse jornal, com 87 reportagens voltadas ao atletismo, remetendo-

se, entre outras coisas, aos resultados da competição, à superação de recordes e as 

expectativas dos atletas, dos técnicos e do público em relação as provas do atletismo, 

aos desempenhos dos competidores e, conseqüentemente, aos resultados esperados. 

Uma  pré-análise  das  reportagens  coletadas  identificou  a  descrição  das  principais 

características,  além dos temas mais recorrentes (unidades de registro) e o  contexto 

(unidades de contexto) de cada uma delas. Resultados: Até o momento, foram criados 5 

blocos  de  categorias,  a  saber:  “Breves  notas  informativas  sobre  o  atletismo”; 

“Curiosidades  acerca  do  atletismo  mundial”;  “Resultados  obtidos  nas  provas  do 

atletismo”;  “Preparação  dos  atletas  e  expectativa  em  relação  ao  desempenho”; 

“Destaques do atletismo nos Jogos Olímpicos de Pequim”. A descrição de cada um dos 

blocos de categorias favoreceu a exposição de alguns resultados.  Conclusão:  Assim, 

dos  resultados  iniciais  obtidos  com  essa  pesquisa,  merecem  destaque  a  falta  de 

informação que é dedicada ao atletismo pela mídia, em períodos em que não ocorrem 

grandes  competições  esportivas  e  a  ênfase  dada  por  ela,  quando  em  eventos 

grandiosos,  aos atletas que estão no auge da carreira  e que,  de alguma forma, são 

reconhecidos internacionalmente. Isso, certamente, dificulta a divulgação do atletismo e o 

acesso a conhecimentos que poderiam ser veiculados amplamente a toda a sociedade 

brasileira.

VOLEIBOL PARA TODOS: FORTALECENDO NOSSO CAMPUS

CAMPOS, Leonardo de1; LIMA, Anderson R. de1; MACHADO, Afonso A. 2



1 - Graduando em Educação Física. 2 - Livre docente em Psicologia do Esporte. Departamento de 

Educação Física. Instituto de Biociências – UNESP – campus de Rio Claro.

Introdução: O voleibol é uma modalidade esportiva que vem passando por um período 

de grande ascensão nos últimos anos (desde 2000). Isso pode ser observado devido a 

evolução do voleibol nacional, com as seleções masculina e feminina, ambas detentoras 

de  inúmeros  pódios,  sendo  que  a  maioria,  nestes  últimos  anos,  têm  vindo  com  a 

conquista  da  primeira  colocação  nos  principais  campeonatos  de  nível  internacional. 

Objetivo:  O  objetivo  deste  projeto  de  extensão  é  proporcionar  as  universitárias  da 

UNESP de Rio Claro a prática de atividade física, que além de objetivar o bem-estar 

pessoal  e  a  saúde,  busca  incentivar  a  prática  esportiva  e  uma  maior  divulgação  e 

valorização do voleibol. Metodologia: A metodologia empregada para o desenvolvimento 

do projeto  consiste em recrutamento voluntário  de estagiários do curso de Educação 

Física da UNESP que apreciem, pratiquem e/ou pretendem ampliar seus conhecimentos 

no ensino do voleibol. Sob orientação e coordenação do Professor Livre Docente Afonso 

Antônio Machado, ministram aulas de voleibol para as universitárias ensinando desde os 

fundamentos  básicos  do  vôlei:  saque,  toque,  manchete,  bloqueio,  ataque,  etc,  como 

aspectos  táticos,  técnicos,  físicos  e  psicológicos.  As  aulas  são  elaboradas 

antecipadamente  pelos  estagiários  e  supervisionadas  pelo  professor.  Além  dessas 

reuniões onde são formuladas as aulas, os estagiários aplicam os “treinos” com duração 

de uma hora e meia, duas vezes por semana. Em todas as reuniões são discutidos o 

rendimento dos “treinos” e os aspectos que foram bem empregados, o que deu certo e o 

que  não  foi  tão  adequado,  permitindo  uma  avaliação  do  projeto  que  vem  sendo 

desenvolvido.  Resultados:  Os  resultados  da  aplicação  deste  projeto  são  bastante 

significativos já que no início contávamos com a presença de poucas universitárias e hoje 

há um número crescente de adeptas da modalidade.  É fato  que algumas começam, 

param e de repente voltam, mas, há sim aquelas que manifestam verdadeiro interesse 

em acompanhar as aulas e que reservam seus horários para desenvolverem a prática 

constante. Diante de tudo isso, conseguimos estruturar uma equipe de treinamento, com 

a qual participamos de pequenas competições e de jogos amistosos no intuito de ver as 

“atletas” colocarem em prática aquilo que aprenderam durante as aulas.

VARIAÇÕES DOS ESTADOS DE HUMOR EM VOLEIBOLISTAS: ESTUDO PRÉ-
ATIVIDADES SISTEMÁTICAS



CARVALHO, Vinícius A.; SANTOS, Bruno P.; MATUZAKI, Rodrigo S.; ORCIOLI, - SILVA, 

Diego;  SIMIELI, Lucas.

O objetivo do presente estudo foi verificar a existência de diferenças significativas entre 

os estados de humor em jogos e treinamentos em jovens voleibolistas antes do início das 

atividades. Para tanto, foram avaliadas 12 atletas (14-15 anos) do sexo feminino que 

atuam por uma equipe da Grande São Paulo - Brasil. As avaliações foram realizadas 

durante 30 sessões de treinamentos/jogos no período competitivo, no momento em que 

as atletas chegavam ao local  de treinamento.  Os estados de humor foram avaliados 

através  do  teste  POMS  (McNair  et  al.  1971),  composto  por  6  variáveis  (Tensão, 

Depressão,  Raiva,  Vigor,  Fadiga  e  Confusão),  acrescentou-se  ainda  na  análise  dos 

estados de humor um 7º índice denominado IEEA (Índice de Equilíbrio Emocional Atual), 

calculado  a  partir  da  variável  vigor  subtraído  da  somatória  das  variáveis  negativas 

(tensão, raiva, depressão, fadiga e confusão). Para se verificar a existência de diferenças 

significativas adotou-se a técnica de “t” de Student com nível de significância de p<0.01. 

Os resultaram apontaram a existência de diferenças significativas para em apenas duas 

variáveis: Tensão e Vigor, sendo que, em ambas os valores obtidos em avaliações pré-

jogos foram mais elevadas do que as obtidas em momentos de treinamentos. Os dados 

destas duas variáveis estão em consonância com os dados obtidos em outros estudos 

que associam a Tensão que precede a partida, a um estado de alerta e, assim, não 

podemos  atribuir  uma  função  negativa;  e  ao  Vigor  (pré-disposição  competitiva)  uma 

função de otimização da performance. Para todas as outras variáveis, inclusive o IEEA, 

não  obtivemos  diferenças  significativas  e  nem  mesmo  tendências  claras  de 

direcionamento das mesmas. Os resultados encontrados no estudo, principalmente, no 

que tange a Tensão e Vigor mostram a necessidade de promover e intervir  de forma 

sistemática, para que as variáveis que compõem os estados de humor mantenham-se 

em patamares  que  possibilitem a  performance  e  verificarmos  quais  as  repercussões 

causadas pelas oscilações nos resultados esportivos.

O MANEJO DA VERGONHA E DO MEDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
ANÁLISE DA PSICOLOGIA DO ESPORTE

CARVALHO, Jacqueline; MACHADO, Afonso A.

Introdução: As emoções são subjetivas a cada indivíduo e são exteriorizadas através do 

corpo. A vergonha é tida como um sentimento de desconforto, podendo comprometer o 



relacionamento  do  indivíduo  socialmente.  O  medo  é  uma  desorganização  psíquica, 

desagradável  que  surge  quando  o  indivíduo  se  encontra  em situação  que  ele  julga 

ameaçadora. Assim, nas aulas de Educação Física, por ser uma disciplina que expõem 

os alunos; que permite o contato físico; um momento para o aluno se expressar, ficam 

evidentes atitudes espontâneas dos alunos, regidas pela emoção. Objetivos: Analisar as 

alterações nos estados emocionais dos alunos, durante as aulas de Educação Física 

Escolar;  bem como verificar  a  existência  e  quais  as  principais  causas  das emoções 

“medo e vergonha” e por fim avaliar se essas emoções podem interferir na participação 

dos alunos nas aulas.  Métodos:  Os participantes constituíram-se de 40 alunos, sendo 

que 20 alunos do sexo feminino e 20 alunos do sexo masculino, com idade entre 16 e 18 

anos. Todos os participantes eram estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola 

estadual de Rio Claro. O instrumento utilizado foi questionário com 22 questões fechadas 

a fim de analisar as emoções medo e vergonha. A pesquisa foi  realizada durante as 

aulas de Educação Física da escola. Resultados: Os alunos sentem ‘alegria’, ‘prazer’ e 

‘motivação’ durante as aulas.  As meninas sentem mais vergonha do que os meninos 

quando estão sendo observadas pelos colegas ou pelo professor; de conversar com o 

professor de Educação Física; de atividades que tenha contato físico com o sexo oposto 

e por ser menos habilidosas. Os alunos de uma maneira geral, sentem vergonha quando 

são humilhados pelos colegas e sentem medo de se machucar durante um jogo. Já as 

meninas sentem mais medo que os meninos ao errar algum exercício e de enfrentar 

algum jogo novo. No geral, os alunos não deixam de participar de alguma atividade/jogo 

por  vergonha  ou  medo,  mas  alguns  alunos  deixam de  participar  da  aula  por  causa 

dessas emoções. Considerações Finais: Podemos perceber que as aulas de Educação 

Física  proporcionam alterações  emocionais,  bem como o  medo  e  a  vergonha  estão 

presentes, podendo algumas vezes interferir na participação dos alunos nas aulas.   

A VANTAGEM DE SER O MANDANTE NOS CAMPEONATOS ESTADUAIS 
BRASILEIROS DE FUTEBOL.

CECARELLI, Lucas R.; JÚNIOR, José E. F.; VERZANI,  Renato H.; MORÃO, Kauan G.; 

MACHADO, Afonso A.

LEPESPE/IB/ UNESP- Rio Claro

O futebol  é reconhecidamente o esporte  mais praticado no mundo e entre  as várias 

intercorrências intra e extra-campo que podem influenciar no resultado  está a vantagem 



de  se  jogar  em casa.  Muitos  clubes  possuem excelente  retrospecto  dentro  de  casa 

enquanto outros têm melhores marcas jogando fora de suas dependências. De acordo 

com a bibliografia é sabido que no Campeonato Brasileiro da Série A existe uma maior 

vantagem ao se jogar em casa em relação às principais ligas nacionais do mundo e, 

dentre os fatores que podem ocasionar este resultado, os transtornos ocasionados pelas 

distâncias percorridas e diferenças climáticas regionais aparecem entre os principais. O 

objetivo deste estudo foi buscar a comparação entre jogos dentro e fora de casa nos 

campeonatos estaduais da 1ª divisão dos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; no ano de 2009. Os principais resultados apontam 

para diferenças entre atuar como mandante e visitante.

CONFLITOS REAIS ENTRE MÍDIA ESPORTIVA E O TORCEDOR

CÉSAR, Thadeu E.A.S.; MACHADO, Afonso A.; RONCOLETTA, Henrique G.; FISCHER, 

Franz; JÚNIOR, José E. F.; UTIYAMA, Adriana H.B.

LEPESPE/IB/ UNESP- Rio Claro

Verificar  a  interferência  exercida pelo  locutor  ou comentarista  sobre o espectador  do 

espetáculo  esportivo  foi  objetivo  desta  pesquisa.  Apoiado  em  literatura  da  área, 

soubemos que o comportamento do torcedor decorre de vários aspectos que compõem a 

vida deste ator, tais como os econômicos, políticos ou sócio-culturais.( MACHADO e cols, 

2007). Outro fator decorre da mídia que trabalha com o sensacionalismo: o jogo de cena 

e  as  palavras  enviezadas  alteram  nosso  imaginário,  diante  de  situações  que  não 

condizem com o real. Muita da elucubração e análise realizada no meio midiático não 

corresponde  com  a  situação  contextual  real.  Adotou-se  a  metodologia  qualitativa, 

pesquisa  de  campo  do  tipo  participante,  com  um  conjunto  de  156  torcedores 

denominados ocultos (TUTKO, 1989), que ouviram ou assistiram uma partida de futebol e 

foram sondados por meio de questionário de perguntas abertas, semi-estruturadas. Para 

analisar a alteração condutal, no decorrer da partida, optou-se pela observação direta e 

auto-relato,  ampliando  o  entendimento  do  fenômeno  estudado,  o  que  favorece  a 

compreensão e correlação com demais fatos semelhantes, na sociedade do espetáculo. 

As respostas foram analisadas pelo critério de categorização. Constatamos a indução por 

parte  dos  locutores/comentaristas  nos  estados  emocionais  dos  torcedores-ocultos, 

acarretando  situações  de  descontrole  emocional  e  alterações  fisiológicas  severas, 

seguidas de demonstração de ansiedade e raiva, desinteresse e apatia. Recomenda-se 



que a Psicologia do Esporte possa ser mais e melhor empregada junto à mídia esportiva, 

na  possibilidade  de  diminuir  a  pressão  exercida  por  estes  profissionais  àqueles  que 

praticam ou assimilam os elementos por eles veiculados.

PSICOLOGIA DO ESPORTE E CRENÇAS NO FUTEBOL

CHELLES, Claudinei; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE – UNESP, RIO CLARO

INTRODUÇÃO: Através das aquisições comportamentais do meio cultural, o ser humano 

apresenta-se  com crenças  convertidas  em gestões  de  superstições  e  rituais  no  seu 

cotidiano.  O  atleta  de  futebol,  por  sua  vez,  também,  se  vincula  a  esse  tipo  de 

comportamento  buscando  elevar  seu  rendimento,  pois  acredita  que  essa  prática  irá 

ajudá-lo no alcance de suas metas.  OBJETIVOS: O objetivo desse estudo foi verificar 

qual a influência da conduta supersticiosa e dos rituais na vida do atleta de futebol. Tal 

busca  justifica-se  diante  a  necessidade  do  conhecimento  que  o  treinador  e  demais 

membros da comissão técnica têm, através da psicologia do esporte, em estabelecer 

relações com o atleta, aplicando seus fundamentos sobre o assunto. METODOLOGIA: O 

método utilizado concentrou-se na revisão de literatura; na observação,  transcrição dos 

depoimentos e comportamentos gestuais do atleta de futebol através da mídia televisiva; 

e nota da situação da prática profissional quando se referem à competição, tanto antes, 

quanto durante e após sua realização. RESULTADOS: Os resultados obtidos nos levam 

a  afirmar  que  o  atleta  de  futebol  realiza  gestos  de  rituais  e  comportamentos 

supersticiosos fundamentalmente sem reflexão dos seus significados, provavelmente em 

conseqüência da falta de conhecimento dos envolvidos, já que se trata de uma crença 

irracional que tal  atitude influencia no aumento de seu rendimento ou pelo menos no 

resultado final favorável, seja em sua participação individual e/ou coletiva. CONCLUSÃO: 
Conclui-se, então, que as crenças podem favorecer o atleta, dando-lhe a possibilidade de 

direcionar  sua  atenção  concentrando-se  em  seus  objetivos,  motivando-o  para  a 

competição e colaborando para a redução da tensão e ansiedade. Porém, tal  prática 

proporciona a fixação da idéia que os resultados dependem de influências que fogem do 

seu controle e conhecimento. Assim como na diminuição da confiança, pois o alcance de 

sua meta não depende de seus méritos e esforços.  



