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HISTÓRICO 

 
O IV Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de 

Biociências, Rio Claro, é uma realização do LEPESPE (Laboratório de Estudos e Pesquisas 

em Psicologia do Esporte), sediado no Departamento de Educação Física, UNESP, campus de 

Rio Claro. Teve apoio do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias e do Departamento de Educação Física, do IB-Rio Claro, de modo a garantir a 

infra-estrutura necessária para um pleno desenvolvimento, além de contar com recursos 

humanos dos próprios membros deste Laboratório, nas pessoas dos graduandos,mestrandos e 

doutorandos do IB-CRC. Com o passar do tempo e a procura pelo evento, num nível nacional, 

intitulou-se este ano de I Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana, 

Esporte, Recreação e Dança. 

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

pesquisas e realiza suas reuniões semanalmente, as terças- feiras, nas dependências do IB-

CRC. Os trabalhos de pesquisas são realizados nos espaços do laboratório, junto ao 

Departamento de Educação Física, ocupando espaço ideal para atender as necessidades dos 

jovens pesquisadores que compõem o grupo, da graduação à pós-graduação, passando pelos 

profissionais formados que por ali transitam.. 

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

entrosamento com equipes de alto nível da região, escolas de ensino básico, fundamental e 

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

Educação Física e o relacionamento mantido com outros grupos e laboratórios de pesquisas, na 

área, favorece o desenvolvimento de projetos inovadores. A interface com a tecnologia tem sido 

garantida por meio de projetos idealizados no laboratório ou em entrosamento com outros 

grupos já estabelecidos, que buscam parceiros em seus avanços. Vamos a alguns detalhes 

técnicos deste grupo. 

 

INFRA ESTRUTURA DO LEPESPE (LABORATÓRIO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EM PSICOLOGIA DO ESPORTE) 

 

Histórico da constituição 

 

A existência do LEPESPE se deve à necessidade de aplicar os conhecimentos 

acadêmicos adquiridos em cursos e outros laboratórios às aulas de Psicologia do Esporte, 

Aspectos Psicopedagógicos da Educação Física Escolar, Mídia corpo e esporte e Fundamentos 

da Psicologia da Motricidade Humana, e avançar em direção aos novos conhecimentos que a 

interface existente entre esporte-psicologia-tecnologias possa possibilitar. O viés da Tecnologia 

surge em decorrência do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias (PPG-DEHUTE) estar sediado no Campus de Rio Claro, e possibilitar o 

entrosamento entre cada uma das faces interligadas e apontadas acima.   

Busca fortalecer as discussões e trabalhos desenvolvidos pelos docentes da linha de 

pesquisa "Estados emocionais e movimento", “Corpo, Rendimento e Tecnologia” e “Corpo, 

Cultura e Tecnologia”, do Departamento de Educação Física e do PPG-DEHUTE/ Instituto de 

Biociências/UNESP e fundamenta teórica e praticamente a análise e discussão de elementos 

comuns ao meio esportivo, à psicologia e à tecnologia.  
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Com a dinâmica mantida por seus membros, o LEPESPE possibilita sugerir e 

encaminhar questionamentos relativos à psicologia e sua aplicação no esporte e nos anais 

tecnológicos que emolduram este quadro; são funções deste grupo de pesquisadores: gerar 

conhecimentos e desenvolver projetos, aplicando o mais inovador dos referenciais teóricos e 

tecnológicos, fortalecer e incrementar o LEPESPE, levando-o a apresentar à comunidade 

científica novas e emergentes propostas de atuação de seus membros, por meio de 

comunicação de seus trabalhos e estudos.  

O laboratório mantém uma relação de parceria com outros grupos de pesquisas (Instituto 

Superior de Psicologia Aplicada/Lisboa-Portugal; Grupo de Pesquisa em Psicologia do Exercício 

e do Esporte/Universidade São Judas Tadeu e Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação 

Profissional no campo da Educação Física/Dep. Educação/IB/UNESP), Núcleo de Estudos da 

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

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

com quem vem fazendo o intercambio necessário para o perfeito entrosamento.  

Teve uma pesquisa interinstitucional aprovada pela FAPESP, numa ligação junto à 

Universidade São Francisco/ Faculdade de Psicologia e inicia um processo de pesquisa 

interdisciplinar junto à UniMinho- Portugal. O LEPESPE é coordenado pelo Prof Afonso Antonio 

Machado e tem como membros pesquisadores: Daniel Presoto, Altair Moioli, Marcelo Callegari 

Zanetti, Marcos Abaide Balbinotti, Carlos Abaide Balbinotti, Ricardo Saldanha, Daniel 

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

Schwartz e Maria Regina Ferreira Brandão, todos professores universitários brasileiros atuantes 

na área e orientadores de programas de mestrado e doutorado.  

Este laboratório ainda tem como membros participantes os demais profissionais: Cristina 

Akiko Iizuka (Austrália), Gustavo Lima Isler, Henrique Moura Leite Bottura (FM-USP), Mauro 

Klébis Schiavon, Flavio F. Dezan, Marta Aurélia Campos Silveira (UFMa), Hélio Cozza, além de 

alunos da graduação da UNESP, UNIARARAS e UNIMEP.  

 

Área física disponível 

São duas salas de dezesseis metros quadrados, onde realizamos nossas pesquisas, 

entrevistas e pequenas reuniões de supervisão ou orientação de projetos. 

 

Equipamentos 

Atualmente dispomos de quatro computadores, ligados na rede, por meio do provedor da 

UNESP, e um conjunto de livros que possibilitam o avanço e desenvolvimento dos membros que 

desenvolvem seus trabalhos no próprio LEPESPE. O acervo tem perto de 350 dissertações e 

teses, além de livros atuais e clássicos e revistas da área, disponíveis para os participantes do 

LEPESPE. 

 

Cooperações com outros centros 

O laboratório mantém uma relação de parceria com outros grupos de pesquisas como 

Instituto Superior de Psicologia Aplicada/Lisboa-Portugal (Prof. Dr. Duarte Araujo); Grupo de 

Pesquisa em Psicologia do Exercício e do Esporte/Universidade São Judas Tadeu (Profa. Dra. 

Regina Brandão); Núcleo de Estudos e Pesquisas em Formação Profissional no campo da 

Educação Física/Dep. Educação/IB/UNESP(Prof. Dr. Samuel Netto), Núcleo de Estudos da 

Psicologia do Desporto  da Universidade do Minho (Prof. Dr. Rui Gomes) e Núcleo de Estudos 

da Ciência Cognitiva (UNISAL, Prof. Dr. Daniel Bartholomeu e José Maria Montiel) e Núcleo de 

Estudos em Psicologia do Esporte (Universidade de Montreal-en-Trois-Riviére; Prof. Dr. Marcos 

Abaide Balbinotti) e Grupo de Estudos em Psicologia Aplicada ao Esporte (UFRGS, Prof. Dr. 
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Carlos Abaide Balbinotti) com quem vem fazendo o intercambio necessário para o perfeito 

entrosamento. Em 2012 foram firmados contatos de parceria com a Universidade de Aveiro, de 

Coimbra e Nova Lisboa, por meio de docentes presentes no II Congresso Internacional de 

Sexualidade e Gênero, em novembro, Araraquara. 

 

Perspectiva futura 

Com a implantação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias – IB - Rio Claro: estamos iniciando uma nova fase de desenvolvimento de 

tecnologias, em que passamos a elaborar e validar instrumentos de pesquisas, em Psicologia do 

Esporte. No Brasil, é muito escasso o volume de pesquisas que resultem em validação de 

instrumentos específicos da Psicologia do Esporte. Já temos material coletado e os primeiros 

ensaios estatísticos já avançam para a validação de testes que avaliam a agressão e a 

ansiedade no esporte; testes para analisar o estado de humor e sua alteração, durante o 

decorrer de uma partida esportiva; teste para avaliar personalidade de atletas e sua 

predisposição diante de modalidades coletivas e individuais, numa parceria com Dres Rui 

Gomes (Portugal), Marcos A. Balbinotti (Canadá) e Daniel Bartholomeu (UNISAL). Somam-se a 

estes, os trabalhos firmados para 2013, entre o LEPESPE e Universidade de Aveiro, 

Universidade de Coimbra e Universidade Nova Lisboa, com quem se desenvolverá instrumento 

para estudo da sexualidade do atleta nacional (Brasil e Portugal).. Tais instrumentos estão em 

fase de validação e posteriormente serão publicados numa coletânea específica de testagens 

psicológicas no esporte. 

 

Convênios 

Estabeleceu-se a aproximação entre o grupo de estudos português (Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada- ISPA), por intermédio de sei líder, Dr. Pedro Almeida, além dos contatos 

com a Universidade de Quebec-Canadá, cuja finalidade é desenvolver programas inter-

institucionais e o intercambio de membros dos laboratórios, que  tende a se implementar com o 

desenvolvimento dos trabalhos e a internacionalização de seus membros. A participação no 

Congresso Mundial de Psicologia do Esporte, na Ilha da Madeira, em 2011, foi fundamental para 

tais contatos e avanços no intercambio. 

 

Proposta 

Este ano, 2012, contamos mais uma vez com a presença da Editora Fontoura que 

sedimenta a parceria estabelecida com o LEPESPE. A Editora Fontoura é grande incentivadora 

de talentos e profissionais de projeção no cenário nacional, conforme notamos em seu 

desenvolvimento. Desta forma, ela participa com dois grandes marcos, pensando na produção 

científico-acadêmica da Psicologia do Esporte: o lançamento do livro “Psicologia do Esporte: da 

escola ao treinamento esportivo”, obra organizada mediante cooperação entre dois grupos 

distantes: LEPESPE e Núcleo de Estudos em Psicologia do Desporto (da UniMinho-Pt), que 

teve lançamento simultâneo, acontecendo no evento e em Braga, Portugal, junto ao Prof. Dr. 

Rui Gomes. Para 2013: Congresso Brasileiro de Psicologia Aplicada ao Esporte e a Motricidade 

Humana, em setembro, na cidade de São José do Rio Preto, num desdobramento do evento 

realizado pelo LEPESPE. A partir de então, os eventos acontecerão em caráter itinerante, sendo 

uma versão em Rio Claro, outra em Recife, junto ao grupo de Psicologia Aplicada ao Esporte do 

Prof. Dr. Antonio Roberto Santos e outra em São José do Rio Preto. Esta informação pode ser 

confirmada no site do LEPESPE, junto com todas as demais programações do grupo 

(www.lepespe.com.br).  

http://www.lepespe.com.br/
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 
 
Presidente do Seminário 

 Professor Doutor Afonso Antonio 
Machado 

 
Comissão Científica: 

 Professor Doutor Daniel Presotto 

 Professor Doutor Daniel Bartholomeu 

 Professora Doutora Eliana de Lucca 

 Professor Mestre Altair Moioli 

 Professor Mestre Marcelo Callegari 
Zanetti 

 Professor Doutor Flávio Rebustini 
 
Comissão Recepção e Secretaria: 

 Vivian Oliveira 

 Luciana Botelho Ribeiro 

 Renata Teixeira 

 Cláudio Gomes Barbosa 

 Professor Mestre Altair Moioli 
 
Comissão de Divulgação e Inscrição: 

 Eric Matheus Rocha Lima  

 Guilherme Bagni 

 Cláudio Gomes Barbosa 

 Lucas Ribeiro Cecarelli 

 Professor Mestre Mauro Klebis 
Schiavon 

 Renato Henrique Verzani 

 Professor Mestre Marcelo Callegari 
Zanetti 

 Kauan Galvão Mourão 

 Luciana Botelho 
 

 Comissão de Certificados e Anais 

 Lucas Ribeiro Cecarelli 

 Eric Matheus Rocha Lima 

 Professor Mestre Gustavo Lima Isler 
 
Comissão de Apoio: 

 Vivian Oliveira 

 Luciana Botelho Ribeiro 

 Renata Teixeira 

 Cláudio Gomes Barbosa 

 Eric Matheus Rocha Lima  

 Guilherme Bagni 

 Renato Henrique Verzani 

 Kauan Galvão Mourão 

 Lucas Ribeiro Cecarelli 
 

Comissão de Avaliação do Evento: 

 Professor Mestre Fernando Cesar 
Gouvea 

 Professora Doutora Eliana de 
Lucca 

 Professor Mestre André Aroni 
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BOAS VINDAS!!! 

 

Mais um evento científico tem inicio e muitas expectativas estão planando entre a 

comissão organizadora, convidados e congressistas. A seriedade e dedicação empregada 

na preparação de cada atividade é algo de muito importante e merece ser destacada, em 

especial por se tratar de um dos grandes congressos nacionais da área. Estamos, portanto,  

diante do atual e bem-vindo desafio: o IV Seminário de Psicologia do Esporte e 

Motricidade Humana e I Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana, 

Esporte, Recreação e Dança, cujo objetivo é ampliar horizontes do saber e promover os 

novos nomes da novíssima e atenta elite que formata a massa critica da Psicologia do 

Esporte Brasileira. 

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

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

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

criadores e estão em franca atividade, exercendo seus saberes e suas provocações. Isto 

também nos remete à situações paradigmáticas que cobram retoques, aproximações e 

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

da Ciência que se faz presente. 

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

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

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

e pesquisadores jovens que darão sustentação a fase de transição que a Psicologia do 

Esporte Brasileira irá enfrentar, em breve. 

Como coordenador do Laboratório de Estudo e Pesquisas em Psicologia do Esporte 

e do IV Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana e I Congresso 

Nacional de Psicologia da Motricidade Humana, Esporte, Recreação e Dança cumpre-me 

agradecer pela escolha do evento e pelo interesse em ter seu trabalho divulgado neste 

evento científico-academico, além de desejar uma boa imersão neste mundo que analisará 

a Psicologia do Esporte, com afinco e precisão. 

Sejam todos muito bem acolhidos e tenham um excelente evento. 

 

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

Presidente do IIISPEEF-IB 
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 
QUINTA-FEIRA | 29.11.2012 
 

17h30 às 19h00: Credenciamento – Saguão do IB 
 

19h00-19h30: PALESTRA DE ABERTURA  

Para quê uma Psicologia do Esporte?  
Afonso Antonio Machado (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE) 
 

19h30-20h00: MESA REDONDA 
Princípios da Psicologia do Esporte atual 
Marcelo Callegari Zanetti (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE / UNIP/S.J.RIO PARDO) e Leonardo Pestillo 
de Oliveira (UEM-PUCSP) 
 

SEXTA-FEIRA | 30.11.2012 
 

8h00-9h30 - MESA REDONDA/ anfiteatro 
Motivação, corpo e esporte: concepções do Séc XXI  
Mauro Klébis Schiavon (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE); Guilherme Moraes (UEM); Daniel Bartholomeu 
(UNISAL) 
 

9h00-9h30 – PAINÉIS 
 

9h30-11h30 - MINI-CURSOS 
Vôlei,  
Basquete,  
Ioga,  
Atletismo,  
Ginástica (na adolescência: diversas formas de trabalho),  
Dança  
Futebol  
 

15h00-16h15 - MESA REDONDA/ anfiteatro 
Medo e Vergonha no esporte e as novas mídias 
André Aroni (USF-Bragança Paulista); Flavio Rebustini (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE); Daniel Presoto 
(ESEFJ) 
 

16h15-16h45 – PALESTRA/ anfiteatro 
Cybermundo implica em netpsicologia?  
Afonso Antonio Machado (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE) 
 

17h00-18h15 - Mesa redonda/ anfiteatro 
Agressão e ansiedade: O esporte e o corpo contemporâneo 
José Maria Montiel (UNISAL- UNIANHANGUERA); Cristiano R. Barbosa (EF-USP/Ribeirão Preto) 

 
 

SÁBADO | 01.12.2012 
 

8h30-9h45 - Mesa redonda/ anfiteatro 
O líder diante dos novos corpos, novos esportes e novas mídias 
Claudio Gomes Barbosa (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE); Altair Moioli (IB-DEF-UNESP/ LEPESPE / 
UNIP - São José do Rio Preto); José Roberto Junior (UEM) 
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9h45-10h15 - Painéis 
 
10h15-12h30 - Mesa redonda/ anfiteatro 
Visão atual do estresse e o homem esportivo 
André Aroni (USF-Bragança Paulista); Leonardo Pestillo de Oliveira (UEM-PUCSP) 
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PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

RESUMOS (Formato Painel) 

SEXTA-FEIRA | 30.11.2012 

 
09h00-09h30 - Saguão do IB 
Exposição e Apresentação de trabalhos 

 

 PAINEL TITULO AUTORES 

1 A ALIENAÇÃO DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Renata de Andrade Teixeira; Afonso Antonio 

Machado 

2 
A CONCENTRAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DE ATLETISMO: A 
PERCEPÇÃO FEMININA EM FOCO 

Gustavo Lima Isler ; Afonso Antonio Machado ; Eric 
Matheus Rocha Lima ; Lucas Ribeiro Cecarelli  

3 
A CONTRIBUIÇÃO DA NATAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO COMPORTAMENTO MOTOR DA CRIANÇA 

Tiago Rodrigo Alves Nunes 

4 A DANÇA COM EXPERIÊNCIA DE AUTOCONSCIENTIZAÇÃO 
Laura Scatena Fávero 

Cristiano Roque Antunes Barreira 

5 
A DANÇA E SUAS POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: debates sobre gênero 

Danila Alves Sodré; Altair Moioli; Arlete Guisso 
Scaramuzza Portilho Nicoletti 

6 
A FENOMENOLOGIA DO COMBATE NA CAPOEIRA: O TRÂNSITO 
ENTRE OS FENÔMENOS DE BRIGA, LUTA E BRINCADEIRA 

Fernando de Melo; Cristiano Roque Antunes 
Barreira 

7 
A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO 
PROCESSO DE REABILITAÇÃO 

Gisele Aparecida De Cássia Garcia 

8 
A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE: O 
QUE OSTREINADORES PENSAM SOBRE ISSO 

Filipe Júlio Lopes 

9 
A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE PSICOLÓGICO NA INICIAÇÃO DO 
VOLEIBOL 

Gabriella Marchiori Ronchi; Ana Carolina Basso 
Gáspari; Afonso Antônio Machado  

10 
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO MENTAL NA APRENDIZAGEM 
DO LANCE LIVRE DO BASQUETEBOL 

MARQUES, L.F.1; PEROTTI JÚNIOR, A1,2,3; 
BORTOLOTTI, G.M.1 

11 A INICIAÇÃO ESPORTIVA NA MODALIDADE DO BOXE 
Leonardo Costa de Macedo*; Rafael Vitor Traina*; 

Daniel Traina Gama 

12 

A INSEGURANÇA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PARA DESENVOLVER A CAPOEIRA COMO CONTEÚDO DE SUAS 
AULAS 

Luciana Maria Fernandes Silva 

13 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA DO ESPORTE NAS 7 
EDIÇÕES DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E MOTRICIDADE HUMANA – UNESP – RIO CLARO 

Fernanda Carolina Pereira  

14 

ADESÃO, MANUTENÇÃO E DESISTÊNCIA DE IDOSOS EM UM 
PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 
EQUIPE ENVOLVIDA NO PROGRAMA 

Jéssica de Souza1,4, Renata Batista Fernandes1,5; 
Francielle Pereira Santos2; Priscila Carneiro Valim-

Rogatto3  
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15 
AGILIDADE/EQUILÍBRIO: CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICES REAIS E 
PERCEBIDOS POR IDOSOS FISICAMENTE ATIVOS 

Leandra Aparecida de Sousa, Adelucas de Souza, 
Gustavo Puggina Rogatto e Priscila Carneiro Valim-

Rogatto. 

16 
CONTRIBUIÇÕES DA MOTIVAÇÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA REGULAR 

ALMEIDA, D. 

17 AGRESSÃO ESPORTIVA NO TREINAMENTO DE VOLEIBOL Déborah Oliveira  

18 

ANÁLISE DA ANSIEDADE EM DANÇARINOS UNIVERSITÁRIOS 
NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE 
GÊNEROS 

Renata de Andrade Teixeira; Claudio Gemes 
Barbosa; Afonso Antonio  

19 
ANÁLISE DO PERFIL DESEJADO DE LIDERANÇA DOS TÉCNICOS 
NA VISÃO DE JOVENS ATLETAS 

Guilherme Bagni¹; Claudio Gomes Barbosa¹; Afonso 
Antonio Machado¹. 

20 
ANÁLISE DOS ESTADOS DE HUMOR DE ATLETAS AMADORAS DE 
FUTEBOL 

Vivian de Oliveira; Kauan Galvão Morão; Luciana 
Botelho Ribeiro; Mauro Klebis Schiavon; Renato 

Henrique Verzani; Afonso Antonio Machado 

21 
ANÁLISE DOS ESTADOS DE HUMOR EM ATLETAS DE GINÁSTICA 
ARTÍSTICA 

Mauro Klebis Schiavon; Vivian de Oliveira; Kauan 
Galvão Morão; Luciana Botelho Ribeiro; Renato 

Henrique Verzani; Afonso Antonio Machado 

22 

ANSIEDADE TRAÇO E ESTADO EM ATLETAS DE UMA EQUIPE 
MANDANTE: ANÁLISE EM UMA DAS SEDES DA COPA SÃO 
PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 

Lucas Ribeiro Cecarelli Afonso Antonio Machado; 
Eric Matheus Rocha Lima; Gustavo Lima Isler 

23 
ATLETAS JUVENIS DE FUTEBOL MORANDO EM ALOJAMENTO: 
UMA INVESTIGAÇÃO FENOMENOLÓGICA 

Rodrigo Lourenço Salomão [1] e Cristiano Roque 
Antunes Barreira  

24 
AVALIAÇÃO DO ESTADO DE HUMOR EM ATLETAS AMADORES 
DE FUTEBOL DE CAMPO 

Kauan Galvão Morão; Luciana Botelho Ribeiro; 
Mauro Klebis Schiavon; Vivian de Oliveira; Renato 

Henrique Verzani; Afonso Antonio Machado 

25 
COMO A EXIGÊNCIA DO ALTO DESEMPENHO PODE AFETAR O 
RENDIMENTO DOS ATLETAS DE FUTEBOL 

Leonardo Viégas Mariano da Silva; Altair Moioli 

26 
COMO O ESPORTE É VISTO E PASSADO PARA OS FUTUROS 
ATLETAS. 

Luis Henrique Oliveira Gomes, Afonso Antônio 
Machado 

27 
COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS-JOGO DOS ESTADOS DE HUMOR NO 
VOLEIBOL 

Guilherme Bagni¹; Afonso Antonio Machado 

28 

CONFIANÇA NA AUTOAPRESENTAÇÃO FÍSICA DE IDOSOS 
INICIANTES EM UM PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS: 
COMPARAÇÃO ENTRE SEXOS 

Hiago Leandro Rodrigues de Souza; Sthéfany 
Christine Alcântara; Gustavo Puggina Rogatto; 

Priscila Carneiro Valim-Rogatto 

29 

CONHECENDO O ATLETISMO POR MEIO DE EXPOSIÇÕES DE 
IMAGENS – PROJETO EXTENSÃO “ATLETISMO PARA CRIANÇAS E 
JOVENS”. 

PEDICINI, T, F. S. / MATTHIESEN, S. Q. / MELLO, G. 
O. / PASSINI, G. K. / DEL CONTE, D. / SCHIMIDT, C. 

V. 

30 

CORRELAÇÃO ENTRE A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA “FADIGA” E A 
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO APÓS EXERCÍCIO EM 
AMBIENTE VIRTUAL 

Heloena Evelyn Balbino da Silva, Renan Carlos 
Rodrigues, Luiz Gustavo Monteiro, Gustavo 

Puggina Rogatto, Priscila Carneiro Valim-Rogatto. 

31 
CORRELAÇÃO ENTRE ESTADO CIVIL E LAPSOS DE FREQUENCIA 
EM IDOSOS ATIVOS 

Adelucas de Souza, Leandra Aparecida de Sousa, 
Gustavo Puggina Rogatto e Priscila Carneiro Valim-

Rogatto.  

32 DANÇA E COORDENAÇÃO MOTORA OLIVEIRA, Jonilson de , CRETUCCI, Vânia Maria 
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33 DESMOTIVAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
DEIVISON CORRÊA; GUILHERME SILVA; MARCELO 

CALLEGARI ZANETTI 

34 ESTADOS DE HUMOR EM ATLETAS AMADORES DE FUTSAL 
Renato Henrique Verzani, Kauan Galvão Morão, 

Vivian de Oliveira, Mauro Klebis Schiavon, Luciana 
Botelho Ribeiro, Afonso Antonio Machado 

35 
ESTADOS EMOCIONAIS DE ATLETAS DE VOLEIBOL: UMA 
COMPARAÇÃO ENTRE SEXOS 

Luciana Botelho Ribeiro, Mauro Klebis Schiavon, 
Kauan Galvão Morão, Vivian De Oliveira, Renato 

Henrique Verzani, Afonso Antonio Machado  

36 

EXPERIÊNCIA SUBJETIVA RELACIONADA AO EXERCÍCIO EM 
JOVENS: INFLUÊNCIA DE UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO EM 
AMBIENTE VIRTUAL 

Luiz Gustavo Monteiro, Heloena Evelyn Balbino, 
Alana Máximo Buscácio, Renan Carlos Rodrigues, 
Gustavo Puggina Rogatto, Priscila Carneiro Valim-

Rogatto 

37 

IMPACTO DAS VARIÁVEIS PESSOAIS E ATLÉTICAS NA 
EXPERIÊNCIA PSICOLÓGICA DE PRATICANTES DE EXERCÍCIO 
FÍSICO 

Luís Carneiro*, A. Rui Gomes* & Afonso António 
Machado** 

38 
IMPACTO DA FREQUÊNCIA DESPORTIVA NA EXPERIÊNCIA 
PSICOLÓGICA DE PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

Luís Carneiro*, A. Rui Gomes* & Afonso António 
Machado** 

39 
EMOÇÕES OU SENTIMENTOS PARA O TRATO COM AS 
TECNOLOGIAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO? 

Aline Fernanda Ferreira; Afonso Antônio Machado 

40 
DANÇA E VERGONHA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  
APROXIMAÇÕES INICIAIS 

Irlla Karla dos Santos Diniz; Afonso Antônio 
Machado; Suraya Cristina Darido 

 
 

SÁBADO | 01.12.2012 

 
09h45–10h:15 | Saguão do IB 
Exposição e Apresentação de trabalhos 
 

PAINEL  TITULO AUTORES 

42 
GINÁSTICA LABORAL NA UFLA: RELATO DE DOIS ANOS DE 
EXPERIÊNCIA 

Nara Heloisa Rodrigues, Diulian aparecida de 
Rezende, Nathália Cristina Borges Oliveira, Priscila 

Carneiro Valim-Rogatto 

43 
GINÁSTICA LABORAL NA UFLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE 
A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA COM ABORDAGEM 
PSICOLÓGICA 

Jéssica Lopes Esteves Davoli1; Lucimara 
Mendonça Zacaroni1; Renata Maria dos Santos 

Pinto1; Priscila Carneiro Valim-Rogatto1; Gustavo 
Puggina Rogatto2. 

44 
HIDROGINÁSTICA: DO MEDO/INSEGURANÇA A SATISFAÇÃO DE 
IDOSOS EM UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA. 

Leandra Aparecida de Sousa, Renata Fonseca de 
Mesquita, Adelucas de Souza, Gustavo Puggina 

Rogatto e Priscila Carneiro Valim-Rogatto.  

45 IDENTIFICANDO EMOÇÕES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Leandro Thomazini; Rodrigo Silva; Helder Lima; 

Fábio Fuzii 

46 
INFLUÊNCIA DA DANÇATERAPIA NOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
E NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATIVOS 

Natália Camargo do Prado, Rodrigo Okubo 
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47 
INFLUÊNCIA DA GINÁSTICA LABORAL NA ADERÊNCIA À PRÁTICA 
DE ATIVIDADE FÍSICA 

Diulian Aparecida Rezende, Nara Heloisa 
Rodrigues, Nathália Cristina Borges Oliveira, 

Priscila Carneiro Valim-Rogatto 

48 
INSERÇÃO DE PESQUISAS PSICOLÓGICAS COM “EXERGAMES” 
JUNTO AO LAPPEX: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Alana Máximo Buscácio1,2,4; Heloena Evelyn 
Balbino da Silva1,3,4; Renan Carlos 

Rodrigues1,2,4; Luiz Gustavo Monteiro1,4; Priscila 
Carneiro Valim-Rogatto1,4; Gustavo Puggina 

Rogatto4 

49 
LIDERANÇA NA COMPETIÇÃO DO VOLEIBOL NA VISÃO DOS 
ATLETAS: UMA ABORDAGEM QUALI-QUANTITATIVA 

Luís Henrique Silva Martins Mendes; Ana Estela 
Nunes; Elvio Cano  

50 MENINOS NA DANÇA 
Ribeiro, Aline Costa. Silva, Fátima 
Ferreira, Pollyane T. P.. Eid, Katya 

51 MÍDIA ESPORTIVA E ALIENAÇÃO Luciana Botelho Ribeiro, Afonso Antonio Machado 

52 
MÍDIA ESPORTIVA E INTERFERÊNCIA DA FAMÍLIA NA 
COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL 

Julia Stephan Sulatto; Gustavo Balbino; Afonso 
Antônio Machado                               

53 MÍDIA ESPORTIVA NA COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL 
Carolina Pasqual Celestrin, Maria Carolina 

Massoni Martins, Afonso Antonio Machado 

54 MÍDIA, CORPO E ESPORTE: FATORES DE ALIENAÇÃO Fernanda Carolina Pereira  

55 
MODALIDADES MAIS FREQUENTADAS NAS ACADEMIAS DE 
GINÁSTICA 

Amanda Ravos1, André L. Aroni1,2, Marcelo C. 
Zanetti2,3, e Afonso A. Machado2  

56 MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DA NATAÇÃO COMPETITIVA 
Ana Laura Zanarelli Zorzo; Afonso Antonio 

Machado  

57 
MOTIVOS DE DESISTÊNCIA E MOTIVOS DE NÃO ADESÃO EM UM 
PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL 

Nathália Cristina Borges Oliveira, Diulian 
Aparecida de Rezende, Nara Heloisa Rodrigues, 

Priscila Carneiro Valim-Rogatto 

58 
NINTENDO WII E ATIVIDADE FÍSICA: ESCASSEZ DE ABORDAGENS 
PSICOLÓGICAS SOBRE O TEMA NO BANCO DE TESES DA 
CAPES/MEC 

Priscila Carneiro Valim-Rogatto1,3; Gustavo 
Puggina Rogatto2 3 

59 

NÍVEIS DE TENSÃO EM MOMENTOS PRÉ-COMPETITIVOS: UM 
ESTUDO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE NAS CATEGORIAS SUB-15 
E SUB-17 DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DO INTERIOR DE SÃO 
PAULO 

Eric Matheus Rocha Lima; Afonso Antonio 
Machado ; Lucas Ribeiro Cecarelli; Gustavo Lima 

Isler  

60 
NÍVEIS E SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ–COMPETITIVO EM UMA 
EQUIPE DE JUDÔ NOS ANOS DE 2011 E 2012 EM UM 
CAMPEONATO REGIONAL 

1DOUGLAS VALENTE, AURÉLIO BUENO 
MOREIRA,1,2MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

61 
NÍVEL DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO EM INICIANTES EM UM 
PROGRAMA DE GINÁSTICA LABORAL NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS 

Renata Maria dos Santos Pinto; Lucimara 
Mendonça Zacaroni; Jéssica Lopes Esteves Davoli; 
Priscila Carneiro Valim- Rogatto; Gustavo Puggina 

Rogatto 

62 
NIVEL E SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ–COMPETITIVO DE UMA 
EQUIPE DE JIU-JITSU NOS ANOS DE 2011 E 2012 

1DOUGLAS VALENTE,1,2MARCELO CALLEGARI 
ZANETTI 

63 O ESPORTE E A ALIENAÇÃO: CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS Vanessa de Carvalho Ferreira 

64 
OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A CONDIÇÃO 
HUMANA: UM ESTUDO DE CASO 

Barbosa, Ci Iakowsky; Barreira, Cristiano R. A. 
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65 PERFIL PSICOLÓGICO DO PROFISSONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA Renan Acerbi Longo  

66 
PROJETO “VEM DANÇAR” COM O GRUPO DE DANÇA 
CONTRATEMPO: POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DE DANÇA NA 
ESCOLA 

Ricardo Emilio de Toledo; Coautores: Aline 
Ghiraldini; Andrei Norie Ishimura; Lucas Caetano 

Carlos; Rafael Nascimento Mendonça, 
Orientador(a): Silvia Deutsch. 

67 
PROJETO SOCIAL E ESPORTE: UMA OPORTUNIDADE DE 
SOCIALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO E INICIAÇÃO ESPORTIVA 

SANTOS,L.P.; SOUZA, V. C.;VITORINO,J.G.C. 
;SILVEIRA,E.;ZANELLO,E 

68 
QUEDAS E MEDO DE CAIR: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE IDOSOS 
FISICAMENTE ATIVOS 

Iara Alves Ferreira de Oliveira; Priscila Carneiro 
Valim-Rogatto.  

69 
REVISÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE DISTURBIOS DE IMAGEM 
COPORAL EM BAILARINAS: COLABORAÇÕES DA PSICOLOGIA DO 
ESPORTE 

Bianca Merlo Ometto; Deborah Oliveira; Lívia 
Lumasini; Marjorie Esteves Baltieri; Silvia Deutsch 

70 
TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM DA HABILIDADE SAQUE DO 
TÊNIS DE MESA DE UM AMBIENTE VIRTUAL PARA O AMBIENTE 
REAL 

Ecila Salles dos Santos, Carla Ferro Pereira 

71 
TREINAMENTO MENTAL E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 
PERFORMANCE ESPORTIVA: ESTUDO COM ATLETAS DE TÊNIS DE 
CAMPO 

Filipe Júlio Lopes 

72 
TREINAMENTO MENTAL, UMA ANÁLISE DE ARTISTAS DE UMA 
COMPANHIA CÊNICA 

SANTOS,L.D , SILVA,L.A, PASOTTO,K.G 
,OLIVEIRA,T.H, SILVA,R.J 

73 
UM JUDOCA QUE VISLUMBROU POSSIBILIDADES: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA SOBRE A INFLUÊNCIA DE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS SOBRE O DESEMPENHO DE UM ATLETA 

Paulo Estevão Franco Alvarenga, Priscila Carneiro 
Valim-Rogatto 

74 VERGONHA E MEDO NA COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL 
Thais Maldonado Rabelo; Milena Silveira Dias; 

Matheus de Oliveira 

75 VOLEIBOL PARA TODOS: FORTALECENDO NOSSO CAMPUS 
Amanda Pasculli, Claudia Pedroso Ferreira, Felipe 

Abate Morgato, Leonardo de Campos, Luiz 
Henrique Oliveira Gomes. 

76 
XADREZ   E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS, 
AFETIVAS E SOCIAIS 

Danielle Ferreira Auriemo Christofoletti*, Gisele 
Maria Schwartz*, Jorge Henrique de Magalhães 

Sasso, Alessandro Batezelli 

77 AGRESSÃO ESPORTIVA NA COMPETIÇÃO DE VOLEIBOL Fernanda Lopes Magre, Guilherme Oleinik 

78 
MULHER NO HIP HOP: BULLYING DIANTE DE UM MOVIMENTO 
RESTRITO 

BELAN, B. B.; PHILIPP, C.; LORENA, L. T.; 
MURBACH, M. A.; DEUTSCH, S. 

79 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO ASSOCIADO ÀS POLITICAS 
PÚBLICAS DE LAZER, SAÚDE E EDUCAÇÃO. 

Gonçalves, T. F. (Aluno); Silva, L. F.(Orientadora), 

80 
BARREIRAS PARA A PRÁTICA DO FUTSAL EM UMA EQUIPE DE 
FUTSAL FEMININO DO PROGAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

1TIAGO MARCELINO ALVES; 1MAXSHUEL 
DONIZETTI LEME; 1PAULO RICARDO DE SOUZA; 

1,2MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

81 
NÍVEL DE ANSIEDADE DE JOGADORAS DA SELEÇÃO FEMININA 
CEARENSE DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS DIANTE DE 
COMPETIÇÕES 

Jessyca Juvêncio Siqueira; Gleidson Oliveira 
Ferreira; Jéssica Souza de Freitas;  

Rafaella Bôto Ferreira Costa; Adriana Inês de 
Paula 

82 DANÇA E PLURALIDADE CULTURAL: PROPOSTA DE ATIVIDADES Aline Fernanda Ferreira; Suraya Cristina Darido 
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83 A VERGONHA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Irlla Karla dos Santos Diniz; Afonso Antônio 

Machado; Suraya Cristina Darido 

84 
FATORES DE DESCONTINUIDADE NA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA 
FEMININA 

MARIA J. DE MATOS; MARCELO CALLEGARI 
ZANETTI 
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A ALIENAÇÃO DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
TEIXEIRA, R. A.; MACHADO, A. A. 

 
UNESP- Rio Claro- LEPESPE- Departamento de Educação Física 

 
renatandradet@hotmail.com 

 
O termo alienação tem um conjunto diverso de significados. Tomemos, por exemplo, 
o conceito psiquiátrico, segundo o qual a alienação seria uma “doença mental grave, 
envolvendo a perda da noção quer da identidade pessoal, quer da realidade” 
(SERRA, 2003). Em uma abordagem diferente, encontra-se o conceito de alienação 
sob a perspectiva de Karl Marx. Nessa perspectiva, a alienação é produzida nas 
condições específicas dadas pelo modo capitalista de produção. De acordo com 
Duarte (2004), existe um processo de ruptura entre o significado e o sentido das 
ações humanas. Esse levaria à depreciação do processo de desenvolvimento da 
personalidade humana, ocorrendo quando o individuo distancia o núcleo de sua 
personalidade da atividade de trabalho. Assim, a personalidade fica restrita, limitada 
em seu desenvolvimento. Hoje, um dos grandes desafios da educação escolar é o 
de fazer com que a aprendizagem dos conteúdos escolares tenha um sentido mais 
amplo para os alunos e reflita seu real significado social.Diante desse quadro, 
vemos a necessidade de construir com os nossos alunos o processo de 
desenvolvimento das suas capacidades, que envolva a produção crítica de 
conhecimento e que tenha potencial efetivamente emancipatório. Carrasco (2005) 
sugere que o maior problema que temos na educação decorre do modelo 
educacional vigente, que não satisfaz as necessidades atuais e concretas dos 
alunos. Nesse contesto, o autor sugere que o sistema educacional aliena o aluno, 
pois esse, com frequência, desmerece valores culturais e individuais do aluno.A 
proposta de melhor que Carrasco (2005) apresenta em seu trabalho, que teria 
potencial para superar essa forma alienante de conhecimento, é a de haver uma 
troca, onde não somente o aluno recebe o conhecimento, mas como também 
acrescenta, e onde o professor não somente ensina, como também recebe 
conhecimento e cultura. O que é preciso saber é que todos os alunos possuem suas 
individualidades e subjetividades. Como tal, têm potencial para o aprendizado e 
para a produção do conhecimento. O estímulo à capacidade crítica dos alunos é 
ponto fundamental para que se supere a condição de alienação no contexto do 
aprendizado. 

 
Referência: 
CARRASCO, B. B. Alienação na Escola: 2005. Trabalho de Conclusão de Curso-Curso de 
Psicologia, Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2005. 
DUARTE, N. Formação do indivíduo, consciência e alienação: O ser humano na 
psicologia de A. N. Leontiev. Campinas-SP: Cad.Cedes. vol. 24, n. 62, p. 44-63, abril 
2004. 
SERRA, J. M. P. Alienação. Texto de conferência proferida na Academia Sénior da 
Covilhã, em 28 de Março de 2003. IN: www.lusosofia.net 
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A CONCENTRAÇÃO NAS COMPETIÇÕES DE ATLETISMO: A PERCEPÇÃO 
FEMININA EM FOCO 

 
ISLER, G. L.1,3; MACHADO, A. A.1,2; ROCHA LIMA, E. M.1 ; CECARELLI, L. R.1 

 

1
 LEPESPE, UNESP – Rio Claro/SP; 

2
 Depto. Educação Física, IB, UNESP – Rio Claro/SP; 

3 

Faculdades Integradas Claretianas – Rio Claro/SP 
 

gustavo_isler@lepespe.com.br 
 

A concentração é a capacidade individual de estar atento e de manter o foco de 
atenção, conscientemente em estímulos ambientais relevantes. Devido à 
importância desta capacidade psicológica para o rendimento esportivo, o objetivo do 
presente estudo foi verificar a percepção de praticantes de Atletismo do sexo 
feminino com relação a seu nível de concentração durante a participação em 
competições. Nove atletas com média de idade de 19,22 anos (±6,08) e média de 
tempo de prática de 5,5 anos (±7,17) responderam a um questionário elaborado 
pelos pesquisadores e analisado com base em uma metodologia quali-quantitativa. 
De acordo com os dados coletados, 66% das participantes afirmaram que sempre 
ou frequentemente conseguem focalizar seu pensamento em um alvo (meta ou 
objetivo) com precisão e de acordo com sua vontade. Além disso, 56% informaram 
que durante a competição não se distraem em ambientes amplos, abertos, com 
sons e movimentos ao seu redor, fato que se pode atribuir às características da 
modalidade. A mesma porcentagem das participantes também afirmou que tem 
facilidade em se desvencilhar de pensamentos que as atormentam. Apesar das 
percepções apresentarem-se favoráveis à concentração deve-se destacar que 77% 
das atletas não desenvolveram o hábito de avaliar seus adversários antes das 
competições, 44% delas sempre ou frequentemente prestam atenção em outras 
informações e não somente ao técnico quando recebem instruções e 44% 
afirmaram que se atrapalham e não rendem o que são capazes. Destarte, concluiu-
se que a maioria das participantes não demonstrou dificuldades em se concentrar e 
manter a concentração em situações competitivas. Porém, cabe ressaltar que 
cultivar hábitos, como estudar o adversário e concentrar-se às instruções dadas 
pelo treinador poderiam ampliar a concentração das atletas, fazendo com que se 
atrapalhem com menor frequência e assim, melhorem seu rendimento. Importante 
atentar para que a análise da atenção e da concentração deve ser individualizada e 
que soluções sejam aplicadas de acordo com as necessidades de cada atleta. 
Devido à importância da concentração para o rendimento atlético, sugere-se a 
realização de outros estudos em atletas de diferentes modalidades esportivas. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano; Estados Emocionais; Atletismo; 
Psicologia do Esporte; Educação Física. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA NATAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
COMPORTAMENTO MOTOR DA CRIANÇA 

 

NUNES, T. R. A.  
 