O RESGATE DO HOMEM: UM CAMINHO ATRAVÉS DA DANÇA

CONAGIN, Paula A.; DEUTSCH, Silvia

O  homem  contemporâneo  pode  ser  considerado  uma  máquina  que  funciona 

automaticamente e devido a isso, se torna escravo de seu automatismo que controla sua 

personalidade,  seus  pensamentos  e  sentimentos.  Assim  como  as  máquinas,  ele 

apresenta  centros  de  força:  o  mental,  o  emocional  e  o  fisiológico-sexual.  O  homem 

contemporâneo tem dificuldade de controlar esses centros, por isso em cada situação de 

sua  vida  apresenta  facetas  de  sua  personalidade,  alguns  tipos  de  sentimentos  e 

pensamentos.  Os  Movimentos  Gurdjieffianos se  assemelham a  uma  dança  onde  os 

movimentos são incomuns e exigem muita atenção. Esses movimentos fazem parte da 

filosofia de Gurdjieff em sua busca por um homem verdadeiro. Trata-se de encontrar uma 

forma de re-equilíbrio do corpo-mente-emoções, a harmonização dos centros de força 

para a formação de um homem consciente e responsável.  Esse trabalho, então, tem 

como objetivo apresentar uma diferente visão da dança. Por meio de uma revisão de 

literatura  acerca da filosofia  de Gurdjieff  e  da Dança de um modo geral  foi  possível 

concluir  que  os  Movimentos Gurdjieffianos representam  sim  uma  diferente  visão  da 

Dança, já que não são uma forma de expressão corporal e despertam os praticantes a 

um  nível  de  atenção  sobre  si  elevado  permitindo  o  auto-conhecimento  e, 

conseqüentemente, melhorando o elo de comunicação entre o homem e o mundo. 

INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

DINIZ, Irlla K. dos S.; FERREIRA, Aline F.

UNESP- IB- DEF- Rio Claro

O esporte, até mesmo o escolar, é uma atividade multifacetada, com inúmeros aspectos 

e ângulos que favorecem bons exames, diante dos aspectos sociais e pedagógicos a que 

se propõe. Um desses aspectos é a visão da facilitação social e agrupamento, que deve 

ser,  antes  de  mais  nada,  de  caráter  formativo.  A  inclusão  social  de  um  indivíduo 

pressupõe relação social, convivência, adaptação institucional, aprendizagem de normas, 

leis e valores do grupo, tornando- se a socialização num processo interativo, no qual o 



indivíduo e a sociedade influenciam- se mutuamente, com avanços e recuos singulares. 

Mas  isto  acontece  em  nossas  aulas  de  Educação  Física  Escolar?  Tomados  desta 

curiosidade, em pesquisa etnográfica, em oito escolas da periferia de Rio Claro, por meio 

de  filmagens,  coleta  de  depoimentos  e  entrevistas,  coletamos  elementos  que, 

categorizados, permitiram elucidar que a falta de exemplos fortes, que a ausência de 

regras sociais, a ineficiência dos métodos de ensino e a inexistência de lideranças com 

propósitos  sociais dificultam a inclusão social na evolução desta atividade que chega a 

ocupar  a  posição  de  formadora  de  entraves  e  cancros  sociais,  tal  o  nível  de 

discriminação que se evidencia entre hábil e inábil, vencedor e derrotado, forte e fraco, 

homem e mulher. O estudo requer re-aplicação e ampliação de universo, para uma visão 

macro e mais rica em detalhes.

IDENTIFICANDO TIPOS DE PERSONALIDADE NA DANÇA DE SALÃO

FABIANO, Henrique. R. G.; DEUTSCH, Silvia

Muitos estudos já mostraram uma variedade de benefícios que a prática da Dança de 

Salão pode trazer, tais como o lazer e a diversão, a liberação de tensões provenientes de 

uma  rotina  estressante,  melhoria  das  relações  afetivas  e  a  expansão  dos  contatos 

sociais. A justificativa deste estudo se dá pela necessidade de avaliar uma outra esfera 

da vida das pessoas envolvendo sua estrutura que é a personalidade.  O homem se 

humaniza no contato com outros homens e com a cultura, sendo quase impossível que 

ele  se  desenvolva  no  isolamento,  ou  seja,  são  os  relacionamentos  sociais  que 

possibilitam  ao  homem  tornar-se  humano  e  estruturar  sua  personalidade.  O 

relacionamento propiciado pela dança de salão pode beneficiar o desenvolvimento da 

personalidade ou simplesmente colocar cada indivíduo em situações que propiciem um 

maior conhecimento de si mesmo, já que esta atividade tem características que facilitam 

muito o contato social entre as pessoas que a praticam como a relação entre cavalheiro e 

dama durante  uma dança,  o  contato  com pessoas  diferentes  nas  aulas,  os  eventos 

sociais onde ela é praticada e até mesmo a música que é dançada. Este trabalho teve 

como  objetivo  principal  conseguir  identificar  o  tipo,  ou  os  tipos,  mais  comuns  de 

personalidades existentes em um grupo de participantes de um curso de Danças de 

Salão, com base na técnica do Eneagrama desenvolvida e difundida por Gurdjieff, cuja 

característica é a de dividir a personalidade em nove diferentes tipos. Participaram do 

estudo  42  alunos  do  curso  de  extensão  em  danças  de  salão.  Foi  aplicado  um 



questionário para identificar a personalidade de cada participante e posteriormente houve 

um segundo momento de observação do comportamento de seis participantes durante as 

aulas para a confirmação de seu tipo psicológico descrito pelo questionário, para isso foi 

utilizada uma lista de checagem elaborada pelo autor. Também foi pesquisado se existe 

diferença  de  gêneros  e  tipos  psicológicos  que  buscam  mais  essa  atividade.  As 

conclusões são de que existe um grande número de pessoas do tipo 9, mais de 42% e 

que são predominantemente do sexo masculino, já o sexo feminino fica distribuído, em 

sua maior parte, entre os tipos 7 (23,1%) e 8 (19,2%) das personalidades do Eneagrama. 

A observação confirmou os mesmos tipos psicológicos em três participantes, no entanto 

outros três participantes tiveram seu tipo alterado durante as aulas de dança de salão já 

que se sentiram estressados ou então muito relaxados durante a atividade, refletindo em 

sua personalidade que por sua vez modificará seu comportamento.

ADESÃO E MANUTENÇÃO EM PROJETOS ESPORTIVOS: ESTUDO DA 
PSICOLOGIA DO ESPORTE

FERREIRA, Aline F.; DINIZ, Irlla K. dos S.

DEF – IB – UNESP/ Rio Claro

Muito se estuda de Motivação, partindo do princípio do engajamento a uma prática de 

atividade física, mas sua manutenção depende de outros parâmetros, o que nos levou a 

buscar mais detalhes e conhecimentos. A preocupação com o tema não é privilégio dos 

pesquisadores brasileiros, mas é grande em vários países, na tentativa de interpretar a 

situação. O estudo foi baseado em ampla revisão de literatura que apoiou o trabalho de 

campo. Pensando em entender melhor o assunto, coletou- se depoimentos e entrevistas 

de atletas de Natação ( 79 sujeitos ), Voleibol ( 86 sujeitos ), Atletismo ( 97 sujeitos ), 

Basquetebol  (  72  sujeitos  )  e  Futsal   (  81  sujeitos  )  envolvidos  com programas  de 

atividades físicas; o material adotado foi o questionário semi- estruturado, que além de 

serem  respondidas  por  escrito,  possibilitaram  um  diálogo  mais  esclarecedor.  A 

abordagem qualitativa favoreceu na categorização multidirecional dos dados coletados. 

Foi  possível  constatar  que a motivação para aderência a prática de uma modalidade 

esportiva passa pelo gosto social e acompanha todo o movimento cultural daquele grupo 

de  pessoas.  Grande  parte  dos  atletas  (  52%  )  adere  à  atividade  esportiva  para 

manutenção  física,  seguido  de  outra  parte  (  24%)  que  tem  sua  adesão  ligada  à 

possibilidade de praticar o esporte do seu ídolo. Em todas estas, a figura dos pais e 



professores de Educação Física é apontada como forte elemento de motivação à procura 

de uma “escola de esportes”ou treinamento específico da modalidade. A performance 

atlética,  numa outra  categorização,  é elemento de grande atenção dos analisados.  A 

evasão é retratada como indisponibilidade de horário ( 36 % ) ou frustrações esportivas 

( 39 % ), mas a aproximação e manutenção do grupo esportivo anterior é apontada como 

forte  fator  de manutenção na modalidade.  Por  meio  da  análise dos dados coletados 

podemos garantir  que os efeitos sociais  são grandes demarcadores,  para os atletas, 

assim,  a  fama,  a  fortuna,  o  sucesso  fácil  e  a  mitificação  atuam  para  garantir  a 

manutenção  da  prática;  as  questões  ligadas  à  qualidade  de  vida  indicam  uma 

preocupação com a permanência num programa voltado à prática esportiva, sem uma 

análise  aprofundada  do  tipo  desta  prática;  questões  pessoais  com a  auto-  imagem, 

reforçando  a  procura  da  performance  e  do  esporte  de  alto  nível  são  fortes  fontes 

motivacionais  para  a  aderência  e  a  manutenção  do  trabalho  esportivo,  em  última 

instância.

INFLUÊNCIA DA TORCIDA EM EQUIPES QUE DISPUTAM CAMPEONATOS COM 
“MANDO DE JOGO”: O CASO DO FUTSAL/UNESP 09

FERREIRA, Evandro Y.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE/I.B./UNESP – Universidade Estadual Paulista

Como a busca por vitórias se torna cada vez mais difícil no esporte coletivo, qualquer 

vantagem é vista como um diferencial em cada partida. Além da vantagem física e tática, 

que seriam os mais tradicionais, os treinadores buscam outros meios como vantagem 

psicológica ou jogar com o mando de campo, que para muitos não passa de ter a torcida 

a favor, mas para os jogadores e treinadores a torcida tem papel importante de incentivar 

e para os adversários os deixar nervosos, também não se esquecendo da vantagem de 

conhecer e treinar no local do jogo alem de poupar os atletas do desgaste de viagens. 

Este trabalho visa verificar como o mando de campo interfere nos atletas de futsal, além 



de como as variadas torcidas influenciam os jogadores durante a partida e como os 

atletas vêem seus companheiros de time em jogos em casa. Foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica e de campo, pela técnica de questionário fechado e uma pergunta aberta, 

que possibilitou a compreensão do fato em estudo, ampliando nossa visão. No decorrer 

de nosso estudo constatamos que de maneira geral jogar em casa é fator determinante 

para o resultado final da partida, o que menos motiva os atletas é a possibilidade do juiz 

ser influenciado pela torcida local e que o grupo masculino é mais fácil de ser motivado 

do que o grupo feminino. Com os resultados obtidos o treinador passa a conhecer melhor 

seus jogadores, podendo assim, talvez, escalar o time melhor em momentos difíceis, o 

grupo feminino merece uma atenção melhor no controle de suas emoções, pois pode 

interferir diretamente no resultado de jogos.

MOTIVAÇÃO NO FUTEBOL: UM ESTUDO DE CASO DOS JOGOS REGIONAIS 2009

FISCHER, Franz1; SCHIAVON, Mauro K.; ZANETTI, Marcelo C.; MACHADO, Afonso A.

1- Bolsista CNPq – PIBIC

A motivação reflete um dos mais importantes atributos relacionados à vida e ao esporte. 

Sem este aspecto não conseguiríamos definir, dirigir e persistir em nossas ações, o que 

nos tornaria seres letárgicos. No esporte, a motivação é uma das principais responsáveis 

pelo  empreendimento  de  ações  que  podem  refletir  na  aprendizagem  e  no 

aperfeiçoamento de habilidades, bem como, melhora na saúde, estética, entre outras. 

Buscando  atender  nossos  objetivos,  investigamos  por  meio  de  um  questionário 

estruturado, composto por 19 questões fechadas, 59 atletas (28 do sexo masculino e 31 

do feminino), entre os dias 30 de junho e 09 de agosto de 2009, das equipes de futebol 

de campo de Rio Claro, participantes dos Jogos Regionais de Atibaia. Como resultado, 

verificamos  que  os  atletas  eram mais  motivados  para:  vencer,  manter  a  saúde,  por 

gostar, manter o corpo em forma, ter bom aspecto, divertir-se, desenvolver habilidades e 

fazer novos amigos. Tal constatação nos mostra o valor dado por estes indivíduos à 

competência esportiva, que se apóiam no sonho de fazer fama e dinheiro como atletas 

profissionais.

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

FISCHER, Franz1; MACHADO, Afonso A.



1 - Bolsista CNPq – PIBIC

A Educação Física  Escolar,  entre  outros  objetivos,  deve propiciar  o  desenvolvimento 

afetivo-social  de  seus  alunos,  e  dentro  desse  domínio  encontramos  os  estados 

emocionais, freqüentemente pouco explorados nessas aulas. Sabemos que a atividade 

física,  em  qualquer  âmbito,  atua  sobre  o  indivíduo,  modificando  seus  componentes 

físicos,  motores,  sociais,  psicológicos  e afetivos.  Sendo assim,  através  desse estudo 

buscamos  analisar  qual  importância  tem  sido  atribuído  ao  desenvolvimento  afetivo-

emocional nas aulas de Educação Física, em que contexto se manifestam as emoções 

(em particular o medo, ansiedade, autoconfiança, vergonha, motivação, e agressividade) 

durante  as  aulas,  e  como  esse  trabalho  tem  sido  desenvolvido  pelos  professores, 

sugerindo  também  algumas  formas  de  atuação  para  os  mesmos.  Para  isso,  foram 

entrevistados alunos e professores de Educação Física de duas escolas públicas de Rio 

Claro.  Após a análise e discussão dos dados,  somados à revisão de literatura,  ficou 

evidente  que  o  trabalho  das  emoções  dentro  do  ambiente  escolar  tem  sido  pouco 

explorado e que há uma grande dificuldade dos professores em incluir o desenvolvimento 

emocional em seus conteúdos, objetivos e metodologias. Sugerimos então uma maior 

estruturação  nas  grades  curriculares  vigentes,  visando  um  melhor  preparo  dos 

profissionais  licenciados com relação à parte  emocional  de seus alunos,  tornando-se 

parte  deste  currículo  a  disciplina  de  psicologia  do  esporte,  já  poderíamos  observar 

algumas mudanças no modo de como o profissional encara as emoções e a presença 

delas em sua aula. Outro importante ponto observado foi a diferença de linguagem de 

professor  e  aluno,  fato  este  que  distancia  o  professor  de  seu  aluno,  talvez  uma 

reciclagem periódica destes profissionais seria um ponto a ser pensado, para que estes 

possam cada vez mais se aproximar da linguagem, das manias e dos assuntos de seus 

alunos, facilitando a interação entre eles.

TORCIDA E DESEMPENHO ESPORTIVO: COLABORAÇÕES DA PSICOLOGIA DO 
ESPORTE

FISCHER, Franz1; MACHADO, Afonso A.

1 - Bolsista CNPq – PIBIC

A pressão exercida pelo torcedor provoca diversos tipos de emoções no atleta, sendo 

elas positivas ou negativas e a ansiedade, o medo, a agressão e a motivação serão 

apontados neste estudo. O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica e 



uma pesquisa de campo sobre a problemática que envolve a torcida e o rendimento dos 

atletas,  e  buscar  mostrar  quais  as  vias  utilizadas  pela  torcida  para  interferir  no 

rendimento; como ela influi nos gestos técnicos do atleta que necessita estar atuando 

sempre em bom nível e no seu limite físico, técnico e psicológico. A atuação do atleta não 

deixa  de  sofrer  influência  de  alguma  assistência:  em  toda  circunstância  ele  terá  a 

vigilância de colegas de equipe, técnico, amigos, família e torcedores ocultos. O torcedor 

tem um poder tão forte que pode alterar situações políticas de clubes, equipes e atletas, 

conforme vemos em noticiários gerais. Existe uma força externa mobilizadora. Inúmeras 

situações ocorrem dentro e fora da partida, originando estímulos que serão lançados a 

todo o momento, no ambiente; técnicos, a mídia, os pais e amigos e o publico, em geral 

que compõe o ambiente, todos eles de forma instável reagem aos acontecimentos do 

espetáculo.  A  estes  todos chamaremos de  torcida,  que apresentam comportamentos 

variáveis devido aos aspectos pessoais e se seus contextos. Os atletas entrevistados 

corresponderam as  expectativas,  mostrando  que  se  sentem influenciados  de  formas 

positivas  e  negativas  pela  torcida,  dependendo  sempre  do  contexto,  número  e 

proximidade dos torcedores. 

O ÍDOLO COMO ARQUÉTIPO PARA A SOCIEDADE: A FIGURA DE AYRTON SENNA

GIUSTI, Bruno; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

A imagem que uma sociedade tem de si mesma pode desempenhar um papel crucial na 

maneira  como  ela  molda  seu  futuro.  Essa  imagem  muitas  vezes  é  construída  e 

transmitida nacionalmente e/ou mundialmente através de arquétipos, como de ídolos do 

esporte, favorecido pela mídia e outros tipos de tecnologia. Tal arquétipo pode passar 

tanto uma boa como uma má imagem para determinada população. Este trabalho tem 

por objetivo discutir a relação existente entre indivíduos de uma mesma sociedade e seus 

respectivos mitos e heróis. Sendo assim, iremos analisar a importância do ídolo no que 

diz  respeito  à  uma transformação da sociedade,  seu poder  de representar  um povo, 

despertando-o,  e  assim  servir  como  um  modelo  a  ser  seguido,  enaltecendo 

características escondidas de uma população, bem como desvendar traços notórios de 

personalidades “endeusadas” por uma grande parcela de pessoas, através de diversos 

meios  de  comunicação,  destacando  neste  trabalho  o  poderoso  papel  da  mídia.  Foi 

utilizado como exemplo de herói e/ou mito (principalmente após a sua morte) a figura de 



Ayrton Senna da Silva, devido seu impressionante poder de massificação e indução de 

pensamento principalmente nas décadas de 1980 e 1990, perdurando até os dias atuais. 

Houve uma vasta revisão de literatura sobre o assunto, acompanhada de um grande 

levantamento a respeito da personalidade em questão, através de arquivos de programas 

televisivos, revistas da época, livros, jornais e Internet, adicionado de frases do próprio 

piloto enriquecido com comentários de pessoas comuns. Analisando tal estudo podemos 

perceber  como  o  herói  tem  a  capacidade  de  representar  sua  nação,  exaltar 

características próprias de seu povo, e até mesmo refiná-las. Portanto podemos perceber 

a importância de um herói  ter  consciência de seu papel  na sociedade,  e como suas 

atitudes podem influenciar positiva ou negativamente uma população.

QUALIDADE DE SONO EM INDIVÍDUOS ATIVOS

GIUSTI, Bruno; ZAETTI, Marcelo C.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

Nos últimos anos tem crescido o interesse de inúmeros pesquisadores em relação ao 

sono, já que ele vem sendo apontado como um importante indicador de saúde, conforme 

percebemos nos estudos em adolescentes,  que auxiliaram nossas revisões.  Sabe-se 

atualmente  que a qualidade do sono pode ser  influenciada por  diversos  fatores,  tais 

como:  o  uso de medicamentos;  ingestão  alcoólica;  alterações psicológicas  e  sociais; 

ambiente; e a prática regular de atividade física. Por este motivo, objetivamos com este 

trabalho, verificar a qualidade de sono apresentada por praticantes de atividade física 

regular, bem como, apresentar propostas para uma maior qualidade da mesma. Para 

isso aplicaremos um questionário de percepção subjetiva de qualidade de sono, com 

níveis de qualidade entre: sono profundo e pouquíssimo estado de sonolência, durante 

31 dias consecutivos. Farão parte da pesquisa, sete indivíduos (5 homens e 2 mulheres), 

com idades  entre  49  e  73  anos  (±  63  anos),  praticantes  de  atividade  física  regular. 

Alterações na estrutura de sono,  inerentes ao processo de envelhecimento,  parecem 



comprometer  uma maior  qualidade de sono,  principalmente  a  aquisição de um sono 

profundo. Supondo que a prática de atividade física regular é importante para alterações 

benéficas na qualidade de sono destes indivíduos, a adoção de hábitos de higiene de 

sono, bem como, um maior cuidado com as questões de ordem psicológica e social, são 

fundamentais  para  que  estes  indivíduos  possam  desfrutar  de  um  sono  de  maior 

qualidade.

A HISTÓRIA DO LANÇAMENTO DO DARDO EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

GOMES, Aline de O.; MATTHIESEN, Sara Q.

O atletismo é um esporte pouco trabalhado na maioria das escolas, durante as aulas de 

Educação  Física.  Em  pesquisa  realizada  por  Silva  (2005)  observou-se  que  um  dos 

maiores motivos apontados pelos professores de Educação Física para que isso ocorra, 

é a falta de infra-estrutura das escolas. Entretanto, é preciso salientar o fato de que, na 

maioria das vezes, o atletismo é visto apenas como um esporte de alto rendimento, que 

possui regras rígidas, muitas normas a serem seguidas e movimentos técnicos precisos 

que comprometem, muitas vezes, a participação de alguns alunos, sobretudo daqueles 

vistos como “menos habilidosos” por parte de alguns professores de Educação Física 

que, numa atitude preconceituosa, se esquecem do real significado de educar (Silva, 

2005).

A história do atletismo é, sem dúvida, um dos aspectos que merecem ser conhecidos, 

sobretudo em aulas de Educação Física. Nesse sentido, a história de cada uma de suas 

provas – dentre as quais, o lançamento do dardo - deveriam integrar o plano de atividade 

dos professores dessa área. 

Ainda que pouco conhecida, a história do lançamento do dardo, por exemplo, revela ser 

essa uma prova muito antiga. Oriunda de atividades que em outros tempos estiveram 

vinculadas à guerra e à caça, utilizada como arma de combate, o lançamento do dardo 

foi, pouco a pouco, se tornando uma prova esportiva.

Sabe-se, por exemplo, que a prova de lançamento do dardo era praticada por meio de 

duas diferentes modalidades: o lançamento do dardo à distância (devendo cair em uma 

área delimitada) e o lançamento do dardo em um alvo predeterminado (que acontecia 

geralmente em cima do cavalo, e o cavaleiro deveria acertar o alvo a partir de um ponto 

ou uma distância). 



A prova  é  uma das mais  antigas  do  atletismo,  sendo disputada inclusive  nos Jogos 

Olímpicos da Grécia Antiga. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em revelar 

o contexto histórico do lançamento do dardo, contribuindo subsídios para o seu ensino na 

escola,  em  aulas  de  Educação  Física.  Por  meio  delas  será  possível  observar,  por 

exemplo, as  mudanças  na  estrutura  da  prova  as  quais  interferiram,  sobretudo,  na 

melhora dos resultados das competições. Assim, é proposto o ensino do lançamento do 

dardo a partir de sua história, direcionado ao trabalho do professor de Educação Física, 

visto que são raros os trabalhos de pesquisa referentes à sua origem e modificações, 

principalmente, no âmbito escolar. 

EQUILÍBRIO EMOCIONAL NO ESPORTE FEMININO: ANÁLISE DA PSICOLOGIA DO 
ESPORTE

JÜRGENSEN, Luana P.; MOURA, Thalita C. de; MACHADO, Afonso A.; SANCHES, 

Matheus B.; SILVA, Lucas S.

LEPESPE / D.E.F / I.B. / UNESP -SP-Brasil

Este  trabalho,  por  meio  de  revisão  de  literatura,  e  pesquisa  de  campo  categorizou 

comportamentos, tidos como de risco emocional, de 218 atletas de Voleibol feminino, de 

equipes de diferentes campeonatos, da A.P.V. (Associação Pró- Voleibol) e da F.P.V. 

(Federação Paulista de Voleibol). Por meio de questionários e entrevistas, coletaram-se 

dados  que  passaram  a  ser  analisados  com  a  técnica  da  categorização  e  foram 

localizados sintomas de violência e ansiedade, alteração do sono, dificuldade de atenção 

seletiva,  irritabilidade,  angústia  e  apatia,  entre  outros  distúrbios  afetivo-  emocionais 

menos freqüentes entre atletas de esporte competitivo.  Na possibilidade de respostas 

duplas( 100-100), 73% das atletas estudadas informam  sentir medo do insucesso e não 

atingirem suas próprias expectativas, ou de atrapalhar suas equipes ou colegas (54%). 

Angústia, medo e apatia (48%) e estresse pelo treinamento esportivo exagerado (63%) 

foram apontados na fase competitiva e pós-competitiva. Estas evidências permitiram- nos 

concluir  que  a  preparação  psicológica  não  é  empregada,  possibilitando  uma  maior 

desagregação psico e social do grupo, bem como uma maior exposição do mesmo à 

transtornos emocionais moderados ou graves. Denotam ainda a emergente necessidade 



da atuação do profissional da área e um melhor uso dos estudos relativos a Psicologia do 

Esporte, no treinamento esportivo. 

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS NA MOTIVAÇÃO DO VOLEIBOL

JÜRGENSEN, Luana P.; MACHADO, Afonso A.;

UNESP/ IB/ DEF/ LEPESPE

O Voleibol é um esporte que tem como característica marcante um grande componente 

mental. A prática de bom nível desta modalidade exige um grande controle psicológico 

por parte dos praticantes. Dentro deste contexto, a busca por trabalhos que procurem 

melhor entender este lado psicológico da performance dos atletas se faz necessária. A 

finalidade do presente trabalho foi de verificar o perfil psicológico de atletas de 16 a 22 

anos que disputam campeonatos filiados a Federação Paulista de Voleibol (FPV) e a 

Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), buscando mais precisamente a compreensão 

da  variável  motivação  em  momentos  próprios  de  treinamento  e  de  competição  da 

modalidade  em  questão.  Aplicou-se  entrevista  semi-estruturada  em  45  atletas,  sexo 

masculino,  faixa  etária  entre  16-  19 anos,  quando se gravaram os dados que foram 

analisados por categorias.  A grande maioria dos atletas admite que sua motivação é 

maior em campeonato do que em treino; a motivação aumenta quando a torcida está a 

favor;  para  alguns  tenistas  a  motivação  para  virar  um  jogo  quando  parece  perdido 

depende da situação do placar, dele na partida (de acordo com sua performance) e do 

adversário;  em  alguns  casos  se  sentem  mais  motivados  quando  jogam  contra 

adversários  de  melhor  ranking;  muitos  se  sentem  desmotivados  a  jogar  contra 

adversários de nível técnico inferior ao seu e por último, alguns atletas atingem esse 

ponto máximo de motivação influenciado por fatores extra-quadra. Diante do exposto, a 

motivação foi influenciada pelos fatores extrínsecos (torcidas a favor e contra), muitos 

atletas  se  sentiram  motivados  a  virar  uma  partida  por  considerarem  a  tarefa  de 

dificuldade média com grande nível de desafio e os atletas mais experientes possuíam 

maior  motivação  frente  às  dificuldades  por  possuírem  maior  vivência  no  esporte. 

Considerando a importância da motivação para o processo de ensino-aprendizagem e 

para o desempenho, sugere-se que as academias e os clubes tenham cada vez mais 

profissionais  da  área  de  Psicologia  do  Esporte  qualificados  para  ajudar  os  atletas  a 

potencializar seu jogo como um todo, pois o que foi exposto é o que difere os atletas 

vencedores dos perdedores.



MÍDIA E FUTEBOL FEMININO: INDIFERENÇA E DISTORÇÕES

KANESIRO, Marina H.; JUNIOR, Osmar M. de S.; DARIDO, Suraya C.

É perceptivo para todos que o futebol feminino não tem o mesmo tratamento e espaço 

dentro da mídia como tem o esporte masculino, várias seriam as razões que explicam tal 

acontecimento  como,  por  exemplo,  o  histórico  do  futebol  em  nosso  país  e  a  difícil 

inserção da mulher dentro deste esporte que é tratado como uma reserva exclusivamente 

masculina, constituindo-se em um espaço privilegiado de exercício de poder. Compondo 

este cenário, o futebol, juntamente com outros esportes, como lutas, rugby, pólo aquático 

tiveram sua prática permitida por lei para a mulher há apenas 30 anos atrás. A questão 

que move este estudo busca compreender se este pouco espaço que lhe é dado está 

sendo  tratado  de  forma  digna  e  não  preconceituosa.  Neste  sentido,  este  estudo  se 

justifica devido ao aparente preconceito ainda existente no Brasil que é considerado o 

país do futebol, mas que ainda não consegue inserir  as mulheres de maneira efetiva 

dentro dessa cultura, o que mostra o predomínio de mitos historicamente construídos. 

Para  compreender  este  cenário  a  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  o  discurso 

midiático,  expresso  por  meio  da  narração  e  comentários  dos  atores  que  realizam a 

cobertura televisiva do futebol feminino, sendo que, mais especificamente, esta análise 

está  circunscrita  à  cobertura  da  Rede  Bandeirantes  de  Televisão  ao  Campeonato 

Mundial de Futebol Feminino da FIFA 2007, realizado na China, no período de 10 a 30 de 

setembro. Foram analisados, de maneira preliminar,  os vídeo tapes de 3 jogos desta 

competição,  sendo  um deles  (Brasil  x  Austrália)  selecionado  para  uma análise  mais 

pormenorizada. Com base no que foi assistido dos jogos foram encontrados três tipos de 

comentários, os que comparam o jogo feminino com o masculino, os que dão ênfase à 

beleza das jogadoras, e os que buscam incentivar o futebol feminino no país. Conclui-se 

que o Brasil ainda precisa rever a forma como trata o futebol feminino, pois se por um 

lado  há  de  se  valorizar  a  iniciativa  de  algumas  emissoras  que  transmitem os  jogos 

buscando dar apoio à modalidade, não se pode perder de vista que a forma como tratam 

este esporte é ainda permeada por valores muito machista, enfatizando a cultura de que 

futebol é uma reserva masculina, na qual a mulher aparece como coadjuvante e mais do 

que isso, como objeto das fantasias e desejo dos homens que criam a narrativa que lhes 

interessa para produzir o espetáculo futebol feminino. É preciso mudar a forma como o 

futebol  feminino é visto  dentro  do país que é o país do futebol  masculino,  porque o 

feminino ainda procura seu espaço.