Curso de Educação Física - Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP. 
 

INTRODUÇÃO: Para um desenvolvimento motor completo é necessário que a 
criança esteja envolvida constantemente em diferentes atividades em diversos 
ambientes, possibilitando acumular experiência tanto em situações diversificadas de 
movimentos culturalmente aprendidos quanto de ações globais de expressão e do 
tempo (XAVIER, 2002). É por meio das situações de aprendizagem da prática da 
natação, que a criança também irá elaborar as estruturas fundamentais do seu 
pensamento abstrato e impõe-se a aprendizagem dos comandos voluntários dos 
movimentos, que se organiza em estreita dependência com o desenvolvimento. A 
personalidade infantil ocorre quando há a evolução das coordenações sensoriais - 
motor, gestos e formação do esquema corporal e organização das estruturas 
mentais como também com a maturação emocional e social. JUSTIFICATIVA: A 
natação desenvolve vários aspectos predominantes como aquisição de confiança e 
domínio através dos movimentos motores que são fundamentais com os padrões de 
estabilidade e locomoção e também dos fatores externo que se caracteriza do 
comportamento de orientação, controle postural e manipulação. OBJETIVOS: 
Desenvolver habilidades motoras através de movimentos e formas lúdicas 
estimulando sua coordenação motora e promovendo o desenvolvimento sensório-
motor em proporção no processo de aprendizagem. METODOLOGIA: Como 
procedimento metodológico utilizou-se uma revisão de bibliografia para avaliar o 
nível de coordenação motora que foi aplicada através de observação durante testes 
de rendimento motor envolvendo todos os aspectos característicos de um estado de 
coordenação corporal. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essa experiência e vivência 
demonstrou a importância da socialização e da estimulação da criança no meio 
líquido, nas fases de seu desenvolvimento motor que começa na infância. Assim, o 
propósito é desenvolver os métodos de ensino mais eficientes para criança através 
das habilidades que constituem no domínio da natação durante a aprendizagem em 
diferentes faixas etárias e estimulando situações desafiadoras de movimentos, 
relacionando-o com seu próprio corpo e garantindo concepção motora e realizando 
um processo de comportamento de prover a pedagogia da natação. 
 
Palavras chave: Natação. Comportamento Motor. Habilidades Motoras. 
 
Referencias: 
KERBEJ, F. C. Natação: algo mais que 4 nados. São Pulo: Manole, 2002. 
BORGES, G.A.; BARBANTI, V.J. Influência do crescimento e adiposidade corporal 
no desempenho motor de adolescentes. Revista Ciências de La Actividad Física, 
v.9, n.17, p.7-21, 2001. 
GALLAHUE, D; L; J. C.O. Compreendendo o Desenvolvimento Motor. São Paulo: 
Phorte, 2003. 
WEINECK, J. Treinamento ideal. 9. ed. Barueri-SP: Manole, 2003. 
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A DANÇA COM EXPERIÊNCIA DE AUTOCONSCIENTIZAÇÃO 

 
FÁVERO, L. S.; BARREIRA, C. R. A. 

 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 
laura-scatena@hotmail.com 

 

(Objetivo) Em meio ao aprendizado da dança em si, o projeto busca oferecer 
momentos de descontração, diversão e integração social, buscando, além de 
autoconhecimento, o prazer e o bem-estar em dançar, se movimentar e ainda 
estabelecer modos de vivenciar as experiencias inter-corporais. (Métodos) A 
Metodologia está centrada no aprendizado e na prática do estilo de jazz e dança 
livre. Paralelamente, ocorrem também supervisões clínicas em que situações 
específicas das aulas de dança e relatos dos participantes são apresentadas e 
analisadas juntamente com o supervisor, para que assim a bolsista possa 
compreender melhor as experiências subjetivas dos participantes. (Resultados) As 
bolsistas do projeto ao longo desses anos, reconheceram que passava a haver uma 
maior preocupação com o movimento. Essa preocupação é relacionada com o 
aprendizado da dança, o que é um exercício diferente do dançar propriamente dito 
(Meggiolaro e Barreira, 2010). Outra experiência enfatizada foi o aguçamento da 
atenção às vivências ocorridas na dança, com destaque à expressividade,  
comunicação, sintonização do movimento e música, possibilitando a emergência da 
consciência de liberdade pessoal presente nos gestos. (Conclusões) A percepção 
das bolsistas ao longo do processo interventivo, o registro coletivo dessa percepção 
no decorrer das supervisões e os relatos das participantes demonstram que o modo 
como as aulas de dança foram conduzidas permitiu uma significativa 
conscientização corpórea e pessoal, como era objetivo do projeto. 
 
Referências Bibliográficas: 
BENVINDO, A. C. ; BARREIRA, C. R. A. . A imagem corporal e a dança a dois: uma 
investigação fenomenológica. In: IV Congresso Internacional de Psicologia e X 
Semana de Psicologia da UEM, 2009, Maringá. ANAIS do IV Congresso 
Internacional de Psicologia, 2009.  
MEGGIOLARO, N. ; BARREIRA, C. R. A. . UMA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DO 
SENTIDO DE DANÇAR A DOIS. In: IV Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos 
Qualitativos - SIPEQ, 2010, Rio Claro. Anais do IV Seminário Internacional de Pesquisa e 
Estudos Qualitativo. 
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A DANÇA E SUAS POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
DEBATES SOBRE GÊNERO 

 
SODRÉ, D. A.; MOIOLI, A.; NICOLETTI, A. G. S. P. 

 
UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP – Campus JK 

 
INTRODUÇÃO: A dança no âmbito educacional pode ser utilizada como um dos 
instrumentos para formar cidadãos críticos e confiantes, que sejam capazes de construir 
ideias e opiniões a partir do contexto onde estão inseridos. Também pode contribuir para 
que o indivíduo tenha consciência do papel que exerce como integrante da sociedade, 
através da sua participação ativa e autônoma. Entretanto, constata-se que a dança não é 
praticada na escola como um conteúdo equivalente as demais práticas corporais. Em 
contrapartida, com a influência dos meios de comunicação, tais como internet, televisão e 
outras mídias, alunos e professores estão reproduzindo caracterizações das danças 
veiculadas de maneira descontextualizada, representando uma imagem distorcida de 
valores culturais, de gênero e morais. OBJETIVOS: Diagnosticar os fatores que dificultam a 
seleção da atividade dança como um dos conteúdos das aulas de educação física escolar. 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de 
natureza qualitativa e, para tanto, utilizou-se revisões de literatura que apresenta 
discussões a respeito do problema diagnosticado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DE acordo 
com a análise do material consultado,  existem alguns fatores que influenciaram e ainda 
influenciam a falta de interesse referente à introdução da dança na escola. Destacam-se, 
por exemplo, a estigmatização dos pepeis de gênero, como “dança é coisa de mulher”, ou 
ainda, “dança é coisa de viado”, corroborando com o fortalecimento de contutas 
preconceituosas. A negação que os professores de Educação Física têm em relação à 
dança, escolhendo os esportes tradicionais como conteúdo das aulas, pode contribuir para 
compreensão e o significado de outras práticas corporais pelos alunos. A restrição a outras 
formas de manifestação culturais como danças, ginásticas, lutas, etc, impede a 
ressignificação e uma leitura crítica da cultura corporal de movimento. Constatou-se, 
portanto, que atualmente a dança não é valorizada como uma disciplina educacional, mas 
apenas como uma atividade sazonal em datas comemorativas. A globalização, que tem a 
televisão como o mais influente meio de comunicação, também traz consequências 
negativas para o ensino de dança tanto na escola como na sociedade, reforçando a ideia de 
dança/espetáculo. Outro fator verificado se caracteriza por um despreparo dos Profissionais 
da área de Educação Física em relação aos conteúdos específicos da dança, devido a 
escassez de subsídios teóricos e práticos para sua aplicação pedagógica. 

 
Referencias: 
ANDREOLI, G. S.. Dança, gênero e sexualidade: um olhar cultural. Revista Conjectura, Caxias do 

Sul, v. 15, n. 1, p. 107-118, jan./abr. 2010. Disponível em: 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/viewFile/186/177 . Acessado em: 
22.05.2012 
BREGOLATO, R. A.. Cultura corporal da dança / São Paulo: Coleção educação física escolar, 
2006.  
HAAS, A. N.; GARCIA, A. Ritmo e Dança. 2 Ed. – Canoas: Ed. Ulbra, 2006.  
SBORQUIA, S. P.; GALLARDO, J. S. P.. As danças na mídia e as danças na escola. Revista 

Brasileira de Ciência do Esporte. V 23. N. 2. 2002. Disponível em: 
https://cbce.tempsite.ws/revista/index.php/RBCE/article/viewArticle/273. Acessado em 22 de maio de 
2012.  
VERDERI, E.. Dança na escola: Uma abordagem pedagógica / Érica Verdéri – São Paulo – Ed. 

Phorte, 2009. 
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A FENOMENOLOGIA DO COMBATE NA CAPOEIRA: O TRÂNSITO ENTRE OS 
FENÔMENOS DE BRIGA, LUTA E BRINCADEIRA. 

  
MELO, F. de; BARREIRA, C. R. A. 

 
Escola de Educação Física e Esporte, Ribeirão Preto – USP. 

 
fernando2.melo@usp.br 

 

O projeto pretende realizar uma investigação psicológica sobre as situações de 
combate na capoeira. Considerando-se as diferentes maneiras de combater, 
compreendendo estes três fenômenos: A briga como a coisificação do outro, a 
prevalência da hostilidade, a luta como sendo um combate de disposição mútua, 
procurando limitar os movimentos do adversário e a brincadeira como surgimento do 
aspecto lúdico, afrouxando as tensões da luta (Barreira, 2010, p.2). Sobretudo a 
capoeira passa por estes três fenômenos, devido à sua constituição como dança e 
luta, estando sujeita também ao predomínio de vivências de hostilidade que 
eventualmente chegam a concretizar brigas. Objetivo: Busca reconhecer e 
compreender como se dá o trânsito entre brincadeira, luta e briga no momento do 
combate entre os capoeiristas. Metodologia: Será utilizada a entrevista 
fenomenológica com a intenção de acessar as experiências vivenciadas no 
combate. A amostra será constituída de praticantes amadores de capoeira, com o 
tempo mínimo de 6 meses de experiência. As entrevistas serão gravadas e 
transcritas para, posteriormente, realizar-se a redução fenomenológica. As 
entrevistas cessarão quando houver repetição sistemática do conteúdo e do assunto 
entre os relatos dos entrevistados. 
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Introdução: Quando o atleta sofre uma lesão, normalmente ele se sente deprimido, 
frustrado, confuso, vulnerável e isso pode interferir no processo de recuperação, 
tendo uma recuperação mais demorada. O acompanhamento de um psicólogo e a 
implementação de técnicas psicológicas podem assim facilitar todo o processo de 
recuperação tanto física como psicológica. Objetivo: Esta revisão de literatura 
procura salientar a importância do acompanhamento psicológico durante o processo 
de recuperação. Metodologia: Foi adotada como proposta metodológica uma 
revisão de literatura sobre a temática apresentada. Resultados: Vários estudos têm 
demonstrado a importância do amparo psicológico durante o tratamento físico, 
facilitando assim o processo de reabilitação. Conclusão: A psicologia das lesões 
desportivas é de extrema importância para a promoção da eficácia no processo de 
reabilitação após a lesão. Pois o conhecimento sobre as varáveis psicológicas 
envolvidas, tanto no momento da lesão, como na reação após a lesão, quanto no 
processo de recuperação, permite intervir nos processos psicológicos, a fim de 
facilitar não só a reabilitação física, mas, também garantir o bem estar psicológico 
dos lesionados. A valorização desses profissionais é importante, pois, exigem deles 
que se especializem nessa área e contribuam com os seus conhecimentos e 
experiência profissional para atuar juntamente com uma equipe interdisciplinar. 
Porém, é necessário estabelecer uma relação entre o atleta e o psicólogo, criando-
se uma empatia entre ambos, além de, informar o atleta sobre todo o processo de 
recuperação de forma que ele compreenda melhor o que poderá esperar do 
tratamento, pois dessa forma o atleta sentirá confiante, otimista e informado, o qual 
lidará melhor com o processo de recuperação. 
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INTRODUÇÂO: O esporte vem crescendo, despertando atenção e interesse de muita gente por 
todo mundo. Em conseqüência, as modalidades esportivas vêm ganhando mais adeptos, tendo 
os atletas como principal foco de atenção, criando expectativas para que os mesmos apresentem 
sempre sua melhor performance (VIADÉ, 2003; BARA FILHO; MIRANDA, 1998; SAMULSKI, 
2002; SOUZA FILHO, 2000; BECKER JÚNIOR, 2000; FONSECA, 2001). Por essa e outras 
razões, se faz importante a aplicação da Psicologia do Esporte junto ao atleta, pois são muitos os 
problemas que os rodeiam, advindos da prática desportiva, com as quais a psicologia esportiva 
entra com sua parcela para contribuição do praticante (MACHADO, 2006). REVISÂO DE 
LITERATURA: De acordo com Gomes Sanchez (1977), J.L. Fernandes (1981) apud Rúbio 
(2000), um atleta para competir depende da sua preparação física, preparação técnica, 
preparação tática e preparação psicológica. Esses quatro fatores devem ser tratados com a 
mesma importância e, juntos, podem dar ao atleta ou à equipe melhores condições de obter os 
resultados desejados. A preparação psicológica é uma área como qualquer outra, que visa o 
trabalho global do atleta, em todas suas faces, buscando sempre a efetividade do atleta 
(BUCETA, 2003). PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Foi utilizado um questionário 
especifico, de (THOMAS e NELSON, 2002), para obtenção de dados a respeito do conhecimento 
e a importância dos aspectos técnico, tático, físico e psicológico no treinamento esportivo, de 8 de 
treinadores de diversas modalidades. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Quando perguntado aos 
treinadores sobre a importância dos aspectos (técnico, tático, físico e psicológico) na preparação 
de uma equipe e/ou atleta, notamos um alto grau de significância na preparação psicológica e 
técnica (100%), seguindo da tática (87,5%) e o físico (75%). Assim, mostra na visão deles, 
treinadores, de suma importância a preparação dos atletas e/ou equipe os aspectos psicológicos 
e técnicos como mais importante. Da mesma forma, que, questionamos a importância dos 
aspectos aqui já citados, indagamo-los sobre seu conhecimento como treinador. Na obtenção dos 
dados, apesar de todos os treinadores acharem importante trabalhar todos os aspectos, eles não 
possuem conhecimento necessário para trabalhá-los, vemos isso na porcentagem psicológica 
com (25%) dos treinadores com conhecimento acerca da área, seguindo do técnico com (62,5%), 
tático e o físico com (37,5%) cada um. CONCLUSÃO: Espera-se, que, trabalhos como este, 
possam dar maiores possibilidades, para que consigamos caminhar a passos largos em rumo ao 
crescimento da psicologia esportiva em termos de conhecimento e aplicação. 
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Introdução: O desempenho do jovem em eventos competitivos é considerado 
como o principal fator relacionado ao sucesso futuro. Tendo em vista este 
princípio, percebe-se que a hipótese do desempenho físico, técnico e tático em 
situação real de competição exerça influência em aspectos psicológicos e seja 
por eles influenciado. Objetivo: Verificar a influência do estresse psicológico na 
iniciação do voleibol em atletas de voleibol. Metodologia: Participaram desta 
pesquisa, quali-quantitativa, 10 integrantes do Projeto de Extensão de Voleibol da 
UNESP – Rio Claro, do sexo feminino, com idades entre 18 e 27 anos. Foi 
aplicado um questionário de questões abertas, com 5 questões. Resultados: O 
estresse psicológico foi considerado pelos indivíduos como tensão, nervosismo e 
ansiedade, o fato de afetar o desempenho e o psicológico, a incapacidade e o 
distúrbio no comportamento. Para as atletas esse estresse psicológico afeta no 
desempenho de jogos e treinos, na concentração e é um fator desmotivador, mas 
90% delas recebem ajuda diante do estresse, sendo essa ajuda em forma de 
incentivo, motivação, conselhos e conversas. E após a ajuda, as atletas obtém 
como resposta a reflexão, a melhora no desempenho, melhor disposição e 
confiança. Discussão: O estresse psicológico é considerado, para as atletas, um 
fator negativo para o desempenho no voleibol em sua iniciação, evidenciando 
assim a conclusão de Ré (2004), de que provavelmente, a importância dada pela 
criança à competição esteja relacionada às situações causadoras de stress, 
independentemente do nível competitivo. Sendo assim, a participação em 
competições federadas não seria diferente da participação em outras 
competições de menor valor social. Porém, percebe-se o estresse não é o único 
fator determinante para o mau desempenho, mas também fatores intrínsecos e 
extrínsecos. Conclusão: O estresse psicológico influencia no desempenho, 
concentração e desmotivação das participantes fazendo com que através de 
ajudas externas, como conselhos e incentivos, as mesmas consigam superar as 
adversidades e melhorar o desempenho em jogos e treinos. 
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Na literatura as pesquisas mostram os benefícios da prática mental na aquisição de 
habilidades motoras (SHIMIDT & WRISBERG, 2001). Assim, o presente estudo teve como 
objetivo verificar a influência do treinamento mental na aprendizagem do lance livre do 
basquetebol. O treinamento mental pode ser definido como a criação e/ou recriação de 
certa experiência na mente, em que o individuo busca recuperar na memória pedaços de 
informação e moldá-las em imagens significativas, com o intuito de preparação para certa 
atividade, ou de acréscimo na capacidade de concentração (WEINBERG & GOULD, 2001). 
Participaram desse estudo 14 adultos jovens com idade de 22 a 29 anos de ambos os 
sexos, os quais foram divididos em dois grupos, 7 adultos em cada grupo, formando os 
grupos experimentais: grupo prática física (GPF) e grupo prática física e mental (GPFM). A 
tarefa consistia em executarem o arremesso do lance livre. O delineamento experimental foi 
composto de cinco fases: pré-teste, aquisição, pós-teste, transferência e retenção. Na fase 
de aquisição o grupo GPF realizou 40 tentativas da tarefa em blocos de 10 tentativas, e o 
grupo GPFM realizou 40 tentativas em blocos de 10 tentativas mais prática mental de forma 
intercalada. O pré-teste, pós-teste, teste de adaptabilidade e teste de retenção envolveram 
a execução de 10 tentativas cada. A variável dependente foi a pontuação obtida nos acertos 
na cesta. A análise estatística mostrou que os dois grupos apresentaram melhora 
significativa com a prática resultando em aprendizagem, mas não foi encontrada diferença 
significativa entre os grupos. Apesar de não ter havido diferença entre os grupos, notou-se 
uma tendência de melhor desempenho na fase do pós-teste do GPFM em comparação ao 
GPF. Portanto, pode-se inferir que a prática física aliada à prática mental na execução da 
tarefa por adultos jovens é tão eficiente quanto apenas á prática física para a aprendizagem 
do lance livre. Conclui-se, que a prática mental tende a ser eficiente e deve ser considerado 
na aprendizagem de habilidades do basquete.  
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O processo de iniciação esportiva é de fundamental importância para o desenvolvimento 
humano. Suas consequências podem ser benéficas ou maléficas, dependendo como é 
realizado. O presente estudo retrata e discute a iniciação esportiva de forma geral e, 
especificamente, no boxe. Este trabalho tem como objetivo investigar, através de revisão de 
literatura, como é realizada a iniciação esportiva em um âmbito geral, relacionar esses 
aspectos com a iniciação esportiva no boxe e sugerir alterações na forma de iniciação 
esportiva na modalidade. No Brasil, a iniciação esportiva ocorre em diferentes ambientes 
como nas escolas e nos clubes (PAES, 2006). O processo de iniciação esportiva deve ser 
amplo e multilateral com o desenvolvimento de várias habilidades (SULLIVAN & 
ANDERSON, 2004). Devem ser respeitados os estágios de desenvolvimento esportivo. 
Uma etapa pulada, nas fases do desenvolvimento do aluno, pode-lhes causar perdas e/ou 
dificuldades para a vida toda (GALLHAUE & OZMUN, 2005). Embora a literatura sobre 
iniciação esportiva e desenvolvimento humano seja ampla, não existem muitos estudos que 
relatam a iniciação esportiva em esportes de combate, principalmente no boxe (CORREIA & 
FRANCHINI, 2010). Nestes esportes, a iniciação esportiva envolve um risco relativamente 
elevado, se trabalhado inadequadamente. Estes riscos podem envolver tanto os aspectos 
psicológicos e sociais quanto os físicos. Por questões culturais, o boxe é fundamentado 
apenas pelo conhecimento empírico, passado de geração em geração. Esta característica 
da modalidade faz com que durante a iniciação esportiva muitos erros sejam cometidos. 
Treinadores e professores da modalidade, muitas vezes, equivocadamente, desenvolvem 
prematuramente habilidades específicas e expõem seus alunos ao combate muito cedo. Tal 
prática pode trazer danos tanto motores quanto psicológicos que podem afetar os alunos 
durante um longo período e são difíceis de serem corrigidos. Os conceitos enraizados nas 
tradições do boxe devem ser revistos para evitar que tais erros por falta de fundamentação 
pedagógica, técnica e cientifica não se perpetuem dentro da modalidade. A iniciação de 
crianças e adolescentes deve ser diferenciada da preparação de atletas adultos que 
competem em alto nível. Para a iniciação, devem ser respeitadas as necessidades e 
interesses da idade dos indivíduos. Durante este período, as aulas devem ser elaboradas 
no sentido que sejam respeitadas as fases do desenvolvimento humano nos diferentes 
domínios. O acompanhamento psicológico dos alunos, técnicos e pais é importante para 
que os princípios que regem o esporte sejam seguidos e respeitados. Além de acadêmica e 
profissional, este trabalho tem importância pessoal e social, pois entendemos que as 
informações aqui contidas podem colaborar apara a melhora da modalidade, pois o boxe 
por muitos anos ficou marginalizado e estigmatizado como um esporte das classes menos 
favorecidas, praticado de forma aleatória e cercado de ignorância.  
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Considerada como relevante prática corporal brasileira, e apontada por diferentes autores 
como conteúdo para as aulas de Educação Física, a Capoeira ainda não se faz presente, 
de forma satisfatória, no âmbito escolar. Neste sentido, este estudo teve como objetivo 
identificar junto a professores e a alunos em processo de formação em Educação Física, 
com e sem experiência em capoeira, qual o principal motivo de exclusão, sentida por eles, 
desta prática corporal, das aulas de Educação Física Escolar (EFE). Utilizou-se como 
metodologia os procedimentos da abordagem qualitativa, destacando-se a realização da 
coleta de dados com a aplicação de dois Grupos Focais e a Análise de Conteúdo, utilizada 
para a categorização, descrição e análise das informações coletadas. Os resultados e as 
discussões referentes à análise de conteúdo de cada categoria e respectivas subcategorias 
foram organizados e selecionados, os quais emergiram a partir dos indicadores do discurso 
dos participantes, manifestados nos grupos focais. Como resultado, de acordo com a 
opinião dos participantes e dos autores pesquisados, a insegurança sentida pelos 
professores para desenvolver a capoeira em suas aulas é o principal fator que a exclui da 
EFE. Não se sentir seguro para ministrar um determinado conteúdo implica dizer que o 
professor não se sente confiante e firme para desenvolver um determinado tema. Sentir-se 
confiante depreende-se de alguém que tenha autoconfiança, a qual segundo Bandura 
(1990) é o grau de firmeza e convicção numa determinada crença, mas sem que a situação 
seja especificada. A autoconfiança é caracterizada como uma alta expectativa de sucesso e 
pode vir a despertar emoções positivas, combater sentimentos como medo e vergonha, e 
pode ainda aumentar o esforço destinado a alguma tarefa (MACHADO, 2006). Apontaram 
os participantes que, ter a vivência de capoeira na vida particular, como praticante e como 
aluno da EFE, e ainda, na formação profissional como acadêmico dos cursos de graduação, 
são fatores que se complementam e que poderão proporcionar segurança e autoconfiança 
para que os professores de Educação Física desenvolvam as temáticas que compõem a 
cultura corporal, dentre elas a Capoeira. 
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Introdução: O esporte contemporâneo é considerado um dos maiores fenômenos 
sociais do século XX e tem agregado em torno de si um número cada vez maior de 
áreas de pesquisa, constituindo as chamadas Ciências do Esporte. A Psicologia do 
Esporte se apresenta como uma das sub-áreas das Ciências do Esporte. Revisão 
de literatura: É impossível estabelecer um início para a produção de conhecimento 
sobre determinado tema ou objeto. Manifestações de Psicologia aplicada ao esporte 
datam desde 1895 (CASAL, 2007). A Psicologia do Esporte vem ganhando 
notoriedade na produção científica e se aperfeiçoando em diversos contextos 
relacionados ao esporte e motricidade humana (VIEIRA et al., 2010). Metodologia: 
O presente estudo objetivou identificar a presença de trabalhos referentes à 
Psicologia do Esporte no Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade 
Humana, evento realizado bianualmente, desde 1999, pelo Departamento de 
Educação Física da Unesp de Rio Claro - SP. Foram analisados 2951 trabalhos, 
englobando trabalhos referentes às mesas redondas e conferências, sessões 
temáticas, temas livres, paineis, e relatos de experiência. Utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica, tendo como fonte os suplementos da revista Motriz. Resultados: Os 
resultados estão expressos em Número de trabalhos de Psicologia do 
Esporte/Número Total de trabalhos apresentados na edição do evento. Em 1999: 
19/169, 2001: 43/299, 2003: 57/441, 2005: 70/530, 2007: 69/521, 2009: 57/463 e em 
2011: 95/528. Discussão: Nota-se que, ao comparar a primeira edição do evento 
com a última edição, o número total de trabalhos triplicou, porém, o número de 
trabalhos relacionados à Psicologia do Esporte aumentou 5 vezes. Conclusão: 
Torna-se necessária a valorização da produção científica da área, a divulgação de 
eventos científicos e o reconhecimento dos profissionais que se dedicam ao estudo 
da Psicologia do Esporte no Brasil. 
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A vergonha pode ser entendida como uma emoção, visto que desencadeia alterações no 
estado de ativação do corpo por meio de diversas mudanças fisiológicas (DAMÁSIO,1996). 
O sentimento da vergonha é despertado quando o indivíduo percebe, em termos cognitivos, 
que estas variações no processo de ativação corporal estão ocorrendo (LAVOURA; 
MACHADO, 2007). A vergonha parece associada com situações de exposição ao outro, 
sendo que esta exposição pode ser vivenciada de fato, ou até mesmo imaginada. Neste 
contexto, a Educação Física enquanto uma disciplina que possui como objetivo tratar da 
cultura corporal possui um agravante em relação às demais, visto que atua diretamente com 
o corpo em movimento. Deste modo, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência 
da vergonha nas aulas deste componente curricular. Para tanto, desenvolveu-se uma 
pesquisa de cunho bibliográfico a fim de elaborar um panorama acadêmico acerca da 
influência do sentimento da vergonha nas aulas de Educação Física, auxiliando no avanço 
qualitativo deste campo. Os resultados apontaram que a vergonha pode influenciar de modo 
negativo na inserção e a aderência dos alunos às aulas de Educação Física principalmente 
devido as suas especificidades, que incluem o trato dos jogos, esportes, lutas, ginásticas e 
danças. Darido (2004) ressalta que a vergonha do corpo se apresenta como um fator 
preponderante para o distanciamento dos alunos das aulas, bem como a baixa autoestima e 
a timidez em se apresentar diante do grupo. A vergonha de errar um arremesso, um chute, 
um passo de dança, entre outros, pode se tornar em um sofrimento para o aluno, sendo 
interpretado como vexatório e comprometendo o relacionamento social com os colegas. 
Neste contexto, cabe ao professor atuar como um mediador no processo de ensino-
aprendizagem, para viabilizar a inserção de todos os alunos na aula de Educação Física. 
Em suma, entende-se que a vergonha desempenha uma função importante em nível 
individual, bem como relacional, influenciando no comportamento e na maneira como as 
pessoas se relacionam consigo mesmas e com as outras. Nas aulas de Educação Física o 
professor deve utilizar diversas estratégias visando à participação de todos, por meio de 
explicações sobre atividade, a não exposição ao julgamento do outro, além de garantir 
condições de respeito às limitações de cada um. É necessário refletir sobre estas questões 
e considerar o que a exposição nas aulas de Educação Física significa para os alunos, bem 
como, todas as transformações psicológicas, fisiológicas e sociais vivenciadas por eles 
durante o período escolar, respeitando os limites de cada um sem privá-los dos 
conhecimentos da cultura corporal.  
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ADESÃO, MANUTENÇÃO E DESISTÊNCIA DE IDOSOS EM UM PROGRAMA DE 
ATIVIDADE FÍSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA EQUIPE ENVOLVIDA NO 
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O objetivo do estudo foi investigar os motivos de adesão, manutenção e desistência 
de idosos em um programa de atividade física por meio da análise de relatos de 
experiência de membros da equipe envolvida em um programa de atividade física 
para idosos. Foram entrevistados dois monitores, estudantes do curso de Educação 
Física e responsáveis pelo programa “Atividade Física e Saúde para Vida”. O 
programa é oferecido pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), duas vezes por 
semana com sessões de 60 minutos de atividades diversificadas e específicas para 
idosos. O programa teve início em 2009 sob a coordenação de dois docentes do 
departamento de Educação Física da UFLA e era denominado de “Atividade Física 
e Saúde para Idosos”. Participam anualmente do programa entre 15 a 20 monitores. 
A participação dos idosos no programa é sazonal e varia entre 20 a 40 idosos sendo 
a maioria do sexo feminino. Na visão dos monitores, os principais motivos de 
adesão à prática de atividade física estão relacionados à percepção do indivíduo 
quanto aos benefícios da atividade para a sua vida, por exemplo, como uma 
maneira de lidar com dificuldade de realizar atividades funcionais e por prescrição 
médica. Os fatores que levam a manutenção no programa são a melhora da 
autoestima, os benefícios fisiológicos e psicológicos e/ou relações afetivas. Quanto 
aos motivos de desistência, os problemas de saúde, as viagens, a falta de atestado 
médico que impossibilita a inserção ou continuidade no programa e a falta de 
acompanhante são as razões mais relatadas pelos idosos, segundo a observação 
dos monitores. Na perspectiva dos entrevistados, os motivos que levariam os idosos 
a retornarem ao programa, a melhora do condicionamento físico e da memória, a 
indicação médica e a busca de boas relações interpessoais são os mais citados. 
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O objetivo dessa pesquisa foi correlacionar o componente agilidade/equilíbrio da 
aptidão física com a percepção de capacidade física que compõe a autoeficácia em 
idosos ativos. Participaram do estudo 14 idosos com média de idade de 66 (±7,9) 
anos participantes do programa “Atividade Física e Saúde para a Vida” da 
Universidade Federal de Lavras – MG, no ano de 2011. O programa é oferecido 
duas vezes por semana e inclui atividades com duração de uma hora/sessão. 
Dentre as atividades oferecidas estão esportes, atividades rítmicas, ginástica, 
dança, atividades de equilíbrio, flexibilidade, hidroginástica, todas adaptadas à 
população idosa. Foram utilizados os itens relacionados à agilidade da “subescala 
capacidade física percebida” da Escala de Autoeficácia Física e o teste “Levantar e 
Caminhar” da bateria de avaliações do Teste de Aptidão Física para Idosos - TAFI. 
A tabulação dos dados foi realizada a partir da somatória de pontos nos três itens 
relacionados à agilidade do instrumento de avaliação de autoeficácia. A somatória 
do instrumento pode variar de no mínimo 3 a no máximo 18 pontos, sendo que 
quanto maior a pontuação obtida, maior a capacidade física percebida. Em relação 
ao resultado do TAFI, quanto menor o tempo de execução do teste, maior a 
agilidade/equilíbrio apresentados. Para a análise dos dados foi utilizada Correlação 
de Pearson, considerando p<0,05. Os participantes apresentaram a pontuação 
média de 13 (±6,6) pontos quando avaliados os parâmetros subjetivos de agilidade 
referentes à escala de autoeficácia física. A média de tempo obtida no teste de 
agilidade/equilíbrio do TAFI foi de 5,2 (± 0,9) segundos. Não foi observada 
correlação entre os resultados dos testes (r= -0,07; p=0,79). A visão que o idoso tem 
de sua própria agilidade não foi equivalente ao resultado do teste objetivo que 
mediu a capacidade física. 
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Sabe-se que a agressão é um fator bastante comum em ambientes competitivos. Definida 

por Dollard, Doob, Miller, Mowrer e Sears (1939) apud Júnior (2008) como sendo “qualquer 

sequência de comportamentos, cujo objetivo é causar dano à pessoa a quem é dirigida”, 

será que no voleibol, que  é uma modalidade esportiva onde não há contato físico direto 

entre os participantes, é possível encontrar atitudes agressivas em quadra? A pergunta 

mesmo que óbvia será respondida no decorrer desse estudo, que tem como principal 

objetivo analisar, através de questionário, até que ponto a agressão esportiva interfere na 

competição de voleibol e que tipo de ajuda é oferecida quando a mesma acontece. Para 

isso, como dito anteriormente, utilizamos um questionário com 5 questões que foi aplicado 

em 10 participantes, sendo esses 6 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Com relação 

aos entrevistados, todos eles já participaram pelo menos uma vez de competições de 

voleibol. Não foi estabelecida uma faixa etária para a realização do estudo. As perguntas 

aplicadas foram: O que é “agressão esportiva na competição de voleibol” para você?; Como 

essa agressão esportiva na competição interfere no seu voleibol?; Alguém tenta ajudá-lo, 

diante de tal agressão no seu voleibol? Quem?; Que tipo de ajuda eles oferecem?: O que 

acontece após a ajuda deles?. Após uma análise minuciosa das questões, concluímos 

principalmente que a agressão na competição de voleibol pode ser praticada por atletas do 

mesmo time, o que pode se tornar mais grave do que as agressões adversárias que, de 

certa forma, já são “esperadas” na competição; e que a agressão pode não assumir um 

caráter apenas negativo, já que foi citado por um entrevistado que as agressões pode 

motivar e aumentar o desempenho. Então, concluímos que, cabe ao treinador perceber e 

resolver essas situações, aproveitando o máximo de cada atleta e protegendo-o para que o 

seu rendimento não seja influenciado e alterado quando ele se depara com um caso de 

agressão em competições. 
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A falta de preparação psicológica desde o início do treinamento físico, técnico e tático pode 

levar ao que pode ser observado nas olimpíadas de Londres em 2012, como o sentimento de 
fracasso, a baixa auto-estima, inferiorização da auto-imagem, o medo, a vergonha entre outras 
características, que interferiram nitidamente no desempenho dos atletas.   Ao se levar em conta 
que a valorização do indivíduo, o ambiente e as coisas sofrem influências das experiências 
emocionais de cada pessoa, emoções tais como: o medo, a humilhação, o desgosto, não 
representam necessariamente uma aprendizagem considerada menos ou mais humana, esses sinais 
representam a sensibilidade e as conseqüências de atitudes que reforçadas sinalizam inteligência e 
não um processo sub-humano (BANDURA, 1990 apud MACHADO e BRANDÃO, 2006). Marcadores 
de instabilidade emocional, descontrole e descrédito levam à situações que causam vergonha, 
ansiedade, agressão e medo.  Os estados de sucesso e insucesso aparecem durante uma situação 
real de jogo e variam dentro de uma mesma situação e com uma mesma equipe podendo alterar os 
níveis de ansiedade, por exemplo. A concepção de cada atleta perante situações diferentes, devido à 
imprevisibilidade do jogo e do desconhecimento das potencialidades do adversário é diferente 
também. Uma concepção de ‘jogo justo’ ou fair play é considerada um tipo de atitude ética e moral 
perante diferentes situações esportivas, porém com toda a instabilidade do jogo essa concepção 
pode ser esquecida. Durante uma partida de voleibol, por influencia da torcida, dos atletas do banco 
de reservas, dos adversários, da equipe técnica e da presença do time em quadra, cria-se uma 
situação de jogo tensa e propícia a gerar ansiedade e nervosismo nos jogadores. Apesar da situação 
de fair play criada durante a partida, pode-se instalar uma situação de extrema competitividade que 
facilita o aparecimento do sadismo, da provocação e conseqüentemente pode incentivar a uma 
possível agressão dependendo de fatores extrínsecos (ambiente no qual o atleta se encontra) e 
individuais (que variam de acordo com a personalidade de cada atleta). Foi realizada uma pesquisa 
de campo e a amostra se constituiu de 10 adultos com idades entre 18 a 24 anos, de ambos os 
sexos e participantes das aulas de Vôlei através da disciplina ministrada na UNESP – Campus de 
Rio Claro, com a frequência de duas vezes por semana. Foi utilizado um questionário aberto no qual 
os participantes puderam expressar o que achavam sobre a agressão, e foi preenchido pelos alunos 
assim que recebiam o questionário. Ficou bastante claro através da análise e junção das respostas 
fornecidas que todos os entrevistados sabem o que é agressão, mesmo que de maneira mais crua, 
porém nenhum admitiu ter sofrido qualquer tipo de agressão durante as aulas de voleibol. Todas as 
respostas também responsabilizavam os professores/treinadores, a equipe, os amigos a observar, 
incentivar e elogiar, mas acima de tudo de manter o respeito entre os integrantes da equipe. Deve-se 
considerar também o nível de competitividade que a equipe apresenta, pois as relações que se 
formam entre os integrantes de uma mesma equipe influenciam diretamente no rendimento do 
conjunto. Outro fator que aumenta inclusive os níveis de ansiedade, medo e consequentemente 
agressão, é a influência da torcida, pois se houver o erro poderá haver a desaprovação e isso causa 
mudança no comportamento dos indivíduos.  
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É sabido que a ansiedade é uma emoção presente em qualquer individuo. 
Essa está presente no esporte também podendo afetar o desempenho do atleta. 
Sendo assim, atletas dançarinos, alem de gozar da satisfação proporcionada pela 
dança, também sofrem com a ansiedade provocada por ela. Ansiedade pode ser 
categorizada de duas maneiras. Ansiedade-estado é um componente do humor que 
pode sofrer variações, podendo mudar de um momento para o outro. Ansiedade-
traço é contraria a essa, pois essa faz parte da personalidade do sujeito (Weinberg 
& Gould, 2001, p.97). Algumas pesquisas estudam a relação entre a ansiedade e o 
desempenho na tarefa. Pesquisadores relacionam ainda a ativação com essas duas 
variáveis já citadas. Samulski (2009) diz que “baixos e altos níveis de ativação são 
relacionados ao baixo nível de performance, mas existe o ponto ótimo de ativação 
no qual a performance é a máxima possível.” O objetivo desse trabalho foi investigar 
o grau de ansiedade de dançarinos pré-apresentação e então compará-las entre os 
gêneros. A amostra foi composta por 18 dançarinos do Grupo de Dança 
Contratempo, da cidade de Rio Claro, sendo 7 homens e 11 mulheres. Os 
voluntários foram convidados a participar do estudo na apresentação “Uma Noite 
em Las Vegas!”. Como instrumento de medida foi utilizado o Inventário de 
Ansiedade Traço-Estado (IDATE). Foram identificadas algumas diferenças, onde as 
mulheres se apresentaram com um nível maior de ansiedade. A média feminina em 
resposta ao questionário de ansiedade-estado foi de 49,27 pontos e no de 
ansiedade-traço de 44,09. No gênero masculino, foi atingida uma média de 44,14 
pontos para a ansiedade-estado e 40,71 para a ansiedade-traço. Embora os dados 
categorizados enfatizem a diferença, ao realizar o teste t de Student, não foi 
verificada diferença significante (p≤0,05). Outra coisa a ser percebida, é que a 
pontuação de ansiedade-estado dos dançarinos, foi superior a de ansiedade-traço. 
Isso nos leva a compreender que a dança pode ser uma desencadeadora de 
ansiedade pré-apresentação. O nível de ansiedade dos dançarinos em questão foi 
identificado como moderado, o que é benéfico para o desempenho de acordo com a 
teoria do U invertido. Esse estudo se mostra importante a medida que enfatiza para 
os profissionais de educação física, que cada um de seus atletas, possui sua 
singularidade. 
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(Introdução) A liderança é uma questão que vêm sendo muito discutida atualmente, 
Hershey e Blanchard (1982, p.104) define liderança como “o processo de influenciar 
as atividades de um indivíduo ou de um grupo para a consecução de um objetivo 
numa dada situação”1, diante dessa situação esse trabalho tem como objetivo 
analisar como os atletas veem o perfil ideal de  um treinador, já que como visto, isso 
pode influenciar os objetivos da equipe. (Procedimentos Metodológicos) Foi 
aplicado o questionário ELD (Escala de Liderança no Desporto), versão perfil ideal 
ou desejado 2 em 11 atletas de categorias sub-15 e sub-17, de uma escola de 
futebol da cidade de Rio Claro, SP. Esse questionário é formado por 40 itens, as 
quais representam cinco dimensões do comportamento do treinador sendo ela: 
treino-instrução, suporte-social, reforço, democrático e autocrático. Para cada item 
existem cinco possibilidades de respostas dadas em uma escala tipo Likert que vai 
de 4 “sempre” até 0 “nunca” 3. (Resultados) As respostas dos questionários foram 
analisadas no programa Excel onde se obteve a média e o desvio padrão das 
respostas em cada uma das dimensões. Os atletas desejariam um técnico que 
frequentemente tivesse ações na dimensão treino-instrução e reforço, que 
ocasionalmente tivessem ações nas dimensões suporte social e democrático e que 
raramente tivessem ações de caráter autocrático. (Discussão) Percebe-se através 
dos resultados uma preferência por parte dos atletas em um tipo de liderança 
democrático em detrimento de um autocrático. Nota-se também que é valorizado 
por parte dos atletas o incentivo dos treinadores tal qual a questão de um 
treinamento bem estruturado. A questão do relacionamento pessoal com os atletas, 
também parece ser uma questão lembrada pelos atletas, porém é a questão que 
apresenta o maior desvio padrão entre as dimensões, mostrando que o treinador 
deve ser cuidadoso com essa questão, já que cada atleta receberá de uma maneira 
essa informação. (Conclusão) O técnico deve analisar os atletas com que está 
trabalhando visando um maior rendimento do mesmo, o que eu resultará em um 
melhor desempenho da equipe.  
 