ATLETISMO E MARKETING: REFLEXOS DE UMA APROXIMAÇÃO POSSÍVEL

LIMA, Anderson R. de1; SANTOS, Ivan L.2; LOUZADA, Gustavo H. de J. 1; MATTHIESEN, 

Sara Q.3

1 - Graduando em Bacharelado em Educação Física. 2- Mestre em Ciências da Motricidade. 3 – Doutora 

em Educação. Departamento de Educação Física. Instituto de Biociências – UNESP – Campus de Rio 

Claro. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Atletismo (GEPPA).

Introdução:  Apesar de ser uma das modalidades mais tradicionais no campo esportivo, 

integrante do universo dos Jogos Olímpicos desde sempre, o atletismo, por meio de sua 

história, registra marcas da indiferença/ negligência em relação à sua difusão.  Objetivo:  O 

objetivo desta pesquisa consiste em identificar como o  marketing esportivo se aproxima do 

atletismo, quando na veiculação de anúncios publicitários de uma revista brasileira de grande 

circulação, compreendendo, por meio do diálogo reconstrutivo com a realidade investigada, a 

concepção de atletismo implicitamente instaurada nesse discurso. Metodologia: Este estudo, 

de cunho exploratório, caracterizou-se como uma pesquisa documental, tendo como fonte 

principal  de dados para análise o veículo de mídia impressa  Veja. Foram analisados os 

exemplares produzidos semanalmente entre os meses de Janeiro de 2004 e Julho de 2007, 

num total de 187 volumes analisados. Com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin 

(2004)  procuramos  analisar  nos  anúncios  publicitários  quais  os  temas  mais  recorrentes 

(unidades  de  registro)  e  em  que  contextos  eram  referidos  (unidades  de  contexto). 

Resultados: Para tal, agrupamos os dados em 3 categorias: “As empresas patrocinadoras do 

atletismo brasileiro”; “O tênis enquanto acessório para a prática da corrida”; “O atletismo na 

comercialização  de  produtos  e  serviços  diversos”.  Para  cada  uma  das  categorias 

descrevemos  os  principais  aspectos  que  as  caracterizam,  bem  como,  o  entendimento 



subliminar que trazem, ao relacionarem-se com o atletismo.  Considerações: A partir dos 

resultados encontrados, verificou-se que perpassam-se diferentes concepções de atletismo – 

retratando, ora um atletismo como esporte de alto rendimento; ora um atletismo vinculado ao 

mundo da tecnologia; ora um atletismo enquanto fomentador de ideais humanos, qualidade de 

vida e saúde – que, ao serem veiculadas por um dos maiores semanários de circulação 

nacional  –  a  revista  Veja  –,  muito  podem  representar  em termos  de  compreensão  da 

modalidade  para  a  sociedade.  Assim,  embora  pareça  tratar-se  de  uma  aproximação 

comercialmente possível e explorável, é preciso atentar-nos para seus reflexos.

INTERAÇÕES PSICOLÓGICAS NO ESPORTE:ESTUDO DOS ENVOLVIMENTOS 
PSICOSSICIAIS ENTRE TORCIDA - ATLETA

MATUZAKI, Rodrigo S.; CARVALHO, Vinícius A.; MONTAGNANA, Lucas; PANHAN, 

A.C.; SCARIOT, Pedro P.M. e STRAPASSON, Vinícius.

UNESP – DEF – IB - LEPESPE

Ao analisarmos o problema da torcida, gerando a agressão e a ansiedade no esporte, além 

de outros transtornos emocionais, temos plena consciência da dificuldade de recepção por 

parte daqueles que trabalham com esporte. A opção pela pesquisa participante, além da 

necessidade de adoção da pesquisa ex- post- facto facilitou sobremaneira o desenvolvimento 

do trabalho, obrigando- nos a exercer a neutralidade em situações em que tínhamos clareza 

do resultado final da intervenção a que assistíamos. Observações, entrevistas abertas e semi- 

estruturadas e coletas de depoimentos foram as técnicas adotadas para a abordagens aos 

152  atletas  de  equipes  juvenis,  de  modalidades  esportivas  individuais  e  coletivas.  Este 

material recebeu o tratamento da categorização, para que pudesse sofrer posterior análise. 

Acreditamos que a prática sócio- esportiva vai além do aspecto, puramente, da saúde física do 

homem.  Percebe-se,  através  dela,  o  desenvolvimento  das  relações  sócio-  afetivas,  a 

comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente o homem ao meio em que vive. Isto 

tem delineado um caldo cultural  esportivo que exerce uma poderosa influência sobre as 

condições de  sobrevivência  humana nos grandes  centros  urbanos.  Tal  característica  do 

esporte, de criar situações em que o indivíduo praticante busca dentro do meio esportivo o que 

mais lhe convém, para seu desenvolvimento pessoal (físico e psicológico), no qual as relações 

interpessoais  ocupam um papel  relevante tem sido acentuada,  em nossos tempos.  Esta 

relação da prática esportiva, com o indivíduo, vai desde a sua participação em competições 

até  a  prática  gímnico-  esportiva  de  forma  terapêutica,  lúdica,  educativa  e  política.  Ao 

analisarmos  o  esporte,  abrimos  nosso  horizonte  para  compreender  todas  as  faces  do 

comportamento humano frente às situações vividas neste contexto. Segundo Darós (1989) 



poderemos considerar o esporte como “instituição social”, além disso, percebemos toda a 

personalidade atlética que está em causa, assim como a resposta a diferentes e complexas 

necessidades  conjuntas  com suas  opostas  e  desiguais   e,  em alguns  casos,  obscuras 

funções, que o esporte pode preencher. Junte- se ainda a influência determinante do meio em 

que o jogo tem lugar e, em relevância, os espectadores que o assistem: dados que sabíamos 

mas não havíamos comprovado. Pensando no momento esportivo, diante de torcidas que 

querem o resultado favorável para seu time, o papel que o atleta desempenha (sua prática), 

bem  como  suas  expectativas  constituem  também  variáveis  relevantes  para  seu 

comportamento desportivo, e conseqüente manejo de seu nível de ansiedade.

EMOÇÕES E ATLETAS JOVENS: ESTUDOS INICIAIS NA PSICOLOGIA DO 
ESPORTE

MORÃO, Kauan G.; PINTO, Ana C.G.A.; GOUVÊA, Fernando C.; VERZANI, Renato H.; 

MACHADO, Afonso A.

IB/ DEF/ LEPESPE

Alterações  emocionais  em  atletas  adolescentes  é  assunto  pontual  em  estudos  da 

Psicologia  do  Esporte.  A  revisão  de  literatura  garantiu  estofo  teórico  para  o  estudo 

realizado numa pesquisa de campo, do tipo estudo de caso, numa equipe de Futebol 

Masculino Juvenil, com 35 atletas. O objetivo do estudo foi investigar sobre a incidência 

de  alterações  emocionais  e  analisar  as  causas,  freqüência  e  tentativas  de  soluções 

adotadas para a situação. Constatou- se, através da observação direta e da coleta de 

depoimentos, que a perda de prestígio e da posição de jogador titular, acompanhado de 

problemas afetivo-  amorosos são as principais causas destes transtornos em atletas, 

acompanhadas do medo de uma lesão grave. A incidência da instabilidade emocional é 

maior antes e após partidas decisivas, independente de resultados, mas agrava após 

derrotas. O técnico é o profissional  mais procurado,  na fase emocional  instável  e os 

atletas temem seu afastamento da equipe, por estas inconstâncias. A figura do psicólogo 

do esporte foi sugerida e solicitada pelos atletas analisados.

DESENCONTROS REAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA FEMININA: VISÕES DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

MOURA, Thalita C. de; GOUVÊA, Fernando C.; PRESOTO, Daniel; SILVA, Lucas



S.; MACHADO, Afonso A.

UNESP- IB- DEF- LEPESPE

O esporte, até mesmo o escolar, é uma atividade multifacetada, com inúmeros aspectos 

e ângulos que favorecem bons exames, diante dos aspectos sociais e pedagógicos a que 

se propõe. Um desses aspectos é a visão da facilitação social e agrupamento, que deve 

ser,  antes  de  mais  nada,  de  caráter  formativo.  A  inclusão  social  de  um  indivíduo 

pressupõe relação social, convivência, adaptação institucional, aprendizagem de normas, 

leis e valores do grupo, tornando- se a socialização num processo interativo, no qual o 

indivíduo e a sociedade influenciam-se mutuamente, com avanços e recuos singulares. 

Mas  isto  acontece em nossas  aulas  de  Educação Física  Escolar,  com as  meninas? 

Tomados desta curiosidade, em pesquisa etnográfica, em oito escolas da periferia de Rio 

Claro, por meio de filmagens, coleta de depoimentos e entrevistas, coletamos elementos 

que, categorizados, permitiram elucidar que a falta de exemplos fortes, que a ausência 

de regras sociais, a ineficiência dos métodos de ensino e a inexistência de lideranças 

femininas com propósitos  sociais dificultam a inclusão social na evolução desta atividade 

que chega a ocupar a posição de formadora de entraves e cancros sociais, tal o nível de 

discriminação que se evidencia entre hábil e inábil, vencedor e derrotado, forte e fraco, 

homem e mulher.

EFEITO DO USO DO LÁPIS TRIANGULAR NA MUDANÇA DE EMPUNHADURA NA 
FASE DE ALFABETIZAÇÃO

NASCIMENTO, Juliana C. A. do1,2; PELLEGRINI, Ana M.2; TANDEL, Maria da C. F. F.3

1 - Bolsista do Núcleo de Ensino PROGRAD/UNESP, 2 - UNESP Rio Claro, SP Depto. de Educação Física 

– IB, 3 - UNESP Rio Claro, SP DEMAC – IGCE

A escrita é uma atividade que integra a comunicação e expressão da cultura, e pode ser 

considerada uma tecnologia que permite a expressão do pensamento com a mesma 

conotação da palavra e do gesto,  e ainda um elemento essencial  para uma inserção 

satisfatória do ser humano na sociedade moderna e na força de trabalho. A capacidade 

de  produção  gráfica  é  desenvolvida  ao  longo  dos  primeiros  anos  de  escolarização, 

ocorrendo paralelamente  ao  seu  desenvolvimento  cognitivo,  motor  e  afetivo-social.  A 

empunhadura  do  lápis  ou  caneta  é  elemento  importante  para  uma  escrita  eficiente. 

Enquanto a criança não possui  um padrão estável  de segurar o lápis,  e focaliza sua 



atenção na empunhadura, o conteúdo da escrita fica comprometido. Quando ela atinge a 

automatização da escrita, os recursos cognitivos são liberados e utilizados para ampliar 

os processos de seleção do vocabulário, a exposição de idéias. Este estudo teve por 

objetivo  identificar  as  mudanças  na  empunhadura,  classificadas  a  partir  de  Reisman 

(1999), que ocorrem em virtude do uso do lápis triangular. Foram estudados dois grupos 

de crianças de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo, durante o ano de 

2008,   crianças do  Pré-III  e  da  1º  Série.  Utilizaram-se fotos  digitais  antes  e após a 

intervenção.  Verificou-se  que  para  ambos  os  grupos  a  intervenção  proporcionou 

melhoras significativas (p=0,0008 para o 1º Série e p= 0,00001 para o Pré-III), e  que o 

percentual de mudanças desejadas na empunhadura é maior quando a intervenção é 

realizada mais cedo (p= 0,0095).

ESPORTE E RELIGIÃO: A INSERÇÃO DA CAPOEIRA EM IGREJAS PROTESTANTES

OLIVEIRA, Géssica R. de; SCHWARTZ, Gisele M.; LIMA, Luiz A. N.

LEL-LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO LAZER/DEF/IB/UNESP- Rio Claro. Brasil. Apoio CNPq

Introdução:  A  roda  de  capoeira  é  comumente  associada  à  perspectiva  religiosa, 

entretanto, nem sempre esteve inserida como atividade dentro da prática protestante. 

Atualmente, parece evidenciar-se um novo interesse em disseminar a cultura religiosa 

protestante por intermédio de atividades físicas, como a capoeira, merecendo a atenção 

deste estudo.  Objetivo: Investigar o significado da penetração da capoeira no universo 

das  instituições  protestantes.  Metodologia:  Este  estudo,  de  natureza  qualitativa, 

desenvolveu uma pesquisa exploratória, sendo utilizados como instrumento para a coleta 

de dados, fotos, filmagens e a apreensão do discurso dos representantes e participantes 

do V Encontro Nacional dos Capoeiristas de Cristo. A amostra intencional foi constituída 

por  30  membros,  oficiais  e  mestres  de  capoeira  de  igrejas  protestantes  de  diversas 

cidades  e  estados  brasileiros,  com  idades  entre  18  e  45  anos.  A  coleta  de  dados 

aconteceu na Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, localizada no bairro da Mooca, 

Zona Leste da cidade de São Paulo, Brasil. Os dados foram analisados descritivamente, 

por  meio  da  Técnica  de  Análise  de  Conteúdo Temático.  Resultados:  Os resultados 

apontaram  para  uma  relação  positiva  e  expansiva,  evidenciando  o  crescimento  e  a 

inserção dessa modalidade em diversas instituições protestantes como uma estratégia de 

emancipação e manutenção da fé cristã (protestante) expressa em sua doutrina. Foram 

evidenciadas, ainda, alterações em relação à antiga associação da capoeira apenas a 



religiões  afro-descententes,  mostrando-se,  na  atualidade,  acessível  a  novas  práticas 

religiosas, inclusive nas. Conclusão: É possível concluir que a capoeira pode representar 

um  excelente  instrumento  de  evangelismo,  e,  está  sendo  ousadamente  consolidada 

dentro da perspectiva evangélica em âmbito nacional. É possível constatar o preparo de 

estrutura física e acadêmica para a expansão da prática da capoeira dentro de igrejas 

protestantes, mas o preconceito por parte de muitas instituições e autoridades se faz o 

obstáculo principal desse movimento. 

Encontra-se  então  um  esforço  duplicado  em  vencer  além  de  preconceitos  sociais 

relativos á capoeira em si, a busca pela conquista de seu espaço dentro de igrejas, que 

abrem as portas para a abordagem da expressão e da cultura corporal e transformam a 

visibilidade dessa prática centenária,  tornando-se então uma estratégia interessante e 

uma proposta desafiadora.

O PAPEL DO COORDENADOR DE ACAMPAMENTOS COMO EDUCADOR

PALHARES, Marcelo F. S.1; SCHWARTZ, Gisele M. 2; SANTIAGO, Danilo R. P. 3; 

TAVARES, Giselle H. 4; KAWAGUTI, Cristiane N. 5

1 - Graduando em Educação Física, Depto. de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade 

Estadual Paulista - UNESP -Campus de Rio Claro, 2 - Professora Adjunta e coordenadora do LEL- 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO LAZER, DEF/IB/UNESP-Campus de Rio Claro, 3 - Doutorando em 

Ciências da Motricidade e pesquisador no LEL- LOBORATÓRIO DE ESTUDOS DO LAZER, 

DEF/IB/UNESP-Campus de Rio Claro, 4 - Doutoranda em Ciências da Motricidade e pesquisador no LEL- 

LOBORATÓRIO DE ESTUDOS DO LAZER, DEF/IB/UNESP-Campus de Rio Claro, 5 - Mestranda em 

Ciências da Motricidade e pesquisador no LEL- LOBORATÓRIO DE ESTUDOS DO LAZER, 

DEF/IB/UNESP-Campus de Rio Claro.

As atividades do contexto do lazer podem apresentar um caráter educativo, entre elas, 

destacam-se  aquelas  realizadas  em  acampamentos  educacionais.  As  atividades  em 

acampamentos  educacionais  podem  aguçar  o  senso  crítico  do  acampante,  além de 

serem  coadjuvantes  importantes  na  promoção  do  desenvolvimento  sociocultural. 

Todavia,  bem  pouco  se  tem  explorado  deste  universo,  sobretudo  do  papel  do 

coordenador de acampamento como educador, o que motivou o desenvolvimento deste 

estudo.  O  objetivo  do  estudo  foi  compreender  como os  coordenadores  atuantes  em 

recreação nos acampamentos percebem seu papel como educador e como contribuem 

na  formação  sociocultural  dos  acampantes  por  meio das atividades.  O  estudo,  de 

natureza qualitativa, foi realizado com base em uma pesquisa exploratória, desenvolvida 



por meio de um questionário aberto aplicado aos coordenadores de acampamentos da 

região de Brotas – São Paulo. Os dados foram analisados descritivamente, por meio da 

Técnica de Análise de Conteúdo Temático e  apontaram que, para os coordenadores, 

somente uma boa estrutura física não seria o suficiente para o melhor aproveitamento do 

ambiente do acampamento. Todos ressaltaram o papel do caráter educativo no lazer, 

demonstrando  que  o  jogo  e  a  brincadeira  podem  ser  utilizados  como  ferramentas 

educacionais,  constituindo  em ambiente  não-formal  de  educação.  Foi  evidenciada  a 

importância  das  atividades  que  contenham  valores  socialmente  aceitos  e  que 

promovessem transformações de atitudes decorrentes do convívio no acampamento. O 

acampamento, por ser um ambiente diferenciado para vivência da alegria, do respeito e 

da colaboração permite que se exerça o papel importante de educador, importante na 

mudança de conduta dos acampantes. Além disso, eles destacaram a importância da sua 

preparação  teórica  e  do  aprimoramento  do  conhecimento  para  a  atuação  junto  ao 

público. Com base nos resultados do estudo, pode-se concluir que o coordenador não 

deve limitar-se a propor uma série de atividades, devendo trabalhar consciente de seu 

papel  de educador e suas  responsabilidades.  Torna-se importante,  para isso,  que se 

atente à necessidade da formação profissional competente, para que o lazer possa ser 

considerado, tanto na perspectiva de veículo, como na de objeto educativo. 

A MOTIVAÇÃO DE ADOLESCENTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PANHAN, Ana C.; SILVESTRINI,  Cinthia H.

O objetivo deste estudo, originalmente foi verificar se existem diferenças motivacionais 

intrínsecas e extrínsecas entre os sexos masculino e feminino das  5as e 8as séries do 

ensino  fundamental  e  para  a  prática  das  aulas  de  Educação  Física.  Esta  pesquisa 

caracterizou-se como sendo descritiva. A amostra foi composta de 57 alunos de ambos 

os sexos, na faixa etária de 11 a 14 anos, de 5as e 8as séries do ensino fundamental  do 

Colégio Heloísa Lemenhe Maraska do município de Rio Claro-SP, que se dispuseram a 

participar da pesquisa, sendo 11 meninas e 14 meninos da quinta série e 13 meninas e 

19 meninos da oitava série . O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado por 

KOBAL  (1996);  trata-se  de  um  questionário  referente  à  identificação  de  motivos 

intrínsecos e extrínsecos.



INTERFERÊNCIAS EXTERNAS NA COMPETIÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR: VISÃO 
DA PSICOLOGIA DO ESPORTE

PINTO, Ana C. G. A.; CARVALHO, Jacqueline; CÉSAR, Thadeu E.A.S.; MACHADO, 

Afonso A.; ISLER, Gustavo L.

LEPESPE- D.E.F./ I.B-UNESP- Rio Claro

Investigar os efeitos da torcida sobre atletas, em momentos esportivos, representa um 

estudo apurado entre questões em constante evidência,  tanto na Psicologia como no 

Esporte. A opção de encaminhamento deste trabalho foi analisar as interações sociais, 

durante jogos escolares; em especial, investigar sobre o efeito da torcida nos alunos que 

disputavam tais jogos, partindo para as análises dos discursos coletados, por meio de 

entrevistas e depoimentos, em pesquisa do tipo etnográfica. Dados reveladores de maior 

necessidade de atenção com a prática esportiva escolar, na feição de aula, treino ou 

campeonato, bem como uma melhor interação pais- professores- alunos são respostas 

aos questionamentos aqui iniciados. Constatou-se, também, que a excitação da torcida é 

fator de incômoda e crescente agressividade, em especial quando os pais compõem o 

grupo de torcedores. Em relação à ansiedade, é unânime a alteração do estado, em 

jogos decisivos, quando a cobrança do professor é mais incisiva. Conclusivamente, esta 

pesquisa remete a uma maior reflexão sobre a necessidade de se tratar a Psicologia do 

Esporte, inclusive do Escolar, como uma das ciências do esporte de primeira importância, 

tendo em vista o suporte e a complexidade de interações por ela possibilitadas.

O PSICÓLOGO DO ESPORTE NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE ATLETAS 
LESIONADOS

SANCHES, Matheus B.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE  - UNESP – Rio Claro

Atualmente o esporte de alto nível tem apresentado inúmeros casos de atletas que se 

lesionam em várias  atividades esportivas,  sejam elas  em modalidades individuais  ou 

coletivas.  Desta  forma,  pode-se  notar  que  cada  vez  mais  os  atletas  não  tem 

reconquistado  seu  melhor  condicionamento  físico,  técnico  e  também  psicológico,  no 

retorno às atividades. E com isso, pode-se notar um importante papel do psicólogo do 



esporte na reabilitação de atletas lesionados. O estudo realizado por meio de uma ampla 

consulta em acervos nacionais e internacionais, juntamente com coleta de dados de uma 

pesquisa do tipo participante, tendo como instrumento o questionário, enquadrou atletas 

lesionados do sexo masculino, de futebol. A pesquisa visou demonstrar a importância do 

psicólogo  do  esporte  no  retorno  do  atleta  para  esporte  e  aperfeiçoar  atletas  e 

profissionais da área no processo de reabilitação dos atletas lesionados objetivando uma 

performance mínima equivalente à apresentada anteriormente às lesões ou até mesmo a 

preservação da satisfação pessoal do atleta. Com o término da pesquisa de campo e 

com a pesquisa bibliográfica, notou-se que um dos principais motivos para a dificuldade 

do retorno do atleta para as suas atividades foram: a falta de confiança para o retorno da 

prática  devido  ao  medo  de  se  lesionar  novamente,  a  queda  da  performance  em 

momentos  seguintes  ao  retorno,  a  falta  de  confiança  dos  colegas  de  equipe  e  a 

excessiva cobrança do grupo. Também foram citados o retorno precoce para os campos 

de atuação e as dores pós-reabilitação, como fatores limitantes no retorno à atividade 

esportiva.

ESPORTE DE ALTO NÍVEL E A PSICOLOGIA DO ESPORTE: O QUE SE TEM 
PRODUZIDO NA ÁREA?

SANTOS, Bruno P.; MONTAGNANA, Lucas; PANHAN, Ana C.; SILVESTRINI, Cinthia H.; 

HIROOKA, Otávio L.B.

UNESP/IB/Rio Claro - LEPESPE

As tensões próprias da competição esportiva, que tanto interferem no rendimento atlético, 

podem ser prevenidas com eficácia através de uma preparação psicológica adequada. 

Desde  a  aparição  do  conceito  de  preparação  psicológica,  com  suas  técnicas 

especializadas,  sustentadas  em  bases  científicas  inquestionáveis,  observamos  o 

rendimento  atlético  crescer  e  superar  patamares  desconhecidos.  Uma  revisão  de 

literatura  embasou  a  pesquisa  de  campo  que  possibilitou  categorizar  alguns 

comportamentos de 319 atletas de Voleibol masculino. Análise dos estudos de De Rose 

Junior( 1997), Machado( 1998) e Hanin(2000) favoreceram os levantamentos de dados, 

possibilitando a realização de comparações e correlações de dados, conforme resultados 

encontrados.  Em nossas  coletas  verificou-  se  a  situação  constrangedora  de  não  se 

poupar o adversário, para atingir a vitória e a luta corporal foi considerada justa para 

defender o time, sem respeitar os limites sociais.  Entendemos que, da maneira como se 



tem apresentado, a atividade física competitiva apenas retrata as questões envolvidas 

com  o  desenvolvimento  físico,  isolando  e  ignorando  as  possibilidades  de  um 

entrosamento da saúde mental e desenvolvimento afetivo-social, concorrendo para um 

desenvolvimento pleno do atleta.

ESTADOS EMOCIONAIS NO FUTEBOL COMPETITIVO

SCHIAVON, Mauro K.; FISCHER, Franz; MACHADO, Afonso A.

Quando falamos em rendimento esportivo no futebol, devemos levar em consideração as 

alterações  emocionais,  advindas  de  uma  combinação  de  fatores  e  processos 

psicológicos interdependentes e possíveis mudanças nas ações dos indivíduos, além dos 

dados  fisiológicos  que  sempre  e  tão  somente  são  indagados.  Conhecer  os  estados 

emocionais  presentes  nos  atletas  de  futebol  fez  parte  dos  objetivos  deste  estudo. 

Verificamos  através  de  revisão  de  literatura  que  os  atletas  durante  competições  e 

treinamentos, podem passar por experiências emocionais que vão desde as emoções 

positivas,  tais como alegria, excitamento e satisfação, que auxiliam manter o foco de 

atenção, até as emoções negativas, tais como medo, frustração e desapontamento, que 

podem alterar o nível de atenção e concentração e, como conseqüência, modificarem a 

coordenação motora. O atleta que não sabe lidar com esses aspectos, aumenta sua 

insegurança e ansiedade, diminui seu autocontrole e autoconfiança, podendo representar 

para uma equipe,  vitória  ou derrota em uma competição.  Diante disto,  a atuação do 

Psicólogo do Esporte, passa a ser uma necessidade, além de ser um diferenciador na 

performance atlética. 

 

PRÁTICA ESPORTIVA e EMOÇÕES

SIMIELI, Lucas; STRAPASSON, Vinícius; MATUZAKI, Rodrigo S.; SANTOS, Bruno P. e 

CARVALHO, Vinícius A.

UNESP - IB/ DEF/ LEPESPE- Rio Claro

Emocionalidade e afetividade são palavras de ordem diante de trabalhos com atletas 

adolescentes; porém é, também, assunto pontual em estudos da Psicologia do Esporte. 

Apoiados em revisão de literatura consistente, o estudo foi realizado através de pesquisa 

de campo, tipo participante, numa equipe de Voleibol Masculino Infanto- Juvenil, com 16 



atletas.  O  objetivo  do  estudo  foi  investigar  sobre  a  flutuação  de  alterações  afetivo- 

emocionais e analisar as causas e tentativas de soluções adotadas. Constatamos através 

da observação direta e da coleta de depoimentos, que a perda de prestígio e da posição 

de  jogador  titular,  acompanhado  de  problemas  afetivo-  amorosos  são  as  principais 

motivos  destes  transtornos,  conforme  já  constatáramos  em  estudos  anteriores 

( Machado, 2001 e Hanin, 2000). A fragilidade emocional  é maior antes e após partidas 

decisivas,  e  sempre agrava após derrotas.  O técnico esportivo  é o profissional  mais 

procurado  para  atuar  nestes  casos  de  crises  emocionais.  O  treinamento  psicológico 

adequado é uma saída ideal para a situação e foi  sugerida e solicitada pelos atletas 

analisados.

FATORES MOTIVACIONAIS QUE DETERMINAM A ADESÃO À PRÁTICA DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS EM ACADEMIAS

SIMIELI, L.; Garcia, R.M. e STRAPASSON, V.

Este estudo teve com objetivo identificar os fatores motivacionais que levam as pessoas 

a procurarem por academias para a prática do exercício físico. Foram estabelecidos nove 

fatores;  (Estética,  Lazer,  Saúde,  Terapêutico,  profilático,  condicionamento físico geral, 

preparação física, alto rendimento, socialização).  Para a realização deste trabalho, foi 

feita uma pesquisa de campo com os alunos da academia da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, situada na cidade de Rio Claro, São Paulo. O resultado 

deste estudo servirá para salientar a importância de se conhecer os alunos e de estar 

atento as suas necessidades, pois essas pessoas com as quais lidamos tem motivos 

diferentes para praticar atividade física, apesar de poderem procurarem por um mesmo 

lugar para satisfazerem suas vontades ou até mesmo atingir uma meta estabelecida. 

Sabemos que nos dias de hoje as pessoas procuram cada vez mais por academias, daí a 

necessidade do profissional conhecer esses motivos, pois ele se tornará mais capaz e 

alcançará o sucesso do aluno que será a chave para o seu próprio sucesso. Esperamos 

encontrar como resultado, um índice maior da busca pela atividade física motivada pela 

estética.  Acreditamos  nesse  resultado,  pois  atualmente  a  influência  da  mídia  para 

determinar o padrão de corpo perfeito é muito grande.



O PROJETO DE EXTENSÃO DE INICIAÇÃO EM BOXE OLÍMPICO COMO UM 
ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E RESGATE HISTÓRICO

SOUZA, Natália P. de; SOLTERMANN, Lucas; MARTINS, Carlos J.