Referências:  
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Introdução: Já sabemos que qualquer atividade física pode alterar os estados de 
humor de um indivíduo. Sabemos também que, por outro lado, alterações do estado 
de ânimo que influenciam no rendimento esportivo de um atleta são constantemente 
notadas e podem surgir por diversos motivos. Vieira et al (2008) relatam que o 
estado de humor é um fator que interfere diretamente no desempenho destas 
equipes de alto rendimento. Os autores dizem ainda que o esporte apresenta-se 
como um dos ambientes que podem influenciar na estrutura da personalidade do 
atleta alterando os estados de humor deste. Sendo assim, o objetivo deste estudo 
foi verificar os estados de ânimos em jogadoras de futebol durante os Jogos 
Regionais Procedimentos metodológicos: A amostra foi composta por 13 sujeitos, 
todos do sexo feminino, com média de idade de 21,85 anos e com 11,46 anos de 
prática da modalidade em média.  Para a avaliação, foi utilizada a Escala Humor de 
Brunel (BRUMS), composta por 24 itens, que podem ser classificados de 0 a 5 de 
acordo com a sua intensidade. A avaliação foi aplicada durante os Jogos Regionais, 
no ano de 2012.  Resultados: Os resultados mostram que dos seis itens oferecidos 
pelo instrumento para a avaliação final, o que mais se mostrou evidente foi o vigor, 
com 3,31 de índice médio. Em seguida, aparece a tensão, com 1,13. Raiva, fadiga e 
confusão apresentam índices de 0,10 cada um. Já o fator depressão, apresenta um 
índice de 0,04. Conclusão: Os resultados apresentados nos levam a concluir que o 
estado de humor da equipe em geral é adequado para a performance, já que o 
vigor, um fator predominantemente positivo, se sobressai a outros fatores que 
tendem a ser negativos para o bom desempenho como tensão, fadiga, raiva, 
confusão e depressão.   
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Introdução: É sabido que qualquer atividade física pode alterar os estados de humor de um 
indivíduo, principalmente dentro do desporto de competição onde as alterações do estado 
de ânimo podem surgir por diversos motivos e acabar  influenciando o rendimento esportivo. 
Corroborando com essa idéia, Vieira et al (2008) relatam que o esporte apresenta-se como 
um dos ambientes que podem influenciar na estrutura da personalidade do atleta alterando 
os estados de humor deste. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar os estados 
de ânimos em atletas de Ginástica Artística durante os Jogos Regionais de 2012 na cidade 
de Atibaia. Procedimentos metodológicos: A amostra foi composta por 07 sujeitos, todos 
do gênero feminino e de uma mesma equipe, com média de idade de 22,14 anos e com 
11,85 anos de prática da modalidade em média. Vale destacar que essa equipe foi a que 
apresentou maiores médias tanto na idade quanto em tempo de prática dentre todas as 
equipes participantes dessa competição. Para a avaliação, foi utilizada a Escala Humor de 
Brunel (BRUMS), composta por 24 itens, com o intuito de verificar os principais pontos 
presentes na variação do estado de humor, sendo que 5 destes fatores são negativos e 1 é 
positivo (TERRY, et al., 2003). Resultados: Os resultados mostram que o fator vigor, com 
3,14 de índice médio, aparece com maior destaque em relação aos outros fatores. A 
tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão apresentaram índices de 0,28 cada um. Já o 
fator ansiedade, apresenta um índice de 1,28. Conclusão: De acordo com os resultados 
apresentados podemos concluir que o estado de humor da equipe em geral é adequado 
para a performance, já que o vigor, um fator predominantemente positivo, se sobressai a 
outros fatores.  Já a tensão, fadiga, raiva, confusão e depressão apresentam índices baixos, 
favoráveis à prática desportiva. Importante destacar que o resultado apresentado pela 
ansiedade pode ser visto como um fator positivo uma vez que é necessária para o estado 
de ativação.  
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Um dos estados emocionais mais estudados atualmente pela Psicologia do Esporte 
é a ansiedade, decorrente do aumento da pressão exercida sobre os jogadores com 
o objetivo de alcançar a vitória. A ansiedade é entendida na literatura específica 
como um estado emocional, multifatorial, decorrente da percepção de algum 
desafio, ameaça, ou perigo, mesmo que este sentimento esteja fundamentado em 
uma circunstância desconhecida (WEINBERG e GOULD, 2008; SOUZA, TEIXEIRA 
e LOBATO, 2012). Com o objetivo de comparar os níveis de ansiedade-traço e 
estado em atletas de uma equipe mandante, no jogo de estréia na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, a coleta dos dados foi realizada através do Inventário de 
Ansiedade Traço e Estado (IDATE) aplicado trinta minutos antes da partida. A 
análise dos dados envolveu a estatística descritiva (média, desvio padrão e análise 
de significância), seguindo o protocolo do instrumento. Na análise dos dados os 
participantes apresentaram média de 32,75 (± 4,3) para ansiedade-traço e de 36,66 
(± 5,94) para ansiedade-estado. Deste modo, observou-se no período antecessor ao 
primeiro jogo da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a elevação 
média do nível de ansiedade-estado em comparação ao nível de ansiedade-traço. 
Apesar de essa diferença existir, a mesma não foi considerada significante 
(p=0,063), segundo a análise realizada através do teste T-Student. Diante destes 
dados identificou-se a elevação da média do nível de ansiedade-estado, em 
comparação a ansiedade-traço, corroborando com a hipótese do estudo, a qual foi 
construída com base na importância da competição e do momento analisado. 
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Este trabalho estuda jovens na fase de especialização da transição de carreira, cumprindo 
uma abordagem psicológica da condição de jogadores de categorias de base que, além de 
inseridos neste contexto, vivem em alojamentos de Clubes de Futebol. O objetivo da 
investigação é identificar e compreender o horizonte de experiências vivenciadas por jovens 
na condição de atleta da base de time de futebol morando em alojamento pertencente à 
equipe,. Valendo-se de procedimentos de cunho qualitativo, a perspectiva fenomenológica 
possibilita apreender as experiências singulares dos sujeitos entrevistados e, por meio 
delas, acessar aas vivências determinantes do fenômeno examinado, num rigoroso 
processo de análise das narrativas efetivadas em entrevistas em profundidade. Foram feitas 
19 entrevistas em clubes de futebol de primeira divisão do campeonato paulista e mineiro. 
As entrevistas foram analisadas, segundo os procedimentos de análise fenomenológica 
após terem sido áudio-gravadas e transcritas, visando à individuação de unidades de 
sentido da experiência. Esclarecendo os sentidos presentes nas narrativas dos sujeitos, 
pôde-se descrever um horizonte de experiência essencial a todos os sujeitos. Pelo 
cruzamento intencional individuaram-se os elementos do horizonte existencial destes 
atletas. Esses elementos compõem as seguintes categorias: Brincadeira X Seriedade; 
Dificuldade de estar fora de casa; Processo de ambientação; Projeto de profissionalização; 
Correr atrás. A experiência vivida pelos atletas neste recorte contextual se dá pela 
interpenetração destes elementos cimentados pela última categoria. O balanço entre 
sacrifício e meta modula e determina as decisões fundamentais para o posicionamento 
desses jovens. A justificativa e o valor do esforço de correr atrás constituem os atos 
espirituais fundamentais do sentido de ser jogador. É nessa dimensão decisória, irrestrita à 
assunção de estratégias positivas de enfrentamento, que a atuação do psicólogo joga seu 
papel ético neste delicado contexto de transição.   
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Introdução: Devido a grande quantidade de estudos científicos que comprovam a alteração 
positiva e/ou negativa do desempenho de atletas influenciados pelo fator psicológico, alguns 
instrumentos foram desenvolvidos para analisar o nível dos estados de humor em atletas. A 
escala de humor de Brunel (Brums) é uma ferramenta com o intuito de verificar os principais 
pontos presentes na variação do estado de humor, sendo que 5 destes fatores são 
negativos e 1 é positivo (TERRY, et al., 2003). Como o futebol apresenta diversas situações 
novas e estressoras, foi escolhido trabalhar com atletas dessa modalidade. Sendo assim, o 
objetivo desta pesquisa foi avaliar os estados de humor de jogadores de futebol de campo 
durante uma competição. Procedimentos metodológicos: foi utilizado como instrumento 
de pesquisa a Escala de Humor de Brunel (Brums) para avaliar os estados de humor de 19 
atletas jogadores de futebol da cidade de Rio Claro, categoria amadora, todos do gênero 
masculino, que disputaram os Jogos Regionais no ano de 2012, sendo que a média de 
idade e de tempo de prática é de 18,74 anos e 9,67 anos, respectivamente. Resultados e 
discussão: após a análise dos dados, obteve-se o resultado que é aconselhável uma 
equipe possuir, sendo o fator vigor mais destacado em relação aos outros, aparecendo 
neste estudo com um índice de 2,89, enquanto os outros fatores como tensão, depressão, 
raiva, fadiga e confusão apresentaram valores inferiores, como deveria ser. As variáveis de 
sono, repouso e descanso podem influenciar os fatores fadiga e vigor de um atleta, por isso 
é importante que os sujeitos saibam a importância destas variáveis. O equilíbrio dos 
estados de humor depende do uso de estratégias cognitivas para manter o equilíbrio 
emocional, podendo melhorar o rendimento esportivo (TOTTERDELL; LEACH, 2001). 
Conclusão: Percebe-se que os atletas desta equipe apresentaram equilibrados estados de 
humor, tendo por destaque o fator vigor, enquanto os níveis de fadiga, tensão, confusão, 
depressão e raiva apresentaram valores pequenos, o que é o indicado, implicando em bom 
preparo dos atletas para a competição. É necessário conhecer cada jogador e assim traçar 
um perfil individual para cada um, buscando equilíbrio individual e melhora do rendimento. 
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(Introdução) Não há duvidas que o futsal é um esporte muito popular, que vem 
sendo cada vez mais praticado e procurado por homens e mulheres. Mesmo assim 
é visível que ainda existem barreiras para a pratica desse esporte tão difundido, 
principalmente na pratica feminina, devido ao preconceito que ainda existe sobre 
ela. Essas barreiras podem ser geradas por vários motivos levando a dificuldades 
para a prática. (Objetivo) O presente estudo teve como objetivo identificar as 
barreiras para a prática do futsal de atletas do Programa Escola da Família de uma 
escola de São José do Rio Pardo-SP. (Metodologia) Os dados foram coletados por 
meio da aplicação de um questionário contendo uma única pergunta. Participaram 
do estudo 13 atletas do sexo feminino participantes do Programa Escola da Família, 
com idades entre 14 e 17 anos, com tempo médio de prática de cinco meses. 
(Resultados) Após análise dos dados encontramos a mesma porcentagem 
(23,07%) para as opções acordar cedo, compromissos familiares e distância, e a 
mesma porcentagem (7,69 %) para as opções sentir dor nos joelhos, não possuir 
muita flexibilidade, falta de companhia e nada interfere. (Conclusão) Diante dos 
resultados pudemos concluir que os fatores que mais interferem na prática do 
esporte são acordar cedo, compromissos familiares e distância. Sendo assim 
sugere-se que o Professor de Educação Física atente-se a estes fatores que 
impedem a prática do futsal e forneça subsídios que os minimizem ou solucione-os. 
Não só o professor de Educação Física, mas também a sociedade podem e devem 
cobrar mais políticas de incentivo ao esporte feminino que ainda é inferior ao 
masculino. Sendo assim é necessário ações conjuntas para que essas barreiras 
sejam reduzidas, facilitando e fornecendo meios e incentivos a uma prática 
adequada. 
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Introdução: O mundo do futebol, a cada dia, está se tornando um mercado com 
ótimo retorno financeiro para agências de publicidade, executivos esportivos e 
empresas que investem milhões de dólares nas equipes esportivas. Esse 
investimento tem como meta a exposição da marca, produtos e serviços onde a 
imagem do atleta é explorada para o retorno da aplicação realizada. Tal 
investimento faz aumentar a pressão e as cobranças em relação aos atletas quanto 
ao rendimento e desempenho. A questão do desempenho é um ponto que vem 
sendo tratado com bastante interesse pelos pesquisadores, pois a dúvida frequente 
está no fato de que alguns atletas conseguem ter um desempenho superior às 
expectativas enquanto outros com as mesmas características físicas não 
conseguem render o esperado. Cada vez mais se acredita que para o atleta ter uma 
performance que seja ideal para atingir as metas estabelecidas deve possuir um 
equilíbrio entre os fatores físicos, técnico e psicológicos. Objetivo: Este estudo tem 
como principal objetivo identificar os possíveis fatores que possam interferir no 
desempenho dos atletas. Procedimentos Metodológicos: Este trabalho está 
fundamento em pesquisas de natureza qualitativa, descritiva e de revisão de 
literatura, apoiada em bibliografia específica da área da saúde e do esporte. 
Considerações Finais: Pode-se constatar que os fatores que interferem no 
desempenho dos jogadores de futebol são tanto de caráter interno do ambiente 
esportivo, ou seja, do cotidiano do atleta como, por exemplo, um exíguo período 
para o treinamento físico, quanto de caráter externo desse ambiente, que diz 
respeito a sua vida pessoal. Embora sejam citadas em menor quantidade do que as 
situações competitivas, as situações extracompetitivas, como viagens, calendário, 
obrigações de marketing, privação social, entre outros, merecem uma análise mais 
bem detalhada, pois também estão diretamente relacionadas ao contexto esportivo, 
gerando situações de estresse e ansiedade. Estas situações também fazem parte 
do cotidiano, portanto, podem influenciar no desempenho dos atletas. 

Palavras Chave: Futebol. Rendimento. Desempenho 
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Introdução: No âmbito escolar podemos presenciar crianças que estão 
praticamente com um analfabetismo motor e instabilidades emocionais quando se 
deparam com situações que as expõem em situação de demonstração de 
habilidades em público, como por exemplo, alguma competição esportiva, “os 
interclasses”, como também grandes destaques entre sua turma, com uma 
coordenação motora e um repertório motor bem desenvolvido. O profissional de 
educação física tem sua porcentagem de incentivo sobre seus alunos das 
modalidades esportivas que eles possam escolher para praticarem. Andando lado a 
lado a este assunto existe uma problemática denominada de “Especialização 
Esportiva Precoce”, cuja, não deve ser imposta nem por professores, nem por 
ninguém, “Obrigar a criança a ser campeã é a mesma coisa que obrigar e mesma a 
trabalhar numa fábrica e exigir-lhe rendimento.” (MACHADO, 1994). Antes do alto 
rendimento, os grandes atletas normalmente passaram pela categoria de base, que 
hoje é foco de atenção das políticas públicas do nosso país, preocupado com os 
futuros medalhistas olímpicos. Nas escolas, como alunos, que se encontram esses 
jovens atletas, por isso, é o local onde nossa atenção deve estar voltada. Objetivo e 
Método: Este trabalho quer verificar através de questionários a influência das aulas 
de educação física quanto ao incentivo da prática esportiva, como os alunos veem o 
esporte e seus investimentos, comparando opiniões de diferentes alunos, entre os 
que não treinam em um time ou clube de base de alguma modalidade esportiva e os 
que fazem parte deste campo de atuação. Está em mãos do professor de Educação 
Física preparar seus alunos para a realidade do cotidiano em todas as idades, 
incentivar e explicar a importância de uma vida ativa, desenvolver coordenação e 
habilidades motoras, mostrar o máximo possível das modalidades esportivas 
existentes, melhorar o convívio social e estimular a capacidade cognitiva, 
psicológica e crítica. Dessa forma quando for perguntado para um aluno de um 
professor que aplicou de forma correta, objetiva e coerente seu trabalho, ele 
responderá com facilidade à questão “O que você faz nas aulas de educação 
física?”. 
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COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS-JOGO DOS ESTADOS DE HUMOR NO VOLEIBOL 
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(Introdução) Os estados emocionais fazem parte do cotidiano de todas as pessoas 
e isso não poderia ser diferente no caso dos atletas, eles devem ser trabalhados 
para não influenciarem negativamente os jogos e partidas. Analisar os estados 
emocionais pré e pós-jogo das atletas buscando entender suas possíveis 
alterações. (Procedimentos Metodológicos) Para esta pesquisa foram avaliados 
os estados de humor por meio da Escala de Humor de Brunel(BRUMS) (ROHLFS 
et.al.,2008), composta por 24 itens para resposta em escala Lickert, que vai de 0 
“nada” à 4 “extremamente” . Posteriormente os itens são agrupados em 6 
dimensões, cada uma composta por quatro itens; este questionário foi aplicado em 
8 atletas da modalidade voleibol feminino durante o 56º Jogos Regionais, realizados 
na cidade de Atibaia. As coletas foram feitas antes e após os jogos. (Resultados) 
Notou-se uma diminuição em relação às dimensões tensão, vigor após os jogos, 
enquanto as variáveis depressão, raiva, fadiga e confusão mental sofreram um 
aumento após os jogos. (Discussão) Através das respostas dadas, da computação 
das mesmas e posterior análise, nota-se que o resultado da partida não deve ter 
agradado a maioria das atletas, já que aumentaram os valores das médias nas 
dimensões raiva, depressão e confusão mental. O valor das dimensões fadiga e 
vigor já eram esperados, por se tratar da comparação pré e pós-jogo. A tensão 
diminuiu, já que ela esta presente mais fortemente antes do jogo e seu valor deve 
decair após as partidas. (Conclusão) Essas variações ocorrem frequentemente e, 
portanto, essas questões devem ser avaliadas e analisadas constantemente para 
que possam ser trabalhadas visando um maior rendimento para a equipe. 
 
Referência: 
ROHLFS, C. P.; ROTTA, T. M.; LUFT, B. C.; et. al. Escala de Humor de Brunel 
(BRUMS): Instrumento para detecção precoce de síndrome do excesso de 
treinamento. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Niterói, v. 14, n. 3, p. 
176-81, mai./jun. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
86922008000300003>. Acesso em: 05 nov. 2012. 
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CONFIANÇA NA AUTOAPRESENTAÇÃO FÍSICA DE IDOSOS INICIANTES EM 
UM PROGRAMA DE ATIVIDADES FÍSICAS: COMPARAÇÃO ENTRE SEXOS 
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C. 
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Este trabalho teve como objetivo comparar a confiança na autoapresentação física 
de idosos e idosas iniciantes em um programa de atividade física. Participaram 
deste estudo 23 idosos (8 homens e 15 mulheres), com média de 65,83 (±4,51) 
anos, iniciantes no programa “Atividade Física e Saúde para a Vida” realizado na 
Universidade Federal de Lavras. O programa é oferecido duas vezes por semana, 
durante uma hora, com o objetivo de promover atividades específicas para a 
população idosa como ginástica, dança, esportes adaptados, etc. O instrumento 
utilizado no estudo foi a Physical Self-Efficay Scale (PSE), que avalia a autoeficácia 
física. O PSE é composto por duas subescalas, a Perceived Physical Ability (PPA) 
relacionada à capacidade física percebida e a Physical Self-Presentation 
Confidence (PSPC) relacionada à confiança na autoapresentação física, foco do 
presente estudo. A PSPC é composta por 12 questões que abrangem escores entre 
1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente) possibilitando uma pontuação total 
entre 12 a 72 pontos. Altos escores nessa subescala representam maior confiança 
do indivíduo na sua autoapresentação física. Para a análise dos dados foi utilizado o 
teste t de Student para amostras independentes considerando p<0,05. Dentre as 
mulheres da amostra 53,3% apresentaram escores abaixo da media de seu grupo 
(44,07 ± 7,53). Dentre os homens, 50% apresentaram escores abaixo da media de 
seu grupo (45,75 ± 10,59). Não foi observada diferença estatística entre os grupos 
(t= -0,44, p=0,66). Embora não tenham sido observadas diferenças entre gêneros, a 
percepção positiva da autoapresentação física foi característica do grupo que 
buscou participar de um programa de atividade física, mesmo se considerarmos as 
perdas decorrentes do envelhecimento e suas consequências nas autopercepções 
dos mais velhos.  
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CONHECENDO O ATLETISMO POR MEIO DE EXPOSIÇÕES DE IMAGENS – 
PROJETO EXTENSÃO “ATLETISMO PARA CRIANÇAS E JOVENS”. 

 
PEDICINI, T, F. S.; MATTHIESEN, S. Q.; MELLO, G. O.; PASSINI, G. K.; DEL 

CONTE, D.; SCHIMIDT, C. V. 
 

Sabe-se que o atletismo ainda é pouco explorado nas escolas brasileiras, mesmo 
sendo conteúdo obrigatório nas aulas de Educação Física. Diante desse problema 
que afeta o ensino do atletismo na escola, procuramos desenvolver um projeto de 
pesquisa – aprovado pelo Comitê de Ética do I.B./Unesp/Rio Claro em 25/11/2011, 
protocolo n. 7246 - , que, também, esteja articulado às especificidades do Ensino e 
da Extensão, a fim de contribuirmos para a aproximação desta modalidade esportiva 
da realidade de crianças e jovens. O objetivo deste trabalho foi o de verificar a 
importância de uma exposição de imagens sobre atletismo para despertar o 
interesse de crianças e jovens de escolas de Rio Claro para essa modalidade 
esportiva. Após uma revisão da literatura acerca do tema, em especial, dos projetos 
de atletismo destinados à crianças e jovens, foi realizado no primeiro semestre de 
2012, exposições de imagens sobre o atletismo para 838 crianças e jovens, onde 
foram selecionadas dez (10) alunos para responderem a um (1) questionário de 
avaliação, contendo três (3) questões. Na análise da primeira questão sobre se era 
a primeira vez que estavam tendo contato com atividades relacionadas ao atletismo, 
dois (2) alunos relataram que era a primeira vez e oito (8) relataram que já haviam 
tido contato com essa modalidade esportiva anteriormente. Quando indagados, na 
segunda questão, sobre a atividade que mais gostaram dentre as três (3) 
categorias: lançamentos e arremessos; saltos e corridas, obtivemos o que segue. 
Dentre as respostas dos dez (10) alunos que responderam ao questionário, os 
lançamentos e arremessos foram mencionados seis (6) vezes; os saltos, três (3) 
vezes e as corridas, duas (2) vezes. Na terceira questão, os alunos deveriam atribuir 
uma nota de 1 a 5 à atividade proposta, no caso, à exposição de imagens.  Dos dez 
(10) questionários analisados, sete (7) atribuíram nota cinco (5), que correspondia a 
“ótimo” e três (3) atribuíram nota quatro (4), que correspondia a “muito bom”. Pode-
se concluir que, para os alunos que participaram da exposição de imagens do 
Projeto de Extensão “Atletismo para crianças e jovens”, no 1o. semestre de 2012, a 
exposição de imagens atingiu o objetivo de despertar o interesse por essa 
modalidade esportiva. Obviamente, que em outras situações de aula, o professor 
poderia aprofundar nesse conteúdo propondo outras atividades teóricas e/ou 
práticas, capazes de ampliar o conhecimento acerca dessa modalidade esportiva 
em aulas de Educação Física.   
 
Palavras Chave: atletismo; Educação Física; Projeto Extensão. 
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CONTRIBUIÇÕES DA MOTIVAÇÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
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Introdução: O motivo é o que impulsiona qualquer atividade executada pelo ser  
humano, ele é responsável desde o início até a manutenção destas atividades. 
Sendo assim fundamental para o complexo processo motivacional. No entanto, cada 
motivo apresentará uma força distinta, devido à diferença de personalidade de cada 
indivíduo. Assim ele conduz o indivíduo à ação, dependendo da intensidade do 
motivo, e se mantém até a chegada do objetivo. A manutenção da prática 
dependerá da intensidade do motivo, que poderá aumentar ou diminuir durante o 
processo de iniciação e manutenção. Diante do exposto, a literatura nos possibilita 
entender como a motivação pode contribuir para a obtenção dos resultados devido à 
permanência dos indivíduos em uma determinada atividade física. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho foi analisar as contribuições da motivação na prática de 
atividade física regular. Procedimentos metodológicos: A amostra foi composta 
por 12 sujeitos, sendo, quatro homens e oito mulheres com faixa etária entre 20 e 
30 anos, que realizam algum tipo de exercicio físico a mais que 6 meses. Para 
avaliação, foi utilizada um entrevista semi estruturada com 8 perguntas referentes 
ao assunto. Resultados: A partir dos resultados e da análise das entrevistas 
podemos encontrar diversos pontos onde a motivação esteve presente, em que os 
individuos relataram o principal fator que esperam obter dessa prática constante, 
como se sente antes de iniciar a sua atividade e os dados obtidos mostram 
principalmente que existe uma motivação.Conclusão: a motivação tem papel 
importante para a aderência dos individuos e manutenção da mesma por periodos 
longo de tempo, favorecendo a efetividade na obtenção de resultados. 
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CORRELAÇÃO ENTRE A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA “FADIGA” E A 
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO APÓS EXERCÍCIO EM AMBIENTE 

VIRTUAL 

 
SILVA, H. E. B. da; RODRIGUES, R. C.; MONTEIRO, L. G.; ROGATTO, G. P.; 

VALLIM-ROGATTO, P. C. 
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O objetivo do estudo foi verificar a correlação entre a fadiga, como experiência 
subjetiva relacionada ao exercício, com a percepção subjetiva de esforço (PSE) de 
adultos jovens depois da realização de uma sessão de exercício em ambiente 
virtual. Vinte indivíduos saudáveis de ambos os sexos com média de idade 26,0 
(±5,3) anos foram submetidos a uma sessão aguda de exercício composta de 
movimentos de dança com a música "Wannabe-Spice Girls" do jogo "Just Dance 1" 
para videogame Nintendo Wii. O individuo deveria reproduzir os movimentos de 
dança apresentados pela "boneca virtual" do jogo. A duração da musica foi de 2’45’’ 
e o andamento musical de 110 batimentos por minuto. A condição foi reproduzida 
duas vezes. Foi feita a aplicação da escala de Borg para avaliação da PSE e da 
Subjective Exercise Experiences Scale (SEES) para avaliação da fadiga antes (Pré) 
e ao final da execução da sessão (Pós). A SEES é divida em três subescalas: Bem-
estar Positivo, Distresse Psicológico e Fadiga. Quatro adjetivos compõem a 
subescala relacionada à fadiga possibilitando uma graduação de intensidade que 
varia de 1 (“nada”) a 7 (“muito”) para cada adjetivo. Assim, a pontuação total para 
essa subescala pode variar de 8 a 28 pontos, ou seja, quanto maior a pontuação 
maior a fadiga. A Escala de Borg é composta por 15 itens que iniciam no numero 6 
(“muito, muito leve”) e terminam no número 20 (“muito, muito intenso”). Quanto 
maior a pontuação nessa escala, maior o esforço percebido. Para análise dos dados 
foram aplicados o teste Wilcoxon e o teste de correlação de Spearman (p˂0,05). 
Para fadiga não houve diferença estatística entre a pontuação pré (7,85±2,38) e 
pós-exercício (6,65±2,54) (Z=0,88; p=0,38). Para a PSE observou-se um aumento 
significativo entre pré (6,3±0,6) e pós-exercício (10,6±2,2) (Z=3,92; p˂0,001). 
Observou-se correlação moderada entre experiência de fadiga e percepção 
subjetiva de esforço ao final da sessão (RS=0,60; p˂0,01). 
PIBIC/FAPEMIG e CNPq. 
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IDOSOS ATIVOS 

 
SOUZA, A. de; Sousa, L. A. de; ROGATTOM G. P.; VALLIM-ROGATTO, P. C. 

 
Laboratório de Pesquisa em Psicologia do Exercício (LAPPEX). Universidade Federal de Lavras. 

 
E-mail: adelucassouza@yahoo.com.br 

 
Este estudo objetivou investigar a correlação entre lapsos de frequência e o estado 
civil dos idosos. Participaram do estudo 18 idosos com média de idade 66(± 7,9) 
anos e que frequentavam o projeto “Atividade física e Saúde para a Vida”, sendo 
seis viúvos e 12 casados. O projeto oferece atividades como esportes, atividades 
rítmicas, ginástica, dança, atividades de equilíbrio, flexibilidade, hidroginástica, todas 
adaptadas a população idosa e é desenvolvido na Universidade Federal de Lavras 
duas vezes por semana com duração de 60 minutos cada sessão. No início do 
semestre foram aplicados questionários psicológicos e avaliações físicas nos 
gerontes. O índice de presenças foi averiguado por meio de lista de chamada, 
sendo estipulado para este estudo o limite de falta em 25% das aulas. Também 
foram avaliadas as características sócio-demográficas dos indivíduos por meio de 
questões de múltipla escolha, dentre as quais a respeito do estado civil. O índice de 
lapsos de frequência foi correlacionado com o estado civil (casado ou viúvo), 
utilizando o teste G com p<0,05. Os resultados demonstraram que os idosos 
casados apresentam maior lapso de freqüência que os idosos viúvos sendo que 
44% dos idosos casados apresentaram mais de 25% de faltas e 33% dos viúvos 
apresentaram lapsos iguais ou superiores ao limite estipulado. A possível explicação 
para tal fato é que os idosos viúvos buscam a manutenção dos vínculos sociais nos 
programas de atividades físicas, enquanto que os casados apresentam maiores 
lapsos de freqüência possivelmente devido a questões pessoais, tais como, 
problema de saúde do cônjuge, a não participação do consorte no programa ou 
outra razão envolvendo compromissos familiares. 
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A intenção deste trabalho é demonstrar que a dança no contexto educacional faz 
com que a criança e o adolescente aprimorem sua coordenação, auxiliando assim 
para o desenvolvimento coordenativo e a consciência corporal. Tomar consciência 
de diferentes dinâmicas de espaço e tempo em relação aos movimentos, esquema 
corporal e criatividade. A Educação Física vem aos poucos se libertando de uma 
corporeidade um tanto limitada, esta perspectiva classifica os corpos num contexto 
de aptidão e capacidade para a prática de determinados movimentos e exercícios, 
como fazem também algumas técnicas de dança. Esta visão limitada ao corpo físico 
construiu uma corporeidade exclusivamente interessada na eficiência, esquecendo-
se que simples gestos também fazem parte do corpo. Deve-se buscar o que leva o 
ser humano a mover- se e porque se move. A dança é união. União do homem com 
seu próximo. União do indivíduo com a realidade cósmica. A dança é um rito: ritual 
sagrado, ritual social. Encontra-se na dança essa dupla significação que está na 
origem de toda atividade humana (MAURICE BÈJART,  1973). A dança é uma das 
raras atividades humanas em que o homem se encontra totalmente engajado: 
corpo, espírito e coração. A dança é um esporte -completo- (MAURICE 
BÉRJAT,1973). Trabalho realizado através de Revisão de literatura, pesquisa de 
campo e relato de experiência. Com as referentes pesquisas bibliográficas a 
respeito da dança e coordenação motora amplia-se conhecimentos da dança no 
contexto escolar ajuda em grande escala o desenvolvimento motor dos alunos e 
corporal e sem dúvida o cognitivo. Pois trabalhar com a dança estimula a 
criatividade para a criação de novos movimentos e faz com que os alunos percebam 
o seu crescimento conhecendo o ser humano completo que somos. Trabalhar a 
dança na escola não é tarefa fácil para o professor todos sabemos, porém, quando 
esse conteúdo é bem preparado e colocado em prática para os alunos teremos 
grandes resultados e os alunos estarão mais apitos a realizarem suas tarefas diárias 
com mais excelência corporal. Serão pessoas mais confiantes, passaram a ver seu 
corpo como parte integral de sua existência. Não vamos formar bailarinos e nem 
coreógrafos como não formamos jogadores de vôlei nem de basquete mais 
despertamos os alunos. E como chegar até lá. Quando percebemos um aluno que 
tenha capacidade de ser um bom jogador de Vôlei encaminhamos para a escola de 
vôlei, e o mesmo para o aluno de basquete, futebol e o mesmo deverá ser para 
quem gostar de dança. O professor tem que trabalhar com o preconceito e dar 
oportunidade para seus alunos serem bons também na dança.   
 