Departamento de Educação Física – UNESP – Rio Claro

Introdução:  Freqüentemente  o  boxe  é  associado  a  outras  formas  de  manifestações 

corporais pré-modernas. Em tais associações é recorrente sua vinculação à violência e à 

marginalidade através de uma visão preconceituosa descontextualizada do ponto de vista 

histórico e cultural. Carecendo sobretudo  de  sensibilidade para as transformações dos 

fatos  sociais.  Objetivo:  O “Projeto  de  Extensão  Universitária  em Boxe  Olímpico”  e  o 

presente estudo têm seu enfoque voltado para a superação desta visão, bem como dos 

mitos e barreiras sociais relacionados à história, violência, gênero, violência étnico-racial, 

social  ao boxe. Métodos: observação e análise de aulas realizadas semanalmente no 

“Projeto de Extensão Universitária em Boxe Olímpico” da Unesp Rio Claro. Com ênfase 

numa  pedagogia  educativa  e  de  respeito  ao  próximo,  transmitiu-se  os  fundamentos 

técnicos, táticos, noções de ritmo, lateralidade, coordenação e agilidade. Valores para 

uma prática saudável, o resgate histórico, as regras, a distinção das práticas profissional, 

olímpica,  amadora  e  executiva  foram  elaborados  a  partir  de  experiências,  revisão 

bibliográfica, entrevistas e discutidos com os alunos. Resultados: As atividades contaram 

com a diversidade de crianças, adolescentes e adultos de 8 a 29 anos, de ambos os 

gêneros  com a  média  de  16  alunos  por  aula.  O  início  da  superação  de  uma visão 

equivocada da modalidade na comunidade foi possível com o aporte de institucional da 

UNESP - Rio Claro, da Associação de Moradores do Jardim Guanabara (AMORG) e do 

Projeto Social da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro “Boxe como inclusão 

social”,  reunindo  a  comunidade  acadêmica  e  local,  incluindo  atletas  da  equipe  rio-

clarense de boxe olímpico - hoje referência no esporte nacional. Portanto, muito mais do 

que transmitir a técnica da modalidade e qualidade de vida, o boxe é uma ferramenta 

pedagógica,  sócio-educativa,  de integração e inclusão social.  O projeto  ofereceu aos 

participantes a possibilidade de transposição de barreiras sociais, estigmas, limitações 

individuais relacionadas às atitudes, comportamento, formação de caráter e valores. A 

integração do discente durante 3 anos com as distintas instituições trouxe ao projeto 

conhecimentos e vivências de grande valia. O resultado deste projeto está contribuindo 

para  duas  monografias,  mas  principalmente  para  a  formação  de  profissionais  com 

consciência social e política do seu universo de atuação.

A PSICOLOGIA INTERFERINDO NA MOTIVAÇÃO:



UMA FERRAMENTA ESSENCIAL PARA O SUCESSO DE UM PERSONAL TRAINER.

STEFANINI, Filipe

Nas últimas décadas vimos que a população mundial esta cada vez mais preocupada 

com a prática de atividade física, com isso surgiram muitas alternativas para esta prática. 

Recentemente  vimos  que  houve  uma  explosão  de  academias  de  ginástica, 

predominando nestas a prática de exercícios resistidos (musculação) no entanto muitas 

vezes não se encontra mão-de-obra qualificada, ou mesmo quando se encontra, o cliente 

não possui a atenção que gostaria de receber, para que aja a montagem de um bom 

treino, especifico para alcançar seus objetivos, isto ocorre justamente por causa desse 

“boom”  que  houve  em  relação  a  prática  de  exercícios,  principalmente  os  resistidos, 

acompanhado do descaso que o cliente passa nas academias, dividindo um instrutor com 

muitos outros clientes. Com objetivo se sanar este problema muitos indivíduos passaram 

a contratar professores particulares (Personal  Trainer),  que fazem todo o trabalho de 

montagem de treino e acompanhamento durante a sua execução, tudo isso de forma 

individualizada, de acordo com as necessidades e objetivos de cada individuo, assim 

podendo trazer  resultados mais substanciais  num período de tempo menor.  Além da 

questão técnica do treinamento o Personal Trainer, para ter sucesso deve possuir outras 

características  consideradas  muito  importantes  para  seus  clientes,  estas  que  serão 

citadas no próprio questionário por clientes de P.T. . Outro fator importante que colabora 

e  muito  para  que  esse profissional  tenha sucesso é  a  questão  da  motivação  que é 

justamente o alvo deste projeto. Assim sendo este projeto, em andamento, visa estudar 

as  causas  motivacionais  que  fazem com que  o  cliente   opte  pelo  Personal  Trainer, 

mostrando também como o próprio deve se comportar. O projeto está constituindo duas 

partes. Motivação e Personal Trainer (treinamento personalizado). Ele tem como objetivo 

também demonstrar o que motiva e o que desmotiva o cliente. Além de nos demonstrar 

se o individuo interfere no estado de animo de seu P.T., ele será constituído de duas 

entrevistas direcionadas, uma para o próprio Personal Trainer e outra a seus clientes. 

Com  intuito  de  analisar  se  as  atitudes  que  o  Personal  apresenta,  para  manter  a 

motivação do cliente, realmente estão de acordo com o que seus clientes esperam para 

que se mantenha motivado. Dentro do questionário veremos também as principais razões 

que levam o profissional de Educação Física a escolher e atuar nesta área, além do que 

algumas questões estão  diretamente  relacionadas entre  os  questionários.  Enfim este 

projeto além de demonstrar porque o individuo opta pela atividade física acompanhado 



do Personal,  também mostra como se comportar diante do seu cliente para mante-lo 

motivado a continuar o trabalho proposto e ter sucesso na área. 

RELAÇÃO ENTRE DISTÚRBIOS DO SONO DE CUIDADORES E SINTOMAS 
DEPRESSIVOS EM IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER

STEIN, Angélica M.; VITAL, Thays, M.; HERNÁNDEZ, Salma S. S.; GARUFFI, Marcelo; 

ANDRADE, Larissa P. de; COELHO, Flávia G. de M.; COSTA, José L.R.; Stella, Florindo

Instituto de Biociências – UNESP – Rio Claro – São Paulo – Brasil

Introdução:  A doença de Alzheimer (DA)  é a forma de demência mais comum que 

acomete  a  população  idosa.  Na  DA  há  o  aparecimento  de  sintomas  depressivos  e 

comprometimento dos padrões de sono. Essas alterações podem refletir negativamente 

na vida do próprio paciente e de seu respectivo cuidador, resultando em uma sobrecarga 

física e psicológica prejudicando a qualidade de vida de ambos.  Objetivo:  Analisar a 

relação  entre  sintomas  depressivos  de  pacientes  com  DA  e  distúrbios  do  sono  de 

cuidadores. Metodologia:  Participaram deste estudo 26 indivíduos, sendo 13 pacientes 

com DA e 13 cuidadores destes pacientes. A média de idade dos pacientes foi 75 ± 1,8 

anos, com média de escolaridade de 5,6 ± 1,1 anos e pontuação média do Mini Exame 

do Estado Mental igual a 20,2 ± 0,8. Para verificar os sintomas depressivos e função 

cognitiva global dos pacientes com DA, foi utilizada a Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS)  e o Mini  Exame do Estado Mental  (MEEM),  respectivamente.  Para avaliar  os 

distúrbios do sono do cuidador, foi usado o Mini Questionário do Sono (Mini-sleep). No 

tratamento  estatístico  dos  dados foi  admitido  nível  de  significância  de  5%.  Devido  a 

natureza escalar dos dados,  foi  utilizada a correlação de  Spearman.   Resultados:  A 

análise descritiva dos dados apresentou uma pontuação baixa nos sintomas depressivos 

dos pacientes (nota de corte=5). Na análise do Mini-sleep, a pontuação indicou sono 

levemente a moderadamente alterado (pontuação entre 25-27 a 28-30, respectivamente). 

Os dados obtidos pela correlação de  Spearman não indicaram correlação significativa 

nestas variáveis. A tabela abaixo ilustra as médias e desvio padrão para Mini-sleep e 

GDS, bem como a correlação encontrada entre as duas variáveis. 

Tabela 1 – Média, desvio padrão, coeficiente de correlação de Spearman

Mini-sleep GDS rs



27,8 ± 2,6 3,1±0,5 0,1

Conclusão: A partir da análise dos dados, encontramos uma falta de correlação entre as 

variáveis.  Porém,  quando  analisamos  a  pontuação  média  do  Mini-sleep  foi  possível 

identificar que todos os indivíduos analisados possuem mudanças nos padrões do sono. 

Estas mudanças se expressam como sono levemente e moderadamente alterado. Dessa 

forma parece que mesmo o paciente não apresentando sintomas depressivos,  o seu 

respectivo cuidador já sofre alterações que interferem em sua qualidade de vida. Assim, 

podemos  inferir  que  com  a  evolução  da  doença  e  o  agravamento  dos  sintomas 

depressivos do paciente, o cuidador possa desenvolver mais acentuadamente distúrbios 

do sono. 

Agradecimento: LAFE, CAPES, PROEX-UNESP, FUNDUNESP

ANSIEDADE EM TRIATLETAS: ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO À LUZ DA 
PSICOLOGIA DO ESPORTE

STRAPASSON, Vinícius; ORCIOLI-SILVA, Diego; MATUZAKI, Rodrigo S.;

SANTOS, Bruno P. e SIMIELI, Lucas

DEF/ LEPESPE – I.B. UNESP

Triatletas  geralmente  demonstram menos sintomas de psicopatologias  e  mais  baixos 

níveis de ansiedade, neurastenia e demais alterações mentais quando comparados a 

atletas  de  outras  modalidades  ou  à  média  da  população,  conforme  a  bibliografia 

existente. Observando as  possíveis variações de Estado de Humor, a que a maioria da 

população praticante desse esporte está exposta,  tivemos o interesse por aprofundar 

num estudo sobre a ansiedade. A pesquisa teve o objetivo de traçar o Perfil dos Estados 

Emocionais em triatletas, praticantes há pelo menos um ano desta modalidade, em que o 

desgaste físico e mental durante a maioria do tempo está presente em suas vidas, visto a 

constante necessidade de auto-  superação e manutenção de performance ainda que 

diante de um estilo de vida diferenciado. Através de questionário padronizado (Profile of 

Mood States), analisou-se as variações emocionais, no decorrer de uma temporada. As 

respostas foram analisadas e categorizadas; constatou-se que os períodos da prática 



esportiva apontam para diferentes nuances da emocionalidade,  que merecem melhor 

tratamento por parte do profissional da área, apesar de não atingir padrões de desvios 

comportamentais de risco, no tocante à ansiedade.

CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO DA 
COORDENAÇÃO (TDC): CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS. 

TERUEL, Ana P.; PELLEGRINI, Ana M.; FERREIRA, Aline F.; NASCIMENTO, Juliana C. 

A. do 

UNESP – Campus de Rio Claro.

Bolsa:Núcleo de Ensino PROGRAD

Uma das  principais  características  do  ser  humano é  sua capacidade de mover  pelo 

espaço, criando laços com outros seres humanos e mudando a aparência do mundo em 

que vive. Para que isso ocorra com sucesso, o homem precisa executar ações motoras 

como andar e manusear ferramentas, estabelecendo uma dinâmica com o ambiente que 

o cerca. A partir dos primeiros meses de vida, o bebê desenvolve habilidades motoras 

básicas até chegar a ponto de executar eficientemente todas as ações motoras que vão 

constituir  seu repertório motor.  Posteriormente, a criança, assim como o adolescente, 

vivenciarão  situações  formais  de  aprendizagem,  quando  então  adquirem  padrões 

motores mais específicos como, por exemplo, para jogar futebol e voleibol ou ainda para 

tocar  um instrumento  musical.  Existem indivíduos,  no  entanto,  que apresentam certa 

dificuldade na execução de determinadas tarefas que são comuns no cotidiano como 

escovar os dentes, escrever ou amarrar o tênis, fazendo com que sejam vistos como 

“descoordenados”,  ou  ainda  identificados  como  portadores  do  Transtorno  de 

Desenvolvimento da Coordenação,  TDC, (APA – DSM-IV,  2002),  uma desordem que 

atinge  aproximadamente  de  5%  a  15%  da  população  (Henderson;  Sugden,  1992). 

Embora um bom número de pesquisadores, desde a década de 70, venha procurando 

esclarecer as causas e identificar as características deste transtorno, ainda há muito a 

ser  descoberto  sobre  esses  indivíduos.  É  neste  contexto  que  esse  projeto  foi 

desenvolvido,  buscando  conhecer  melhor  as  diferenças  entre  as  crianças  que 

apresentam TDC e as crianças com desenvolvimento típico (DT), buscando estabelecer 

as bases para a construção de um banco de dados sobre essa desordem e, futuramente, 

propor estratégias de intervenção e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Para 

atingir  o  objetivo  proposto,  foram  selecionadas  algumas  medidas  antropométricas 



consideradas relevantes na análise do crescimento e desenvolvimento humano, a saber: 

o perímetro cefálico, a estatura e a massa corporal. O referencial teórico para a descrição 

e captura de tais medidas se encontra na área da antropometria (NORTON; OLDS, 2005) 

que  é  uma  ciência  muito  antiga,  utilizada  para  avaliar  as  dimensões  físicas  e  a 

composição  corporal.  Tanto  a  massa  corporal,  a  estatura,  assim  como  o  perímetro 

cefálico são indicadores de estados nutricionais. Teriam essas medidas alguma relação 

com o TDC?

O RAP E O REPENTE

TEJERA, Daniel B. O.1; AGUIAR, Carmen M.2

1 - Universidade Metodista de Piracicaba, 2 - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Este trabalho irá focar duas importantes formas de expressão e de desafios através do 

canto improvisado que acorrem no Brasil: o Repente e o Rap improvisado. O Repente, 

gênero lítero-musical em que o autor improvisa em público versos e melodias, é uma 

manifestação  da  cultura  popular  brasileira  (MONTEIRO,  2002).  Este  se  distingue  de 

outros  gêneros  literários  que  necessitam  de  elaboração  prévia,  artesanal,  dos  seus 

criadores, posto que, nele não existe a preocupação com o registro, sendo assim, a voz 

do poeta o melhor veículo de divulgação (MONTEIRO, 2004). Baseada em pressupostos 

da tradição, a cantoria nordestina desenvolveu-se como uma expressão marginalizada. 

Em princípio, produzida por indivíduos depreciados pela sociedade, a cantoria acontecia 

basicamente no meio rural, em sítios, fazendas, e não parecia “elegante” gostar desse 

gênero, uma vez que era elaborada e direcionada a um grupo minoritário. O rap, é a 

fusão entre dois elementos do hip-hop: MC e DJ. (SOUZA e NISTA-PICCOLO, 2006). 

Trata-se  de  uma manifestação  da linguagem falada  incorporada a  uma melodia  que 

trabalha uma base rítmica repetitiva. Trás crônicas dos habitantes de um determinado 

grupo  social  (ROSA,  2004).  Originário  do  canto  falado  da  África  ocidental,  o  rap  foi 

adaptado à música jamaicana da década de 1950 e influenciado pela cultura negra dos 

guetos  americanos  no  período  pós-guerra  (SILVA,  1999).  O  objetivo  do  trabalho  é 

identificar possíveis convergências entre o Rep e o repente. A modalidade de rap que 

daremos atenção é o estilo livre, espécie de poesia oral baseada no desafio e improviso. 

O mesmo mecanismo pode ser observado e encontrado no repente nacional. O método 

utilizado foi pesquisa bibliográfica. Os temas chave utilizado na pesquisa foram (repente, 

rap,  e  cultura  popular)  nos  sistemas  de  biblioteca  da  UNIMEP e  revistas  científicas 



digitalizadas. Após a identificação da bibliografia, foram realizadas as análises: textual, 

interpretativa  e  crítica.  (LÜDKE  &  ANDRÉ,  1986).  A  natureza  desta  pesquisa 

caracterizou-se como exploratória, com o intuito de ser um início aos estudos a fim de 

“desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de 

problemas  mais  precisos  ou  hipóteses  pesquisáveis  para  estudos  posteriores”  (GIL, 

1999, p43). Através deste procedimento pode-se concluir que aqueles que fazem rap, 

bem  como  o  repente,  se  expressam  através  do  canto  improvisado  com  base  nas 

vivências e no conhecimento que eles tem da própria realidade, eles vivenciam os fatos 

históricos, sociais, econômicos e políticos, os quais, através da emoção e da imaginação, 

recriam esse real em forma de versos (BARROS, 2002). Pode-se dizer que o canto de 

improviso é em geral uma manifestação da cultura popular, que pode ser entendida como 

uma forma de classificar pensamentos e ações das populações mais pobres de uma 

sociedade, é a cultura da classe desfavorecida, que não detém poder. A cultura popular é 

sempre  pensada  em  relação  à  cultura  erudita,  chamada  também  de  alta  cultura, 

associada  às  classes  dominantes  (SANTOS,  1994).  O  repente  numa  posição  de 

resistência, ainda tem a sua poesia marginalizada, considerada pela alta cultura como 

rude e grosseira, devido ao fato de não zelar por um nível vocabular erudito, possui uma 

síntese particular e seus agentes são, na verdade, o próprio povo (MONTEIRO, 2004). 

No caso do rap não é nada diferente já que  basicamente ele se insere nos espaços 

urbanos  marginalizados,  segregados  etnicamente  e  sócio  economicamente. As 

características do rap improvisado de desafio, torna evidente o seu caráter de poesia 

oral, bem como a sua capacidade de construção de uma linguagem poética, depositando 

na palavra uma força de criação e formação de sentido (PARADA e FERNANDES, 2007). 

Por esses e outros motivos que a relação entre o rap e o repente é bastante evidente.

VIGOREXIA: CONCEITOS E PROBLEMATIZAÇÃO
UTIYAMA, Adriana H. B.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE/ IB – UNESP- RC

A Vigorexia  é  um transtorno  no  qual  o  indivíduo  realiza  exercícios  físicos  de  forma 

contínua e excessiva, sem medir esforços para obter um corpo musculoso, excedendo 

sua capacidade de recuperação. O quadro vai muito além da visível prática excessiva de 

exercícios, pois se expressa através de uma auto-imagem psicologicamente distorcida.



Os indivíduos passam horas e horas na academia, alteram sua dieta alimentar, fazem 

uso de suplementos e de esteróides anabolizantes.  Apesar do corpo escultural,  esse 

abuso do exercício físico leva à constantes lesões, e a alimentação desregulada traz um 

grave  prejuízo  metabólico  associado  ao  uso  dessas  substâncias.  Há  um  risco  de 

inúmeros problemas fisiológicos.

Entre os portadores de Vigorexia,  percebemos pessoas influenciadas pela  mídia,  por 

modelos culturais atuais ou esportistas querendo aumentar sua performance, entre eles 

muitos fisiculturistas. Mas há também um perfil particularmente identificado de pessoas 

que demonstram introversão, timidez, baixa auto-estima, em que a estagnada vida social 

e  os  sentimentos  de  inferioridade  são  compensados através  da  busca  sem fim pelo 

“sucesso” físico. 

O  problema normalmente  se  inicia  na  adolescência,  período  no  qual  é  comum uma 

insatisfação em relação ao próprio corpo e um desejo de ser aceito pelo grupo. Há uma 

preocupação  a  partir  do  momento  em  que  o  adolescente  se  submete  aos  ditames 

culturais  sem  senso  crítico  para  discernir  a  saudável  preocupação  com  o  corpo  da 

doentia submissão aos padrões. 

É defendido que a Vigorexia  pode ter  como conseqüência um quadro de Transtorno 

Obsessivo-compulsivo.  Há uma obsessão  pela  musculatura,  e  por  isso  os  pacientes 

abandonam suas atividades sociais, estudos, trabalho, com o propósito de treinar sem 

descanso  caracterizando  uma  compulsão  pelos  exercícios  e  pela  ingestão  de 

substâncias. 

Os  vigoréxicos  não  reconhecem  sua  patologia,  e  então  não  aceitam  um 

acompanhamento profissional. A combinação de sessões com psicólogos e nutricionistas 

fazem parte  do tratamento mais indicado.  Os resultados aparecem a longo prazo.  É 

fundamental que a auto-estima do indivíduo seja trabalhada para que a sua auto-imagem 

possa ser coerente com a realidade que até então ele não enxerga. Comportamento e 

hábitos têm que mudar por vontade legítima do indivíduo.

FUTEBOL ESCOLAR: ESTUDO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE NO AMBIENTE 
ESCOLAR

VERZANI, Renato H.; MORÃO, Kauan G.; FISCHER, Franz; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE – DEF- IB- UNESP



São  raros  os  trabalhos  que  tratam da  arbitragem num modo  geral,  em especial  da 

arbitragem em jogos escolares de futebol de campo. O árbitro exerce um papel muito 

importante dentro do futebol e,  na escola, vai além da já difícil função de aplicar a regra 

até suas atitudes, que têm um maior alcance: sem a intervenção competente do árbitro, 

os propósitos educativos e pedagógicos do jogo não seriam atingidos. Como todos que 

fazem parte deste macrouniverso, o árbitro sofre com pressões que podem vir da mídia 

(dependendo do nível do campeonato), família, amigos e superiores. O objetivo deste 

estudo foi verificar a influência da interferência externa sobre os árbitros de futebol, que 

atuam em campeonatos escolares. Foram participantes desta pesquisa 26 árbitros, sexo 

masculino, em jogos escolares realizados na cidade de Rio Claro, entre 2007-09. Por 

meio de questionários, obtivemos os seguintes resultados: a responsabilidade de não 

cometer erros foi apontada como sendo o principal complicador para exercer a função de 

árbitro dentro da escola (44%), conciliar problemas externos com a atividade de árbitro 

(26%) e dificuldade de ser imparcial (11%), manter a concentração para tomar decisões 

(10%)  e  pressão  da  torcida  e  jogadores/  alunos   (9%).  Por  unanimidade,  100%,  os 

árbitros  afirmaram  que  a  torcida  não  os  influência,  apesar  de  senti-la.  No  aspecto 

reclamação os árbitros responderam que as aceitam (57%) mas de forma moderada, 

agora 25% aceitariam e tentariam convencer o infrator de que estão certos, os que não 

aceitariam reclamação alguma representam 18% dos árbitros questionados. No que diz 

respeito  a  escala  de  jogos,  os  árbitros  responderam  que  ficam  ansiosos  (42%)  e 

apreensivos  (38%),  enquanto  apenas  20% afirmam que  não se  alteram.  Por  fim,  os 

árbitros não largariam a arbitragem caso houvesse algum problema grave durante sua 

atuação  (100%),  diante  disso  perguntamos  o  que  fariam,  43%  disseram  que  se 

preparariam  melhor  para  não  errarem  mais  e  os  demais,  57%  afirmam  que  erros 

acontecem.  Esses  dados  mostram que a  preparação psicológica  para  o  árbitro,  não 

somente o que atua em campeonatos escolares, é muito importante, nota-se ainda, pelas 

respostas, que a Psicologia do Esporte vem sendo pouco usada na formação de árbitros, 

merecendo atenção mais elaborada.

SOBRE O SIGNIFICADO DO ESPORTE ESCOLAR: IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

ZAGHI, Flávio H. L. da S.; FILHO, Otoniel R. dos S.; ALVES, Fernando D.

DEFMH-UFSCar



O esporte exerce enorme fascínio sobre o homem. Sua paixão pelo esporte se expressa 

por sua rápida popularização, nas multidões que freqüentam os estádios e ginásios a 

apreciar o espetáculo, na procura pela prática de algumas modalidades esportivas nos 

clubes, nas escolinhas de esporte, nas ruas (praças, terrenos baldios  etc) e claro, na 

escola.  Um dos mais importantes  produtos da cultura,  o  esporte  moderno é um dos 

maiores fenômenos do século XX e avança em crescimento pelo  século XXI.  Nessa 

direção, pode-se dizer que é uma manifestação cultural que está incorporada à vida das 

pessoas,  fazendo  parte  do  conjunto  de  suas  atividades  cotidianas.  Os  modos  de 

incorporação assumem duas direções que não se contrapõem no que diz respeito a sua 

vivência: pode ser uma vivência ativa (como praticante) ou passiva (como espectador). 

Ambas as situações produzem efeitos simbólicos, ou seja, satisfaz o desejo, colocam o 

homem, ao menos naquele momento, numa condição sobre-humana, ideal. Isso significa 

que  o  interesse  e  a  procura  de  crianças  e  adolescentes  pelo  esporte  nas  aulas  de 

educação física na escola não se encerra simplesmente na popularidade alcançada por 

tal  modalidade  como  é  o  caso  do  futebol  e  do  voleibol,  nem  simplesmente  pelas 

medalhas conquistadas em campeonatos mundiais e  Jogos Olímpicos.  Pode-se dizer 

que, além dos aspectos externos ao indivíduo, há também aspectos internos ao indivíduo 

que co-determinam tal interesse e procura. Por que, então, eles buscam o esporte? Por 

que se motivam a jogar? Sustentado nesses questionamentos, busca-se problematizar a 

relação do homem com o esporte moderno (as motivações) e suas implicações para o 

processo de ensino e de aprendizagem nas aulas de Educação Física na escola. O que 

organiza o jogo é o desejo. Assim sendo, o jogo se opõe à realidade, construindo um 

espaço imaginário que permite, justamente, a reorganização dessa realidade para uma 

nova ordem que convém ao jogador. Portanto, aquilo que o esporte representa para o 

homem passa necessariamente pelo desejo que o anima a jogar. O significado assumido 

pelo esporte é conseqüência da conjunção de elementos e experiências que se dá ao 

nível da subjetividade. A escola e, mais propriamente a Educação Física, é um espaço 

em que crianças e adolescentes buscam aprender a jogar, ou seja, buscam conhecer, 

experimentar, aperfeiçoar as várias modalidades esportivas de modo que possam ser 

incorporadas em seu cotidiano. Nessa busca, exploram, descobrem, criam, constroem a 

si próprios. E isso, tem efeito educativo/formativo. Para tanto, é fundamental que o ensino 

do esporte esteja articulado com os interesses e necessidades dos alunos, ou seja, que o 

professor reconheça e acolha a dimensão do desejo que marca a relação do aluno com o 

esporte, com o jogo. É importante reconhecer que essas práticas corporais são respostas 

ou  manifestações  de  um  ser  humano  produto  ou  produtor  de  cultura  relacionado 



diretamente ao momento histórico que vive e não simplesmente de um organismo. Em 

outras palavras, há implicado na prática pedagógica do professor de Educação Física 

elementos e/ou manifestações que estão além daquilo que é objetivamente percebido, 

algo para além do mecânico, do preciso. Faz-se necessário que o professor compreenda 

como  os  alunos  apreendem  esses  elementos  simbólicos  de  valores,  atitudes  e 

comportamentos.  Conhecendo  as  motivações  dos  alunos,  o  professor  pode  interferir 

positivamente  instigando-os  ao  desejo  de  saber  e  a  possibilidade  de  construir 

conhecimentos e saberes mais significativos.

Apoio: PIADRD-PUIC/UFSCar

FUTSAL E ESTRESSE: PRINCIPAIS SINTOMAS

ZANETTI, Marcelo C.; CECARELLI, Lucas R.; FIGUEIREDO, Thayz; GOMES, Denílson 

R. C.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) O estresse configura-se como um estado emocional vivenciado diariamente pela 

maioria das pessoas, no qual, em níveis moderados poderá auxiliar o indivíduo na adequada 

realização  de  suas  atividades,  porém,  quando  o  mesmo  experimenta  elevado  nível  de 

estresse  poderá  haver  grande  prejuízo  nas  funções  físicas  e  psicológicas.  Tal  situação 

também se  aplica  ao  esporte,  onde  inúmeros  atletas  têm de  lidar  frequentemente  com 

situações de estresse intoleráveis, o que pode levar a queda no desempenho, problemas de 

saúde e até abandono precoce.  Pensando nisso,  procuramos investigar  os  sintomas de 

estresse  apontados  por  atletas  da  modalidade  futsal  adulto  masculino  e  propor  uma 

intervenção eficaz na busca por maior controle do mesmo. (Metodologia) Procurando atender 

nossos objetivos, foram investigados por meio da aplicação da escala LSSPCI – Lista de 

Sintomas de Estresse Pré-Competitivo, 41 atletas (7 diferentes equipes) com idade entre 15 e 

36  anos  (22.3±6.2)  participantes  da  Copa  DEC/Liga  2009  de  Futsal,  categoria  adulto 

masculino, realizada em São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre os dias 

21  e  26  de  janeiro  de  2009.  Posteriormente,  os  mesmos  foram  tabulados  para  que 

pudéssemos identificar os principais sintomas de estresse pré-competitivo apresentados pelos 

atletas. (Resultados) Foram encontrados como principais sintomas de estresse: Ficar agitado 

(2.95), Ficar empolgado (2.90), Beber muita água (2.83), Sentir-se mais responsável (2.83), 

Não ver a hora de competir (2.76) e Suar bastante (2.73). (Conclusão) Estes resultados nos 

demonstram que apesar dos atletas apresentarem um nível de estresse moderado, o estresse 



dos mesmos parece misturar-se com a ansiedade e a vontade de entrar em quadra. Tal 

situação nos sugere a necessidade de serem desenvolvidas ações antes dos jogos que 

permitam com que os atletas lidem melhor com os sintomas de estresse e ansiedade e 

consequentemente atinjam maior desempenho esportivo.

FUTSAL E ESTADOS DE HUMOR: UM CAMINHO POUCO EXPLORADO

ZANETTI, Marcelo C.; FIGUEIREDO, Thayz; GOMES, JÚNIOR, José E. F.; SIQUEIRA, 

Diego F.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) Durante nosso dia-a-dia estamos sujeitos a alterações em nossos estados de 

humor, principalmente devido a cobranças e obrigações pessoais e profissionais. Tal situação 

também  é  frequentemente  vivenciada  por  inúmeros  atletas,  independentemente  de  sua 

condição,  seja  ela,  amadora  ou  profissional.  Esses  estados  de  humor  também poderão 

repercutir positivamente ou negativamente na saúde e rendimento destes indivíduos, ajudando 

na consolidação de uma carreira  vitoriosa ou até mesmo contribuindo para o abandono 

precoce do esporte. Por isso, procuramos verificar os perfis de estados de humor de atletas da 

modalidade futsal masculino, bem como, alterações não condizentes com o perfil esperado 

para a prática esportiva. (Metodologia) Foram investigados por meio da Escala de Humor de 

Brunel (Brums), 41 atletas (7 diferentes equipes) com idade entre 15 e 36 anos (22.3±6.2) 

participantes da Copa DEC/Liga 2009 de Futsal, categoria adulto masculino, realizada em São 

José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre os dias 21 e 26 de janeiro de 2009. 