FERREIRA, V., Dança Escolar: Um novo ritmo para a educação Física, 1° edição Rio de 
Janeiro: Sprint, 2005. 
GARAUDY, R., Dançar a vida, 4° edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.  
LABAN, R., Domínio do Movimento, 3° edição, São Paulo: Summus, 1978. 
MARQUES, Isabel A. Dançando na escola, 6° edição, São Paulo: Cortez, 2010. 
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DANÇA E PLURALIDADE CULTURAL: PROPOSTA DE ATIVIDADES 
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Promover a relação entre os Temas Transversais e a Educação Física não é tarefa simples, 
os professores enfrentam dificuldades na efetivação desse tipo de trabalho devido a falta de 
tradição da área no desenvolvimento de trabalhos com estes temas. Pensar em elaborar 
livros didáticos é importante para oferecer apoio na formulação de estratégias de ensino e 
reflexão sobre o desenvolvimento de práticas.  Outro desafio é romper com os resquícios da 
pedagogia tradicional e considerar como princípio na atividade pedagógica os 
conhecimentos e experiências dos alunos, a fim de desencadear aprendizagens 
significativas e consequentemente formar cidadãos que saibam atuar de maneira 
consciente na sociedade. O objetivo deste estudo é apresentar o conteúdo de um pequeno 
livro, para o professor e para o aluno, com atividades para desenvolver o Tema Transversal 
da Pluralidade Cultura com o conteúdo da Dança nas as aulas de Educação Física escolar 
para alunos de 8° e 9° ano do ensino fundamental. Primeiramente foi realizada uma 
entrevista com alunos deste nível de ensino para verificar qual o conhecimento que eles 
tinham a respeito da Pluralidade Cultural, qual a relação que eles viam da Dança com este 
tema, e; qual a formatação que um livro didático deveria ter para ser mais atraente. 
Considerando as pontuações dos alunos, iniciou-se a formulação do livreto. O livro do 
professor conta com informações sobre a Pluralidade Cultural e sobre as Danças, 
enfatizando a contribuição das diversas etnias para a formação da Chula, da Catira, do 
Maculelê e do Carimbó, seus gestos expressivos e significados. Buscando o tempo todo 
aliar a vivência com a reflexão sobre as atitudes e valores existentes nestas manifestações 
para a valorização e o reconhecimento das mesmas. Além disso, o livro apresenta leituras 
complementares, filmes, artigos, instruções e provocações para que o professor trabalhe 
com a realidade dos seus alunos, partindo dos conhecimentos que eles possuem. No livro 
do aluno todas as informações acima foram apresentadas de forma mais sintética, com 
curiosidades e atividades de análise de figuras, caça-palavras, relacione colunas, discussão 
de reportagens e também uma sessão destinada para complementar o conhecimento por 
meio de sugestão de filmes, revista eletrônica, sites e jogos, a fim de estimular a leitura e 
aprendizagem do tema de forma atraente e divertida. Espera-se que a partir deste estudo 
seja possível refletir sobre a elaboração de mais livros didáticos que contenham sugestões 
de atividades e de leitura sobre a transversalização nas aulas de Educação Física, 
buscando auxiliar e subsidiar a prática pedagógica. 
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A Educação Física proporciona uma diversidade de sensações, sentimentos e emoções por 
meio das múltiplas práticas presentes na cultura corporal, que envolvem os jogos, as lutas, 
o esporte, a ginástica e dança (DARIDO, 2006). Damásio (1996) entende a vergonha como 
uma emoção, visto que ela desencadeia modificações no estado de ativação do corpo, por 
meio de diversas alterações fisiológicas. O sentimento da vergonha é despertado quando o 
indivíduo percebe, em termos cognitivos, que estas variações no processo de ativação 
corporal estão ocorrendo (LAVOURA; MACHADO, 2007). A dança emerge na sociedade 
com uma das formas mais primitivas da humanidade em expressar suas emoções, 
apresentado desde suas origens uma relação estreita com a necessidade de explorar 
diferentes sensações. Deste modo, compreender a dança no contexto escolar envolve 
também a dinâmica de emoções e sentimentos das quais esta manifestação se apropria. A 
dança ainda está distante do contexto escolar por diversos motivos, um deles seria a 
presença do sentimento da vergonha. É necessário, portanto, entender como este 
sentimento se relaciona com a participação dos alunos, em propostas que envolvem a 
dança. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar como a produção acadêmico-científica 
tem tratado as possíveis relações entre a pouca presença da dança nas aulas de Educação 
Física e o sentimento da vergonha. Para tanto, foi desenvolvida uma análise nos principais 
periódicos da área de Educação Física, a fim de delinear algumas relações entre estas 
temáticas. Situar a vergonha juntamente com a dança no contexto escolar, trata-se de um 
problema corrente, considerando que diversos estudos que tratam da inserção deste 
conteúdo na escola, apontam a vergonha como um fator limitante. No entanto, percebe-se 
que este sentimento pouco tem sido tratado com destaque, sendo apresentado apenas 
como um dos motivos que afastam os alunos das aulas de dança. As alterações 
vivenciadas pelos adolescentes com relação à escola, a família, aos amigos e consigo 
mesmos, desencadeiam uma insegurança que pode estabelecer vínculos diretos com a 
vergonha, por temerem sofrer situações vexatórias. Deste modo, a dança como um 
conteúdo que explora tanto o corpo, acaba inibindo os alunos de participarem destas aulas. 
Assim, entende-se que a vergonha ocupa uma posição de destaque no contexto da pouca 
participação dos alunos em aulas de dança na escola. Para tanto, o professor diante da 
resistência dos alunos frente à dança deve utilizar diversas estratégias visando à 
participação de todos, por meio de explicações sobre atividade, a não exposição ao 
julgamento do outro, além de garantir condições de respeito às limitações de cada um. 
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(Introdução) A desmotivação é caracterizada como falta de vontade, desânimo, e 
até mesmo um desinteresse. A falta de apoio aliado a uma defasagem educacional 
culturalmente vivida influencia na concepção da Educação Física escolar e também 
na conduta do professor em ministrar suas aulas. (Objetivos) O objetivo do 
presente estudo é apontar o que desmotiva alguns alunos a não fazerem as aulas 
dessa disciplina a partir da leitura artigos e sua compreensão, levando-nos à quais 
medidas tomar perante esse tema para tornar as aulas mais prazerosas e 
motivantes. (Metodologia) Adotamos como estratégia metodológica a revisão de 
literatura nacional sobre a temática proposta.  (Resultados) Após a revisão 
constatamos que fatores como: vergonha de se expor falta de motivação e interesse 
em relação às atividades são mais relevantes e parecem ajudar neste processo de 
desmotivação dos alunos. (Conclusão) Contudo, o presente estudo aponta que o 
professor de Educação Física precisa sempre estar atento com sua forma de 
ensino-aprendizagem empenhando-se em incluir todos nas suas aulas e fazer com 
que as mesmas sejam motivantes. Portanto, se faz necessária atualização curricular 
das atividades propostas, pois são elas que possuem a essência do divertimento, 
prazer, alegria, impulsionando assim a motivação de seus alunos. 
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Este ensaio tem a pretensão de apresentar o dilema das tecnologias no campo educacional 
e como estas poderiam ser implementadas com medidas que envolvam os sentimentos e as 
emoções. A grande falha da implementação das tecnologias na educação até o presente 
momento pode ser devido a ações impulsionadas pela emoção. Com o grande e rápido 
avanço da tecnologia em todos os setores sociais e a facilidade de acesso e contato por 
uma grande parte da população a educação se vê obrigada a utilizar estas ferramentas sem 
refletir sobre as consequências desta ação imediata considerada como inovadora. Um caso 
muito debatido em nosso país é referente ao projeto do Ministério da Educação (MEC) que 
visa distribuir um tablet por aluno. A declaração do MEC foi posta em público, antes mesmo 
de concluir a avaliação para verificar a eficácia e o alcance do projeto anterior “um 
computador por aluno”. Caso não seja tomado a consciência da necessidade de ações 
eficazes e coerentes com as reais necessidades da educação corre-se o risco de acontecer 
o mesmo com o programa para a implantação de salas de informáticas: superprotegidas, 
esquecidas, sem manutenção, condição e competência para uso. Talvez o melhor caminho 
para a inserção das tecnologias no campo da educação é refletir sobre estas pelo viés do 
sentimento, no qual tem se a consciência do planejamento, das ferramentas e medidas 
pedagógicas necessárias para a efetividade desta implementação. Em outro foco, tanto a 
emoção quanto o sentimento que a tecnologia desperta nos alunos são importantes de 
serem considerados. Na prática pedagógica, primeiramente, os alunos aprendem quando o 
que é ensinado faz sentido em sua vida, é vivenciado e a emoção é de alguma forma 
induzida e tornada em sentimento e desejo para aprender o conteúdo ensinado. Apesar da 
sociedade acreditar que no processo de ensino e aprendizagem deve priorizar mais a 
razão, Damásio (2012, p. 62) afirma que “a emoção bem dirigida parece ser o sistema de 
apoio sem o qual o edifício da razão não pode funcionar eficazmente” e Moran (2011) 
afirma que a aprendizagem ocorre quando há o equilíbrio e a integração do racional com o 
emocional e o professor tem a função de orientar e mediar a aprendizagem no campo 
intelectual, emocional e gerencial. É importante ter a consciência de que é uma ilusão que 
realizar compras milionárias de TICs para a educação, porque são novos lançamentos ou 
estão na moda - agindo assim com a emoção – seja eficaz para resolver o problema da falta 
de estimulo e interesses dos alunos, analfabetismo, indisciplina e respeito (só para citar 
algumas) na educação. Os profissionais, os pais, os alunos, os cidadãos devem também 
tomar a consciência desta necessidade para reivindicar melhorias coerentes e possíveis 
para a educação, o problema que para isso é preciso educação, e isto neste país é uma 
necessidade urgente. 
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Introdução. Os efeitos dos estados emocionais em atletas podem ocasionar em 
alterações no que se diz respeito ao desempenho dos mesmos nas competições 
(BERTOLO ET al., 2009). Este fato tem chamado a atenção para a necessidade de 
estudos dentro da área de Psicologia do Esporte para analisar esta influência na 
performance esportiva. O Humor pode variar em intensidade e duração, sendo que 
possui cinco fatores negativos (tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental) 
e apenas um positivo (vigor). Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar os 
estados de humor de atletas de futsal durante o Jogos Regionais de 2012. Método. 
Foram analisados 22 jogadores, todos do sexo masculino, com média de idade de 
21 anos e com tempo médio de prática da modalidade de 11 anos. Foi utilizada a 
Escala de Humor de Brunel - BRUMS, composta por 24 questões baseadas na 
escala de 5 níveis, variando de “nada” (valor 0) até “extremamente” (valor 5), sendo 
que o modo como estava se sentindo no momento da avaliação deveria ser 
considerado pelo atleta. Resultado. Como descrito anteriormente, o vigor é um fator 
positivo, sendo que desta maneira, deve predominar. No caso da amostra, o vigor 
teve um destaque grande em relação aos outros fatores (média de 3,14) sendo que 
o fator que mais se aproximou foi tensão (média de 1,36). Os outros fatores 
apresentaram índices bem menos expressivos. Quando falamos de competição, os 
estados de humor têm relação direta com o modo como a equipe está atuando, 
sendo que quando a coesão do grupo apresenta altos níveis, há uma relação muito 
grande com menores alterações no humor destes atletas (HENDERSON; 
BOURGEOIS, 1998). Conclusão. Através da coleta, pode-se perceber que o fator 
vigor predomina sobre os outros fatores, que são considerados fatores negativos em 
relação aos estados de humor. Desta forma, a equipe demonstrou que estava 
preparada para a competição, podendo resultar em uma performance adequada 
durante a mesma, pelo menos no que se diz respeito aos estados de humor. 
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Introdução: Muitas pesquisas vêm sendo realizadas e demonstram que é importante haver 
uma habilidade mental dos atletas nas competições. Assim é possível conseguir um melhor 
rendimento associando a um bom e adequado preparo físico. Os estados emocionais 
variam de forma inconstante, podendo apresentar sentimentos contrários em questão de 
segundos. O estado de humor varia de intensidade, duração e ainda vem associado a 
algum outro tipo de sentimento (BUENO e DI BONIFÁCIO, 2007). Com isso o objetivo 
deste estudo foi avaliar e comparar o nível do estado de humor de atletas homens e 
mulheres, que participaram dos jogos regionais do ano de 2012. Metodologia: Participaram 
do estudo 23 atletas de voleibol, sendo 12 do sexo masculino e 11 do sexo feminino 
praticantes de voleibol há no mínimo 4 anos. A média de idade era de 22,5 anos entre os 
homens e 20,1 anos entre as mulheres. O pesquisador explicou o objetivo da pesquisa e 
informou a todos os atletas sobre a maneira que seriam coletados os dados se 
responsabilizando pela não identificação dos atletas. Os atletas foram avaliados através da 
Escala de Humor de Brunel- BRUMS, composta por 24 questões baseadas na escala de 5 
níveis (0= nada e 5= extremamente), assim o atleta deve considerar o que está sentindo no 
momento da avaliação. Os dados foram analisados através de estatística descritiva (média 
e desvio padrão). Resultados: Os resultados mostraram que as mulheres tiveram uma 
pontuação média de 17,89 pontos, com desvio padrão de (±3,67) e os homens 18,63 pontos 
com desvio padrão de (±4,90), assim percebemos que as mulheres tiveram um score mais 
baixo e assim apresentam estado de humor em nível mais baixo que os homens. Um fator 
possível de se pensar neste resultado é que as mulheres passam por períodos de grande 
variação hormonal e ainda em sua maioria são mais sentimentais e vulneráveis que os 
homens. Conclusão: Além disso, qualquer equipe deve trabalhar com seus atletas a parte 
psicológica da mesma maneira que o físico, porque o estado psicológico do atleta interfere 
de maneira importante e significativa no desempenho do atleta, influenciando no sucesso ou 
insucesso deste em treinamentos e competições. 
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Devido à modalidade apresentar uma relação de grande convivência em grupo, 
este desporto pode gerar muitos atritos, onde os atletas sofrem diversas 
pressões, sendo elas intrínsecas ou extrínsecas. Como este trabalho em conjunto 
gera um relacionamento diário e contínuo, esses conflitos são inevitáveis, porém 
há a necessidade de um profissional especializado para que se possa minimizá-
los, ou seja, evitar consequências negativas futuras afetando um atleta ou até 
mesmo uma equipe inteira. Noce diz que, no esporte de alto rendimento nota-se 
que os atletas são influenciados por uma gama de fatores que os pressionam, 
tais como, técnico, torcida, familiares, etc. O desempenho do atleta na partida ou 
no treinamento irá depender da capacidade de superar essas situações. Com 
isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar se os atletas da UNESP de 
Rio Claro, de ambos os gêneros, possuem ou não estresse psicológico durante 
os treinamentos de vôlei, e se isso interfere de alguma maneira no seu 
desempenho tanto nos treinos quantos nos jogos. Foram realizados questionários 
com cinco questões abertas. Estes abordavam questões referentes à definição de 
estresse psicológico no treinamento, se há interferência deste no treino, quais os 
tipos de ajudas recebidas e de quem. Conclui-se que os treinos de vôlei em geral 
geram estresse, devido a quantidade de pessoas envolidas, as diversas posições 
existentes, bem como por ser um jogo coletivo, em que há também a participação 
em peso da torcida e da comissão técnica. Com isso, ou o treinador da equipe 
deverá fazer um preparação desde o início dos treinos para que os atletas 
saibam compreender e lidar com suas emoções, para que quando se depararem 
com uma eles não sejam tão afetados e consigam superá-las não deixando isto 
influenciar o seu desempenho em quadra. 
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O objetivo do estudo foi verificar a experiência subjetiva relacionada ao exercício 
depois da realização de uma sessão aguda de exercício em ambiente virtual em 
adultos jovens. Vinte indivíduos saudáveis de ambos os sexos com média de idade 
de 26,1 (±5,3) anos, com índice de massa corpórea (IMC) de 23,4 (±4,3) foram 
submetidos a uma sessão de movimentos de dança com a música "Wannabe-Spice 
Girls" do jogo "Just Dance 1" para videogame Nintendo Wii. A sessão foi realizada 
pelos indivíduos individualmente que reproduziram os movimentos apresentados 
pela "boneca virtual" do jogo. A condição tinha duração de 2’45’’ e foi reproduzida 
duas vezes. O andamento musical foi de 110 batimentos por minuto. Foi feita a 
aplicação da Subjective Experience Exercise Scale (SEES) antes (pré) e ao final da 
segunda execução do exercício (pós). A SEES é divida em três subescalas 
compostas por quatro adjetivos cada: Bem-estar positivo (BP), Distresse psicológico 
(DP) e Fadiga (FA). Cada adjetivo possibilita uma pontuação que varia de 1 (“nada”) 
a 7 (“muito”). Assim, em cada uma das subescalas a pontuação pode variar de 4 a 
28 pontos. Para BP, quanto maior a pontuação, melhor o estado psicológico do 
indivíduo, enquanto que para o DP e a FA, pior é o estado psicológico. Para a 
análise dos dados foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon considerando 
p˂0,05. Os resultados de média e desvio-padrão encontrados nas análises de BP 
foram: pré= 23,8 (+2,9) e pós= 24,55(+3,8). Os resultados para DP foram: pré= 6,0 
(+0,4) e pós= 4,9 (+1,7). Para FA foram: pré= 7,8 (+2,3) e pós= 6,6 (+2,5). Não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os valores pré e 
pós-exercício para todas as subescalas da SEES (BP: Z=1.79 e p=0,07; DP: Z=1,48 
e p=0,14; FA: Z=0,88 e p=0,38) embora tenha sido verificado uma tendência de 
aumento do BP após a realização da sessão de exercício em ambiente virtual. 
Fomento: PIBIC/FAPEMIG e PIBIC/CNPq 
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(Introdução) Existe um desiquilíbrio na quantidade de meninas que iniciam na 
prática e as que se graduam como professoras, contra-mestras e mestras, ou seja, 
as mulheres que poderão dar aulas, as educadoras dessa arte. (Objetivos) O 
objetivo deste estudo foi verificar os motivos que levaram as meninas não darem 
sequência na graduação da capoeira, já que, o desequilíbrio entre as que ingressam 
e as que se formam é muito grande. (Metodologia) Após observações e 
indagações em eventos e rodas realizadas no interior de São Paulo (Mococa, São 
José do Rio Pardo, Casa Branca e Tapiratiba), foi verificada uma grande quantidade 
de meninas de 9 até 15 anos participando dos eventos, em alguns casos, alguns 
grupos apresentavam mais meninas do que meninos nesta faixa de idade, porém 
olhando novamente para a mesma roda notamos a baixa quantidade de 
professoras, contra-mestras e mestras. (Resultados) Pode-se constatar que os 
fatores para esta ocorrência são entre outros; o preconceito que as meninas e 
mulheres ainda sofrem por estarem praticando esta arte marcial, que até 1979 era 
proibida para elas, os estudos, a falta de aceitação por parte das famílias, inclusive 
por questões religiosas. Outro aspecto é o momento em que as meninas iniciam 
suas relações amorosas, o parceiro tende a proibi-las a frequentarem as aulas e as 
que querem e podem continuar ainda se deparam com aspectos sociais como, 
trabalho, casa, e a família que as impossibilitam de realizarem as viagens para 
participarem dos eventos. (Conclusão) Algumas abordagens talvez pudessem 
reverter um pouco o quadro. Despertar a satisfação nas meninas de estarem 
participando de um espaço que antes era majoritariamente masculino; possibilitar 
que elas possam treinar com camisetas diferentes e apresentar para elas 
informações sobre as capoeiristas que escreveram seu nome na história da 
capoeira, como heroínas do passado dessa arte poderiam auxiliar neste processo. 
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Introdução: A transformação vivenciada pelo futebol no Brasil representa a transição de um 
mundo de fantasias e de certa ingenuidade, extremamente amador, para um mundo dos 
negócios, profissionalizado, pautado por transações milionárias. Diferente de um período de 
glórias e de simplicidades, quando os atletas eram considerados como cidadãos comuns, 
nos dias atuais, por interferência da indústria de entretenimento, o atleta foi elevado ao 
patamar das grandes estrelas do cinema ou de uma personalidade política. Esse mundo de 
glamour, com astronômicas cifras envolvidas em transações, comercialização de produtos, 
ações de marketing e direitos de imagens, expõe os personagens deste ambiente como 
protagonista para realizar todos os desejos possíveis. Essa ideia é fortalecida e repassada 
a milhões de garotos de todas as idades que alimentam o sonho de serem incluídos nesse 
mudo de fantasias. Objetivos: Analisar como os fatores prevalentes no ambiente esportivo 
interferem na carreira de atletas adolescentes de futebol e, ainda, verificar se esses fatores 
contribuem para o sucesso ou o abandono da carreira. Procedimentos metodológicos: 
Este trabalho é de natureza básica, com abordagem qualitativa, exploratória, considerando 
a relação dinâmica entre o real e o sujeito. Para tanto, utilizou-se de uma entrevista aberta, 
gravada, com transcrição integral do seu conteúdo. Para a coleta de dados, a entrevista foi 
realizada com um ex-atleta da modalidade de futebol, com base na técnica de historia de 
vida. Os dados foram tratados de acordo com a pesquisa fenomenológica e categorizados 
conforme a análise do conteúdo. A motivação para o estudo se baseia, na expectativa de 
compreender quais os fatores que influenciam o abandono da prática do futebol nas 
equipes de bases. Considerações finais: A partir da análise do depoimento coletado, foi 
possível identificar alguns fatores que estão fortemente vinculados ao processo de 
formação e profissionalização do atleta de futebol. Entre eles, destacam-se a composição 
de um novo núcleo familiar, os novos relacionamentos no grupo, a convivência e a 
autoridade do treinador, a baixa remuneração no início de carreira, o tipo e as condições de 
alojamento, as trocas afetivas e sexuais, contribuem decisivamente para alterar os estados 
emocionais. No entanto, o fator que prevaleceu como mais significativo neste depoimento 
foi o distanciamento familiar. Em alguns caso esse fator pode causar elevados níveis do 
estado de ansiedade, angústia e chegar a um quadro depressivo. Nesse estágio, o atleta 
pode prolongar o baixo desempenho e rendimento, o que, inevitavelmente, nessa relação 
puramente comercial, contribuirá para abandono da carreira. 
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A Ginástica Laboral (GL) é a prática de exercícios realizada de modo coletivo e 
durante o período de trabalho, cujo objetivo é prevenir as doenças ocupacionais e 
promover o bem-estar do indivíduo (LIMA, 2004). A “Ginástica Laboral na UFLA” é 
um programa desenvolvido com atividades físicas orientadas e específicas para os 
servidores da reitoria da UFLA. Os objetivos desse programa são possibilitar a 
satisfação no trabalho, a redução do índice de queixas e de afastamentos por 
lesões do trabalho, diminuição do estresse e sedentarismo, melhora do sono e da 
integração entre os colaborados. As aulas são realizadas no período da manhã com 
duração de 15 minutos, cinco vezes na semana. Os participantes tem a 
possibilidade de escolher quantos e quais dias praticá-la. O programa inicialmente 
foi realizado em diferentes horários do dia, no final do expediente e logo após o 
intervalo do almoço. Porém não houve adesão nesses horários devido ao maior 
acúmulo de trabalho nesses períodos do dia. Atualmente a aquisição de um maior 
número de materiais permitiu a diversificação das aulas e os equipamentos 
destinados a avaliações de composição corporal possibilitou o acompanhamento 
periódico do desenvolvimento de cada participante. Os colaboradores são 
submetidos a uma anamnese geral quando iniciam no programa e à avaliações 
quanto à frequência na aulas, nível de estresse geral e ocupacional, satisfação no 
trabalho, pontos corporais dolorosos, quanto a sua opinião sobre a GL  e motivos de 
desistência. Em dois anos de condução do programa, o número de participantes foi 
oscilante. Por esse motivo, periodicamente são realizadas divulgações sobre os 
benefícios da GL com o intuito de atrair novamente os participantes. Hoje, percebe-
se um aumento da concientização e do interesse na participação no programa. Há 
ainda a sinalização dos gestores da UFLA para a ampliação da GL para outros 
setores da universidade. 

 
LIMA, D.G. Ginástica laboral: metodologia de implantação de programas com 
abordagem ergonômica. Jundiaí-SP: Fontoura, 2004. 
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Este relato de experiência tem como objetivo descrever o projeto de extensão 
“Ginástica Laboral na UFLA” desenvolvido pelo Departamento de Educação Física 
(DEF) da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O projeto iniciou-se em setembro 
de 2010 com o objetivo de oferecer atividades como exercícios de alongamento, de 
relaxamento, dinâmicas de grupo, entre outros, destinadas aos servidores dos 
setores da reitoria da UFLA. A equipe responsável pelo projeto conta com dois 
docentes do DEF sendo um deles o coordenador e mais cinco monitoras, todas 
bolsistas e estudantes do curso de Educação Física. As sessões de 15 minutos de 
Ginástica Laboral (GL) do tipo preparatória são ministradas no período da manhã, 
em dois horários (8:10 e 8:30), de segunda á sexta-feira. Tradicionalmente, os 
programas de GL tem a finalidade de compensação, ou seja, trabalhar de maneira 
preparatória ou compensatória as estruturas corporais exigidas muitas vezes em um 
trabalho diário e repetitivo para a prevenção de lesões. Embora no planejamento 
das atividades seja levada em consideração tal finalidade, o projeto tem como 
característica principal a abordagem de fatores psicológicos inclusive no que tange 
ao rol de avaliações para acompanhamento periódico da evolução dos participantes 
como resultado dos exercícios propostos. Além de avaliações básicas de 
parâmetros físicos (por exemplo: massa, percentual de gordura) e fisiológicos (por 
exemplo: pressão arterial) são avaliados os níveis de estresse geral, estresse 
ocupacional, satisfação no trabalho, percepção de pontos dolorosos, bem como das 
relações entre a prática da GL e adesão a outros tipos de atividades físicas fora do 
ambiente de trabalho ou como atividade realizada no tempo de lazer. A proposta, 
em andamento, tem sido bem aceita na instituição e brevemente será expandida 
para outros setores da universidade. 
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UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA. 

 
SOUZA, L. A. de; MESQUITA, R. F. de; SOUZA, A. de; ROGATTO, G. P.; VALLIM-

ROGATTO, P. C. 
 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia do Exercício (LAPPEX). Universidade Federal de Lavras. 
 

Email: leandrasousar@yahoo.com.br 

 
O objetivo do estudo foi compreender a relação do idoso com a prática de atividades 
aquáticas por meio da observação do seu comportamento nas aulas de 
hidroginástica oferecidas como parte de um programa de atividades físicas. Para 
este relato de experiência foram observados 15 idosos de ambos os sexos com 
média de idade de 66 (±7,9) anos assíduos no programa “Atividade Física e Saúde 
para a Vida” da Universidade Federal de Lavras. Neste programa são ofertadas 
atividades adaptadas à população idosa visando a manutenção da qualidade de 
vida dos idosos. As atividades acontecem duas vezes por semana em sessões de 
60 minutos. As aulas de hidroginástica são oferecidas entre os meses de outubro e 
dezembro, uma vez por semana, em piscina descoberta com a água em 
temperatura ambiente. No início, os participantes se mostravam inseguros ao 
adentrarem na água, buscando ficar próximos aos monitores e restritos à borda da 
piscina. Relatos de alguns idosos nos ajudaram a identificar tais atitudes: “eu não 
sei nadar”, “tenho medo de entrar na água”, “eu nunca entrei numa piscina”, “as 
pessoas vão me olhar”, “não solta a minha mão”. Essas atitudes podem ser devido 
ao estereótipo do idoso na sociedade, relacionado ao declínio das capacidades 
físicas e mentais dos mais velhos, que induzem os idosos a acreditarem que são 
incapazes. No decorrer das aulas a postura dos idosos se modificou: “me sinto 
melhor praticando hidro”, “a aula foi ótima”, “saí daqui mais disposto” “a água me faz 
bem” “mas já acabou a aula?”. Tais relatos contribuíram para reforçar que a 
autoeficácia sofre constantes alterações podendo ser reconstruída a partir de novas 
sensações que se somam às antigas. Os idosos passaram a se deslocar livremente 
pela piscina e a se recusarem a sair da água. A experimentação do “novo” no início 
das aulas foi cercada por medos e inseguranças, mas à medida que o idoso 
começou a explorar novas sensações ocorreu uma adaptação, que por 
consequência, tornou a atividade prazerosa. 
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A Educação Física se constitui como um palco de manifestações das emoções, pois 
com seus conteúdos proporciona o prazer, a cooperação, a amizade, a frustração, a 
tristeza, o carinho, a agressividade, entre outras tantas emoções. Utilizado ideias de 
Hirama (2001) que entende a Educação Física deve ir além de conteúdos esse 
trabalho objetivou identificar momentos de manifestação de emoções que fogem do 
olhar do professor usando como instrumento um caderno de registro e cartas em 
escolas do município de Jundiaí. O caderno de registro foi utilizado em 4 escolas 
com turmas de 2º a 5 ano com idades entre 7 a 10 anos. Com um caderno por 
turma, um aluno era sorteado no final da aula registrava suas ideias e impressões 
relacionadas às atividades realizadas. O aluno levava o caderno e fazia seu registro 
que era exposto no início da próxima aula. As cartas foram adotadas com 10 turmas 
de 3º a 5º ano em 1 escola. Consiste em escrever uma carta de maneira 
espontânea sem a necessidade de se identificar, lidas posteriormente pelo 
professor. Com as cartas percebemos a questão da emoção em diversos escritos, 
por exemplo: “Professor, gosto de você e de suas aulas. Mas quando pego raiva de 
alguém eu “desgosto” de uma hora pra outra. Fiquei com muita raiva por que me 
trocou de lugar, por favor não faça mais isso comigo.” e “professor, muito obrigado 
por realizar o meu sonho, sempre fiquei triste por causa da estrelinha, porque todo 
mundo brincava e eu ficava só olhando porque não sabia fazer. Agora posso brincar 
com minhas amigas”. No caderno de registro um aluno relatou que ficou muito.bravo 
por não ter a atenção do professor para intervir junto a outro aluno que burlou a 
regra de um jogo. E este fato só foi reconhecido após a leitura. Portanto, podemos 
dizer que o caderno de registro e as cartas serviram como forma de conhecer os 
alunos, identificar dificuldades e potencialidades, refletir sobre condutas adotadas, 
conflitos ocorridos nas aulas, que por vezes são negligenciados na prática 
educativa, e que conseguiram sair do anonimato. Vislumbramos um caminho para 
dar voz aos discentes e entender melhor suas reações emotivas, possibilitando que 
participem ativamente das aulas. Caminho cheio de percalços que tentamos seguir, 
a partir de estudos e reflexões de nossas aulas. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Introdução: Os benefícios do exercício físico estão bem documentados e são bem 
conhecidos (Hardman & Stensel, 2009; Ruiz & Cañaveras, 2003). No entanto, 50% 
dos indivíduos que iniciam um programa de exercício físico regular desistem nos 
primeiros 6 meses (Marcus et al., 2000; Weinberg & Gould, 2008). Para além disso, 
poucos estudos têm abordado a questão da manutenção da prática de exercício 
físico (Marcus et al., 2000). Deste modo, e tendo em conta a escassez destas 
investigações e os baixos níveis de prática de exercício físico, este trabalho analisa 
os fatores psicológicos que diferenciam indivíduos que se mantêm a praticar 
exercício daqueles que desistem ou assumem baixos níveis de frequência de 
exercício físico. Método: Participaram neste estudo 454 praticantes de Musculação, 
Cardio-Fitness e Atividades de Ritmo. 205 (45.3%) eram do sexo masculino e 248 
(54.7%) eram do sexo feminino. A idade variou entre os 15 e os 61 anos (M = 25.14; 
DP = 7.13). O protocolo de investigação incluiu os seguintes questionários: 
Informação demográfica, Atitudes Face ao Exercício (AFE) (Gomes, 2011), Normas 
Subjetivas Face ao Exercício Físico (NSEF) (Gomes, 2011), Perceção de Controle 
Comportamental (PCC) (Cruz & Gomes, 2006), Intenção de Prática de Exercício 
Físico (IPEF) (Gomes, 2011), Benefícios e Custos do Exercício Físico (BCEF) 
(Gomes, 2011), Planeamento da Prática de Exercício Físico (PPEF) (Gomes, 2011) 
e Avaliação do Comportamento de Exercício Físico (ACEF) (Cruz & Gomes, 2006). 
Resultados: Os principais resultados foram os seguintes: os praticantes mais 
regulares de exercício físico apresentaram níveis mais elevados de perceção de 
controle comportamental, intenção de prática de exercício, planeamento da prática 
de exercício e comportamento anterior de exercício, em comparação com os 
praticantes menos regulares e os sem regularidade. Conclusão: Os praticantes 
regulares de exercício físico assumem um padrão psicológico mais favorável 
relativamente à possibilidade de conseguirem assumir padrões comportamentais 
estáveis de exercício. 
 
Referências: 
Marcus, B. H., Dubbert, P. M., Forsyth, L. H., McKenzie, T. L., Stone, E. J., Dunn, A. 
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maintenance. Health Psychology, 19(1), 32–41. 
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Introdução: Os benefícios do exercício físico são bem conhecidos, sobretudo os benefícios 
físicos (Hardman & Stensel, 2009) e psicológicos (Ruiz & Cañaveras, 2003). Contudo, 
segundo a WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, mais de 60% da 
população mundial é fisicamente inativa ou ativa de forma insuficiente para a obtenção de 
tais benefícios (WHO, 2008). Neste sentido, este estudo analisa a influência de variáveis 
pessoais e desportivas na experiência psicológica em praticantes de exercício físico. os 
fatores que estão envolvidos e que influenciam a prática de exercício físico. Método: Este 
estudo envolveu 454 praticantes de Musculação, Cardio-Fitness e Atividades de Ritmo, 
sendo 205 (45.3%) do sexo masculino e 248 (54.7%) do sexo feminino. A idade variou entre 
os 15 e os 61 anos (M = 25.14; DP = 7.13). O protocolo de investigação incluiu os seguintes 
questionários: Informação demográfica, Atitudes Face ao Exercício (AFE) (Gomes, 2011), 
Normas Subjetivas Face ao Exercício Físico (NSEF) (Gomes, 2011), Perceção de Controle 
Comportamental (PCC) (Cruz & Gomes, 2006), Intenção de Prática de Exercício Físico 
(IPEF) (Gomes, 2011), Benefícios e Custos do Exercício Físico (BCEF) (Gomes, 2011), 
Planeamento da Prática de Exercício Físico (PPEF) (Gomes, 2011) e Avaliação do 
Comportamento de Exercício Físico (ACEF) (Cruz & Gomes, 2006). Resultados: Os 
principais resultados foram os seguintes: (a) o sexo masculino apresentou uma maior 
perceção de controle comportamental, intenção de prática de exercício e comportamento 
anterior de exercício físico; e (b) os participantes com um elevado gosto pelo exercício físico 
mostraram uma atitude mais positiva face ao exercício físico, uma maior perceção de 
controle comportamental, uma maior intenção de prática de exercício, uma maior perceção 
dos prós do exercício, um maior planeamento da prática de exercício e um maior 
comportamento anterior de exercício físico. Conclusão: O presente estudo permitiu verificar 
a importância da influência de variáveis pessoais e desportivas ao nível da experiência 
psicológica de praticantes de exercício físico, destacando-se as variáveis sexo (Trost, 
Owen, Bauman, Sallis, & Brown, 2002) e o gosto pelo exercício físico (Deci & Ryan, 2000). 
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Aires: efdeportes.com. 
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Sports & Exercise, 34(12), 1996–2001. 
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Introdução: De acordo com o IBGE, a expectativa de vida vem aumentando e, 
como é evidente, o crescimento da população idosa no mundo. Desta forma, há 
uma maior preocupação com aspectos da saúde física e mental dos idosos. 
Diversas terapias e modalidades de atividades físicas são realizadas com esta 
finalidade. A dançaterapia é um método que permite o desenvolvimento das 
capacidades cognitivas, como a memória e motivação, além do ganho de força 
muscular e flexibilidade. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos 
da dançaterapia na qualidade de vida (visando a saúde física, psicológica e social) 
em idosos. Metodologia: Para tal, foram incluídos 10 voluntários idosos ativos, 
determinados através dos critérios de inclusão e exclusão. Esses idosos foram 
avaliados antes e após a terapia, utilizando o questionário WHOQOL-breef e o Mini 
Exame do Estado Mental (MEEM). As sessões de dançaterapia foram realizadas 
2x/semana, com duração de 1h a 1h30min, constando alongamentos globais, 
passivo e dinâmico, aquecimentos e “exercícios do dia”, a dançaterapia 
propriamente dita e um relaxamento final. Foi realizada análise estatística, sendo o 
nível de significância para os testes de 5%. Resultados e discussão: A aplicação 
do questionário WHOQOL-breef demonstrou para os domínios físico, psicológico, 
social, ambiental e de qualidade de vida em geral, valores de melhora de 4,3%; 
2,7%; 0%; 2,3% e 2,3%, respectivamente. O minimental apresentou melhora de 
4,3% comparando o antes e o depois da terapia. Conclusão: Conclui-se então que 
a dançaterapia proporcionou melhora em aspectos motores, psicológicos, mentais, 
na disposição para a realização das AVD’s, qualidade de vida, sono em idosos 
ativos. 
 
Palavras-chave: Dançaterapia, Fisioterapia, Tratamento, Idosos, Qualidade de 
vida. 
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A Ginástica laboral (GL) tem como objetivo prevenir doenças ocupacionais e 
promover o bem estar de trabalhadores por meio de adaptações fisiológicas, físicas 
e psíquicas proporcionadas por exercícios dirigidos e adequados ao ambiente de 
trabalho. O presente estudo teve como objetivo investigar a influência da 
participação no programa de GL na aderência da prática de atividade física. Fizeram 
parte desse estudo 10 voluntários de ambos os sexos com média de idade de 
37,1(± 12,1) anos participantes do programa “Ginástica Laboral na UFLA”. O 
programa é oferecido para os servidores docentes e técnico-administrativos da 
Universidade Federal de Lavras. A GL do tipo preparatória tem duração de 15 
minutos e é realizada cinco vezes por semana no período matutino. Os participantes 
podem optar por participar em uma ou mais sessões semanais. Os voluntários 
dessa pesquisa responderam ao “Questionário de Avaliação da Ginástica Laboral 
Junto aos Trabalhadores” elaborado por Mendes e Leite (2004). Este instrumento é 
composto por três grupos de avaliações: 1) características do trabalhador e da 
indústria, 2) características da GL, e 3) resultados e mudanças após a implantação 
da GL. O estudo teve como foco apenas a primeira parte de avaliação - 
características do trabalhador e da indústria – destinada a avaliar, além das 
características pessoais e da empresa, a perspectiva do trabalhador em relação à 
prática da GL. Pode-se observar que 80% dos participantes realizavam atividades 
físicas fora do expediente de trabalho. Dentre as atividades citadas estavam a 
ginástica, a caminhada e a natação. Tais atividades eram praticadas duas ou três 
vezes na semana. Além disso, 70% afirmaram ter iniciado a prática de atividade 
física em virtude da GL. Pode-se concluir que a GL além dos benefícios alcançados 
dentro do âmbito do trabalho, influenciou um dos fatores relacionados à um estilo de 
vida mais saudável. 
 
MENDES, R.; LEITE, N. Ginástica Laboral (Princípios e Aplicações Práticas). 1. 
ed. Barueri: Manole, 2004. 
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Por meio deste relato de experiência apresentaremos a inserção de uma nova linha 
de pesquisa, relacionada às tecnologias atuais e atividade física, no grupo de 
pesquisa LAPPEX (Laboratório de Pesquisa em Psicologia do Exercício) da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA). A elaboração do projeto de pesquisa que 
tem como objetivo investigar aspectos psicológicos e fisiológicos relacionados à 
prática de uma sessão aguda de exercícios em ambiente virtual (exergames) em 
comparação à prática em ambiente real iniciou-se em 2009. Esta pesquisa, de 
cunho experimental, é desenvolvida com uma amostra de adultos jovens (entre 20 e 
39 anos), adultos (entre 40 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais), totalizando 60 
voluntários. Para caracterização da amostra são coletados dados biométricos e 
ponderais e avaliação do nível de atividade física. O exercício agudo é realizado 
individualmente em ambiente virtual utilizando uma sequencia de 13 movimentos de 
dança de uma música do jogo “Just Dance I” para videogame Nintendo Wii. A 
mesma sequencia é realizada em ambiente real, porém com o direcionamento de 
uma professora de dança. Antes e depois de ambas as situações experimentais, os 
sujeitos são submetidos à aferição de freqüência cardíaca e pressão arterial. As 
experiências subjetivas relacionadas ao exercício, percepção subjetiva de esforço e 
autoeficácia são aspectos psicológicos avaliados. As pesquisas, fruto desse projeto 
serão resultantes de dados analisados estatisticamente da comparação entre 
variáveis fisiológicas e/ou psicológicas, entre grupos e/ou gêneros. Até o presente, a 
coleta de dados referente à amostra de adultos jovens está concluída e a referente 
às demais amostras está em andamento. Participam desse projeto, quatro bolsistas, 
sendo três de Iniciação científica, dois pesquisadores da UFLA, sendo um deles a 
coordenadora e mais dois pesquisadores de outra instituição (UNESP/Rio Claro). A 
conclusão da pesquisa está prevista para 2013 e, com isso, esperamos dar 
direcionamento aos futuros estudos com videogames ativos na área da psicologia 
do exercício.  
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Segundo Shaw(1982), a liderança é definida como “o processo de influência que o 
líder exerce sobre o grupo, visando a realização de objetivos”. Para Harsey e 
Blanchard(1986) é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar outra ou um 
grupo para a realização de um objetivo em determinada situação, notando-se então 
a importância desse fenômeno em qualquer equipe profissional; três podem ser os 
tipos de liderança citadas: a do técnico, dos capitães instituídos pelo técnico, sendo 
estes “líderes oficiais”, ou como “líderes não oficiais”, que muitas vezes, mesmo 
sem a permissão do líder oficial, lideram intuitivamente; salienta-se então que “a 
liderança é um instrumento que pode melhorar o estado de motivação de uma 
equipe e de seus membros” (House, 1971). Sendo assim, este trabalho visa 
exemplificar o quanto o fenômeno liderança, aplicado em competições de voleibol 
interfere na atuação dos atletas, em suas próprias visões. Para isso, foi elaborada 
uma pesquisa quali-quantitativa, com emprego de questionário aplicado a 16 
diferentes atletas da equipe amadora da Unesp de Rio Claro, e em atletas da equipe 
do Rio Claro. Dentre os resultados, 100% dos participantes recebiam algum tipo de 
ajuda/influência psicológica, técnica ou moral durante as partidas; observou-se que 
todos têm uma visão satisfatória sobre o que é liderança e suas influências no 
desempenho; percebeu-se também que 37,5% dos participantes recebem ajuda de 
seus companheiros de time, mas que dentre eles, 52% julgam mais pertinente a 
ajuda do técnico; também se mostrou importante salientar que 84% dos atletas 
inferidos veem esta liderança em quadra com efeitos positivos em seu rendimento, e 
que 75% deles dizem que este auxílio moral, técnico ou psicológico em quadra 
influenciam muito ou decisivamente sobre o desenrolar da partida. Cabe concluir 
então que, em média, a importância da liderança acaba sendo decisiva, na visão 
dos atletas. Nota-se também que, dentre os companheiros, capitães ou técnicos da 
equipe, todos tem uma influência positiva de liderança, porém, o que mais se 
destaca dentre os citados, é o técnico, pois acaba sendo o sujeito com maior 
respaldo técnico, tático e científico proveniente de estudos e treinamentos prévios, 
fatores que corroboram para que seja possível esta melhor atuação como líder em 
uma equipe.  
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A presente pesquisa tem como objetivo identificar a atuação do gênero masculino na 
dança, e como isso interfere nas relações desses indivíduos no seu meio. Verificar se o 
meio em que vivem pode influenciar quanto à suas preferências em relação ao estilo de 
dança e se meninos que dançam pensam sofrer preconceito. Para isso, utilizamos a 
teoria sóciointeracionista embasada por Vygotsky. Desenvolveu-se uma pesquisa de 
cunho qualitativo e quantitativo, realizada mediante revisão de literatura e pesquisa de 
campo, usando método exploratório.  Na pesquisa de campo, foi desenvolvido um 
questionário para indivíduos do gênero masculino. Com análise das informações 
registradas pode-se perceber um significativo contraste entre os dois grupos 
pesquisados.  Os alunos matriculados nas aulas de hip-hop (25%) declararam não 
sofrer preconceito por dançar, e 75% dos alunos inscritos nas aulas de balé clássico 
afirmam sofrer. Levando ao questionamento de que meninos pensam sofrer preconceito 
não apenas pelo ato de dançar, mas, também pelo estilo de dança escolhido. A opinião 
de familiares e pessoas de seu convívio é decisiva nesse processo. O presente estudo 
propõe, através de revisão de literatura e pesquisa de campo abordar a visão 
preconceituosa que a sociedade impõe sobre meninos que optam pela dança e como 
vêem isso. Abreu (1992) identifica que meninos e meninas recebem uma educação 
distinta desde o âmbito familiar, desenvolvendo atividades diferentes no tempo livre, 
contribuindo para que os meninos sejam, em sua maioria, educados para a vida social, 
enquanto as meninas são educadas para vida privada. “A importância da intervenção 
deliberada de um indivíduo sobre o outro como forma de promover desenvolvimento, 
articula-se com um postulado básico, em que a aprendizagem é fundamental para o 
desenvolvimento desde o nascimento da criança. A aprendizagem desperta processos 
internos de desenvolvimento em que só podem ocorrer quando o indivíduo interage com 
outras pessoas” (VYGOTSKY, 1984). Nos resultados obtidos nesse trabalho, chegou-se 
a conclusão que meninos que dançam sofrem preconceito, devido ao tipo de dança 
escolhido, e a falta de suporte nas aulas de Educação Física. 
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Mídia pode ser definida como meio, meio de comunicação de massa. Assim a 
função da mídia é divulgar informações que atinjam a massa, independente de qual 
maneira, mas que exerça alguma influência na população. Consideramos como 
mídia a televisão, o rádio, o jornal, a internet entre outros. A mídia é mergulhada no 
consumo, e quem dita as regras é o próprio mercado. A função geral da mídia é de 
caráter educativo, artístico, cultural e informativo. Assim ela mesma define o que é 
educativo, cultural, artístico e informativo, visando o seu próprio lucro. Falando do 
esporte, é um dos maiores fenômenos sociais do século, sendo importante pensar 
que a mídia tem um grande enfoque nesse fenômeno, porque lhe traz rentabilidade 
e entretenimento para a massa. Assim podemos definir com alguns autores que o 
esporte está na mídia e não existe sozinho. Com esses dois pontos importantes de 
mídia e esporte, percebemos que a mídia oferece o esporte como um produto e 
recebe em troca o espetáculo que a massa participa e ainda rende audiência e 
lucros. Os chamados fenômenos da alienação baseiam-se na estrutura social, 
sempre buscando se opor e querer ser o melhor ou o vitorioso, no caso do esporte. 
A alienação proporciona um espetáculo onde qualquer pessoa pode frequentar e se 
divertir e ainda sair vitorioso, com mérito. Independente de qualquer característica 
social e econômica. Isso tudo que dissemos anteriormente é considerado uma 
alienação no esporte, cria-se uma falsa realidade onde as pessoas acham que 
podem competir com qualquer um e em qualquer lugar, de igual para igual, levando 
cada vez mais a uma maior alienação. Assim o esporte enaltece o vencedor e 
depreda o perdedor, oportunizando uma busca sempre pela vitória e realização. A 
culpa da alienação não é do esporte, e sim dos poderosos investidores da mídia, 
nos quais passam as informações benéficas a si próprias, alcançando a massa, 
estimulando o consumo constante da indústria cultural. Podemos concluir que o 
indivíduo se torna cada vez mais alienado ao achar que é um vencedor superando 
as barreiras sociais. A falta de sentido na vida, de ideais e ideologias que farão com 
que os indivíduos se reconstruam sempre. 
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Introdução: Todos os tipos de mídia exercem o poder de influência sobre os 
esportes. E esse poder aumenta quando a questão é campeonato. A família 
representa um grupo social que influencia e é influenciado por outras pessoas e 
instituições. Dentro do esporte essa influência está presente, no papel de incentivar 
e apoiar ou não. Revisão de literatura: Dentre todos os tipos de mídia, a televisiva é 
a que mais exerce influência sobre o esporte. O esporte realmente ocupa espaços 
relevantes em todas elas. Hoje mídia e esporte têm uma relação de 
interdependência (HATJE, 2003). Para Souza e Pelegrini (2008) o esporte passa a 
aderir os princípios da ideologia burguesa tais como, o individualismo, ascensão 
social, sucesso, eficiência e rendimento. As interferências advindas das inter-
relações sócias constituem aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um 
ambiente com condições favoráveis ou não para o processo de formação do atleta. 
HELLSTEDT (1995) apresentou a família como o ambiente social primário onde o 
jovem pode desenvolver sua identidade, autoestima, e motivação para o sucesso. 
Procedimento metodológico: pesquisa quali-quantitativa, com emprego de 
questionário. Análise dos resultados: Para os atletas entrevistados, a mídia 
esportiva possui um sentido muitas vezes negativo, já a família, representa um 
grupo de pessoas mais próximas ligadas por laços afetivos. Segundo metade dos 
entrevistados a mídia não exerce influências em sua competição de voleibol, e os 
outros 50% declararam que a competição deve atender aos objetivos da mídia 
“obrigando” o time a obter bons resultados. Os entrevistados declararam receber 
ajuda verbal, contribuindo para um melhor desempenho nas competições. Após as 
dicas e ajudas, os atletas se sentem mais preparados e confiantes para 
desempenhar seus papéis durante as competições. Conclusão: Considerando 
primeiramente a família, os atletas entrevistados são influenciados na maioria das 
vezes positivamente por esse grupo de pessoas. A mídia por sua vez desempenha 
um papel negativo visto pelos atletas, pois ela é responsável por fazer e exercer no 
esporte seus interesses. Porém metade dos entrevistados não são atingidos por 
essa influência, e os outros 50% reafirmam a visão por eles colocada, onde a mídia 
os obrigam a obter resultados positivos nas competições.     
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Introdução: A mídia esportiva possui uma estreita relação como os meios de 
comunicação – os responsáveis pela criação do “esporte espetáculo”. Em 
decorrência disso, o voleibol tem sofrido algumas modificações para adequar-se às 
suas necessidades. Ela explora a violência no esporte e manipula informações em 
função do dramatismo e do divertimento do telespectador, influenciando as atitudes 
dos jogadores em campeonatos. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi, 
através de um questionário, analisar a influência da mídia esportiva em atletas que 
participam de competições de voleibol. Materiais e métodos: Participaram do 
estudo 10 mulheres atletas, praticantes da modalidade de voleibol pela equipe da 
UNESP - Rio Claro. A pesquisa realizou-se por meio de um questionário. As 
respostas às questões eram abertas, sendo que para a análise dos resultados foram 
consideradas algumas palavras-chave, encontradas para apenas uma ou para mais 
de uma entrevistada. Resultados e Discussão: 1.O que é a mídia na competição 
de voleibol pra você? De acordo com as entrevistadas a mídia é uma forma de 
divulgação do esporte, dá destaque aos melhores times e jogadores, incentiva os 
atletas, mostra os benefícios do esporte e desvia o foco das jogadoras na 
competição.  2.Como a mídia interfere na sua competição de voleibol? Todas as 
atletas entrevistadas relataram que a mídia não interfere na competição de voleibol. 
Isto, no entanto, pode ser explicado pelo fato de que estas atletas não pertencem ao 
alto nível da modalidade e, por isso, não sofrem diretamente à influência desta. 
3.Alguém tenta ajudá-lo, diante da competição, no seu voleibol? Todas as atletas 
entrevistadas alegaram receber ajuda diante de uma competição. 4.Que tipo de 
ajuda eles oferecem? A maior parte das atletas respondeu que a ajuda oferecida se 
dá em forma de apoio moral e/ou incentivo e uma minoria disse receber conselhos 
técnicos. 5.O que acontece após a ajuda deles? As jogadoras tentam seguir os 
conselhos dados, após a ajuda jogam mais empenhadas, treinam melhor, ficam 
mais motivadas e se esforçam mais. Conclusão: Para atletas que não pertencem 
ao alto nível da modalidade de voleibol, a mídia não interfere nas competições. Isso 
pode ser explicado pelo fato de que não são divulgadas, nos meios de 
comunicação, as informações referentes aos campeonatos que essas jogadoras 
participam. Referências bibliográficas: RIBEIRO, D. S. et al.: “A mídia impressa na 
cobertura do circuito BB de vôlei de praia etapa Salvador/BA”. 
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Introdução: Com o evidente avanço da tecnologia midiática nos dias atuis, percebe-se 
uma forte relação entre os meios de comunicação e a alienação da população. Atrelada 
a essas duas temáticas, pode-se perceber a relação do corpo e do esporte. 
Desenvolvimento: A alienação, ao mesmo tempo que é um produto do mundo 
capitalista, burguês e tecnocrático, é instaurada pela mídia, pelos meios de 
comunicação, e abrange toda a população, seja de expectadores, atletas de alto nível, 
seja de ídolos esportistas midiáticos. Somos levados a acreditar que a nossa vida não é 
significante à maneira que ela é. Somos levados a sonhar mais alto, e sempre querer 
aquilo que não temos. É certo que a necessidade quando preenchida leva o sujeito a 
obter a sensação de satisfação. Mas, não o leva a sentir-se feliz. O corpo entra nesse 
jogo de poder, ao passo que, além de ser um organismo natural, ele se constitui a partir 
de representações individuais e sociais (GOETZ et al., 2008). A mídia estabelece 
padrões de beleza e nos embute na mente que nossos corpos não se enquadram no 
padrão estabelecido. A mídia vende uma imagem perfeita dos corpos dos atletas de alto 
nível, mostrando qual é o verdadeiro caminho da vitória e da felicidade, mas não mostra 
o quadro alienante no qual esses atletas estão inseridos. Seus corpos são máquinas de 
vitórias, de conquistas de recordes e medalhas, que geram lucros para outros. 
Discussão e conclusão: A mídia se utiliza do esporte e dos corpos perfeitos dos 
atletas para iludir e distrair a população, que foca suas atenções na obtenção de um 
corpo aos moldes dos que são exibidos e deixam de se preocupar com questões mais 
importantes, de ordem social, política e econômica do país em que vive. É um ciclo de 
acontecimentos, onde a mídia aliena as pessoas por meio do esporte, lhes mostrando 
corpos resultantes do processo alienante.  
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Nos últimos anos as academias de ginástica conquistaram novos praticantes, 
muitos são os que investem tempo e dinheiro na busca de seus objetivos físicos, 
porém, a alta rotatividade de alunos faz com que estas empresas enfrentem 
grandes dificuldades em fidelizar seus clientes, tornando-se fundamental conhecer 
as necessidades e vontades dos mesmos. Pensando nisso, o objetivo deste estudo 
foi verificar quais as modalidades mais frequentadas nas academias de ginástica da 
cidade de Atibaia/SP. Berbare et al. (2008) destacam em seus estudos a preferência 
pela musculação, seguidos da ginástica localizada e hidroginástica. Para Wankel 
(1993), a interação social representa um dos principais determinantes na adesão e 
manutenção da prática, sendo que as pessoas sentem mais prazer e atração pela 
atividade, quando os membros do grupo se identificam e se conhecem. Esta 
pesquisa caracterizou-se como descritiva (THOMAS e NELSON, 2002), e foi 
desenvolvida de acordo com a ética de pesquisa envolvendo seres humanos, 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. Foram voluntários 
47 alunos (21 do gênero feminino e 26 do gênero masculino) de 3 academias de 
ginastica em Atibaia/SP; os participantes tinham entre 16 e 66 anos [M = 28.9; DP 
=13.0] e responderam um questionário composto por questões abertas.  Como 
resultados, o estudo mostrou que 74,4% dos alunos preferem praticar musculação, 
assim como Berbare et al. (2008). Como principal motivo para a prática de atividade 
física, 46,8% afirmou ser “saúde", o mesmo apresentado por Aroni, Zanetti e 
Machado (2012). Por fim, ressaltamos a necessidade de educadores físicos 
direcionarem as sessões de treino, de forma a melhor atender exclusivamente as 
expectativas dos seus alunos, e assim aumentar as suas adesões em tais 
programas. 
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A prática esportiva oferece excelentes oportunidades para o enfrentamento de 
desafios, desenvolver habilidades, planejar metas a serem atingidas e participar de 
atividades variadas e complexas. Saber o que leva as crianças e os adolescentes à 
prática da atividade esportiva é importante, para que sejam criadas melhores 
estratégias de ensino e aprendizagem e para que o aluno mantenha-se motivado 
naquela modalidade, visto que aprendizagem e motivação são interdependentes no 
ser humano, sendo a motivação um dos temas mais abordados em Psicologia do 
Esporte. A natação é considerada um dos esportes mais completos, por trabalhar 
praticamente toda a musculatura ao mesmo tempo, além de auxiliar na melhoria da 
capacidade respiratória do praticante. Sendo assim, os objetivos do presente estudo 
foram analisar a relação entre motivação e natação, evidenciando os motivos que 
levam à prática da natação, tanto por crianças, jovens e adultos, verificar as razões 
pelas quais nadadores se mantém firmes em seus objetivos e indagar as causas da 
desistência de nadadores competitivos. A metodologia se baseou em uma análise 
qualitativa, buscando-se, por meio de uma vasta revisão de literatura, pautada em 
análise de revistas da modalidade, livros didáticos e de treinamento, sites e demais 
possibilidades de acervo bibliográfico, mapear o Universo da relação entre a 
motivação e esta modalidade. Foi possível observar que os motivos que levam à 
prática da natação competitiva, são em sua maioria, os mesmos que os mantém na 
prática. Os principais motivos que levam a prática da natação se relacionam 
diretamente com os motivos que levam a prática de outras modalidades, e se 
configuram em, resumidamente, melhorar as competências físicas, por meio da 
melhora de habilidades motoras específicas da modalidade, manter a saúde e o 
bem estar físico, mental e social, e por fim, muito relatado em vários estudos, por 
motivos de divertimento, ludicidade e prazer. 
 
Palavras chave: Natação. Motivação. Psicologia do Esporte. 
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Os objetivos deste estudo foram identificar o número de frequentes e desistentes no 
Programa “Ginástica Laboral na UFLA” realizado com os servidores docentes e 
técnico-administrativos da Universidade Federal de Lavras (UFLA), verificar os 
motivos de desistência no programa bem como os motivos de não adesão. Esse 
programa é direcionado aos servidores da UFLA alocados nos setores da reitoria da 
instituição que participam do programa voluntariamente. É realizado de segunda à 
sexta-feira no período da manhã. As aulas de ginástica laboral (GL) preparatória 
tem duração de 15 minutos. Em oito meses de realização da GL foram ministradas 
39 aulas e a frequência de servidores nas atividades variou entre uma a 23 
presenças. Para investigar aspectos relacionados à participação nas aulas, foram 
distribuídos questionários a 100 pessoas dos setores beneficiados pelo programa. O 
questionário continha oito questões referentes à participação, conhecimento e 
motivos de desistência do programa. Somente 52 questionários foram preenchidos. 
Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva. Verificou-se que 59,6% 
dos respondentes já frequentaram o programa. Destes, 12,9% desistiram, sendo o 
motivo mais citado o volume de trabalho enquanto que 74,2% se afastaram do 
programa devido ao acúmulo de trabalho ou à incompatibilidade de horário. Quanto 
aos motivos relatados pelos servidores que não aderiram ao programa (39,4%), a 
falta de informação e a impossibilidade de revezamento na função para a 
participação no programa foram as causas mais apontadas. Apesar de o programa 
ser oferecido gratuitamente, menos de um terço dos servidores aderiram ao 
programa no período de 8 meses devido a preocupação com a carga de trabalho. 
Como estratégia para lidar com fato relatado de desconhecimento sobre o 
programa, foi implantado um sistema de divulgações periódicas sobre os benefícios 
da GL e informações sobre o programa em andamento por meio de cartazes e 
folders e observamos o interesse crescente pela atividade. 
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Introdução: O hip hop tem como surgimento na década de 1970, em Nova Iorque, 
mais especificamente no bairro de Bronx. Ele é reconhecido como a união de várias 
artes como o break, o grafite e o rap e retrata uma cultura corporal de movimento e 
política social. A mulher, que nunca teve espaço nesse tipo de movimento, está 
tornando-se visível, passando de um objeto e algo vulgar e ganhando o seu espaço. 
Nestes momentos de diversão, as mulheres quase sempre “acompanhavam” os 
homens. Por isso, é provável que muitas mulheres já tenham sofrido e ainda sofram 
diversos preconceitos e bullying no movimento hip hop, pois considerado por muitos 
um ritmo masculino, as mulheres enfrentam dificuldade em ganhar o respeito nessa 
dança. Objetivo: Diante disso, o objetivo do estudo foi investigar a ocorrência do 
bullying em mulheres no âmbito do movimento hip hop. Material e método: Para a 
realização do mesmo, aplicou-se um questionário com perguntas abertas, criado 
pela autora, a 10 mulheres, com idades entre 14 e 22 anos, praticantes de hip hop.  
Resultados e discussão: Os resultados apontam que grande parte das mulheres 
sofreram bullying por pessoas de fora do movimento e não por membros do mesmo, 
contrapondo o estudo realizado em 2007 por Matsunaga foi encontrado bullying 
dentro e fora do movimento do hip hop, demonstrando assim uma melhor aceitação 
das mulheres nesse âmbito desde 2007 até o presente momento. Conclusão: Na 
atualidade a pratica do hip hop vem se transformando e ganhando novos praticantes 
e públicos, entre eles, a mulher se destaca na luta pelo seu espaço, onde busca a 
inibição da supremacia masculina, sendo agora, bem aceita pelos praticantes do 
movimento, mas ainda sofrendo alguns preconceitos externos ao mesmo. 
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Os objetivos do estudo foram: 1) investigar o volume de dissertações e teses 
defendidas no país que relacionassem a aplicação do videogame Wii, da marca 
Nintendo, com a prática de atividade física; 2) analisar as abordagens psicológicas 
utilizadas para a discussão sobre o tema nos estudos selecionados. Foi realizada 
uma pesquisa de caráter exploratório em estudos disponíveis no Banco de Teses do 
Portal de Periódicos da CAPES/MEC. A busca, realizada em outubro de 2012, tinha 
como critério de inclusão teses de doutorado e dissertações de mestrado 
provenientes de programas de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A ferramenta para busca 
no portal permite a pesquisa por autor, título ou palavras-chaves na base de dados 
que inclui resumos de trabalhos defendidos desde 1987. As palavras-chaves 
utilizadas foram “Nintendo Wii e Atividade Física”, ambas inseridas no campo 
“Assunto” selecionando a opção “todas as palavras”. Os três estudos encontrados, 
duas dissertações e uma tese, foram defendidos em 2011. A tese da área da 
Engenharia Civil foi excluída por não discorrer sobre atividade física. O estudo da 
área de Bioengenharia tinha como objetivo verificar os efeitos da prática de posturas 
de Yoga em ambiente virtual sobre o controle postural de idosas ativas utilizando o 
videogame do Nintendo Wii Fit e o estudo da área Interdisciplinar objetivou 
descrever as características dos jogos atuais a partir da interação com o público 
idoso por meio da utilização do jogo Wii Sports, que engloba as modalidades tênis, 
boxe, boliche, beisebol e golfe para Nintendo Wii. Destes dois estudos 
selecionados, apenas o último abordou a psicologia em idosos como uma das 
variáveis estudadas o que evidencia a escassez de pesquisas com essa abordagem 
em programas de pós-graduação no Brasil. 
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Introdução: Situações anteriores às partidas proporcionam uma extensa variedade 
de emoções aos atletas, que são provenientes de estímulos significativos, 
possibilitando benefícios ou danos prejudiciais em suas respectivas performances. 
Considerando que o futebol é um esporte imprevisível, é essencial que o atleta 
apresente um adequado controle de seus estados emocionais, objetivando que o 
mesmo tenha a capacidade de mostrar sua qualidade técnica nas partidas que 
venha a participar. Objetivos: O presente estudo teve o objetivo de avaliar os níveis 
de tensão dos jogadores das categorias sub-15 e sub-17 de uma equipe de futebol 
do interior de São Paulo, horas antes da última partida, disputada fora de casa, pelo 
Campeonato Paulista, e encontrar relações das respostas com os resultados dos 
jogos. Metodologia: A amostra consiste em 27 atletas, sendo 14 da categoria sub-
15 e 13 da sub-17, o instrumento utilizado foi a Escala de Humor de Brunel. 
Resultados: Neste quesito, o valor correspondente aos níveis de tensão dos atleta 
teve média de 0,50. Discussão: Pelo fato de ambas as equipes não apresentarem 
chance, naquele momento, de se classificar para a próxima fase, a tendência é que 
estivessem tranquilos em relação a partida, mas por jogarem em um estádio maior, 
com condições estruturais acima da média, este pode ter sido um dos fatores 
desencadeadores de tensão para tal momento. Conclusão: O treinador deve estar 
atento aos fatores que podem gerar tensão em seus atletas, de modo a trabalhar o 
lado psicológico dos mesmos para que possam render o esperado. 
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(Introdução) O fator estresse pré-competitivo em uma equipe de lutas é um ponto 
importante para analisar o nível de ansiedade ou estresse dos atletas, assim a 
psicologia do esporte tem um grande papel em desenvolver trabalhos para todas as 
situações de seus atletas e assim desenvolvendo maneiras de trabalhar o 
psicológico e o emocional dos atletas antes da competição. (Objetivo) Este estudo 
teve como principal objetivo analisar o níveis e sintomas de estresse pré-competitivo 
de judocas de ambos os sexos no ano de 2011 e no ano de 2012. (Metodologia) 
Participaram da coleta de dados no ano de 2011, 20 atletas de ambos os sexos da 
equipe de Judô de Casa Branca, de diferentes faixas, com idades entre 13 e 17 
anos, participantes do 2º Campeonato de Verão de Judô, realizado na cidade de 
Casa Branca-SP no dia 22/10/2011. Já, no dia 10/11/2012 foram feitas as mesmas 
coletas com os mesmo participantes no 3º Campeonato de Verão de Judô. Como 
instrumento optamos pela utilização da Lista de Sintomas de Estresse Pré-
Competitivo (DE ROSE JR., 1998). (Resultados) Após analise dos dados do ano de 
2011, constatamos que a média de estresse encontrado na equipe foi de 3,27 e a 
média do ano de 2012 foi de 2,23. Dentre os sintomas com maiores médias 
encontrados em 2011 destacamos: Fico empolgado (4,55), Tenho medo de cometer 
erro na competição (4,30), Sinto que as pessoas exigem muito de mim (4,05), 
Tenho medo de decepcionar as pessoas (3,70) e A presença dos meus pais na 
competição me preocupa (3,45). Em 2012 os sintomas com as maiores médias 
foram: Bebo muita água (4,70), Fico empolgado (a) (4,25), sonho com a competição 
(4,10), Sinto-me mais responsável (4,07), Não vejo à hora de competir (4,05). 
(Conclusão) Pudemos concluir que os resultados encontrados em 2011 nos 
sugerem que o nível de estresse apresentou-se elevado, porém ele pode ser 
considerado adequado, já que, estamos falando de um esporte com grande 
demanda fisiológica e alto grau de agressividade, por isso também necessita de um 
bom estado de ativação, que geralmente é acompanhado por maiores níveis de 
estresse. Já em 2012 o nível médio de estresse teve uma queda e as respostas 
mais frequentes nos sintomas de estresse pré-competitivo foram de forma mais 
confiantes para a competição e com maior responsabilidade em seu 
desenvolvimento físico e mental. 
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O ambiente competitivo pode gerar aumento da tensão no atleta, e esse estado, 
somado a pressão exercida pelo técnico e torcida, pode resultar em extrema 
ansiedade, entendida como um sentimento vago e desagradável de medo e 
apreensão, emparelhado a sensação de perigo eminente sobre algo desconhecido 
ou estranho. Esse estudo objetivou analisar o nível de ansiedade de jogadoras da 
equipe de basquete em cadeira de rodas do Instituto de Educação Física e 
Esportes, da Universidade Federal do Ceará, diante de experiências competitivas 
nessa modalidade. O presente estudo de caráter transversal foi realizado com 9 
atletas do sexo feminino, com idades entre 14 e 49 anos, e tempo de treinamento 
variando entre 3 meses e 5 anos. Oito delas já haviam participado pelo menos uma 
vez de alguma experiência competitiva. O instrumento de coleta de dados utilizado 
foi uma escala de avaliação denominada “Escala de Ansiedade de Beck” (Beck et 
al., 1988), composta por 21 questões objetivas que analisa os sintomas comuns à 
ansiedade e cada pergunta é seguida de uma escala do tipo Likert, que resulta em 
escore que pode variar de zero a 63 pontos. A coleta de dados foi realizada em três 
momentos: duas competições (I Encontro Municipal de Basquete Adaptado na 
cidade de Fortaleza-CE, outra no Campeonato Regional Nordeste na cidade de 
Salvador-BA), e a terceira coleta foi realizada duas semanas após o período de 
competição, utilizada como controle. De acordo com os resultados, as participantes 
apresentaram uma variação entre nível mínimo e leve de ansiedade diante da 
experiência competitiva, que são valores, segundo a literatura, não muito 
expressivos de ansiedade. Foi observada redução nas médias dos escores do nível 
de ansiedade entre as coletas (7,2 na primeira coleta, 5,3 na segunda coleta e 4,1 
na coleta controle) e redução também na quantidade de atletas que apresentaram o 
nível mínimo de ansiedade (de 44% para 77%) ao longo das coletas, isto é, a 
experiência em competições possibilitou uma modulação para baixo no nível de 
ansiedade, aproximando dos valores controle (88%). A exposição a situações 
competitivas parece impactar nos níveis de ansiedade. Apesar dos baixos níveis de 
ansiedade detectados nessa pesquisa, estudos que relacionam aspectos da 
psicologia desportiva devem ser estimulados e aprofundados para que 
componentes emocionais, sobretudo nos momentos pré-competitivos, não causem 
interferência negativa na performance motora. 
 
Referência 
Beck, A.T.; Steer, R.A.; Garbin, M.G. Psychometric properties of the Beck 
depression inventory: twenty five years of evaluation. Clinical Psuchology Review, 8: 
77-100, 1988. 
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NÍVEL DE SATISFAÇÃO NO TRABALHO EM INICIANTES EM UM PROGRAMA 
DE GINÁSTICA LABORAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
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ROGATTO, G. P. 
 

Laboratório de Pesquisa em Psicologia do Exercício (LAPPEX). Universidade Federal de Lavras 
 

Email: renatamasantos@hotmail.com 

 
O objetivo do estudo foi avaliar o nível de satisfação no trabalho de servidores da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA) que aderiram a um programa de ginástica 
laboral (GL). Participaram do estudo nove servidores da UFLA de ambos os sexos, 
com média de idade 34,6 anos e 6,9 anos de tempo de serviço na instituição, 
iniciantes no programa “Ginástica Laboral na UFLA”. A GL do tipo preparatória 
composta por exercícios de alongamento, dinâmicas de grupo, equilíbrio e 
fortalecimento específicos para a atividade  aboral é realizada de segunda a sexta-
feira, no período matutino. Os voluntários responderam ao Questionário de 
Satisfação no Trabalho (QST) (S20/23). Este questionário é composto por três 
fatores: satisfação com relações hierárquicas (SRH), satisfação com o ambiente 
físico de trabalho (SAFT) e satisfação intrínseca (SIT). O fator SRH é composto por 
11 itens, o SAFT por 5 itens e o SIT por 4 itens. Cada item é pontuado em uma 
escala de 0 a 6, sendo 0 “muito insatisfeito” e 6 “muito satisfeito”. Assim, a 
pontuação para o SRH pode variar de 0 a 66 pontos, do SAFT de 0 a 30 pontos e 
do SIT de 0 a 24 pontos quando analisado de forma absoluta. Para análise relativa 
da pontuação, todos os escores foram convertidos em uma escala que variava de 0 
a 100. A análise dos dados foi feita utilizando estatística descritiva e Análise de 
Variância (ANOVA) considerando p<0,05). As pontuações nos fatores que compõem 
o QST foram: 53,0±7,7 para a SRH, 26,1±4,6 para a SAFT e 19,1±3,4 para a SIT. 
Tais resultados equivalem ao grau de satisfação “Bastante satisfeito” na escala do 
QST. A ANOVA não encontrou diferenças estatisticamente significativas entre os 
três fatores avaliados (F= 0,79; p= 0,53; Pontuação relativa: SRH= 80,3±11,7; 
SAFT= 87,0±15,2 e SIT= 79,6±14,3). Concluímos que, embora os servidores 
tenham se mostrado bastante satisfeitos em relação ao seu trabalho, não houve um 
fator de satisfação específico que se sobressaiu nesta avaliação. 
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NÍVEL E SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ–COMPETITIVO DE UMA EQUIPE DE 
JIU-JITSU NOS ANOS DE 2011 E 2012 

 
1VALENTE, D.;1,2ZANETTI, M. C. 

 
1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
(Introdução) No jiu-jitsu, os atletas no inicio das lutas, frequentemente entram no 
tatame com alto grau de adrenalina e agressividade, sendo que o estresse elevado 
poderá prejudicar o desempenho do atleta. (Objetivo) O principal objetivo deste 
trabalho foi analisar o nível e sintomas de estresse pré-competitivo de lutadores de 
jiu-jitsu. (Metodologia) Para realizar a coleta de dados foi aplicada a Lista de 
Sintomas de Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998) em 20 lutadores de 
ambos os sexos, com idades entre 15 e 20 anos, de diferentes faixas da equipe de 
jiu-jitsu da cidade de Casa Branca-SP em dois torneios em anos distintos. O 
primeiro torneio foi realizado na cidade de Casa Branca-SP no dia 14/08/2011, já, o 
segundo torneio no dia 04/11/2012. Os mesmos atletas foram avaliados nas duas 
coletas. (Resultados) O resultado encontrado do nível de estresse da equipe foi de 
3,29 em 2011 e em 2012 o nível foi de 4,30. Dentre os sintomas com os maiores 
níveis de estresse que tivemos em 2011 foram: Tenho medo de cometer erros na 
competição (4,30), Sinto que a pessoas exigem muito de mim (4,05), Tenho medo 
de decepcionar as pessoas (3,95), Fico ansioso (a) (3,50) e Bebo muita água (3,50). 
Já em 2012 os sintomas com maiores níveis de estresse foram: Suo bastante 
(4,25), Fico agitado(a) (4,05), Minha boca fica seca (4,05), Tenho medo de perder 
(3,95), Tenho medo de cometer erros na competição (3,80). (Conclusão) Com os 
resultados encontrados, o nível de estresse em 2011 parece equilibrado para um 
esporte que requer alta ativação fisiológica, mas em 2012 o nível de estresse já 
estava elevado. Com isso a grande preocupação relacionada à avaliação social 
parece demonstrar perda de foco na competição. Em 2012 com o alto nível de 
estresse e os sintomas mais elevados, podemos dizer que a preocupação dos 
atletas aumentou perante o seu rendimento e necessidade de vencer sempre.  
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O DESENVOLVIMENTO HUMANO ASSOCIADO ÀS POLITICAS PÚBLICAS DE 
LAZER, SAÚDE E EDUCAÇÃO. 
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O ser humano necessita ser aborda de forma indissociada, as visões fragmentadas 
não proporcionam entendimento da complexidade que envolve a vida humana e 
podem gerar limitações ao desenvolvimento do ser (PEREIRA, 2010). O lazer, 
direito do cidadão, em todas as fases de vida deve ser proporcionado vias políticas. 
Dumazedier (1999) e Camargo (1998) apontam os grupos de interesse do lazer 
(turisticos, físico-esportivos, intelectuais, sociais, artísticos e manuais) que podem 
ser desenvolvidos proporcionando os vários aspectos do ser humano. O objetivo 
desse trabalho é o entender as políticas públicas de lazer, educação e saúde sem 
perder o homem como foco central das ações e, entender se tais políticas 
vislumbram, sem dicotomizá-lo. Da metodologia constam pesquisas bibliográficas, 
documentais e pesquisa de campo com entrevistas junto aos gestores de políticas 
públicas de Bauru –SP. A hipótese é a de a ocorrência do problema seja 
determinada, sobretudo, pelos processos formativos tradicionais, “quando a 
educação não leva o sujeito a criar significações fundadas em sua vida, ela se torna 
simples adestramento” (PEREIRA, 2010 apud DUARTE JR., 2008), pois, 
relacionadas são, como afirma Minayo, M. C. S. et al. (2000) determinantes para a 
qualidade de vida boa ou excelente, ou seja quando oferece um mínimo de 
condições para que os indivíduos possam desenvolver o máximo de suas 
potencialidades. O projeto de Iniciação Cientifica em realização, tenta traçar um 
panorama geral acerca das Políticas Públicas de Lazer, Educação e Saúde, 
ferramentas importantes para o desenvolvimento dos indivíduos como um todo 
 
 
DUMAZEDIER, J. Sociologia Empírica do lazer. 1914. MAZZA, S; GUINSBERG, J. 
(trad).São Paulo: Perspectiva, SESC, 1999. 
MINAYO, M. C. S; HARTZ , Z. M. A; BUSS, P. M. B. Qualidade de vida e saúde: um 
debate necessário. Ciência & Saúde Coletiva, 5(1):7-18, 2000 
PEREIRA. L. H. P. O corpo também vai à escola? As atividades bioexpressivas e a 
educação da criança. In: DAMIANO, G. A.; PEREIRA, L. H. P.; OLIVEIRA, W. C. 
(Org). Corporeidade e Educação: tecendo sentidos. São Paulo. Cultura Acadêmica. 
2010 
CAMARGO, L. O. L. Educação para o lazer. São Paulo. Moderna. 1998 
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O ESPORTE E A ALIENAÇÃO: CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 
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Rio Claro/SP 
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Com o avanço tecnológico e midiático, as informações tendem a chegar mais rápido 
e podem tanto ser supervalorizadas, quanto banalizadas, por uma informação mais 
interessante ou mais abordada. Com isso, os esportes se tornam mais ou menos 
saudáveis, de acordo com a tecnologia, pois influenciam mais na qualidade e 
economia dos esportes que praticamos e acompanhamos (TENNER, 2010). Deste 
modo, é necessário um pouco de cautela para que não haja alienação nesse 
percurso. Onde a alienação é o fato de aceitarmos uma ideia ou pensamento sem 
que ele seja verdadeiramente nosso, ou seja, ouvir e aceitar apenas, e não ouvir, 
analisar de forma crítica e, então, ter uma opinião positiva ou negativa ao que foi 
exposto. O objetivo do trabalho é evidenciar a importância da visão crítica a cerca 
do esporte e como o mesmo é utilizado como forma de alienação. Foi utilizado 
textos que abordam Corpo, Mídia e Esporte, assim como discussões abordadas em 
disciplina optativa com esse título, cursada no ano de 2012 na UNESP de Rio Claro. 
De acordo com Betti (2001) o esporte da mídia tem características como: Ênfase na 
“falação esportiva”, Monocultura esportiva, Sobrevalorização da forma em relação 
ao conteúdo. Superficialidade, Prevalência dos interesses econômicos; que 
materializa a alienação. No entanto, não podemos esperar que a mídia seja 
mudada, e sim que os olhares passem a ser críticos ou não influenciáveis. Além 
disso, é necessário ter cuidado ao afirmar que quem vê determinada mídia é 
alienado, ou por não ter outros tipos de informação é alienado, afinal a importância 
não está em onde ‘pegamos’ a informação, mas sim o que fazemos com ela. Por 
isso, concluo ressaltando a importância de abordarmos essa visão crítica, seja em 
sala de aula (no caso de professores), ou em abordagens informais, tanto no 
trabalho, quanto no dia-a-dia. 
 
 
Referências: 
BETTI, M. “Esporte na mídia ou esporte da mídia”. Motrivivência, Florianópolis, v. 
12, n. 17, set./ 2001. p. 107-111.  
TENNER,E. A Vingança da tecnologia. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
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OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A CONDIÇÃO HUMANA: UM 
ESTUDO DE CASO 

 
Barbosa, C. I., Barreira, C. R. A. 

 
EEFERP-USP. 

 
ci.barbosa@usp.br 

 
Este trabalho aproxima dois conteúdos essencialmente diferentes, que conversam 
entre si na medida em que é percebido o sentido existente entre realidade e 
filosofia. Assim, será usado como material de estudo de caso as transcrições das 
entrevistas realizadas com os professores de Educação Física do Centro de 
Educação Física, Esporte e Recreação (CEFER). Estas entrevistas compõem parte 
do projeto de extensão do Resgate de Memória do CEFER. A base para a análise 
deste material é a filosofia política abordada por Hannah Arendt em seu livro A 
Condição Humana, ao mesmo tempo em que considera elementos da história da 
Educação Física no Brasil. Na primeira fase tratou-se, portanto, de se utilizar dos 
procedimentos da história oral pelo quais se chegou ao delineamento de cinco 
categorias. Já na fase analítica, propriamente dita, foram sublinhadas as dimensões 
humanas do animal laborans, do homo faber e da ação dessas narrativas. Conclui-
se que a predominância da dimensão do animal laborans como finalidade prática e 
moral no histórico do CEFER, ao considerar a saúde como meio e fim para justificar 
a atuação de seus profissionais de Educação Física, tende a mutilar os demais 
aspectos da condição humana, fragilizando os potenciais criativo, interventivo e 
formativo da área.  
 
Referências bibliográficas: 
 
ARENDT, H. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo. Revisão técnica: Adriano 
Correia. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.  
MEIHY, J.C.S.B. Os novos rumos da História Oral: o caso brasileiro. In: Revista de História, 
São Paulo, n. 155, 2 sem/2006. p. 191-204. Acesso em 28 out. 2012. FREITAS, S.M. 
História Oral: possibilidades e procedimentos. 2. ed. São Paulo: Associação Editorial 
Humanistas, 2006.  
CASTELLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: A história que não se conta/Lino 
Castellani Filho. Campinas, SP: Papirus, 10° ed.1988. (Coleção Corpo e Motricidade), p. 
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PERFIL PSICOLÓGICO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
LONGO, R. A. 

 
UNESP Rio Claro – Departamento de Educação Física 

 
Introdução: Temas como motivação, personalidade, estresse, liderança, entre outros 
aspectos da pratica esportiva tem requerido estudos e atuações de profissionais da área. 
Porem e esses profissionais que lidam com essas atletas ou alunos, também merecem ter 
um olhar sobre suas características e seu perfil psicológico. Qual o perfil psicológico do 
profissional em Educação física? Quais características psicológicas esse profissional 
precisa ter? Essas perguntas são muito frequentes por alunos que cursam a disciplina e até 
mesmo por aqueles que pretendem se tornar profissionais da área. Antes de entrarmos no 
perfil psicológico desses profissionais precisamos fazer uma revisão literária sobre as 
formações distintas desses profissionais, ou seja, os formados em bacharelado e 
Licenciatura que possuem diferentes campos de atuação. Revisão: Em relação à formação 
do profissional em Educação Física, a legislação atual possibilita duas vertentes de 
formação: licenciatura e bacharelado. Onde os objetivos dessas duas vertentes nem 
sempre serão os mesmo. Segundo Oliveira (2000), a atuação profissional em educação 
física atualmente passa por cinco grandes áreas: escolar (da creche ao ensino superior); 
saúde (hospitais, clínicas); lazer (clubes, hotéis, animação de festas); esporte (profissional e 
amador: clubes esportivos, empresas, prefeituras) e empresa (indústrias, academias, 
escolinhas de esportes). Logo, a Educação Física deve produzir um conhecimento 
organizado e comprovado que permite a qualquer pessoa mover-se de forma específica ou 
genérica, eficaz ou harmoniosa, otimizando todas as suas potencialidades e possibilidades. 
(Mariz de Oliveira, 1993). A LICENCIATURA: a formação de professores que atuarão nas 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, portanto, para atuação específica e 
especializada com a componente curricular Educação Física. O BACHARELADO 
(oficialmente designado de graduação) qualificado para analisar criticamente a realidade 
social, para nela intervir por meio das diferentes manifestações da atividade física e 
esportiva, tendo por finalidade aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida 
fisicamente ativo e saudável, estando impedido de atuar na educação básica. Escola: A 
Educação Física deve assumir a responsabilidade de formar um cidadão capaz de 
posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura corporal de movimento – o 
esporte-espetáculo dos meios de comunicação, as atividades de academia, as práticas 
alternativas, etc. Por outro lado, é preciso ter claro que a Escola brasileira, mesmo que 
quisesse, não poderia equiparar-se em estrutura e funcionamento às academias e clubes, 
mesmo porque é outra a sua função. Após a o levantamento da literatura sobre as vertentes 
de formação e suas respectivas áreas, qual será então o perfil psicológico desse 
profissional? O objetivo desse estudo é procurar analisar e entender quais são as principais 
características psicológicas desses profissionais. O estudo vai destacar tres características 
tidas como as principais para que o profissional possa atender as necessidades no mercado 
de trabalho e possua um melhor êxito em sua profissão. Motivação, liderança e o estresse. 
Agora, este estudo inicia pela motivação que vem conceituada como um termo bastante 
abrangente que justificaria o sucesso de um indivíduo ligado ao fato de ele estar motivado, 
tendo em vista que numerosos trabalhos  demonstram  que  ela  é  a  chave  para  o  ensino  
e aprendizagem. Demais avanços serão tratados na evolução do trabalho. 
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PROJETO “VEM DANÇAR” COM O GRUPO DE DANÇA CONTRATEMPO: 
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Introdução: O movimento é inerente ao ser humano e a dança pode ser entendida 
como uma sucessão de movimentos, a fim de expressar uma ideia de maneira 
criativa. Toda criança precisa de experiências que estimulem a criatividade. 
Inúmeros autores vêm estudando a importância e os benefícios provenientes da 
prática de dança no âmbito escolar, afirmando que a dança na escola pode propiciar 
a sensibilização e conscientização dos alunos tanto em relação às atitudes e ações 
cotidianas como em relação às necessidades em se expressar, comunicar, criar, 
compartilhar e interagir na sociedade. Objetivo: O projeto “Vem Dançar” tem como 
objetivo analisar as reais possibilidades da aplicação e implementação da dança na 
escola. Aliando essa ideia inúmeros benefícios que a dança pode proporcionar aos 
seus praticantes. Método: Inicialmente o projeto teve como intuito oferecer um 
programa de dança a estudantes de ambos os sexos. Em função de problemas foi 
restrito a meninas do 5º ano de uma escola municipal de Rio Claro/São Paulo. As 
interessadas, deveriam se manifestar através de um questionário informando quais 
eram seus estilos rítmicos preferidos, para que pudéssemos montar um 
cronograma, pretendendo com isso diminuir chances de uma possível falta de 
motivação. Resultados: A estrutura física do local e a sexualidade dos 
adolescentes foram algumas das dificuldades encontradas inicialmente. Em relação 
aos benefícios observados, esperamos que a dança seja uma experiência corporal 
única, proporcionando a criança um conhecimento sobre seu corpo e sobre suas 
relações pessoais, gerando assim um estado de animo positivo para os 
participantes. Conclusão: A aplicação da dança na escola pode apresentar 
inúmeras dificuldades, no entanto, a possibilidade em levar essa prática corporal tão 
importante e muitas vezes inacessível, é extremamente importante, uma vez que a 
dança é uma ferramenta de informação, cultura e entretenimento. 
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PROJETO SOCIAL E ESPORTE: UMA OPORTUNIDADE DE SOCIALIZAÇÃO, 
EDUCAÇÃO E INICIAÇÃO ESPORTIVA 
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Associação Pró-Esporte e Cultura 

 
O reconhecimento do esporte como canal de socialização positiva ou inclusão 
social, é revelado pelo crescente número de projetos esportivos destinados aos 
jovens das classes populares, financiados por instituições governamentais e 
privadas. As Organizações Não-Governamentais abrem as portas para que 
profissionais da educação, psicologia, educação física, por exemplo, incentivem a 
educação de uma maneira geral através de metodologias próprias não dependendo 
de verbas governamentais. O programa “Bom de nota, Bom de Bola” é um exemplo 
disso. O projeto capta recursos de empresas pela Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte e proporciona para mais de 1700 estudantes de escolas públicas do Estado 
de São Paulo a oportunidade de praticar semanalmente as modalidades esportivas 
de vôlei, futsal e dança. O objetivo do trabalho é apresentar e discutir as 
possibilidades de atuação do Psicólogo do Esporte em projetos sociais que utilizam 
o esporte como ferramenta de educação, socialização e iniciação esportiva para 
crianças carentes de 7 à 14 anos.O projeto tem como metodologia o “controle de 
talentos”, que busca a manutenção da frequência escolar, aumento das notas 
escolares e melhora na disciplina dos participantes. Ao entrar no projeto as crianças 
devem administrar cinco talentos durante o ano letivo. Segundo critérios como a 
frequência escolar, disciplina no centro de treinamento e em sala de aula, além das 
notas escolares, as crianças são avaliadas tanto pela escola quanto pela equipe do 
projeto bimestralmente. Com os dados obtidos nas escolas participantes do projeto, 
avaliou-se o desempenho das crianças durante o ano. Nota-se que as crianças que 
permaneceram no programa até o final do ano letivo mantiveram ou aumentaram as 
notas e frequência escolar, revelando a eficácia da metodologia como fruto de um 
trabalho conjunto e multidisciplinar. Zaluar, A. (1994) Cidadãos não vão ao 
paraíso: juventude e política social. Rio de Janeiro: Escuta. Vianna, J.A Lovisolo, 
H.R (2009) Projetos de inclusão social através do esporte: notas sobre a 
avaliação. Movimento, v.15, n.3. 
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FISICAMENTE ATIVOS 

 
OLIVEIRA, I. A. F.; VALLIM-ROGATTO, P. C. 

 
Laboratório de Pesquisa em Psicologia do Exercício (LAPPEX). Universidade Federal de Lavras. 