Posteriormente, os mesmos foram tabulados com o objetivo de identificar o perfil de estados 

de humor apresentado pelos atletas anteriormente à realização de uma partida. (Resultados) 
Os atletas apresentaram como resultado maior nível de Vigor, seguido por Tensão, Raiva, 

Fadiga, Confusão e Depressão, o que parece estar de acordo com o perfil sugerido para a 

prática esportiva.  (Conclusão) Apesar dos atletas apresentarem um perfil  de estados de 

humor adequado para a prática esportiva, é importante que o controle de tais estados seja 

realizado frequentemente durante os treinamentos e jogos, a fim de monitorar as alterações de 

humor, bem como, assegurar estados de humor compatíveis com maior rendimento atlético e 

consequentemente reduzir o risco de overtraining.

FUTSAL E ANSIEDADE: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?



ZANETTI, Marcelo C.; JÚNIOR, José E. F.; GOMES, Denílson R. C.; MACHADO, Afonso 

A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) Ao assistirmos um atleta desempenhando suas funções, é difícil imaginar tudo 

aquilo que ele possa estar vivenciando e sentindo. Sentimentos como: felicidade, amor e 

alegria em frações de segundos podem ser substituídos por tristeza, desilusão e sofrimento o 

que faz do esporte um momento mágico e único, mas também incerto. Esta incerteza ou 

ansiedade que o atleta é submetido frequentemente em treinamentos e jogos, em níveis 

moderados pode auxiliar o mesmo a melhorar seu desempenho, porém, quando os níveis 

extravasam a tolerância deste indivíduo, poderá ocorrer queda no desempenho e graves 

distúrbios físicos e psicológicos. Por isso, procuramos investigar o nível de ansiedade de 

atletas da modalidade futsal adulto masculino. (Metodologia) Foram investigados por meio do 

CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory – 2), 40 atletas (7 diferentes equipes) com idade 

entre 15 e 36 anos (22.3±6.2) participantes da Copa DEC/Liga 2009 de Futsal, categoria 

adulto masculino, realizada em São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre 

os dias 21 e 26 de janeiro de 2009. Posteriormente, os mesmos foram tabulados com o 

objetivo de identificar os níveis de ansiedade pré-competitiva cognitiva e somática apresentado 

pelos atletas. (Resultados) Como resultado os atletas apresentaram um nível de ansiedade 

cognitiva alta (5%), média (47,5%) e baixa (47,5%), já em relação à ansiedade somática foram 

encontrados os seguintes valores: alta (2,5%), média (32,5%) e baixa (65%).  (Conclusão) 
Analisando os resultados pudemos verificar que os atletas apresentaram maiores níveis de 

ansiedade cognitiva do que somática; o que nos indica, que os componentes relacionados ao 

pensamento (ansiedade cognitiva) como: preocupação, apreensão, dúvidas e pensamentos 

negativos  pareciam estar  mais  alto  do  que  os  relacionados  à  ativação  física  percebida 

(ansiedade somática). Tal constatação nos sugere a necessidade de uma intervenção antes 

das competições a fim de controlar os níveis de ansiedade cognitiva e somática e contribuir 

efetivamente para que o atleta atinja maior desempenho atlético.

ATIVIDADE FÍSICA E SUAS BARREIRAS: É possível vencê-las?

ZANETTI, Marcelo C.; RONCOLETA, Henrique; GOMES, Denílson R. C.; MACHADO, 

Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro



(Introdução) Os  benefícios  da  prática  regular  de  atividade  física  já  estão  amplamente 

apoiados e difundidos, tanto pela comunidade científica, quanto por meio do saber informal. 

Porém, o alto índice de pessoas sedentárias e a grande taxa de evasão apresentada pelos 

indivíduos que iniciam um programa de atividade física ainda preocupada as autoridades, já, 

que é consenso a influência do exercício físico na promoção de maior qualidade de vida e 

saúde. Pensando nisso, procuramos investigar os fatores que mais dificultam a prática regular 

de  atividade  física  e  posteriormente  propor  alternativas  a  fim  de  reverter  tal  situação. 

(Metodologia) Foram investigados por  meio de um questionário  estruturado,  de formato 

descritivo, composto por questões abertas, 50 alunos (35 mulheres e 15 homens) praticantes 

de musculação (49) e ginástica (1), com idades entre 18 e 80 anos (30.5±14.4), em uma 

academia de ginástica de São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre os 

dias 14 e 22 de fevereiro de 2007. Os alunos foram indagados em relação aos fatores que 

mais dificultam a sua prática de atividade física, no qual, o aluno poderia apresentar como 

resposta até três fatores. Posteriormente, os mesmos foram tabulados e apresentados em 

valores absolutos e percentuais.  (Resultados) Os alunos apresentaram como resposta os 

seguintes  fatores:  falta  de  tempo  (28.8%),  trabalho  (15.4%),  preguiça  (15.4%),  falta  de 

acompanhamento  (7.7%),  preço  da  mensalidade  (5.8%),  locomoção  (5.8%),  imprevistos 

(5.8%) e outros fatores (15.3%).  (Conclusão) Neste trabalho, constatamos que a falta de 

tempo é sem dúvida alguma, um dos maiores obstáculos para a prática regular de atividade 

física, porém, outros fatores também foram amplamente citados. Tal constatação nos sugere a 

necessidade de um redimensionamento de ações que implementem a prática de atividade 

física no cotidiano das pessoas, seja no trabalho, em casa ou no meio de locomoção. As 

academias e centros esportivos também poderão lançar mão de estratégias que permitam 

com que as pessoas não necessitem despender muito tempo para a prática de atividade 

física, contribuindo assim, para diminuir os alarmantes índices de sedentarismo da população.

PROFISSIONAL DO FITNESS: NECESSIDADES DO MERCADO

ZANETTI, Marcelo C.; RONCOLETA, Henrique; SANCHES, Matheus B.; SIQUEIRA, 

Diego F. de; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) Atualmente,  o  mundo  do  fitness  vem  sofrendo  uma  transformação  sem 

precedentes, no qual, surgem diariamente novas academias de ginástica, equipamentos mais 

modernos,  grandes  investimentos  em marketing,  entre  outros.  Tais  procedimentos  estão 



apoiados  no  vigoroso  crescimento  do  setor,  além de  uma  busca  incessante  por  novos 

alunos/clientes.  Porém,  muitas  vezes,  o  investimento  na  formação dos  profissionais  que 

trabalham  diretamente  com  estes  alunos/clientes  acaba  renegado  a  segundo  plano, 

diminuindo, muitas vezes, a qualidade de atendimento destas empresas. Pensando nisso, 

procuramos investigar as condutas que estes profissionais não deveriam assumir perante 

seus alunos. (Metodologia) Foram investigados por meio de um questionário estruturado, de 

formato descritivo, composto por questões abertas, 50 alunos (35 mulheres e 15 homens) 

praticantes de musculação (49) e ginástica (1), com idades entre 18 e 80 anos (30.5±14.4), em 

uma academia de ginástica de São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre 

os dias 14 e 22 de fevereiro de 2007. Os alunos foram indagados em relação às condutas que 

o professor não deveria apresentar em seu ambiente de trabalho, no qual, o aluno poderia 

apresentar até três respostas. Posteriormente, as mesmas foram tabuladas e apresentadas 

em valores absolutos e percentuais. (Resultados) Os alunos apresentaram como resposta as 

seguintes condutas: estar desatento (28.6%), ser desinteressado (17.3%), não apresentar um 

bom conhecimento profissional (10.2%), exigir muito do aluno (8.2%), ser mal educado (8.2%), 

ser impaciente (5.1%), ser preconceituoso (5.1%), não saber motivar o aluno (3.1%) e outras 

condutas (14.2%).  (Conclusão)  Por meio do presente estudo,  pudemos verificar que os 

alunos/clientes buscam na figura do professor, um indivíduo: atento, interessado, com bom 

conhecimento  profissional,  educado,  ético  e  dinâmico.  Tais  resultados  apresentam  uma 

estreita relação com as qualidades almejadas pelo setor comercial e empresarial, e que tanto 

podem contribuir para o sucesso quanto para o fracasso de uma empresa. Esta constatação 

nos sugere a necessidade de uma formação adequada e aprimoramento constante deste 

profissional,  a  fim  de  atender  tais  requisitos,  elevando  o  nível  de  atendimento  e 

consequentemente a uma menor taxa de evasão e rotatividade de alunos/clientes.

ACADEMIAS DE GINÁSTICA: EM BUSCA DO SUCESSO OU DO FRACASSO?

ZANETTI, Marcelo C.; SANCHES, Matheus B.; CECARELLI, Lucas R.; SIQUEIRA, Diego 

F. de; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) Atualmente, o Brasil é o segundo país com maior número de academias de 

ginástica  do  mundo,  com aproximadamente  13.000  unidades,  ficando  atrás  apenas  dos 

Estados Unidos com 29.000 unidades. Outra constatação é que estes números parecem 

crescer a cada dia, impulsionados pelo vigoroso crescimento do PIB esportivo, além de novos 



investimentos no setor. Porém, o que leva o aluno a escolher uma determinada academia? 

Conhecer tais motivos foi o grande objetivo deste trabalho e é o grande desafio daqueles que 

estão envolvidos no setor.  (Metodologia) Foram investigados por meio de um questionário 

estruturado, de formato descritivo, composto por questões abertas, 50 alunos (35 mulheres e 

15 homens) praticantes de musculação (49) e ginástica (1), com idades entre 18 e 80 anos 

(30.5±14.4), em uma academia de ginástica de São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram 

coletados entre os dias 14 e 22 de fevereiro de 2007. Os alunos foram indagados em relação 

aos motivos  que o levaram a escolher  a  academia analisada,  no qual,  o aluno poderia 

apresentar como resposta até três motivos. Posteriormente, os mesmos foram tabulados e 

apresentados em valores absolutos e percentuais.  (Resultados)  Os alunos apresentaram 

como resposta os seguintes motivos: localização (22.3%), qualidade dos professores (20.2%), 

indicação de amigos (16.0%), qualidade da academia (16.0%),  convênio com o trabalho 

(7.4%),  valor  da  mensalidade  (5.3%)  e  outros  motivos  (12.8%).  (Conclusão) Dentre  os 

motivos apresentados a localização foi a que mais se destacou, seguido pela qualidade dos 

professores e da academia, indicação de amigos e questões financeiras como convênios e 

valor da mensalidade. Tais resultados nos indicam primeiramente a importância da escolha de 

um local para a instalação da academia que permita com que os alunos tenham acesso rápido 

e fácil. Outra questão que nos chama a atenção é a indicação da qualidade dos professores, 

que  nos  sugere  a  necessidade  destes  profissionais  terem  boa  formação,  além  de  um 

constante aperfeiçoamento. Outros motivos como: qualidade da academia e indicação de 

amigos também foram bastante citados, o que nos remete à necessidade da academia contar 

com equipamentos de qualidade e instalações adequadas.

ATIVIDADE FÍSICA E MOTIVAÇÃO: UMA NECESSIDADE DIÁRIA

ZANETTI, Marcelo C.; DEZAN, Flavio; VERZANI, Renato H.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) A motivação pode ser considerada um dos mais importantes combustíveis do 

ser humano, já que, é a partir deste estado, que traçamos nossas metas, e despendemos 

nossas energias, em busca daquilo que tanto almejamos. Por isso, objetivamos com este 

trabalho, verificar os motivos apresentados pelos alunos de uma academia de ginástica, para 

a  prática  de  atividades  físicas.  (Metodologia)  Foram  investigados  por  meio  de  um 

questionário com questões abertas, 50 alunos (35 mulheres e 15 homens), praticantes de 

musculação (49)  e  ginástica  (1),  com idades  entre  18  e  80  anos  (30.5±14.4),  em uma 



academia de ginástica de São José do Rio Pardo – SP. Os dados foram coletados entre os 

dias 14 e 22 de fevereiro de 2007. Os alunos foram indagados em relação aos fatores que 

mais lhe motivaram a fazer atividade física, no qual, o aluno poderia apresentar como resposta 

até  3  motivos.  Posteriormente,  os  motivos  foram tabulados  e  apresentados  em valores 

percentuais.  (Resultados)  Os alunos apresentaram como resposta os seguintes motivos: 

Estética (30.2%); Saúde (21.7%); Bem-estar (12.3%); Condicionamento Físico (9.4%); Prazer 

(4.7%); Qualidade de vida (3.8%); e Outros motivos (17.9%). (Conclusão) A alta preocupação 

com a estética parece refletir a importância dada por nossa atual sociedade ao culto ao corpo 

e a forma física. Porém, fatores como a aquisição de maior saúde e bem-estar, vêm ganhando 

espaço dentro das academias de ginástica, talvez, por maior consciência da população em 

relação à importância da prática de atividades físicas na promoção da saúde. Outro dado que 

nos chama a atenção, é o significativo número de outros motivos (17.9%), que demonstram 

que os motivos apresentados pelos alunos para a prática de atividades físicas podem variar 

bastante. Portanto, é extremamente importante que os professores conheçam os motivos 

apresentados por seus alunos para a prática de atividade física supervisionada, para que a 

partir disso, possam direcionar melhor as sessões de treinamento destes indivíduos.

TREINAMENTO DESPORTIVO: O TÉCNICO EM FOCO

ZANETTI, Marcelo C.; DEZAN, Flavio; VERZANI, Renato H.; MACHADO, Afonso A.

LEPESPE / I. B. / UNESP – Campus de Rio Claro

(Introdução) O técnico esportivo  ocupa lugar  de destaque na condução dos programas 

esportivos, bem como, na formação educacional, principalmente, de crianças e adolescentes. 

Cabe também ao técnico o difícil  papel de conquistar e manter estes jovens participando 

ativamente destes programas, o que só será possível se o mesmo possuir qualidades com as 

quais  estes  jovens  atletas  identifiquem-se.  Pensando  nisso,  procuramos  investigar  as 

qualidades que um “técnico ideal” deveria possuir,  segundo os próprios atletas, a fim de 

construir  um perfil  que  contribua  para  maior  taxa  de  adesão  ao  esporte  infanto-juvenil. 

(Metodologia)  Participaram da pesquisa, 30 atletas, com idade entre 12 e 19 anos, que 

participavam regularmente de campeonatos regionais de voleibol em suas devidas categorias. 

Os dados foram coletados entre os dias 25 e 31 de julho de 2007, por meio de uma pesquisa 

de cunho descritivo, de acordo com os critérios da análise quali-quantitativa, com o objetivo de 

investigar as qualidades que um técnico ideal deveria possuir na visão dos(as) atletas, ficando 

a critério do(a) atleta apresentar como resposta até três qualidades.  (Resultados)  Como 



resultado, os(as) atletas apontaram as seguintes qualidades: ser paciente (20.3%), saber 

motivar (15.6%), ser persistente (14.1%), ser exigente (12.5%), ter experiência na modalidade 

(9,4%), ser amigo (7.8%),  saber ensinar corretamente (6.3%), ser organizado (6.3%), ter 

confiança  nos(as)  atletas  (4.7%)  e  ser  educado  (3.1%).  (Conclusão)  As qualidades  do 

“técnico  ideal”  apontadas  pelos(as)  atletas,  corresponderam  principalmente  a  atributos 

voltados para a orientação e aprendizado da modalidade, e, não para a participação em 

competições, o que sugere a necessidade de serem repensadas as condutas de alguns 

técnicos que creditam e atrelam a procura e permanência das crianças e adolescentes no 

esporte à participação em competições esportivas.
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