 
E-mail: iaraoliveira20082@yahoo.com.br 

 
Estudos vêm demonstrando que o exercício físico atua como forma de prevenção e 
reabilitação da saúde do idoso, fortalecendo a aptidão física, melhorando sua 
independência e autonomia por reduzir o risco de quedas, possibilitando melhor 
execução das atividades funcionais. Por outro lado, a ocorrência de quedas é uma 
das principais agressões sofridas pela população idosa. Queda em idosos é um 
episódio recorrente e multifatorial, portanto examinar um indivíduo com risco de 
quedas levando em conta somente os fatores de risco físicos, de certa maneira, é 
negligenciar outros importantes aspectos causadores das quedas, como o medo de 
cair (Ishizuka, 2003). O medo de cair nada mais é do que uma inquietação ante a 
noção de um perigo real, aparente ou imaginário de quedas. Esse sentimento tem 
consequências negativas no bem-estar físico e funcional dos idosos, no grau de 
perda de independência, na capacidade de realizar normalmente as atividades de 
vida diária e na restrição da atividade física. Um estilo de vida sedentário, como 
consequência a uma queda prévia, leva à redução da mobilidade e do equilíbrio, 
podendo aumentar o risco de quedas, bem como o medo delas ocorrerem 
novamente (Scheffer et al., 2008). Assim, o objetivo deste estudo em andamento 
que faz parte de um trabalho de conclusão de curso de Educação Física é analisar 
os relatos sobre medo de cair e investigar a ocorrência de quedas em um período 
de 12 meses em idosos que participam de programas de atividade física. Para a 
análise desse tema será conduzido um estudo qualitativo, cuja amostra será a 
população de idosos que participa de programas de atividade física na cidade de 
Lavras, MG. Serão realizadas entrevistas baseadas em duas questões norteadoras: 
1) Quantas vezes você caiu no período de 12 meses? e 2) Você tem medo de cair?. 
Também será aplicada a Fall Efficacy Scale (FES), uma escala que avalia a 
autoeficácia em relação ao medo de cair em idosos. Os relatos obtidos por meio das 
entrevistas serão analisados através da análise de conteúdo. Considerando que a 
maior pontuação na FES equivale a maior autoeficácia em relação ao medo de cair, 
será aplicada a estatística descritiva, com a utilização de valores de média e desvio-
padrão para análise dessa variável. 
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REVISÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE DISTÚRBIOS DE IMAGEM CORPORAL EM 
BAILARINAS: COLABORAÇÕES DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 
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(INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRAFICA)A busca do perfeccionismo pelo 
bailarino pode ser um fator motivador da preocupação constante com a sua auto-
imagem (ACHCAR, 1998).Devido a insatisfação com seu próprio corpo, os 
transtornos alimentares se tornam presentes nesse meio, estes transtornos são 
definidos como desordens psiquiátricas caracterizados por distorção da imagem 
corporal e comportamentos alimentares anormais, causando prejuízos biológicos, 
psicológicos. Como resultados dessa desordem surgem doenças como a anorexia e 
a bulimia(WOLINSKY; HICKSON, 1996). Lewis e Scannell (1995) estudaram o 
relacionamento entre imagem do corpo e os estilos de dança e constataram que a 
dança possui uma influêncianegativa na imagem corporal, e constataram que a 
atmosfera das classes de ballet podem encorajar a magreza além dos limites 
normais. As restrições de peso corporal podem ser uma causa direta dos distúrbios 
de ingestão, e um único evento ou comentários do treinador ou de um colega de 
equipe pode disparar um problema. Particularmente, as práticas de dança que 
enfatizam a magreza, correm o risco de desenvolver transtornos alimentares em 
seus praticantes.(OBJETIVO)Revisar artigos sobre a distorção da imagem corporal 
em bailarinos e suas consequências, visando uma intervenção adequada dos 
profissionais responsáveis. (DISCUSSÃO E CONCLUSÃO) O ambiente da prática 
de dança muitas vezes influência negativamente a imagem corporal das bailarinas. 
Pelo fato de exigir um corpo perfeito e magro, há uma grande probabilidade de 
adquirirem transtornos alimentares, principalmente bulimia e anorexia, cabe a um 
profissional com conhecimento desses distúrbios e em psicologia do esporte 
controlar essas situações dentro das academias e grupos de dança, respeitando as 
características biológicas de cada individuo visando o bem estar de todos os 
praticantes. 
 
REFERÊNCIAS: 
ACHCAR, D. Ballet: uma arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. 
WOLINSKY, J.; HICKSON, J. F. Nutrição no exercício e no esporte. São Paulo: 
Roca, 1996. 
LEWIS, R. N.; SCANNELL, E. D. Relationship of body image and creative dance 
movement.Percept Mot Skills, [United States], v. 81, no. 1, p. 155-160, 1995. 
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TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM DA HABILIDADE SAQUE DO TÊNIS DE 
MESA DE UM AMBIENTE VIRTUAL PARA O AMBIENTE REAL 
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Este estudo teve como objetivo verificar o efeito da transferência de 

aprendizagem da prática virtual da habilidade motora saque do tênis de mesa para a 
aprendizagem da habilidade no ambiente real de jogo (prática na mesa de tênis). 
Para a prática virtual foi utilizado o Exergame (EXG), o qual é a mistura de jogo 
eletrônico com exercício físico, utilizando diferentes movimentos humanos sem o 
intermédio de joysticks como forma de interação com o ambiente virtual. O Kinect 
para o Xbox 360 da Microsoft, que foi utilizado neste estudo, utiliza apenas um 
sensor que capta diretamente a movimentação do jogador. Participaram da 
pesquisa 16 crianças, com idades entre 09 e 11 anos, que foram divididas em dois 
grupos: Grupo Experimental (GE) e Grupo Controle (GC). O delineamento 
experimental foi composto de duas fases: fase de aquisição e transferência. Na fase 
de aquisição a tarefa foi executada no videogame pelo GE. Ambos os grupos 
realizaram o teste de transferência 24 horas após a fase de aquisição, o qual 
consistiu em realizar a tarefa na mesa de tênis. A avaliação desta tarefa foi por meio 
da variável dependente erro radial, a qual foi medida a distância (em milímetros) 
entre o centro do alvo e o local onde a bolinha tocou a mesa. 
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INTRODUÇÃO: A busca pela excelência no esporte é constante, pois para que consigamos ter 
resultados positivos não dia da competição é necessário que se elabore um trabalho planejado. 
Imagina-se que o trabalho seja composto não só por aspectos físicos, táticos, más também por 
trabalho mental, pois este, muitas vezes que diferencia o atleta vencedor do perdedor. REVISÃO 
DE LITERATURA: O coletivo de autores (Unestahl, 1989; Gould, Damarjian, 2000; Eberspacher, 
1995; Orlick, 1986, 1990; Nideffer, 1985; Suinn, 1993), entendem treinamento mental um conceito 
complexo de diferentes habilidades mentais como, por exemplo, estabelecimento de metas, 
aumento da confiança, desenvolvimento da concentração, visualização e imaginação, controle da 
ativação e da ansiedade etc. Vários são os fatores que interferem na atuação do atleta em uma 
partida, podemos considerar a preparação mental como uma técnica a ser utilizada da psicologia 
do esporte, para que, o atleta venha otimizar maiores possibilidades de êxito na competição 
(BECKER JÚNIOR, 2000; BRADÃO, 2000; GARCIA, 2003). PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS: Foi realizada uma entrevista semi-estruturada, com 2 atletas de Tênis de 
Campo, com 14 anos de idade, que disputam Campeonatos da Federação Paulista na categoria 
14-b. Questionamo-los sobre a preparação mental durante as competições. Abordagem essa, 
quantitativa, porém por se tratar de uma pesquisa social, também podemos considera - lá 
qualitativa, pois ambos são conceitos complementares (LEFÉFRE; LEFÉFRE, 2003). 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Quando perguntado aos atletas se eles praticavam algum 
treinamento psicológico, eles colocaram que: “não realizam nenhum tipo de treinamento 
psicológico nas competições, só seus pais, irmãos, que pedem para os mesmos se concentrarem 
durante o jogo”. Da mesma forma questionamos sobre quais aspectos que mais os irritam durante 
uma partida. Segundo relatos dos dois atletas, “quando os adversários ficam de certa forma, 
burlando as regras e os pais do atleta adversário realizam provocações, e também, quando estão 
cometendo muitos erros durante o jogo”, esses são alguns fatores que os deixam irritados. Porém 
quando conseguem se concentrar o resultado flui, e seu desempenho aumenta constantemente 
devido o foco de atenção somente na partida. CONCLUSÃO: Percebemos pelos depoimentos 
dos atletas, que fatores externos e internos dentro de uma partida de tênis podem influenciar o 
desempenho do atleta, sendo assim, os mesmos devem tentar se motivar, concentrar-se, 
controlar-se emocionalmente em situações de pressão e perceber, tomar decisões decisivas, 
criando dessa forma, situações positivas durante o jogo (SAMULSKI, 2006). Face, necessário o 
trabalho mental no esporte, preparando os atletas substancialmente para uma melhor 
performance. 
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(INTRODUÇÃO) O treinamento mental segundo TONELLO et al (2009)  é uma prática que 
utiliza da imaginação como auxilio no ensino aprendizagem de atividades motoras, à fim de 
desenvolver e aperfeiçoar atividades específicas. Já Magill (1998) o classifica como uma 
recapitulação cognitiva de uma habilidade física na ausência dos movimentos físicos e 
explícitos.  Essa é uma técnica na qual se tem relados desde a Grécia antiga, onde Platão a 
utilizava na aprendizagem e na  memorização (Becker , 1996), segundo Fonseca et al 
(2008), essa técnica pode ser realizada de 3 formas: auto- verbalização, auto-observação e 
ideomotor, e TONELLO et al (2009)  complementa afirmando que ela pode ser analisada 
sob duas vertentes, a psicológica e a fisiológica. Essa técnica costuma ser muito utilizada 
por artistas e no esporte é mais comumente observada na Ginástica Artística, porém 
também vem sendo testada em outras modalidades na melhora da eficácia de atletas.O 
tempo de treinamento mental varia de acordo com as atividades realizadas, e existe 
diferença entre atletas e artistas. O presente estudo avaliou 20 artistas de uma companhia 
cênica da cidade de São José do rio Pardo, que trabalha com circo, teatro e dança, sobre a 
utilização e efeitos do treinamento mental. (METODOLOGIA) Essa pesquisa foi realizada 
por meio de um questionário de perguntas abertas sobre o utilização e os efeitos obtidos 
por meio do treinamento metal de 20 artistas com idade média de 17,11 anos (DP:1,053) 
que utilizam essa técnica à cerca de 3,84 anos(DP:1,2) Os dados obtidos foram tabulados e 
ajudaram na identificação da opinião desse grupo quanto ao treinamento mental. 
(RESULTADOS) Os resultados apontam que dos indivíduos entrevistados, apenas um não 
utiliza o treinamento mental, e entre os outros, 15,78% notam melhoras no seu desempenho 
quase sempre e 84,22% notam sempre. Esses artistas apontam como efeitos do 
treinamento mental, uma melhora na concentração e atenção, bem como uma diminuição 
nos erros e na ansiedade pré-apresentação, além de uma melhor visualização da 
coreografia e movimentos a serem realizados. (CONCLUSÃO) Pode-se concluir que o 
treinamento mental apresenta-se como uma alternativa válida na aprendizagem de tarefas 
motoras, porém apresentam melhores resultados com atletas ou artistas experientes, com 
um alto nível de concentração e vivência na modalidade. E que além da melhora no 
desempenho da atividade desejada, essa técnica também pode ser direcionada para a 
intervenção em aspectos psicológicos como a ansiedade, o estresse, o medo, entre outros. 
Mais estudos são necessários quanto à utilização dessa prática bem como seus efeitos 
tanto no esporte como nas artes.  
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O inicio dos treinamentos de judô ocorreu em 2010 na Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). Os treinos começaram sem Judogui (roupa especifica para a prática 
de judô) em um trabalho de iniciação ao esporte que incluiu a realização de 
atividades ministradas de maneira lúdica. Em 2011 foi possível a compra de 
judoguis por meio de um patrocínio o que possibilitou a participação do grupo em 
torneios estaduais da federação mineira de Judô. Para disputar a seletiva para o 
Campeonato Brasileiro de Judô sub 13 e sub 15 em Belo Horizonte em 26/06/11, os 
atletas passaram por algumas dificuldades (pagamento de taxas impostas pela 
federação, indisponibilidade de transporte e alojamento). A equipe viajou junto com 
a equipe de Atletismo, dormindo em um tatame na cidade de Betim. Chegado o dia, 
entre todos os atletas, o mais desacreditado venceu, conquistando a vaga para o 
Campeonato Brasileiro. Valério Cristian Tomáz, um garoto de 15 anos que pesava 
na ocasião 27,5kg. A alegria era contagiante em toda a equipe pelo resultado do 
menor de seus integrantes que, dias antes, havia desmontado um fogão velho para 
vender e conseguir o dinheiro para a inscrição do campeonato. Passado o torneio 
mineiro, o pequeno garoto do bairro Cascalho de Lavras que tinha como referencial 
de distância a cidade de Aparecida-SP, viveu um momento mágico de ser herói de 
seu município por representar o estado de Minas Gerais em um campeonato de 
nível nacional na cidade de Belém-PA. Quando soube que esta competição seria 
realizada em Belém, perguntou se esta cidade era mais longe que “Aparecida do 
Norte”. Valério andou de avião, se hospedou em um bom hotel, conheceu novas 
pessoas, ganhou algumas lutas. O resultado dessa diferente experiência foi o 5º 
lugar no Campeonato Brasileiro de Judô o que fez com que ele descobrisse a 
paixão pelo Judô com vistas a viajar para lugares mais distantes de “Aparecida do 
Norte” para um dia tornar-se “faixa preta” e incentivar outras crianças a viver o que 
ele já viveu com o esporte. 
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Introdução: Voleibol assim como as outras modalidades, requer um treinamento, 
tanto esportivo, como físico e psicológico. Porém, pouco se é trabalhado o lado 
psicológico dos atletas. Dessa forma, o estudo propõe analisar dois fatores 
psicológicos que possam ocasionar alguma alteração de rendimento nos atletas. 
Nossa pesquisa teve como objetivo investigar as principais causas de vergonha e 
de medo em praticantes de voleibol de ambos os sexos. Verificamos também quais 
são os diferentes casos em que esses atletas passam por situações de vergonha e 
de medo. Revisão de Literatura: Segundo Lelord e André (2002 apud. Lavoura & 
Machado), a vergonha vem a ser um sentimento (perceptível) penoso de 
inferioridade, indignidade e de diminuição, sendo esta última na opinião dos outros. 
Tanto Machado (2006) e Molina, Silva e Silveira (2004) apontam que os sentimentos 
de medo, ansiedade e vergonha se associam. Procedimentos Metodológicos: A 
Pesquisa quali-quantitativa, com o emprego de questionário em atletas da 
modalidade de voleibol da Unesp-RC de ambos os sexos. A amostra se 
caracterizou por 7 homens e 5 mulheres. Resultados: De forma geral foram 
identificados valores que indicam a percepção dos atletas da amostra sobre 
vergonha e medo, as situações em que tais sentimentos ocorrem nos mesmo e 
como esse aspecto é revertido para um melhor desempenho do atleta. Conclusão: 
Devido aos resultados apresentados concluímos que o estudo conseguiu atingir 
seus objetivos, analisando quali-quantitativamente como as emoções de vergonha e 
medo afetam atletas durante competições. 

 
Referências: 
Lavoura , T. N.; Mello, C. C. C.; Machado, A. A. Estados Emocionais na Prática 
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Introdução: O projeto de extensão universitária “Voleibol para todos: fortalecendo 
nosso campus” atende há seis anos a comunidade acadêmica e local do gênero 
feminino com treinos/aulas na modalidade voleibol, proporcionando as participantes 
à prática de exercícios físicos regulares. Sob coordenação do Prof. Dr. Afonso 
Antonio Machado, atualmente conta com 4 estagiários graduandos em Educação 
Física. Objetivos: Aprimorar as capacidades físicas, promover a saúde e qualidade 
de vida através da prática da modalidade e proporcionar as participantes uma 
oportunidade de praticar esporte difundindo-o no âmbito universitário. Métodos: As 
aulas/treinos acontecem durante 90 minutos cada, 2 vezes por semana no ginásio 
poliesportivo do campus, estruturados em partes físicas (periodização), técnico-
tático, jogo e psicológicas. O projeto foi dividido em etapas, ficando dividido da 
seguinte maneira: reunião inaugural, reunião mensal, quinzenal e grupo de estudos, 
reuniões nas quais estruturamos as diretrizes do projeto para o ano de 2012. Após o 
conhecimento das atletas foram feitas avaliações dos objetivos individuais e das 
capacidades físicas (questionário de conhecimento pessoal e avaliação física 
respectivamente) para que posteriormente o planejamento anual fosse feito junto 
com a periodização do treino (macro, meso e microciclo) e distribuição das 
atividades das aulas/treinos ao longo do ano. Resultados: Hoje contamos com 20 
participantes, entre elas graduandas e pós-graduandas dos diferentes cursos da 
UNESP Rio Claro e, também, da comunidade local. Durante o ano foram realizados 
amistosos, confraternizações, torneios de fim de semana, Jogos Regionais e 
desafios com outras universidades o que possibilita manter as participantes 
envolvidas e motivadas com o projeto que busca conciliar a busca da saúde, lazer e 
rendimento. Neste final de ano esperamos uma boa participação nos Jogos 
InterUnesp que acontecerá em Jaboticabal, onde encerraremos as atividades, 
alcançando nossos objetivos, ainda proporcionando as alunas/atletas à experiência 
de participação em campeonatos de nível universitário. Conclusão: Os 
treinos/aulas e os campeonatos, tem nos permitido avaliar a evolução das atletas 
através da pratica desportiva, constatando uma melhora no aprendizado nas 
situações de jogo, autonomia e tomada de decisões, o desenvolvimento de valores 
e convívio social. Além de proporcionar aos estagiários, experiências profissionais e 
pessoais através da oportunidade de aplicar os conhecimentos acadêmicos na 
interação da teoria, prática dentro do projeto, e na elaboração e apresentação de 
trabalhos acadêmicos em eventos científicos e no grupo de estudos. 
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O jogo de xadrez já tem sido utilizado no ambiente educacional, para auxiliar no 
processo ensino-aprendizagem atuando como uma valiosa ferramenta pedagógica. 
Com base na literatura especializada, este jogo contribui para o desenvolvimento do 
raciocínio lógico matemático. Porém, quando se trata de aprendizagem é necessário 
considerar outros aspectos, para que ocorra seu sucesso e, ainda, levar em 
consideração a opinião dos próprios professores, os quais são diretamente 
responsáveis por este processo no ambiente escolar. Sendo assim, o presente estudo 
teve como objetivo verificar quais os aspectos relacionados a habilidades nos âmbitos 
cognitivos, afetivos e sociais a serem explorados por meio do xadrez, na visão de 
professores. Para tanto, este estudo, de natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio 
da união de pesquisa bibliográfica e exploratória. No que tange à pesquisa bibliográfica, 
foi realizado um levantamento de dados em fontes provenientes de estudos veiculados 
em livros, periódicos e sites sobre as temáticas. A pesquisa exploratória constou da 
aplicação de um questionário contendo perguntas abertas, durante um curso de 
formação para professores para capacitá-los a  ensinar o jogo de xadrez nas escolas 
públicas do município de Rio Claro. A amostra foi composta por 24 professores da rede 
pública, que participaram da formação para posterior aplicação em sala de aula. Os 
resultados deste estudo apontaram que, na visão destes profissionais, o jogo de xadrez 
pode ser trabalhado aliado a outras disciplinas e atendendo aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, que busca a interdisciplinaridade. Este jogo pode, na opinião 
desses professores, trabalhar a habilidade no âmbito cognitivo, como por exemplo, 
quando se remete ao desenvolvimento do raciocínio, concentração e atenção ou, ainda, 
adquirir auto-controle e confiança. No âmbito afetivo foram salientadas as possibilidades 
de aprimoramento da honestidade, da paciência, do controle da ansiedade, com a 
prática desta modalidade. Por fim, no âmbito social, tem-se o respeito, quando o jogo 
mostra aos enxadristas regras a serem seguidas, o domínio do tempo, bem como, a 
possibilidade de aprendizado no trato ético do adversário durante a partida; ou, ainda, o 
trabalho em equipe, sendo estas algumas questões referentes à  ética e moral que os 
professores podem trabalhar nos ensinamentos do Xadrez. Com base nestes resultados 
pode-se inferir que, ao trabalhar com o ensino do xadrez, vinculado às demais 
disciplinas da grade curricular, diversos benefícios podem ser observados, visto que a 
educação vem sofrendo várias mudanças, sendo necessário trazer, para este cotidiano, 
estratégias abrangentes para melhoria e otimização do processo ensino-aprendizagem. 
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CIBERMUNDO IMPLICA EM CIBERPSICOLOGIA? 

 
Afonso Antonio Machado 

 
Avanços tecnológicos e incursões ao ciber são conversas rotineiras entre 

pesquisadores, alunos e demais participantes de círculos onde se traçam olhares para um 
futuro, quer seja breve ou longínquo. Alguns com muita propriedade, outros mais tímidos, 
mas todos percebendo que o ciberespaço é inegável e a ciberciência irrevogável.  Diante 
desta visão posta, com sua abrangência e limitação igualmente posta, a pergunta que 
aponta para um futuro vem forte e assertiva: poderemos falar de uma ciberpsicologia? Ela 
terá espaço no esporte também? 

O medo e a fascinação sempre ditou o avanço do homem diante do novo; a 
incessante busca do entendimento da relação entre a natureza e os instrumentos criados 
para dominá-la é uma marca indescritível da história que o homem traça, em direção ao 
desconhecido. No entanto, por uma questão do próprio desenvolvimento, esquecemos que 
tal situação foi vivida em todo o deslocamento humano: da descoberta do fogo à descoberta 
da roda; da descoberta da imprensa à telefonia, enfim, sempre um considerável respeito 
pelo desconhecido, como deveria ser. 
 

Contextualizando a temporalidade 
Sabemos que as inovações tecnológicas, em especial o advento da internet, causou 

modificações na vida moderna (senão na hipermoderna) em todos os aspectos: as 
comunicações, as impressões, as interlocuções, a percepção da distancia e do tempo para 
o individuo e para a sociedade a que pertence e com que tem contato, ainda que distante. 
Tais alterações passam a originar um deslocamento dos indivíduos, tirando-os  das suas 
tradições e das relações locais, num processo informatizador e, diante da perspectiva 
foucaultiana soa como um dispositivo de poder para gerir as populações a determinados 
comportamentos, quer sejam: vale tudo para todos. 

Chegamos à atualidade com os mesmos temores e culpas diante das nossas 
possibilidades criadoras e a mesma sensação de infratores por estarmos infringindo regras 
sagradas e dogmáticas que nos colocam entre um hibridismo de criador-criatura: esse 
estado mental nos contrapõem entre o poder, a ciência e o sagrado. Nossas criatividades 
tiveram impacto considerável na sociedade contemporânea, que já não mais consegue viver 
sem nossas engenhosidades. 

Isso nos permite dizer que estamos aqui/lá, que interagimos com um/muitos 
amigo(s) ao mesmo tempo, que falamos em tempo real e imagem direta, mesmo estando 
do outro lado do mundo. Outros tempos, outra realidade, outra vida esta que nos 
propusemos viver. Criando novas formas de relacionamentos, passamos a assumir novos 
códigos de conduta e novas possibilidades de interação, diante de novos valores da 
cibercultura, que gerencia as mais diversas ações humanas. 
 Em algumas ciências e em suas formas diretas de aplicação, por meio de profissões, 
tais como a Educação Física ou a Psicologia do Esporte poderíamos estar questionando o 
valor de tais processos, perspectivas e percepções, mas vale lembrar que o atleta 
informatizado, tanto quanto o aluno informatizado requer um olhar especial do seu treinador 
ou professor, que necessita compreender este Mundo em que se insere a Educação e o 
Esporte. Esta Sociedade Espetacular segue regras de convivência e atribuições de funções 
que muitas vezes não são tratadas na formação universitária, mas que são reais.  

Uma das propostas dos novos tempos vem em direção ao corpo, que no esporte 
desempenha funções inusitadas. A Psicologia do Esporte tem se debruçado sobre vários 
assuntos e de diversas maneiras, mas como tem encarado o problema proeminente do 
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corpo modificado do atleta? Será que estamos atentos aos olhares polifônicos que 
atravessam nossos atletas, nossos aprendizes e nossas equipes? Vemos avanços das 
tecnologias e das buscas incessantes por corpos perfeitos, transformados e adaptáveis, que 
vão se encaixando no “perfil prescrito como o de corpo para aquela modalidade”, mas o que 
esperamos num futuro próximo? Como trabalharemos e o que poderemos esperar de 
nossos futuros corpos?  

Ao pensarmos nesse “homem do mundo”, que “está no éter”, “internectado”, temos 
que alcançar o significado disto: enquanto as redes reproduzem a estrutura social da 
sociedade moderna, elas também modificam as relações estabelecidas entre os mais 
diversos homens e alteram as possibilidades de fluxos de informações. Assim, nesta 
democratização de informações emergentes, a sociedade passa a ser gerida pela 
cibercultura, conforme análise de Levy (1999) e Castells (1999). 

Podemos dizer que, nessa relação emergente e individualizada, o anonimato some, 
visto que o endereço eletrônico passa a ser a marca ou endereço físico daquele que se 
utiliza da rede de comunicações e, assim, passa a ser localizado quando e onde estiver. 
Podemos ampliar conhecimentos sem nos esquecer de que não se trata apenas de alargar 
fronteiras, mas de transformarmos as ações entre as redes informacionais. O Universo 
passa a ser mais elástico, mais amplo. É o estreito convívio com o diferente, alterando 
substancialmente os sistemas de referencias das pessoas: perde-se o interesse pela 
proximidade geográfica, pelo parentes próximos, que são típicos dos compartilhamentos de 
um tempo e um lugar, para assumirmos as relações por interesses comuns, afinidades 
idiomáticas e tecnológicas. Aqui e agora só bastam o entendimento da mensagem e a troca 
de informações. 

Poderíamos avançar, imaginando que seria como escanear nosso espírito para uma 
outra dimensão: do corpo-máquina sofisticado e preciso (ou precioso, virtuoso) e capaz de 
ser mais competente e funcional que nosso antigo corpo biológico, facilitando substituições 
de partes ou todos (como os transplantes monoblocos). Tal perspectiva nos facilitaria a 
superação de todas nossas marcas e, assim, poderíamos avançar para muito além da 
restrição atual de cem trilhões de sinapses no cérebro; a inteligência não biológica cresce 
exponencialmente e nos fará melhor dotado desta capacitação, seremos razoavelmente 
mais velozes, inteligentes e produtivos.  

A fusão da Neurologia com a Engenharia de Sistemas nos permite entender que o 
impulso para guardar, ampliar e remodelar de forma contínua e progressiva mais e mais 
informação estabelece uma situação na qual a capacidade do córtex humano simplesmente 
não consegue absorver e diagnosticar de forma criativa todos os elementos processados, 
tal como se apresenta hoje, mas um novo formato é compatível com aquilo empreendido 
pelas Neurociências.  No ápice da inovação, encontramos Minsky (apud Le BRETON, 2003) 
é um dos estudiosos que indica seu desprezo pelo corpo biológico, tal como se apresenta e, 
de modo assertivo, aponta data para o teletransporte do espírito ao computador.  
 E a formação do professor de Educação Física, do técnico esportivo, do psicólogo e 
do especialista em Psicologia do Esporte, como anda, diante de tal velocidade? Acompanha 
a evolução da sociedade ou ainda está presa aos tradicionalismos necessários, com o 
mesmo discurso de inovação? Busca o novo, como toda ciência deve buscar ou se esvai 
em repetições e replicagens de pesquisas excessivamente desgastadas para uma 
sociedade moderna? Esta inquietação é fomentada pelo estado ansiogênico estabelecido, 
quase sem respostas e quase sem avanços, como se o esporte e a educação física não 
fizesse parte do mesmo universo cultural dos homens-máquinas e dos corpos-artes ou 
corpos-transformados.  
 Sem dúvida, não podemos deixar de perceber que cada período histórico aponta 
para uma construção sócio-cultural, onde o homem pode se organizar, com muito 
enfrentamento dolorido e até letal, com avanços que indicam sua trajetória. Notemos que a 
geração de 70 se surpreende com a velocidade dos computadores enormes dos grandes 
centros de pesquisas, a dos anos 80 viu surgir o walkman, os videotextos e os jogos 
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eletrônicos e a de 90 apresenta familiaridade com as multimídias, a realidade virtual, as 
redes de comunicações sociais.  

Mas os avanços não param e, hoje, a geração X, do caos, está totalmente absorvida 
pela sociedade da simulação, “brincando” de transformar, de colar, de efetuar zappings, 
com imagens, formatando corpos e mais corpos, inclusive os seus próprios corpos. Como 
absorver cada etapa desta complexa evolução? O homem de 70 foi o mesmo de 80 e de 
90? Quais as alterações contextuais são evidentes e merecem destaques? 

Atualmente temos promissores detalhes sobre um novo corpo, uma nova 
vestimenta; em função disto, podemos dizer que a pele ocupa o lugar de uma roupa, tantas 
são as inovações, sinais, transformações e marcas que percebemos nos corpos esculpidos. 
Notamos diferentes meios de modificação corporal, dificultando similaridades e favorecendo 
a que os corpos humanos estejam em constante transformação e manipulação: cortes 
superficiais ou profundos, as marcas com fogo, as penetrações (do piercing às tatoos), as 
escarificações e implantes maquiam o corpo em uma obra de arte, tornando-o único e 
inconfundível. (MUSEÉS DE MARSEILLE, 1994).  

Analisando os movimentos sócio-culturais, temos as tatuagens, marcas com laminas 
e demais sinais que apenas demonstram os sintomas sazonais de uma cultura corporal 
desta “nova arte velha”. Poderíamos entender que os corpos musculosos do século XXI, os 
corpos bronzeados das praias, os fragilizados das modelos, os transformados em cirurgias 
corretoras ou estéticas são as demonstrações destas modificações da percepção da 
distancia e do tempo, para o individuo e para a sociedade a que pertence e com que tem 
contato, ainda que distante, visto que, em sua individuação, promovem os grupamentos dos 
iniciados. 

Acreditamos que entre um e outro, as novidades de hoje, que poderiam diferir do 
antigo, sejam as tecnologias adotadas para a modelagem, para a tatuagem, para os cortes 
cirúrgicos ou para o implante; a tendência de modificação, mostrando o homem recriando o 
corpo, tornando-o um modelo comunicacional artístico, de modo a expressar um estilo de 
vida contemporâneo não passa de uma característica atemporal.  

Da maneira que for e acima de qualquer objetivo, a suprema valorização do corpo, 
em alguns momentos, a coisificação corporal, ajuda a entender o poder da ideia, da 
propaganda e da necessidade de transformação, de modo que é fundamental atingir uma 
meta: apresentar um corpo novo a cada instante. E este corpo atende a um suporte 
vigoroso, delicioso, esculpido e glamoroso: um modelo corporal contemporâneo. 

E, ao estarmos diante do contemporâneo nos remete a lembrar que não serve 
qualquer corpo: existe um perfil definido do corpo a ser perseguido e conquistado, seja de 
que modo for (MITSCHERLICH, 1999; KOLLOCK, 2009). Esse fato é o mais forte indicador 
que temos de que, a cada época, temos um corpo em evidencia, numa composição da 
sociedade do espetáculo.  

A dinâmica social nos coloca a necessidade de buscar sempre novas perspectivas 
de pensarmos o ciberespaço e a cibercultura, em especial quando pensamos no corpo do 
homem contemporâneo e suas apropriações. É diante destas apropriações que o homem 
de nosso tempo, na pós-modernidade, mantem sua necessidade de ser desejado. Para 
tanto, o conceito de comunidade vem se ampliando, correndo os riscos inumeráveis e 
espetaculares, sendo aplicado, mais e mais, de modo a termos uma busca pela unicidade 
do feito, de modo a sermos iguais, porém diferentes pela transformação: os tatuados, os 
escarificados, os marcados, os atropelados, os implantados, os siliconados, os inflados e os 
emagrecidos.  

Atentos para cada grupamento, verificamos que as comunidades se formam, 
perpetuam e fortalecem em segmentos cada vez mais disputados; é o que faz com que os 
convites/aceitação das redes sociais cresçam vertiginosamente, onde desconhecidos se 
intitulam amigos e têm em comum a marca corporal que lhes é própria, e nada a mais. 
Amizade aqui seria sinônimo de pertença e não estreitos laços afetivos. Desta maneira, a 
identidade intencional ou espontânea resolve o fugaz problema da temporalidade: comunica 
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qual arte cada um deste manifesta em seu corpo e em que tempo isso se deu. É o novo 
mistério da humanidade.  

Isso nos garante e possibilita a valorização de um corpo rejuvenescido, reeducado 
por meio de exercícios radicais ou moderados, suplementos vitamínicos e dietas da moda, 
cirurgias plásticas, implantes de silicone e modelagens. Num mesmo pacote de novidades, 
somam-se a estes aplicativos os implantes de cabelos e dentes, os cuidados “com a alma”, 
por meio das meditações, ioga, tai chi, chás, massagens, os bronzeamentos artificiais, as 
maquiagens definitivas, que garantirão a eternalização do corpo. O popular efeito “teen for 
ever” torna-se uma realidade exposta. 

Entretanto, muito mais do que tais reflexões, somos levados a pensar na 
transformação/construção corporal mais assertiva e problemática: outro caminho igualmente 
de risco e de espetáculo reside nas cirurgias reparadoras. Nesta feição estão os reparos da 
face mutilada ou não-funcional, transplantes de órgãos, as próteses e órteses em peças 
gastas. Aqui, sim, falamos das substituições ou implantes de peças que garantam uma 
melhor qualidade de vida, no discurso atual. Olhando por este caleidoscópio, tudo o que se 
vê, ainda, é o homem em luta por um corpo habilidoso ou apresentável, no nível da 
operacionalidade e não da estética (SAHLINS, 2008). Apenas o corpo, somente o bom e 
velho corpo.  

Diante das duas propostas de análise, nosso profissional da Educação Física e 
Esporte, da Psicologia e da Psicologia do Esporte percebe diferenças e apresenta domínio 
de trabalho? Quais os principais dilemas para pesquisadores em Psicologia do Esporte, 
diante destas situações expostas? Ansiedade? Qual em razão de que? Medo, vergonha, 
agressão? Como? Onde? Como intervir? Ou não foi percebido a mudança do homem diante 
de um novo tempo e uma nova sociedade? 
 

Ciberman: o que nos reserva o futuro? 
As atitudes sociais de apropriação criativa das novas tecnologias, segundo Lemos 

(2011), coloca-nos diante da cibercultura, ainda por ser ensinada em nossas escolas, visto 
o fato de estarmos cada vez mais expostos aos jogos eletrônicos, as reuniões e interações 
por videoconferências, as redes sociais, ao erotismo descomunal do cibersexo, a 
fugacidade das manchetes jornalísticas e aos contatos intercontinentais em tempo real, que 
nos facilitam as interações humanas e resoluções de problemas imediatos, em que pese à 
função maquínica de nossos instintos.  

Tais ocorrências facilitam e propiciam a criação de novas comunidades, fugazes, 
obviamente, e imprescindíveis diante da agenda fechada e impermeável a que cada um de 
nós se submete, em nossos grupamentos sociais. Sobra pouco ou nenhum espaço para 
percebermos que a tecnologia tornou-se uma ferramenta de conquista do espaço por onde 
transitamos e uma nova tendência revolucionaria na vida cotidiana.  

Passamos a nos sentir um viajante, despreocupado e desprendido de nosso meio 
familiar, de nosso ambiente conhecido e desfrutamos uma liberdade de ir e vir e de 
espionar, usando nomes fictícios, codificando mensagens. Outra forma de vida, portanto. 
Mais do que isto: é preciso que tenhamos claro que tais transformações tecnológicas atuais 
foram iniciadas com o advento da eletricidade e no amplo processo de alteração da 
percepção e uso dos nossos sentidos, que desde o inicio incentiva- acredita- amedronta- 
busca a relação homem-máquina, de modo a facilitar a vida do homem, num determinado 
tempo (FREEMAN, 2009).  

Estas ocorrências fazem com que os pesquisadores estabeleçam um campo 
denominado psicotecnologia, que passa a ser uma categoria para pensarmos o real 
significado das intervenções e interações tecnológicas e a interferência midiática nas áreas 
de conhecimento, em nosso caso, na Educação Física, Esporte e Psicologia do Esporte, 
que nos permite analisar as transformações culturais da nossa época, diante da expansão 
das novas formas de culturas midiáticas e das criações e alterações tecnossensoriais 
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nascidas com a eletricidade e que avança até um futuro infinito (KERCKHOVE, 2011). Isto 
já existe, já é fato, concordemos ou não com ele. 

A Psicotecnologia nos cobra uma formação em que já não basta um modelo 
paradigmático de um bloco cientifico, com estruturas totalmente psicologizadas, fechadas 
em si mesmas, mas uma estrutura interdisciplinar, em que se cruze elemento referencial e 
fronteiriço de cada abordagem (FREEMAN, 2009). Uma nova concepção de ciência que 
olhe para além dos próximos cinco-dez anos, mas que tenha no futuro um marco e um 
compromisso, ainda que não se saiba de que futuro se trata.  

Isto porque um novo conceito de realidade está por trás desta proposta.  É urgente 
percebermos que já trabalhamos com outros paradigmas que não os tradicionais 
(imprescindíveis e recomendados), mas que devem passar a adotar vieses múltiplos e 
segmentares para o entendimento do todo, do homem-máquina, que já não é mais o 
conhecido homem, nem a conhecida máquina, é a simbiose estabelecida e confirmada. Há 
que se entender dos dois, para o desenvolvimento contextual.  

Dentro desta configuração e neste novo trajeto, como é de se supor, a análise 
interdisciplinar pressupõe significados e interpretações que tocam inevitavelmente todas as 
áreas e setores do conhecimento e do social (KOLLOCK, 2009). Isso facilitará a percepção, 
de uma vez por todas, que o conhecimento não tem dono, não é limitado por esta ciência ou 
por aquela outra: ele avança as fronteiras e rompe com todos os paradigmas, sustentando-
se na especulação e no resultado concreto das transformações científicas que estarão 
postas. 

Diante do que temos vivenciado e estudado, parece ser este o caminho que segue o 
desenvolvimento humano e tecnológico, do novo tempo; muitos estudiosos e muitos 
experimentos, focados num problema mas analisado e tratado pelas varias ciências, darão 
o acabamento tanto necessário e adequado para uma sociedade de risco e sem fronteiras 
(FREEMAN, 2009).  

Pode parecer sonho, mas vislumbramos que este seja o caminho da Psicologia do 
Esporte que, além de não ser da Psicologia nem do Esporte, analisará muito mais do que 
as emoções dos vencedores ou derrotados, uma vez que estará voltada, também, para os 
corpos transformados dos ditos vencedores e dos conhecidos perdedores. Novos velhos 
tempos (GOFFMAN, 2003; KOLLOCK, 2009) em que o tempo, o lugar e as consequências 
serão postadas no ciberespaço, no cibertempo e na cibercultura.  

O entendimento e análise dos corpos vencedores, perdedores, mutilados, facetados, 
tatuados, escarificados, queimados, enxertados, transformados, fortes, fracos, que nunca 
será pleno se não acompanhar os encaminhamentos destas transformações, nem a época 
em que elas ocorreram (RANDOM, 2010) passarão a ser objeto de estdo desta ciberciência. 
Aqui reside parte de nossa inquietação: qual formação universitária ou técnica nos permite 
tamanho leque de compreensões e acompanhamento de tais transformações?  

O tecnofetichismo que se instala, neste caso, é suficiente para entendermos que fica 
cada vez mais distante e difícil a compreensão do homem, de seu corpo e de seu 
desenvolvimento, sem estar aliado ou transformado pela tecnologia. Vejamos que nem 
sempre nossa realização humana depende do avanço tecnológico, mas necessitamos de 
seu anteparo para conviver na cibersociedade, conforme informa Schwartz, em 2007, 
quando exemplifica a compra de um celular com múltiplas funções, ainda que só usemos 
uma delas. Não possui-lo seria o mesmo que se dizer excluído da cibercultura.  

O entendimento deste ambiente, com seus micro, meso e macro sistemas 
favorecerão nossa integração e associação ao mundo, de modo a garantir a tão propagada 
qualidade de vida (MININNI, 2010), com mais tecnologias e em busca de cada vez mais 
técnicas para nossa facilitação e interação, mesmo que estejamos vivendo num espaço 
séptico e distanciado de qualquer vestígio de humanismo. O risco está em ser moderno 
(MACHADO, 2011).  

Apesar da cibercultura contemporânea desenvolver protótipos que dificultem 
sabermos onde acaba o homem e começa a máquina, os homens deste tempo separam os 
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homens dos homens-transformados. É possível que a relação homem-máquina seja 
entendida de modo menos devastador; nossa civilização ocidental tem lutado pela inclusão 
de negros, homossexuais, mulheres, natureza, num processo sério, comprometido e 
maciço, de certo modo um tanto inadvertidamente. Porém, o dualismo encontra-se presente 
em cada uma destas ações, que entende o “adequado” e o “não-adequado”; e o mesmo se 
passa com o corpo híbrido, os perfeitos ciborgs que circulam em nossos ambientes 
profissionais, sociais, culturais, familiares enfim.  

Podemos falar numa relação íntima entre o corpo e o eletrônico ou tecnológico; 
numa construção sincrônica e pontual. Isso nos leva a pensar como a cultura e a natureza 
só podem ser analisadas e compreendidas em relação, em estreita relação, como nos 
dizeres de Goffman (2003). Esta reflexão serve para direcionar, também, nosso atalho, 
nesta pesquisa: e este corpo que ai está posto, converge ou conflita com meus ideais de 
pertença, de escolha individual e de grupo e de vulnerabilidade humana?  

As noticias, em nossos jornais, indicam os avanços da tecnologias, as realizações 
biotecnológicas de cirurgias por videolaparoscopia, as criações em conjunto, ainda que 
pesquisadores estejam em laboratórios distintos em distantes partes do mundo; estes são 
dados que denotam a interação homem-máquina, ainda que careça de maiores significados 
(BOURDON, 2009). Porém, estamos preparados para estas vivencias? Já se passou o 
tempo em que nos surpreendíamos com transplantes cardíacos ou pernas mecânicas, 
transplantes de fígado, pulmão, traqueia...isso porque somos capacitados a produzir uma 
“impressora de órgãos humanos” que, parte a parte, modela o corpo e vai repaginando cada 
peça avariada, numa transmutação sutil de um artista no momento da criação: são nossos 
engenheiros geneticistas ou nossos médicos biotecnológicos que agem em seus momentos 
de trabalho. 

A azeitada relação homem-máquina, que tanto assustava, mal rompe seus primeiros 
passos e já causa efeito assombroso e vertiginoso, ao ponto de alguns dos atuais 
estudiosos das Ciências Humanas chegarem a arriscar que o homem, no início do século 
XXI já é mais máquina do que homem (PUTNAM, 2006; FREEMAN, 2009). E surpreende-
nos, então e agora, a atual cirurgia de “transplante monobloco”, quando seis órgãos são 
colocados em mudança, de uma só vez.  

Atualmente é impensável aceitar e conviver com o envelhecimento como algo 
natural; uma corrida obstinada às terapias e cirurgias que alteram o corpo sem alterar o 
contexto corporal alimenta a ideia de que rejuvenescer é para todos: dos 8 aos 88 anos, 
com procedimentos cada vez mais sofisticados e invasivos, mas fascinantes por serem 
parte do belo e do aceitável (BORDO, 1998). Este é o padrão. Aliás, aqui cabe lembrar que 
o corpo é o espaço para a elaboração da subjetividade e da identidade da pessoa 
(SANT´ANNA, 1995). Quem dará conta disto? Qual dos ramos da ciberpsicologia estudarão 
estes desdobramentos? 

Talvez algumas questões mais pontuais possam dar a dimensão da territorialidade 
aqui tratada: se estamos sempre tão parecidos, como entendemos nossa identidade? Após 
cada cirurgia transformadora, qual minha subjetividade? Como compreender o olhar 
daquele que vê por meio da retina do outro? O que pensar da pessoa que teve o rosto 
implantado e não se reconheceu ao se olhar no espelho? Estas questões não atendem aos 
anseios da Educação Física, da Psicologia e da Psicologia do Esporte, se vier a se tratar de 
um aprendiz de uma modalidade ou um atleta olímpico? 

Na mesma linha do “quem sou? A que vim? O que quero de mim?”, temos a internet, 
também, que de forma mais leve e sutil, nos envolve por meio dos nicknames e avatares, 
oferecendo-nos uma possibilidade de “outra vida” (Second Life) que permite uma 
transmutação: sou o que não sou ou sou o que quiser ser. E, então, nesta relação, ainda 
que fantasiosa (ou virtual como merece ser denominada) firmam-se contratos com demais 
membros da comunidade ou seguidores e a cibersociedade se estabelece com as regras 
próprias e pouco comuns.  
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Esse ciberambiente possibilita a ideia de que todas as relações são possíveis e que 
tudo e todos têm significado _ já que estamos no virtual e que isto faz parte do cibercontrato 
(TURNER, 2003; WALLACE, 2009). No ciberespaço, o homem-robo (modo antigo de 
chamar o ciberman) vive uma simulação real, em que exerce a função dupla de criador e 
criatura, cumprindo aos princípios do jogo estabelecido, caso queira chegar ao final de seu 
caminho. Ele traça parâmetros para seu desenvolvimento e sua perfeita adaptação, 
enquanto homem e enquanto máquina, respeitando limites de ambos, num perfeito 
sincronismo, sem o qual o home será deposto do cenário e a máquina será a única 
vencedora.  

Mas e os superatletas? Não serão estes ciberjogadores? Quando cessarem seus 
atributos humanos e os maquínicos não forem cabíveis, o que restará? Estamos atentos a 
estes detalhes, na formação de nossos futuros profissionais ou ainda vemos o futuro com 
os olhos medievais, das antigas lições de anatomia, de Rembrandt? Triste fim do 
profissional que não se apercebe de seu tempo, espaço e dimensões. Ainda que tenhamos 
poucas convicções sobre a Ciberpsicologia, já vivemos a realidade da cibercultura, com 
todas suas combinações. 

 
 

Considerações Finais 
Talvez o que nos assuste seja o fato de nos sentirmos em plena metamorfose, sem 

poder distinguir exatamente aquilo que nos parece real ou falso. Balizados por pesquisas 
anteriores, no mesmo direcionamento, esperávamos por espaços de discussão mais 
acalorados, mais sólidos e diretivos, mas diante de uma pos-modernidade percebemos que 
o mundo em transformação não possibilita certeza absoluta diante das realidades e das 
virtualidades. Nem nos garante tempo para discussões aprofundadas, já que todos buscam 
a fugacidade e a resposta pronta e assertiva. 

A dimensão estereotipada da relação homem-máquina para o profissional que 
transforma o corpo, como matéria prima de suas funções é frágil e desconhecida. Somos 
levados a entender que a dificuldade de análise do corpo transformado com próteses, 
orteses, implantes, amputações e demais transformações não se configura como um corpo 
sadio ou um corpo natural, portanto não cabe dentro de uma Educação Física ou de um 
Esporte dito “normal ou comum”. Mas, também, não serve para o profissional tradicional da 
Psicologia ou Psicologia do Esporte, que não tenta se aventurar no ciber e desvendar seus 
meandros. 

Revendo os dados e analisando detalhadamente cada um deles e buscando 
interpretações, restou-nos perceber que temos presente um discurso de interação e de 
respeito às diferenças que, ideologicamente é bem empregado as pouco ou quase não 
empregado na prática, em especial quando observamos a formação de nossos futuros 
profissionais que se julgam incapacitados para atuar diante do diferente. Tanto quanto seus 
professores aqui expuseram. 

 Percebemos que apesar da evolução a que todos estamos submetidos, enquanto 
membros de uma sociedade globalizada, informatizada e modernizada, poucos são os que 
percebem que as atuações profissionais precisam atender aos avanços a que a 
humanidade se propôs dar. Os corpos, sejam eles quais forem, merecem os mesmo olhares 
e atendimentos, no mínimo os essenciais, respeitando as individualidades.  

No entanto, pesa-nos concluir que nossos profissionais do ensino universitário não 
estão prontos para transformar a imensa comunidade que têm em suas mãos, diante de 
seus próprios desconhecimentos e limitações. O mundo informatizado setorizou alguns 
espectros da profissão, de modo a diminuir sua abrangência profissional. Estranhamos o 
fato da formação dos profissionais da Educação Física ser favorecida pelo uso e aplicação 
de muitas das invenções tecnológicas da época, mas no viés social, psicológico ou 
antropológico, a formação dos futuros profissionais sugere desconhecimento ou não 
pertinência o ato de trabalhar com corpos transformados.  
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Fica-nos, ainda a duvida: como os atuais e futuros profissionais da área entendem a 
noção biônica da relação homem-máquina? E os corpos transformados continuariam seu 
caminho, em trajetos paralelos aos corpos belos e tidos como “normais”? Com qualquer 
terminologia, entretanto, novas relações entre pessoas vão se estabelecer, no campo real e 
no virtual, cada um a seu tempo e com sua força, cabendo aos estudiosos o entendimento 
necessário para auxiliar a cada um dos membros desta futura relação humana, da maneira 
mais adequada possível. Mas será uma nova relação. 

Entendemos, por meio de nossa pesquisa, que alguns dos participantes terão 
possibilidade de pleno desenvolvimento diante do novo, enquanto outros serão apenas 
profissionais com limitações para compreender os avanços de seu próprio tempo. Como 
temos já hoje. Mas uma coisa ficou evidente por que o novo impacta tanto e por que o 
desconhecido amedronta desta maneira?   
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PARA QUE UMA PSICOLOGIA DO ESPORTE? 

 
Afonso Antonio Machado 

 
Evidente que algumas perguntas são meramente ilustrativas ou configuram soltas 

num universo de importâncias relativas e despreocupadas com a ordem do contexto. Esta é 
uma delas: por que uma Psicologia do Esporte? Já não bastam a Fisiologia do Esporte? A 
Fisiologia do Treinamento Esportivo? A Fisiologia do Esforço? A Biomecânica do Esporte? 
Então, por que mais uma ciência do esporte? 

E a resposta começa a se delinear, exatamente, a partir disto: todas as ciências do 
esporte culminam para um único fim. E este fim esta centrado no rendimento esportivo. No 
superar marcas e recordes, no ultrapassar os limites e no buscar o pódio. Mas quando se 
fala em rendimento esportivo, fala-se também em rendimento humano? Tratar de levar o 
atleta ao mais alto dos topos esportivos significa mesmo levar o homem ao mais alto de 
seus desejos? Então, que tal pensarmos e analisarmos a situação do homem que, além de 
pai, filho, aluno, trabalhador, cidadão, também é atleta e também aspira por desejos ocultos, 
mas legítimos e reais e, então, responder a questão básica. Para que uma Psicologia do 
Esporte? 

A proposta de superação de limites vem sempre escondida num emaranhado de 
dados: treinar mais, treinar mais forte, treinar algo novo, treinar e treinar. Mas, igualmente 
envolto num outro emaranhado, vem uma questão de base: atletas são homens e como 
tais, sentem, temem, desejam, percebem. E estes atributos são negligenciados em alguns 
momentos dos treinamentos esportivos. 
Isso porque, no decorrer dos treinamentos, o que está valendo é a máquina física, estrutura 
potencialmente treinada e preparada para ser mais rápida que o som, mais forte que o aço, 
mais capaz que seus oponentes. Os cálculos apontam que será possível vencer cada 
obstáculo, desde que considerada a estrutura física e fisiológica montada para tal, diante de 
um processo rigoroso de adestramento da máquina. 

Analisar a competição significa segmentar o esporte e, durante o espetáculo 
esportivo, concordar que são muitas as variáveis que interferem no desempenho do atleta: 
a atenção e concentração, a motivação e outras emoções como a ansiedade, medo e 
agressividade, que necessitam ser atendidas e trabalhadas, no decorrer dos 
ensinamentos/treinamentos. 

Hoje sabemos que atenção e concentração são relevantes para o desempenho do 
atleta e que muitas técnicas utilizadas para melhorar o rendimento esportivo, como 
relaxamento e visualização, interferem na atenção, já sendo objeto de aplicação em aulas 
de educação física. 

No esporte, a concentração pode ser aprimorada por meio de técnicas específicas 
que passam pela visualização e relaxamento. Essas técnicas costumam ser utilizadas 
periodicamente, durante o período de ensinamentos e antes de uma verificação de 
resultado ou confronto, conforme SCHIMIDT (1993). 

O treinamento mental (seja ele de concentração, visualização ou relaxamento) é de 
suma importância para o âmbito da atenção e concentração, visto que durante uma partida 
o atleta é atingido por inúmeros estímulos, sejam eles do próprio jogo, ou da torcida ou 
mesmo do contexto onde se desenvolve o esporte, razão pela qual seu controle se faz 
necessário. 

Schmidt (1993) cita, [...] a atenção parece ser seriada à medida que ela parece 
focalizar primeiro isto, depois aquilo; somente com grande dificuldade nós podemos focar a 
atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Algumas vezes a atenção é dirigida a eventos 
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sensoriais externos (percebendo os movimentos de um oponente), algumas vezes está 
focalizada em operações mentais internas (tentando relembrar uma jogada cantada) [...]. 

Estes argumentos facilitam entender porque a atenção tem fortes implicações para a 
compreensão da performance habilidosa de alto nível. Em muitas habilidades existe uma 
quantidade excessivamente grande de informação que poderia ser processada, algumas 
das quais relevantes para a performance e outras irrelevantes. O problema do executante é 
lidar com esta carga, em potencial, e deslocar o que será prioritário, descartando o 
supérfluo. 

De acordo com Rubio (2000) durante uma 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 estimulo para outro. 
Para facilitar nosso entendimento, recorremos a Schmidt (1993) que resume algumas das 
características da atenção: 

 A atenção é seriada, mudando de uma fonte para outra ao longo do tempo; 

 A atenção é limitada em capacidade; 

 A atenção requer esforço e está relacionada com a excitação e 

 A atenção limita a capacidade de fazer certas partes da tarefa ao mesmo tempo. 
Numa outra direção, Franco (2000) coloca algumas definições sobre concentração: 

 Concentração é uma atenção seletiva. É um fenômeno que procura focalizar o 
máximo de atenção num determinado aspecto, ignorando os demais; 

 Existem diferentes tipos de concentração. Desde os que dizem respeito à direção, 
por exemplo, externa e interna, até os que dizem respeito à amplitude, isto é, a 
“quantidade” de atenção, que pode ser ampla ou estreita e. 

 Para cada necessidade há um tipo de exercício para aprimorá-la. 
 

Num olhar singular sobre os aspectos da atenção e concentração e suas 
implicações no atleta de alto nível, podemos afirmar sobre sua importância e a sua relação 
com a torcida, pois o atleta tem seu rendimento limitado no que diz respeito à ação motora e 
a processos psicológicos, quando sua atenção é desviada dos estímulos do jogo para os 
estímulos da torcida. E isso ocorre quando os atos da torcida se tornam relevantes para o 
atleta: aquilo que a torcida gritou o atingiu diretamente, nesse caso com valores positivos ou 
negativos. 

A motivação tem um importante papel no rendimento do atleta de alto nível, apesar 
de sabermos que existem vários conceitos e teorias que a localizam, mas não é o intuito 
deste trabalho estabelecer comparações entre tais teorias. 

A motivação para o esporte revela inúmeras facetas que envolvem toda a 
preparação física e psicológica de atletas, treinadores e/ou educadores físicos, no entender 
de Buriti (2001), podendo ser definida, simplesmente, como a direção e a intensidade de 
nossos esforços, nossa meta. 

Os psicólogos do esporte e do exercício consideram motivação a partir de diversos 
pontos de vista específicos: a motivação para a realização, motivação na forma de estresse 
competitivo e motivações intrínseca e extrínseca (WEINBERG & GOULD, 2001). 

O nível de excitação e a ativação possuem uma propriedade de mobilização geral do 
organismo e corresponde a uma das características da motivação, o que leva o professor 
de educação física, a saber, trabalhar com tais concepções. O seu emprego adequado e a 
sistematização facilitarão o bom desempenho e o sucesso esportivo. 

Por isso podemos afirmar que os conceitos e características da motivação dão 
mostras de como a torcida pode ser fundamental neste processo: os técnicos tentando 
motivar seus jogadores e  a torcida em geral tentando excitar aos mesmos, cada um a sua 
maneira e tempo. Todos têm um papel participativo positivo, no processo de interferência, 
sendo de grande valia para o rendimento do atleta e para o momento esportivo. 
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Sabemos que existem vários tipos de torcida, sendo que cada uma delas agirá de uma 
forma diferente e que elas têm grande poder e exercem forte influência sobre equipes e 
atletas e são determinantes no processo de execução motora do atleta e em seu 
rendimento, visto que podem atuar como inibidoras ou facilitadoras de técnicas arrojadas ou 
precisas. 

As alterações emocionais que a torcida provoca no atleta são um fato real, na prática 
da atividade física e esportiva, bem como a arbitragem e a família, ou mesmo um resultado 
adverso ou fácil demais e a figura do profissional de educação física se torna importante, 
pois é ele que, durante a fase de desenvolvimento do atleta (seja ela qual for o estágio) 
estará atuando e ensinando a manejar tais situações, numa situação privilegiada: este 
profissional será o responsável pela geração de novas opiniões e novas formas de ações, 
que possam vir a ser copiadas. 

O treinamento mental é de suma importância neste processo, pois é por intermédio 
dele que o atleta aprenderá a lidar com as diversas situações; técnicas utilizadas como 
concentração, relaxamento e visualização auxiliam o profissional a orientar seus atletas a 
melhor manejar as emoções positivas e negativas provocadas pela torcida. 

Nossos estudos facilitarão a compreensão das interferências exercidas por cada tipo 
de torcida e nos possibilitarão a análise da abordagem que deveremos adotar para melhor 
manejar as ocorrências negativas e indesejadas. O estudo da psicologia do esporte por 
estudantes e profissionais da Educação Física se vê assegurado, uma vez que a aplicação 
de conhecimentos desta área, num treinamento específico, possibilita a adequação de 
ações docentes. 

Diante do exposto, temos que a Psicologia do Esporte tem seu espaço assegurado 
ao lado das demais ciências do esporte, em especial porque dela dependem as demais 
ciências, para seu pleno êxito. Um atleta bem condicionado fisicamente pode assegurar seu 
lugar no pódio se estiver condicionado psicologicamente para a superação de limites que a 
competição esportiva lhe apresentar. 

Mais do que isto: numa analise contextual temos que a preparação psicológica 
atende aos mais variados níveis de praticantes em suas mais amplas possibilidades de 
participação, o que confere ao momento esportivo uma adequação e aproveitamento das 
relações humanas, em conformidade com as necessidades dos participantes, sejam eles os 
atletas, os técnicos ou treinadores, os árbitros, os familiares e a própria torcida. 
Isso nos assegura que, para o esporte competitivo e para o treinamento esportivo, o 
equilíbrio mental é a chave de obtenção da medalha de ouro; para a iniciação esportiva, ela 
servirá para balizar as exigências da aprendizagem com o desempenho melhorado do 
aperfeiçoamento, sempre atuando com professor/técnico, aluno/atleta e demais 
personagens do contexto esportivo. 

Realmente a Psicologia do Esporte tem seu assento garantido no esporte moderno e 
é o diferencial entre o sucesso e o resultado inexpressivo. Seu atual estado de arte é 
suficiente para garantir bons e acirrados momentos e espetáculos esportivos.  Então, para 
que uma Psicologia do Esporte? Para que o homem que consome o esporte seja mais e 
mais Homem, em sua plena forma de ser. 
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O LÍDER E O CORPO CIBERNÉTICO: ADAPTAÇÃO DO HOMEM AOS 
DESAFIOS DA SOCIEDADE PÓS-MODERNA. 

 
Altair Moioli 

 
 

"Nesse mundo do audiovisual acaba que nos perdermos de nós 
próprios, do mundo que vivemos, sem saber bem quem somos, 
para que viemos e que sentido tem a vida (José Saramago)" 

 
Considerações iniciais 

 
Enquanto a sociedade caminha para uma evolução quase apocalíptica nesse limiar 

de século XXI, representada pelas mutações genéticas e tecnológicas que transforma o 
corpo biológico constituído por células e sistemas, para um corpo metálico constituído de 
carbono, aço e engrenagens, similar aos cyborgs, as reflexões a respeito do papel do líder e 
suas áreas de atuação nesse mundo tecnologidado acontece a partir de um recorte dos 
contextos e as situações em que se constroem as relações interpessoais. Neste sentido, os 
efeitos midiáticos e a expansão dos ciber-relacionamentos, implicam uma nova ordem na 
compreensão dos desejos de submissão, poder, idolatria e fetichismos inscritos no 
ciberpoder.  

Assim, as considerações aqui sugeridas são mais reflexivas que necessariamente 
propositivas. Para tanto, adota-se como aporte metodológico uma pesquisa qualitativa, 
descritiva, bibliográfica e documental amparada pelo método fenomenológico e análise de 
discurso.  

Partindo desse pressuposto, este manuscrito tem como proposito discutir quais as 
atribuições do líder nos diferentes ambientes da sociedade atual? Como está ocorrendo a 
transição da liderança de ambientes significativamente forjados a ferro e fogo em modelos 
concretos, para os ambientes múltiplos, modeláveis e efêmeros do mundo virtual? Numa 
visão pragmática de um futuro que já se faz presente, e em confronto direto com as teorias 
de liderança, como acorre o ato de liderar, nesse momento em que os corpos se deslocam 
com uma velocidade singular de acordo com a necessidade de satisfação imediata dos 
sonhos, dos desejos, das emoções? 

De outra maneira, numa referência pontual a educação e aos processos de ensino e 
aprendizagem, como se constitui o papel do professor nesse contexto? Qual a sua 
autoridade ou carisma  para proposições efetivas na educação diante da metamorfose 
ambiental e atitudinal a que são expostos os alunos. E, em relação ao esporte, em que 
lugar as estratégias tradicionais de intervenção do técnico ou do professor de educação 
física se encontram nesse momento de demandas por atividades e práticas que satisfaçam 
os anseios da criança e do atleta? Estão conectados com as mudanças? Ainda 
desempenham papel expressivo de liderança na condução dos valores? 

Ao analisar estas indagações a partir das mudanças que ocorrem com a sociedade 
atual, de acordo com Bauman (2002); Bauman (2011); Harvey (1992), numa perspectiva 
pós-moderna, a figura do líder ganha nuanças de acordo com o momento, as circunstâncias 
e os acontecimentos históricos, visto a velocidade com que se transforma e que é 
transformado pelos deslocamentos sociais e urbanos. 

Para trabalhar com a ideia de mudança, Harvey (1992) analisa as novas formas de 
compreensão e análise do tempo e do espaço e as consequentes interferências no 
processo da evolução humana. Se outrora o tempo e o espaço eram tratados como formas 
de controle e organização social, política, econômica, como fontes de poder social, criados 
necessariamente através de práticas para a reprodução, manipulação e adestramento das 
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condutas da vida social, atualmente essa percepção não pode ser definida da mesma 
maneira. O conceito de tempo e espaço se subverte, podendo até ser relativo, mediante ao 
contexto histórico atual. 

Ainda de acordo com este autor, a compreensão do tempo e espaço na vida pós-
moderna ocasiona um impacto significativo em relação as ações do homem, provocando 
um desequilíbrio do poder de classes, sugerindo situações conflituosas e confusas para a 
estabilidade do sujeito (HARVEY, 1992). 

Nesse cenário, o homem se encontra em uma situação de individualização e solidão 
provocada pela não relação linear com o outro, pela fragmentação do conhecimento, pelas 
relações subjetivas e desterritorializadas, pelas transmutações identitárias, pelas relações 
virtuais em rede que altera as relações humanas, promovendo uma nova forma de cultura 
(LÉVY, 1999). 

Assim, segundo Bauman (2008), no processo de formação das sociedades 
individualizadas, midiatizadas e globalizadas do século XXI, a identidade do homem não é 
mais uma questão privada, pois a sociedade se molda na medida em que o individuo 
estabelece seus padrões de comportamento. Portanto, a sociabilidade, segundo ele, sofre 
interferência mais das condutas individuais, que o contrário. Ou seja, não é a sociedade que 
interfere no comportamento, mas o comportamento do indivíduo que altera a sociedade. 
Logo, “[...] a “individualização” consiste em transformar a “identidade” humana de uma coisa 
“dada” em uma tarefa – e encarregar os atores com a responsabilidade de desempenhar 
essa tarefa e de arcar com as consequências (e também com os efeitos colaterais) de seu 
desempenho [...] (ibid, 2008. P.183)” 

Diante deste quadro, há razões suficientes para as eminentes situações de crises, 
sejam de ordem econômica, política, social ou moral. Dentre elas, chama atenção a 
possibilidade de uma crise de identidade, em razão das dissonâncias ambientais em que os 
indivíduos estão inseridos, quais sejam, ora em ambientes físicos e concretos com regras e 
relações interpessoais específicas, ora em ambientes virtuais, nos quais as relações se 
moldam de acordo com o status e o perfil da comunidade em que os sujeitos estão 
alojados. 

Decorre dessa situação, então, a interferência dos indivíduos que exercem papel de 
liderança e comandam as ações para a manutenção ou transformação da sociedade atual. 
Está reservado a professores, médicos, políticos, técnicos esportivos, orientadores 
espirituais, militares, padres, etc, cada um a sua maneira, influenciar seus seguidores – 
liderados – a manutenção da ordem, estabelecimento das regras, cumprimento dos deveres 
e a inspiração dos fetiches e deslumbramentos do poder. 

 
Concepções de liderança 

As discussões em relação ao papel da liderança e suas implicações para os avanços 
da sociedade, seja do ponto de vista da evolução, do desenvolvimento ou das relações 
interpessoais e afetivas, ocorrem há muito tempo. O que muda neste momento é o recorte 
sócio-antropológico, e, porque não dizer, psicológico, tendo em vista as demandas 
emocionais relativas aos comandos virtuais e as variáveis do contexto atual. 

Portanto, a atribuição de papéis sociais, de gênero, profissionais, políticos, 
religiosos, etc., estão presentes na humanidade como forma de organização e controle do 
homem pelo homem, numa forma clara de demonstração de poder, subserviência, idolatria, 
alienação ou fetichismo (HANNA, 1999).  

Alguns aspectos devem ser analisados ao tratar a liderança como um fenômeno 
importante para a conquista de metas e objetivos. O comando de determinadas ações está 
intrinsecamente ligada a gestão de pessoas e ao planejamento e definição de estratégias. 
Entretanto, isto tem poucas chances de acontecer se não houver uma empatia entre o líder 
e os liderados.  

Assim, a liderança tem uma relação direta com o poder, a autoridade e a influência. 
A partir do exercício do poder o indivíduo altera o meio social, transformando valores, juízos 
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e atitudes de outros indivíduos a partir do controle de suas ações. A autoridade é expressa 
e mantida a partir da tradição e de algumas formas de sansões e recompensas. Entretanto, 
é a influência que governa, modula e orienta os sentimentos dos indivíduos e contribui para 
a submissão ao poder de outro (RODRIGUES, ASSMAR, JABLONSKI, 2000; MINICUCCI, 
2001). 

As diferentes teorias para explicar a “liderança”, traz como fundamentação 
específica aquilo que está ligado ao indivíduo, às competências pessoais do sujeito para 
comandar, administrar e conduzir grupos ou pessoas aos objetivos estabelecidos, 
relacionando esses atributos ao perfil do líder (NOCE, 2006; WEINBERG, GOUD, 2001; 
MACHADO, 2011). 

Vários aspectos estão correlacionados ao processo de liderança, como por exemplo, 
as interferências dos sistemas político, econômico, cultural e do contexto social, mantendo 
uma relação estreita com a personalidade dos indivíduos e sua capacidade de influenciar e 
persuadir os integrantes de um grupo (CHIAVENATO, 2001; 2010).  

A partir desta proposição, compreende-se então que a liderança pode estar atrelada 
às relações interpessoais, atendendo as demandas afetivas, cognitivas, físicas e também 
sexuais. 

O desejo de submissão do liderado em relação ao líder ou, inversamente, o desejo 
de dominar o liderado, num movimento dialógico, ou trocas afetivas, pode representar 
desde a satisfação das necessidades básicas, de acordo com a teoria motivacional de 
Maslow (WEINBERG; GOULD, 2001), até as considerações psicanalíticas Freudianas de 
repressão e projeção (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002) 

Ao considerar como referência as asserções de liderança baseado nas proposições 
de Maquiavel (2008), a ideia predominante está na utilização da força como estratégia para 
a dominação e controle social. Historicamente a dominação pela força está presente nas 
grandes conquista e seus conquistadores, como nas expansões dos impérios que vai desde 
Alexandre até Napoleão, durante as Cruzadas, nas incursões Nazistas ou nas revoluções 
Cubana, Russa, etc. No auge destes acontecimentos, os atributos dos lideres que 
colocaram em prática suas ideias e ações, bem como a forma de suas condutas, se 
notabilizaram ou pelo uso da força ou pelo convencimento ideológico. 

Ocorre, entretanto, as cenas que revelam as relações pessoais, o contato, a 
comunicação, as divergências, as agressões, os impulsos, as emoções, as comemorações, 
as aglomerações, as manifestações pela vitória, os diálogos, o som dos tambores, o cheiro 
da munição, o barulho dos cascos dos cavalos em contato com a pedra, o choro pela 
partida, o ronco dos motores, as cartas enviadas, o alvoroço dos deslocamentos, o silêncio 
pós-combate, eram situações reais, físicas durante as quais o papel do líder demandava 
intervenções pontuais, com energia. Os papéis eram claramente definidos e atribuídos.  

Escrita no século XVI, O Príncipe de Maquiavel (MAQUIAVEL, 2008) ainda pode ser 
considerada atual para entender alguns parâmetros da sociedade contemporânea se levado 
em consideração a negligencia de alguns setores para alterar o quadro de conformismo e 
alienação política, social, cultural e educacional, onde os dominadores encontram espaço 
confortável para atuar.  

Ao fazer uma analogia aos argumentos do autor, “nos principados novos, onde haja 
um príncipe novo (ibid, p.31)”, portanto, em um ambiente novo, o novo líder, terá maiores ou 
menores dificuldades para liderar, dependendo das suas virtudes. Nesse caso, virtudes são 
entendidas como capacidade de se adaptar ao novo cenário e ao território conquistado.  

Aqui vale ressaltar que a nova realidade social, qual seja, os territórios virtualizados 
demandam lideres com competências de gestão e controle de pessoas somente se 
estiverem inseridos nesse contexto. 

Embora esse ambiente esteja em constante mutação, como prega Bauman (2008), 
“muitos jogos parecem estar acontecendo ao mesmo tempo, e cada um muda suas regras 
enquanto está em andamento. Esses nossos tempos se sobressaem por desmantelar 
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marcos e liquefazer padrões sem aviso prévio (p.160).” Desta forma, não há como emitir 
garantias de inclusão e adaptação do sujeito (líder) nesse ambiente. 

Assim, considerando a invasão das máquinas na vida do homem, a relação de 
dependência visceral que se estabeleceu com ela, usando as palavras de Chaplin: nestes 
tempos modernos, onde a fragilidade, a fugacidade, o imediatismo se comungam com 
propostas solitárias de vida - como será articulada a relação entre liderança, educação, 
corpos transformáticos e o esporte, por exemplo? 

 
Liderança de quem: homem versus máquina 

Não há como negar a heterogeneidade que abrange a formação da sociedade atual. 
Com o advento da globalização e a revolução tecnológica foi possível um acesso imediato a 
inúmeras e diferentes formas de cultura, tecnologias avançadas, formatos de comunicação 
visual inusitados, que coloca o homem na condição de expectador e consumidor dessas 
mudanças. Entretanto, com pouco ou quase nenhum poder de participação nas decisões. 

O líder que desempenhava seu papel no campo de batalha, à frente dos regimentos 
de soldados, nas fábricas comandando as linhas de produção, nas escolas conduzindo as 
salas de aula ou nos ambientes esportivos orientando os treinamentos e as competições, 
atualmente tem que articular o desempenho dessa função com as interferências dos 
detratores modernos. 

Mendes (2012) argumenta que o grande desafio para a liderança do século XXI será 
a adaptação dos processos de gestão a diversidade cultural da sociedade contemporânea, 
especialmente pelos diferentes contextos sociais e as grandes alterações demográficas 
atuais. Portanto, uma das principais articulações se refere a necessidade de revisão das 
características do novo líder.  

As teorias tradicionais sempre se referiram ao líder como sendo do sexo masculino, 
de cor branca e heterossexual, com atributos de força e virilidade como os associados ao 
guerreiro vencedor.  

Entretanto, o momento atual exige uma nova configuração das características do 
líder em razão dos grandes deslocamentos urbanos, dos movimentos de inclusão, dos 
direitos de igualdade entre gênero, das preferências sexuais e em razão das variáveis 
situacionais (ibid, 2012).  

Para se adequar as novas exigências do mercado algumas instituições se 
apropriaram das experiências e estratégias dos treinadores do mundo esportivo, em 
especial aquelas que apresentam resultados positivos, e constituíram a figura do coaching, 
ou pessoa que procura transformar intensões em ações efetivas e vitoriosas. 

De maneira objetiva o Coach representa o papel de orientar, mostrar o caminho 
adequado e ideal para que os integrantes de um grupo possam alcançar os objetivos 
traçados. Assim, a característica desse profissional é liderar um grupo desenvolvendo 
competências e habilidades comportamentais e psicológicas, numa analogia às relações 
entre o técnico esportivo e seus atletas, mas os casos de sucesso, que fique bem 
esclarecido (LIPPI, 2010; WOOTTEN & WOOTTEN, 2012). 

Ainda assim, estas interferências acontecem em campos pré-definidos, demarcados 
e visualmente determinados. Entretanto, no contexto atual as variáveis situacionais 
aparecem com as relações do homem com as máquinas, com os corpos-máquinas, com a 
tecnologia touch, com as imagens tridimensionais, em corpos transfigurados,  exigindo outra 
leitura. 

A despeito dessas possibilidades, há ainda a luta de algumas comunidades virtuais 
que consideram o corpo como um fardo da natureza. Para tanto, buscam uma espécie de 
imortalidade por meio da transferência do espirito para o computador numa tentativa de se 
desfazer do corpo e decretar seu desaparecimento (BRETON, 2003). “O corpo não é mais 
uma fronteira identitária, mas um vestígio deixado no espaço. [...] conectados ao 
ciberespaço, os corpos se dissolvem” argumenta o autor. 
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A partir da perspectiva da cibercultura, a compreensão do corpo e sua relação com a 
tecnologia devem despertar para a necessidade de que na dimensão biológica, real, o corpo 
transmite as mensagens culturais inerentes ao ambiente, ao tempo e ao espaço, 
construindo sua identidade. Entretanto, no plano virtual, o corpo desaparece, se fragmenta, 
perde a identidade, ganha novas perspectivas, não apresenta clareza em relação ao gênero 
e configuração física. Estabelece outras formas de relação com o ambiente, ou seja, com os 
milhares de outros seres virtuais que estão alocados na rede (LEMOS, 2007; LÉVY, 1999). 

Almeida (2008) articula algumas considerações a respeito da insatisfação da 
sociedade com o corpo, ou, com a necessidade mercadológica de mudar o corpo de acordo 
com as tendências da moda ou de um determinado grupo, a partir da narrativa de Peter 
Carey (CAREY, 1993). 

Carey (1993 apud ALMEIDA 2008) apresenta através de um conto, a implantação de 
uma loteria genética instalada na terra, onde os humanos, mediante a um determinado 
pagamento, poderiam trocar de corpo. A análise dessa proposta recai sobre a obsessão do 
homem em ser aceito para um determinado grupo a partir da aparência do corpo. As 
similaridades proporcionam créditos para o pertencimento ao grupo. Neste caso, argumenta 
a autora, há a necessidade da existência de um corpo genético para que se torne visível e 
com identidade, mas uma identidade cambiável de acordo com o modelo de corpo e do 
grupo social que se deseja pertencer.  

Assim, a exposição do corpo nas redes de comunicação, sejam impressas ou 
virtuais, nos sites de relacionamentos, ou nos canais de sexo virtual para ser consumido, 
pode refletir, mais que uma necessidade de reconhecimento profissional do ator ou atriz 
pornô, por exemplo, um narcisismo inconsciente, um fetichismo que acompanha os desejos 
eróticos do corpo.  

Para Breton (2003. p.124), “conectados no ciberespaço, os corpos se dissolvem [...] 
o viajante da infoesfera não se sente mais preso a um corpo físico, ele conduz sucessivas 
explorações sob identidades geralmente diferentes, em um mundo imaterial.” Isso 
representa, segundo o autor, a possibilidade de se libertar do corpo físico, entendido como 
uma prisão. Na dimensão virtual, esse corpo atinge a perfeição, imune a todos os 
transtornos psicológicos e patológicos. 

Entretanto, conforme argumenta Santoro (2005), a relação do homem com a 
tecnologia, na produção de corpos autômatos, o corpo “sujeito” uno e identificável 
transforma-se em corpo “objeto” múltiplo e modelável. Os corpos artificiais, seja por meio de 
implantes – seres biônicos – ou por meio da transformação cirúrgica, uso de drogas ou 
treinamento físico, o corpo se tornou fragmentado, reconstituído, o que alimenta uma visão 
dicotômica do homem. 

A relação atual com o corpo, continua a autora, num processo manipulativo 
permitido pela arte, com a ajuda da medicina, com transplantes e cirurgias, e mediada pelas 
tecnologias de comunicação e informação, modifica a percepção do corpo humano levando 
ao questionamento e dúvidas em relação a sua unicidade. “O corpo serve, hoje, a um jogo 
de combinações, composições e experimentações úteis, em primeiro lugar, para sua 
sobrevivência e sua perpetuação, para seu estudo e seu aprimoramento, bem como para 
sua exibição e culto (ibid, 2005. p.326).” 

A partir da manutenção da visão dicotômica do corpo, da necessidade frequente de 
sua exibição nos meios eletrônicos – redes sociais, sites de relacionamento, etc - e de uma 
veneração e cultuação, subliminarmente está exercendo influência nos costumes e hábitos 
daquele que se inicia no mundo cibernético. Para Santoro (2005), o corpo objeto torna-se 
alienado e viciado. 

 
Fetiches Virtuais: o reverso da liderança  

As infinitas possibilidades de utilização das redes sociais colocam os indivíduos 
inseridos nesses ambientes em posições de extrema fragilidade. A observação, 
acompanhamento e participação das experiências pessoas por inúmeros seguidores são 
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fatores que, por um lado, podem incomodar e criar situações de constrangimento e 
vulnerabilidade, mas por outro, pode ser o retorno e o resultado desejado pelo indivíduo que 
se inseriu no mundo virtual. A exposição de seu corpo, de seu perfil preenche uma 
necessidade psicológica pulsional.  

Para Santoro (2005), por exemplo, ao ser tratado como um objeto virtual, o corpo 
perde o simbolismo biológico e, por consequência, a capacidade para emitir mensagens e 
significados. Por isso mesmo, a representação do corpo virtual mostra formas de um jogo 
dialético de encaixar e desencaixar, montar e desmontar, armar e desarmar, mover e 
remover, num jogo entre vida e morte, em que as peças são cambiantes para mostrar a 
posição ambígua de um corpo/objeto experimental. 

Nesse sentido, as relações e as trocas afetivas no ciberespaço, passam pela 
adequação do sujeito/objeto às necessidades momentâneas e contextuais para alcançar o 
clímax, o gozo e a satisfação dos desejos inconscientes. A marca do corpo virtual reforça 
sua dimensão dicotômica, ao dividi-lo em partes e expor (postar) para veneração e 
consumo. Como exemplo, observa-se as constantes mudanças das fotos pessoais nas 
páginas das redes sociais, como o Facebook, por exemplo, e a comunidade de amigos 
relacionados recebem um apelo para “comentar”, “compartilhar” ou “curtir”. 

Machado; Zanetti; Moioli (2011) argumentam que a necessidade do homem pós-
moderno é ser desejado. Para tanto, amplia seu mundo de exposição, inserindo-se em 
diferentes comunidades. Nessas comunidades, ele tem a oportunidade de mostrar-se, 
exibir-se, cultuar-se num sentido narcísico e erótico de comtemplação. 

A partir dessa concepção, o corpo ganha o sentido de bodyscape, conceito de 
utilização do corpo para a exposição e divulgação de certos marcas e produtos, com poder 
para despertar no outro a sensação e o desejo de consumo tanto doproduto quanto do 
corpo (CANEVACCI, 2008). 

Considerado como um espaço-panorama onde se inserem objetos de desejo, 
adornos, joias, roupas e acessórios, maquiagem colorida, implantes, tatuagens, etc, o corpo 
desperta forte atração, passando a observação alheia a partir de códigos fetichistas.  

Na visão deste autor, os fetichismos visuais são estimulados a partir de imagens de 
corpos diferentes, às vezes em composição com outros corpos, em cenas que se 
complementam para excitar trocas conscientes e inconscientes de desejos sexuais, 
alimentadas por contrastes exóticos e eróticos, como nas campanhas publicitárias, por 
exemplo (ibid, 2008).  

 
“[...] o fetish se difunde ao alongo de entrelaçamentos que cruzam e 
desorganizam as distinções clássicas entre sexualidade, erotismo, 
pornografia; ele se performa entre corpos panoramáticos (bodyscape), 
territórios urbanos (location) ou imateriais (e-space), por meio de contínuas 
invenções de atratores. As pragmáticas sobre a web têm transformado tal 
palavra em um verdadeiro código de ingresso, no qual tudo o que estava 
separado se mistura (CANEVACCI, 2008. p.255)”. 

 

Assim, inserido em um território e pertencente a um das tribos em que seu perfil seja 
respeitado, parte em busca de uma liberdade de ações e decisões a respeito do seu corpo, 
disponível apenas no mundo virtual.  

Na mesma linha, Bauman (2011) destaca como o homem, em busca de uma 
liberdade incondicional para controlar as demandas do próprio corpo, se expõe às 
dependências das novas tecnologias. A partir do uso de medicamentos para controlar o 
ritmo biológico de desenvolvimento, crescimento e reprodução humana, o ser humano se 
submete a “indústria do corpo”.  

A partir daí, a liberdade desejada se transforma em dominação, em submissão, em 
impotência para controlar os desejos. É a submissão aos caprichos de um líder virtual e 
tecnológico que a tudo e a todos controla e orienta. Ocorre, portanto, uma inversão na 
posição e distribuição dos papéis sociais. 
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O que comunga com a ideia de Kehl (2003) da existência de um corpo como objeto 
social, que busca na representação do Outro o sentido da própria existência. A partir dessa 
proposição psicanalítica, a autora argumenta que “ao contrário da concepção do corpo 
como propriedade privada de cada um, afirmo que nosso corpo nos pertence muito menos 
do que costumamos imaginar. Ele pertence ao universo simbólico que habitamos, pertence 
ao Outro; o corpo é formado pela linguagem e depende do lugar social que lhe é atribuído 
para se constituir (KEHL, 2003. p.243)”. 

Seguindo por este princípio, a onda é “compartilhar”, “curtir, “comentar”, “postar”. No 
mundo virtual tudo cabe, não há compromisso com a privacidade. O desejo atendido é o 
antidoto para combater os momentos de frustração, ansiedade e angústia da vida moderna. 
O imediatismo, a flutuação dos espaços, a fragilidade das relações, a atemporalidade das 
ações, coloca o sujeito como um voyeur de si mesmo. 

 
Reflexões finais  

Não há como negar o fato de que nestes tempos de mudança e revoluções que 
ocorrem a olhos vistos, as relações estabelecidas entre lideres e liderados, sejam elas no 
campo do trabalho, da educação, da família ou do esporte, demandam algumas 
competências e habilidades para equilibrar as necessidades, prioridades, metas e desejos 
dos envolvidos. Tanto para melhorar o desempenho, para conquistar o poder, quanto para 
manter a autoridade. 

Neste cenário da sociedade pós-moderna, a liderança não se configura apenas no 
plano físico, face a face, como nos períodos das grandes revoluções de séculos atrás. 
Atualmente há a necessidade de outras competências para comandar pessoas que estão 
em rede a quilômetros de distância, em planos virtuais. Entretanto, se uma pessoa não 
concordar em se submeter às ordens do líder on line, basta um “click”, para sair do campo 
de visão do comandante e assumir o controle da situação e se tornar líder. 

Os cordões que outrora controlavam e movimentavam as peças e os bonecos no 
teatro de marionetes, hoje são substituídos pelo mouse, joystick ou, pela tecnologia touch. 
Ocorre que os bonecos de marionetes eram fixados pelas linhas possibilitando ser 
facilmente manipulado. O sujeito pós-modernos atende o comando do controle se achar 
interessante. Ele pode ser conduzido, mas tem autonomia para conduzir o processo de 
acordo com seus interesses e desejos. 

Almeida (2008) apresenta uma análise interessante para a plasticidade dos sujeitos 
e seus corpos. Com a capacidade de modificação do corpo, associada à ideia de 
identidades mutáveis e a possibilidade de integração entre corpo e máquina, fica a dúvida 
de quem opera esse processo. Se o operador ou a máquina, se o líder ou o liderado, ou 
ainda, se existe claramente a definição do papel de líder e liderado, tendo em vista a 
capacidade operativa da comunicação em rede. Quem define o comando e emite as ordens, 
o homem ou a máquina?  

Como salienta Machado; Zanetti; Moioli (2011, p. 733), “o tecnofetichismo que se 
instala é suficiente para entendermos que fica cada vez mais distante a compreensão do 
homem, de seu corpo e de seu desenvolvimento, sem estar aliado ou transformado pela 
tecnologia.” 

Desta concepção pode partir a ideia de que a exposição do corpo como forma de 
saciar um desejo erótico inconsciente, pode partir do princípio que o plano real e o virtual 
estabelecem um jogo de mão dupla, onde em alguns momentos o real lidera as ações e 
asserções e em outros esse papel é atribuído ao virtual. Líder e liderado coparticipam num 
processo indissociável. 

A incorporação da tecnologia na vida do sujeito, o submete aos caprichos e regras 
desse ambiente. Seduzido pela tecnologia, o corpo se transforma igualmente em tecnologia 
passando a ser uma extensão desta. 

Embora, como prega Canevacci (2008), num processo invertido, o fetichismo virtual 
pode favorecer a transformação do sujeito numa reação de mimetização progressiva. 
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Conduta diferente da imitação inconsciente. A imitação é uma prática psicossomática por 
um modelo de identidade de referência, uma réplica, enquanto a mimese, “é ativada por 
frações corpóreas sexuadas, afetivas, amigáveis, que não requerem ou impões modelo do 
sósia [...] (ibid, p.308)”.  

A função do líder nestes diferentes ambientes da sociedade atual pressupõe a ideia 
de compartilhamento, de gestão de pessoas, mesmo as virtuais. Estabelecendo com elas 
relações pautadas pela ética.  

Embora exista uma movimentação virtual de domínio e convencimento, o ciberpoder, 
no sentido de dominação pela força não se sustenta, tendo em vista as infinitas 
possibilidade do ciberespaço, da navegação nos labirintos da rede, de deletar os falsos 
desejos e manipular as informações. 

A virtualidade permite a inexistência do sujeito e por consequência, do corpo. Assim 
não há um controle, uma submissão, mas pode haver uma comunhão de sentidos e 
desejos.  

Os desafios na construção desta sociedade de informação, informatizada, 
tencologizada, midiatizada, visceralmente exposta, estão à contra mão das teorias de 
liderança que pregam que, quando um grupo informal se estabelece, há a eleição natural de 
um líder. Para esse momento histórico, alguns pequenos grupos ainda se beneficiam da 
submissão a um líder, como a família, por exemplo.  

Conforme alerta o Professor Langdon Winner do Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Instituto Politécnico de Nova York, desde a década de 70, a humanidade está 
sendo transformada em razão de um determinismo tecnológico. Ocorre, no entanto, que 
este determinismo diário não incentive que as pessoas possam procurar um papel 
importante a desempenhar nesses períodos de mudança. 
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MEDO E VERGONHA NO ESPORTE E AS NOVAS MÍDIAS 

 
André Aroni 

 
INTRODUÇÃO 

 
O medo e a vergonha são estados emocionais muito presentes no esporte, seja o 

alto rendimento, o esporte escolar, em atividades físicas, no lazer ou em outros formatos.  
Para Machado (2006), o sentimento de medo pode ser caracterizado como uma 

sensação subjetiva do próprio indivíduo, no qual ele sente que corre perigo, de que algo de 
muito ruim está para acontecer. Ao tratar deste tema, Brochado (2002) afirma que inúmeros 
métodos para avaliação e controle foram experimentados, mas poucos são os resultados 
conclusivos obtidos. 

Com relação ao conceito de vergonha, La Taille (2004) a define como um sentimento 
de desconforto afetivo, causado pela exposição do sujeito (sentir-se exposto ou observado), 
ou pela sensação de perda real ou virtual de valor (o auto juízo negativo). Além do mais, 
pudemos observar na última década um grande avanço tecnológico, as novas mídias se 
apresentaram como fantásticas ferramentas de comunicação, porém, podem potencializar 
estes estados emocionais, tornando o usuário mais vulnerável.  
 O objetivo deste trabalho é contextualizar o medo e a vergonha no esporte, 
identificar como as novas mídias participam deste processo e por fim, apresentar 
intervenções para o controle destes estados emocionais. 
 
 

REVISÃO DE LITERATURA 
 
Machado (2006) afirma que o medo pode ser considerado uma das emoções mais 

negativas que um atleta pode experimentar, destruindo em alguns casos, a harmonia 
psíquica do indivíduo. 

Schwenkmezger, Voigt e Müller (1979) procuraram identificar o aumento da 
frequência cardíaca (FC) devido à tensão psicológica entre jogadores de voleibol. 
Registraram através de procedimentos de observação as atividades físicas realizadas pelos 
atletas, como por exemplo, as distâncias percorridas ao caminhar e correr, o número de 
saltos e outras ações, verificaram estas atividades em jogos treino (sem estresse) e jogos 
competitivos (com estresse). Os resultados obtidos mostraram que, em situação de jogos 
competitivos, a FC era mais alta em relação dos jogos treinos, apesar das atividades físicas 
serem similares. Apesar de suas limitações, este estudo aponta um possível caminho para 
a avaliação de modificações fisiológicas decorrentes de aspectos psicológicos da atividade 
física, mas também demonstra as dificuldades metodológicas a serem enfrentadas neste 
tipo de estudo.  

Hackfort e Schwenkmezger (1980) destacam alguns indicadores fisiológicos 
relacionados ao medo: circulação e respiração, indicadores bioquímicos e indicadores 
eletrofisiológicos. A frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória 
seriam os indicadores fisiológicos mais adequados e acessíveis para a avaliação do medo. 
Em uma visão mais atual acerca destes indicadores, Machado (2006) escreve que em 
geral, o medo vem acompanhado de sintomas físicos que incomodam, como aceleração 
dos batimentos cardíacos, suor excessivo, tremedeira e tontura. 

Ao revisar este mesmo tema, Lavoura, Mello e Machado (2007) encontraram outras 
pesquisas que buscaram possíveis relações entre o medo e a prática esportiva, como Roffé 
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(1999), Vilani e Samulski (2002), Machado (2006) e Santiago e González (2006), sabe-se 
que sua origem pode ter inúmeras causas: o atleta pode ter medo do fracasso, medo de 
contusão em consequência de movimentos mal executados, medo do vexame social, uma 
vez que a prática esportiva se dá perante a observação de outras pessoas, e este fracasso 
diante dos observadores pode significar para o atleta, uma diminuição do valor da sua 
capacidade. O prognóstico mental de uma possível ocorrência produz medo, este estado 
muitas vezes conduz à insegurança do movimento, a inibição da execução do movimento e 
a perda de pré-requisitos, reguladores e diretores emocionais e cognitivos da performance, 
provocando uma perturbação no desenrolar da ação e, com isto, de fato, o fracasso.  

Roffé (1999) descreve em seu trabalho uma espécie de circuito, de como o medo 
pode ser instalado; o jogador arrisca, se equivoca, sente culpa (se arrepende), baixa sua 
autoestima e autoconfiança, e todo este processo desencadeia o medo de arriscar pelo 
resto do jogo ou prova. Machado (2006) esclarece que quando o indivíduo se vê diante de 
uma situação julgada por ele mesmo como ameaçadora, pode suprimir esta ameaça 
fugindo ou agredindo, ou ainda, adotar comportamentos que têm por finalidade afugentar o 
medo (como, por exemplo, ignorar fatos e negar ameaças).  

Lavoura, Mello e Machado (2007) afirmam que o medo da lesão está presente em 
grande número nas pessoas praticantes de atividades físicas e atletas de rendimento 
esportivo, logicamente, porque uma lesão interrompe a prática da atividade por tempo 
indeterminado. Em pesquisas feitas com relação ao medo em esportistas do futebol, Roffé 
(1999) verificou quais seriam as situações de medo que os atletas profissionais desta 
modalidade se deparavam constantemente. O medo de se lesionar apareceu nas primeiras 
situações com maiores índices de medo, dentre trinta situações possíveis.  
 
 A relação do medo com a vergonha é apresentada por Thomas (1983), afirma que o 
medo do vexame social vem acompanhado da vergonha. Julga esta discussão muito 
importante na prática esportiva, uma vez que esta se dá perante a observação de outras 
pessoas, e o fracasso diante dos observadores pode significar para o atleta ou praticante, 
uma diminuição do valor da sua capacidade e, com isto, de sua personalidade, autoimagem 
e autoestima, entre outros fatores. 
 Em pesquisas mais recentes sobre a relação da vergonha com a moral, La Taille 
(2004) categoriza este sentimento como vergonha pura, vergonha ação, vergonha 
humilhação, vergonha meta, vergonha padrão, vergonha norma e vergonha contagio. A 
vergonha pura é o simples fato de o indivíduo estar sendo observado, olhado, o que 
desencadeia a vergonha; A vergonha ação é o fato de estar sendo olhado praticando uma 
ação, fazendo algo; A vergonha humilhação é o fato de a pessoa ser humilhada, rebaixada, 
decorrendo a vergonha; A vergonha meta é sentir-se envergonhado pelo fato de fracassar, 
não atingindo uma meta ou desafio, como sentir-se envergonhado por ter ido mal numa 
prova ou não ter ganhado um jogo; A vergonha padrão é quando o indivíduo se sente fora 
de um padrão, ser diferente de um determinado grupo, como ser pobre ou menos 
habilidoso; Vergonha norma se dá em consequência de ter infringido uma norma, regra ou 
valor, como mentir ou roubar; Vergonha contágio é sentir vergonha das ações de outros 
indivíduos que são próximos ou do grupo no qual está inserido, como ter vergonha do pai 
alcoólatra ou do companheiro de equipe que é usuário de drogas. 
 
  

INTERVENÇÃO 
 
Thomas (1983) afirma que o medo pode ser controlado por meio da exploração da 

autoconfiança, pois a mesma pode despertar sentimentos como coragem, decisão e 
vontade. Roffé (1999) também afirma que a autoconfiança ajuda a controlar o medo, quanto 
maior se apresenta a autoconfiança de um atleta, menor é a sua ansiedade, insegurança e 
hostilidade, além de maior decisão, capacidade de arriscar e de controlar o medo.  
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Machado (2006) explica que autoconfiança é uma alta expectativa de sucesso, 
Weinberg e Gould (2001) relatam que confiança é a crença de poder executar, com 
sucesso, determinado comportamento.  
 Martin (2001) destaca que a confiança parece estar diretamente relacionada ao 
desempenho esportivo bem sucedido, os atletas que a possuem tem um bom desempenho, 
os que não possuem tem um desempenho fraco. Após observar inúmeros atletas 
confiantes, este autor identificou cinco componentes comportamentais que compõem a 
confiança: estar física e tecnicamente preparado; concentrar-se em objetivos realísticos 
para executar nas competições; sentir-se relaxado; usar auto conversação positiva e utilizar 
imagens positivas bem sucedidas. 
 Mas como melhorar a confiança e o desempenho competitivo? Martin (2001) sugere 
oito passos a serem seguidos: 

1) Os atletas devem ter um bom desempenho nas simulações: parte dos treinos que 
antecedem competições importantes deve ser estruturada para simular as condições 
competitivas, caso o atleta tenha tido um bom desempenho na simulação, será mais 
fácil para ele concentrar sua auto conversação e imaginação em uma competição. 

2) Os atletas devem saber como se manter relaxados: estas estratégias incluem a 
respiração central profunda, relaxamento muscular, auto conversação relaxante, 
“desligar-se e aproveitar o ambiente”. 

3) Os atletas devem reviver os melhores desempenhos: Orlick e Partington (1988) 
afirmam que centenas de atletas recomendam o ensaio mental como uma técnica 
eficaz para ajudar a se preparar para competir, atingindo o melhor da sua 
capacidade. 

4) Os atletas devem se concentrar no que querem fazer e não no que não querem 
fazer: concentrar-se apenas no que se quer fazer ajuda a manter a confiança. 

5) Os atletas devem se concentrar, logo antes de e durante competições, em objetivos 
realísticos a ser executados, em vez de se preocupar com o resultado: os atletas de 
sucesso sabem se concentrar com um passo de cada vez, uma jogada de cada vez, 
e de ter um desempenho de acordo com o melhor da sua capacidade. 

6) Os atletas devem se concentrar em seus pontos fortes e não em suas limitações ou 
em seus erros: os atletas devem se esforçar para superar seus pontos fracos 
quando treinam, nas competições, devem se concentrar apenas nos seus pontos 
fortes. 

7) Os atletas devem preparar e cumprir um plano de competição: entrevistas com 
atletas olímpicos bem sucedidos indicam que eles têm planos detalhados de 
organização do tempo para orientar suas ações nas competições, por exemplo, 
quando e como se aquecer, o que pensar e como minimizar distrações. 

8) Os atletas devem usar “oposição” e “reorganização” para neutralizar os 
pensamentos negativos: oposição é proposto por Bell (1983) como usar fatos e 
razões para construir uma defesa contra o pensamento negativo. Reorganização 
consiste em examinar uma situação de uma perspectiva diferente, a fim de visualizar 
essa situação de maneira mais positiva (Gauron, 1984). 

 
 

CONCLUSÃO 
 
Lavoura, Mello e Machado (2007) destacam a grande proximidade entre os 

sentimentos medo e vergonha, e afirmam a difícil tarefa que é estudar essas emoções nos 
indivíduos, principalmente nos atletas, que vivem em um ambiente onde as emoções 
afloram constantemente.  
 Martin (2001) questiona dois pontos interessantes em seu livro: os grandes atletas já 
nascem assim? Basicamente, é o talento inato que lhes permite ir além de seus 
adversários? Apesar de muitos acreditarem que sim, o autor cita Ericsson, Krampe e Tesch-
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Romer (1993) para afirmar que uma quantidade considerável de pesquisas sugere que as 
diferenças no ótimo desempenho dos atletas de elite são determinadas principalmente pela 
quantidade de treinos de qualidade, concentrados, durante um longo período de tempo 
(pelo menos 10 anos) e muito menos por diferenças no talento natural ou na capacidade 
herdada. 
 A disciplina de um treino de qualidade e bem transferido ao ambiente competitivo, 
somado ao desenvolvimento dos cinco componentes comportamentais para se alcançar a 
confiança, são fundamentais para ultrapassar o medo e a vergonha no esporte. 
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VISÃO ATUAL DO ESTRESSE E O HOMEM ESPORTIVO 

 
André Aroni 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
Antes de iniciar uma discussão sobre estresse no ambiente esportivo, é prudente 

definir três conceitos que “caminham” bem próximos na psicologia do esporte: Ativação, 
ansiedade e estresse. Weinberg e Gould (2001) ressaltam que muitos psicólogos do 
esporte e do exercício consideram muito importante diferenciá-los, a fim de ter uma 
linguagem comum, reduzir confusões e a necessidade de longas explicações. 

Weinberg e Gould (2001) citam em seu livro Gould, Greenleaf e Krane, ao definir 
ativação como uma preparação fisiológica e psicológica geral, variando em um continuum 
de sono profundo a uma intensa agitação.  

Ansiedade é um estado emocional negativo caracterizado por nervosismo, 
preocupação e apreensão, associado com ativação ou agitação do corpo (Weinberg e 
Gould, 2001). 

Estresse é definido por Mcgrath (1970) como um desequilíbrio substancial entre 
demanda (física ou psicológica) e capacidade de resposta, sob condições em que a falha 
em satisfazer aquela demanda tem importantes consequências.  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é revisar alguns estudos de ansiedade e 
estresse, relacionando estes estados emocionais com o ambiente competitivo atual. 
  

REVISÃO DE LITERATURA 
 
A ansiedade tem um componente de pensamento chamado de ansiedade cognitiva, 

que é a preocupação e apreensão. Outro componente é a ansiedade somática, que é o 
grau de ativação física percebida. Além destes dois componentes, outra importante 
diferença está entre a ansiedade-estado e ansiedade-traço. 

Spielberger (1966) define ansiedade-estado como um estado emocional temporário, 
em constante variação, com sentimentos de apreensão e tensão conscientemente 
percebidos, associados com a ativação do sistema nervoso autônomo. Este mesmo autor 
explica que ansiedade-traço é uma tendência comportamental de perceber como 
ameaçadoras circunstâncias que objetivamente não são perigosas, e de responder a elas 
com ansiedade-estado desproporcional. Mas como diferenciar ativação, ansiedade-estado 
ou ansiedade-traço? Psicólogos esportivos podem diferenciar estes estados emocionais por 
meio de alterações fisiológicas (frequência cardíaca, respiratória, alterações bioquímicas) 
ou escalas numéricas chamadas de auto relato.  

Sobre o estresse, McGrath (1970) sugere que é composto por quatro estágios inter-
relacionados: o primeiro estágio consiste de situações ou demandas ambientais (física ou 
psicológica), o segundo estágio refere-se à percepção individual das demandas ambientais 
(”ameaça” física ou psicológica percebida), o terceiro estágio corresponde à resposta do 
indivíduo ao estresse (ativação, ansiedade-estado, tensão muscular e alterações de 
atenção), o quarto e último compreende as consequências comportamentais (desempenho 
ou resultado). 

Weinberg e Gould (2001) afirmam que há milhares de fontes específicas de 
estresse, neste trabalho vamos focar nas fontes relacionadas à competição. Segundo De 
Rose Jr. (1997), qualquer nível de competição apresenta quatro aspectos que são 
evidenciados a todo o momento:  
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Confronto: entre dois ou mais indivíduos ou equipes. Não há competição sem confronto. 
Ele pode ser pessoal (quando o atleta busca a superação de uma marca, 
independentemente dos adversários); pode ser com um adversário na forma de contato 
direto (lutas e a maioria dos esportes coletivos) e indireto (como na maioria dos esportes 
individuais: ginástica olímpica, GRD, natação, atletismo, e tênis e, em alguns esportes 
coletivos, como o voleibol). 
Demonstração: das capacidades e habilidades aprendidas e desenvolvidas durante todo o 
processo de treinamento e ao longo da carreira do atleta. É o momento no qual o atleta 
exibe suas condições e o quanto ele está preparado, ou não, para enfrentar todas as 
demandas do processo competitivo. 
Comparação: em função de um padrão autodeterminado ou definido externamente. 
Quando se compete, sempre há uma comparação com algum padrão, seja ele individual, ou 
estabelecido socialmente, desde que haja pessoas presentes para constatar o 
desempenho. 
Avaliação: com base nos padrões e no julgamento o desempenho do atleta é avaliado 
pelas pessoas presentes no evento. Esta avaliação, no entanto, nem sempre é feita por 
pessoas preparadas e que podem emitir um julgamento com base científica e técnica. Na 
maioria das vezes, a avaliação não segue critérios lógicos e pode ser feita de forma 
aleatória, levando a sérios erros de julgamento. Esta avaliação pode ser quantitativa 
(quando se privilegia o resultado) ou qualitativa (quando se avalia o processo ou a 
qualidade do movimento ou da ação realizada), ela também pode depender do tipo de 
esporte.  

Considerar estes quatro aspectos é esperar que o homem que se envolve em 
competições, está constantemente exposto a opiniões, observações e julgamentos, 
podendo criar expectativas, objetivos e pressões inadequadas para seu desenvolvimento 
como um atleta. Smith (1986) afirma que, no entanto, a competição não representa 
necessariamente uma fonte de estresse para o atleta, tudo dependerá da avaliação que ele 
fará da grande quantidade de situações provocadas pelo processo competitivo, 
especialmente por aquelas que surgem no momento do jogo ou prova, e dos recursos para 
lidar com elas. Seggar, Pedersen, Hawkes e Mcgawn (1997) também afirmam que a 
quantidade de estresse vivenciada pelo atleta parece estar relacionada com o resultado da 
interpretação que ele dá a situação, e de sua capacidade de lidar com ela. 

Neste contexto, De Rose Jr (1999) ao identificar situações causadoras de estresse 
em atletas de alto nível e relacionar essas situações a fatores gerais de estresse, chamou-
os de fatores competitivos individuais e fatores competitivos situacionais. Entre os fatores 
competitivos individuais pode-se destacar a personalidade dos atletas, os atributos 
pessoais, pressões internas, expectativas e objetivos, entre os fatores competitivos 
situacionais destacou as situações específicas de cada esporte, a preparação da equipe 
(volume, intensidade e qualidade do treinamento), pessoas participantes no processo (como 
o técnico, árbitros, adversários e companheiros), condições de equipamento e materiais de 
treino e jogo, aspectos organizacionais da competição, infraestrutura da equipe, 
patrocinadores, e outros. Em outro estudo, De Rose Jr, Deschamps e Korsakas (2001) 
afirmam ainda que não se pode ignorar a ação dos fatores extracompetitivos e que fazem 
parte do cotidiano dos atletas, esses aspectos podem interferir de forma significativa nos 
seus rendimentos, principalmente quando há questões familiares envolvidas e também 
problemas de cunho social. 
  

INTERVENÇÃO 
 
 Weinberg e Gould (2001) sugerem cinco diretrizes muito importantes para intervir na 
prática: 

1) Identificar emoções relacionadas à ativação ideal, o objetivo é aumentar a 
consciência do atleta de como as emoções relacionadas à ativação podem leva-
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lo a desempenhos máximos, técnicas de mentalização e rotinas pré-desempenho 
podem ajudar. 

2) Reconhecer a interação entre fatores pessoais (autoestima, ansiedade física 
social e ansiedade pré-traço) e situacionais (importância e a incerteza do 
evento), fazer com que o atleta previna e entenda esta relação. 

3) Reconhecer sinais de ativação e ansiedade, poucos treinadores reconhecem 
com precisão os níveis de estado e traço de ansiedade em seus atletas, sinais 
como mãos frias, necessidade urinar frequentemente, sudorese profusa, tensão 
muscular aumentada, estômago embrulhado, entre outros podem ser 
indicadores. 

4) Adaptar estratégias de treinamento aos indivíduos, estar sensível a que 
momentos aumentar, diminuir ou manter os níveis de ativação e ansiedade. 

5) Desenvolva a confiança do praticante de exercícios, este é um dos métodos mais 
efetivos para controlar estresse e a ansiedade, pessoas confiantes 
experimentam menos ansiedade-estado. 

 Machado (2006) explica que autoconfiança é uma alta expectativa de sucesso, 
Weinberg e Gould (2001) relatam que confiança é a crença de poder executar, com 
sucesso, determinado comportamento. 

Martin (2001) destaca que a confiança parece estar diretamente relacionada ao 
desempenho esportivo bem sucedido, os atletas que a possuem tem um bom desempenho, 
os que não possuem tem um desempenho fraco. Após observar inúmeros atletas 
confiantes, este autor identificou cinco componentes comportamentais que compõem a 
confiança: estar física e tecnicamente preparado; concentrar-se em objetivos realísticos 
para executar nas competições; sentir-se relaxado; usar auto conversação positiva e utilizar 
imagens positivas bem sucedidas. Sugere oito passos a serem seguidos: 

9) Os atletas devem ter um bom desempenho nas simulações: parte dos treinos que 
antecedem competições importantes deve ser estruturada para simular as condições 
competitivas, caso o atleta tenha tido um bom desempenho na simulação, será mais 
fácil para ele concentrar sua auto conversação e imaginação em uma competição. 

10) Os atletas devem saber como se manter relaxados: estas estratégias incluem a 
respiração central profunda, relaxamento muscular, auto conversação relaxante, 
“desligar-se e aproveitar o ambiente”. 

11) Os atletas devem reviver os melhores desempenhos: Orlick e Partington (1988) 
afirmam que centenas de atletas recomendam o ensaio mental como uma técnica 
eficaz para ajudar a se preparar para competir, atingindo o melhor da sua 
capacidade. 

12) Os atletas devem se concentrar no que querem fazer e não no que não querem 
fazer: concentrar-se apenas no que se quer fazer ajuda a manter a confiança. 

13) Os atletas devem se concentrar, logo antes de e durante competições, em objetivos 
realísticos a ser executados, em vez de se preocupar com o resultado: os atletas de 
sucesso sabem se concentrar com um passo de cada vez, uma jogada de cada vez, 
e de ter um desempenho de acordo com o melhor da sua capacidade. 

14) Os atletas devem se concentrar em seus pontos fortes e não em suas limitações ou 
em seus erros: os atletas devem se esforçar para superar seus pontos fracos 
quando treinam, nas competições, devem se concentrar apenas nos seus pontos 
fortes. 

15) Os atletas devem preparar e cumprir um plano de competição: entrevistas com 
atletas olímpicos bem sucedidos indicam que eles têm planos detalhados de 
organização do tempo para orientar suas ações nas competições, por exemplo, 
quando e como se aquecer, o que pensar e como minimizar distrações. 

16) Os atletas devem usar “oposição” e “reorganização” para neutralizar os 
pensamentos negativos: oposição é proposto por Bell (1983) como usar fatos e 
razões para construir uma defesa contra o pensamento negativo. Reorganização 
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consiste em examinar uma situação de uma perspectiva diferente, a fim de visualizar 
essa situação de maneira mais positiva (Gauron, 1984). 
 

CONCLUSÃO 
 

A competição pode se apresentar como uma fonte inesgotável de situações 
causadoras de estresse. Qualquer que seja o nível do atleta envolvido ou modalidade 
esportiva, a competição representa um constante desafio que, muitas vezes, por 
características individuais ou situacionais, pode se tornar uma ameaça aos atletas.  

Dentre os fatores específicos de estresse identificados em vários estudos, o que 
apresenta o maior número de situações causadoras de estresse é a própria situação de 
jogo ou de prova, o atleta depende dos resultados para permanecer na equipe ou para 
manter o seu “status” esportivo. Desta forma, situações como errar em momentos decisivos, 
perder jogos praticamente ganhos e/ou decisivos, têm um peso considerável na avaliação 
que o atleta faz das situações presentes na competição. Outro importante fator são os 
agentes envolvidos diretamente no processo competitivo (técnicos, árbitros, companheiros 
de equipe, e outros) e indiretamente (família, amigos, e outros), estes podem representar 
fontes de apoio ou de estresse.  

Para alcançar o alto rendimento é importante que o atleta e os profissionais 
envolvidos no esporte tenham conhecimento de todos estes fatores e situações, e que o 
processo de treinamento englobe inúmeras variáveis, garantindo um bom desempenho nas 
competições e o alcance dos objetivos individuais ou coletivos propostos. 
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PERCEPÇÕES DE LIDERANÇA NA GESTÃO DO ESPORTE E O USO DE 
NOVAS MÍDIAS 

 
Considerações sobre o uso de novas mídias na atuação e capacitação do perfil de liderança do gestor esportivo. 

 
CLÁUDIO GOMES BARBOSA 

 
INTRODUÇÃO 

  
Em virtude do impacto em que a espetacularização do esporte tem provocado em 

nossa sociedade nos últimos anos, vem crescendo o foco nas organizações esportivas e as 
formas como ela conduz suas atividades nos ambitos sociais, econômicos e culturais. 

O entendimento das funções e percepções dos gestores esportivos e seu papel de 
liderança na coordenação de organizações esportivas profissionais e amadoras ainda são 
pouco desenvolvidos no Brasil. Segundo AZEVÊDO, BARROS, SUAIDEN (2004) a 
administração esportiva é um tema novo também no cenário mundial, necessitando de uma 
produção de publicações que venham a responder os questionamentos sobre este assunto.  

Em Portugal pôde-se notar esta mesma realidade, poucos trabalhos focam o 
processo de liderança desenvolvido pelo gestor esportivo. A maioria deles limita-se a 
questionar sobre a relação treinador – atleta ou ainda professor – aluno (CASTRO, 2010). 

Um dos setores que mais precisa de aprimoramento e evolução no que se refere a 
gestão do esporte no Brasil é o esporte universitário. Este setor ainda possui em sua 
maioria gestores mal preparados e sem especialização na área. É de suma importância 
visualizar as características mais recentes inerentes ao campo esportivo deste setor, tais 
como a consolidação progressiva de profissionais e excelência na organização de eventos. 

Segundo Palma e Inácio (2009), existem dois tipos de gestores, com realidades 
distintas entre si no esporte universitário brasileiro: identificou-se que a grande maioria é 
gerida por alunos, de forma amadora e sem apoio institucional e, por outro lado, há aquelas 
que são profissionais, respaldadas por IES, mas numericamente inferiores e com objetivos 
e interesses diferenciados. 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
A administração esportiva (denominação histórica da área de conhecimento no 

Brasil) ou gestão do esporte (nome mais apropriado da disciplina) concerne à organização, 
direção racional e sistemática de atividades esportivas e físicas em geral e/ou de entidades 
e grupos que fazem acontecer estas atividades quer orientadas para competições de alto 
nível ou participação popular ocasional ou regular, e práticas de lazer e de saúde 
(DACOSTA 2006). 

Para o sucesso de uma equipe ou de um evento esportivo é necessário que a 
organização seja gerida por pessoas capacitadas e que tenham consciência de todos os 
processos que envolvem os aspectos de gestão e liderança. 

São inúmeras as definições para este fenômeno de Liderança. 
Influência de uma pessoa sobre outra ou sobre um grupo para que elas atinjam seus 

objetivos (LOPES et al., 2004). É um processo comportamental de influenciar indivíduos e 
grupos na direção de metas estabelecidas (WEINBERG, GOULD 2001)  É o processo de 
influenciar as atividades de um grupo rumo à realização de seus objetivos, representando 
uma interação entre duas ou mais pessoas que, frequentemente, se envolvem na 
construção ou desconstrução de situações, percepções e expectativas dos membros. Burns 
(1979), Rauch e Behling (1984) e Bass (1990). 
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 O dirigente cuida de processos como orçamento, programação e organização, 
enquanto o líder se preocupa mais com a direção de uma organização, incluindo suas 
metas e objetivos, ou seja, “muitas equipes são excessivamente dirigidas e mal conduzidas” 
(WEINBERG apud MARTENS, 1987). 
 A forma como os lideres são escolhidos influenciam na sua atuação e na sua 
condição de liderança. Estas pessoas surgem espontaneamente, por exemplo: os lideres 
atuantes diretamente no esporte, como atletas e técnicos, geralmente são escolhidos ou 
determinados em virtude de seus exemplos, sua garra, determinação e experiência. Já os 
dirigentes que se tornam líderes de uma entidade ou organização esportiva geralmente são 
escolhidos por alguém com mais autoridade que ele. A maneira como essa pessoa 
conseguiu seu lugar de destaque na equipe ou na entidade pode influenciar na sua 
percepção e qualidade de liderança. 

Para ser um bom líder em qualquer instituição não é uma tarefa fácil. É preciso 
tempo e prática para construir experiências de liderança em um ambiente organizacional. 
Uma proposta de capacitação e atualização é conectar-se com líderes de outras regiões e 
buscar apoio em meio a dificuldades ajudando assim novos gestores a ganharem 
experiência em liderança 

Para exercer esta influência o líder precisa inspirar confiança em seus liderados e 
entender a forma como esta passando esta confiança é um atributo essencial à liderança. 
Significa a geração de uma expectativa positiva de que o líder não agirá de maneira 
oportunista, seja por palavras, ações ou decisões.  

É importante que o profissional atuante na área de gestão esportiva perceba e 
entendam quais são suas características de liderança e como elas podem influenciar as 
atividades de seus colaboradores. Entendendo a forma como se percebe seu estilo de 
liderança ajuda a melhorar os aspectos que não estão de acordo com os objetivos traçados.  

A liderança, vista como a habilidade de influenciar pessoas, tem sido um tema de 
grande desafio para as organizações esportivas, pois entender esse fenômeno e todos os 
seus processos é muito importante para a gestão de pessoas. 

Diversos estudos apontam que grandes lideres tem em comum, traços de 
personalidade apropriados para exercer uma liderança bem sucedida, porem, essa 
liderança não pode ser prevista somente em virtude da personalidade, outros fatores 
contribuem para isso. Algumas pessoas exercem melhor uma liderança em alguns 
ambientes, ou seja, ela é derivada de uma adaptação da situação e do ambiente em que a 
exerce. 

Os líderes atuam de forma decisiva na definição dos procedimentos, costumes e 
políticas que regulam a maneira como uma organização irá se comportar. Neste contexto, 
reunindo teorias que se predispõe a delinear os perfis de líderes, o presente estudo tem 
como foco analisar as percepções de liderança dos gestores das federações esportivas 
universitárias. 

Vários estudos apontam que é importante conhecer os comportamentos dos 
gestores esportivos atuantes em virtude de se entender a forma como desenvolvem sua 
liderança e servir de exemplo para gestores em treinamento. Existem vários instrumentos e 
formas de se analisar os perfis e comportamentos de liderança em técnicos e atletas. As 
formas mais usadas são através de observação durante uma partida ou aplicação de 
questionários validados. (WEINBERG, GOULD 2001) 

O nível de maturidade dos gestores precisa ser considerado para determinar o estilo 
de liderança mais efetivo, e isso também é uma questão da abordagem interacional. 
 O esporte universitário no Brasil, em sua organização interna, possui dois tipos de 
gestão conhecidos até então: a Gestão Discente e Gestão Institucional. O primeiro modelo 
de gestão é aquele no qual toda a responsabilidade de se coordenar o esporte dentro da 
universidade esta nas mãos de alguns representantes dos discentes, podendo estes alunos 
serem de qualquer curso da instituição, organizados através de uma Associação Atlética 
Acadêmica (AAA). Geralmente esta AAA está respaldada por um estatuto e todas as ações 
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esportivas dependem do contexto em que estes representantes estão inseridos. O segundo 
modelo de gestão desportiva universitária existente é por meio de um Departamento de 
Esportes. Neste modelo fica sob-responsabilidade de um funcionário especializado na área, 
contratado pela instituição para coordenar todos os projetos esportivos da universidade. Em 
ambos os modelos de gestão podem-se encontrar características ligadas à psicologia do 
esporte que podem ser determinantes para o sucesso na elaboração de projetos e 
coordenação de equipes esportivas: a motivação e a liderança. 
 Um estudo realizado em 2005 na Olimpíada Universitária (Jogos Universitários 
Brasileiros) mostrou que as IES classificadas entre as dez primeiras colocadas tem um 
sistema de gestão ligado a IES (Instituição de Ensino Superior), ou seja, por meio de um 
departamento de esportes ou por meio de um diretor esportivo da IES fazendo a 
intermediação com a atlética. Pode-se dizer que a gestão nestas IES é profissionalizada. 
Isso nos mostra que esse sistema pode ser o mais eficiente se aplicado nas universidades 
públicas que possuem um modelo de gestão baseado nas Atléticas (TOLEDO 2006). 
 Ainda segundo este mesmo autor, as universidades vivem um contexto 
mercadológico competitivo, portanto o esporte universitário, por meio do marketing 
esportivo, constitui um modelo estratégico na divulgação do nome da IES nos diversos 
meios de comunicação. 
 Cabem as IES perceberam este novo momento do mercado e assumirem o controle 
da gestão do esporte universitário para que haja aumento da qualidade dos projetos 
esportivos universitários. 
 Pode-se considerar que a gestão do esporte universitário é uma grande escola de 
lideres, porem, no Brasil ainda não se tem essa visão. Muitas Instituições de Ensino 
Superior não possuem uma visão estratégica e perdem a oportunidade de transformar esse 
segmento em um sucesso institucional como ocorre nos Estados Unidos (MAZZEI e 
BASTOS 2012) 

A psicologia do esporte por meio de suas atribuições pode contribuir para suprir esta 
lacuna quanto a estes aspectos por meio de instrumentos e técnicas de coleta e análise de 
dados. É evidente a importância da utilização de métodos qualitativos, pois, apesar de não 
permitirem a generalização e comparação proporcionada pelas técnicas quantitativas 
facilitam um entendimento mais profundo e completo sobre a forma como cada gestor 
percebe as suas funções e gere suas equipes. 
 Em um ambiente organizacional de uma federação ou entidade, as relações sociais 
e trocas de informação em muitas das vezes ocorre de forma piramidal, ou seja, as pessoas 
se organizam em níveis hierárquicos onde cada nível compreende menos integrantes do 
que o seu nível inferior.  A comunicação entre integrantes de diferentes níveis se faz de 
cima para baixo ou de baixo para cima, através dos níveis intermediários aqueles que se 
comunicam. 

Em uma época de avanços tecnológicos, é importante entender se a capacidade de 
liderança pode ser construída, desenvolvida e sustentada através de tecnologias de mídia 
sociais. 
 A web é um dos meios mais utilizados para a disseminação de informações e 
abrange diversas aplicações, como: bibliotecas digitais, museus virtuais, catálogos de 
serviços e produtos, informações governamentais, entre outros. A web facilita o acesso aos 
dados provenientes de diversas áreas, que incluem não apenas centros acadêmicos, mas 
também empresas públicas e privadas, instituições militares e governamentais. A facilidade 
de acesso aos dados e o grande volume de informações disponível na web revolucionaram 
o desenvolvimento dos sistemas de informação e motivaram o crescimento de aplicações 
que frequentemente necessitam integrar dados heterogêneos e distribuídos em diferentes 
fontes de dados (SALGADO, 2002). 

Segundo Recuero (2007), uma forma eficiente de troca e disseminação de 
informações é a rede social na internet ou interação social mediada por computador. 
Podemos definir esta rede social como um conjunto de dois elementos: os atores (pessoas, 
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instituições ou grupos) e suas conexões (apresentam diferentes formas de interação e 
trocas sociais). 

A rede social mais utilizada atualmente é o Facebook. Esta plataforma possibilita a 
criação de um perfil individualizado, divulgar eventos, realizar enquetes, escrever 
comentários etc. Através da construção desses perfis, os participantes podem se 
reconhecer como indivíduos e interagir e, por meio desta interação, surgem os laços 
sociais. 

Os laços sociais que são formados através da comunicação mediada por 
computador podem ser fracos ou fortes. Elementos como reciprocidade e confiança, e 
mesmo a construção de comunidades virtuais também são frequentemente observados em 
grupos construídos pela comunicação mediada por computador. 

Existem dois tipos de laços sociais nestas comunicações mediadas por computador: 
são eles os laços relacionais (interação social) e os laços associativos (pertencimento aos 
grupos). Os dois tipos de laços sociais existem possuem um fator muito importante que os 
diferenciam: o pertencimento.  Este fator é compreendido como o sentimento que conecta 
os atores através dos laços sociais, que faz com que estes se sintam parte do grupo. Existe 
o pertencimento baseado nas trocas sociais (pertencimento relacional) e baseado na 
identificação do participante com o grupo e não com as pessoas que fazem parte dele 
(pertencimento associativo). 

Uma pesquisa realizada em Hong Kong em 2010 por Han, tinha por objetivo 
compreender o hábito e as habilidades de gestores e professores de educação infantil, 
usando plataformas de rede social na internet para auxiliar e desenvolver respostas para 
suas preocupações. O pesquisador utilizou a plataforma Facebook como instrumento para 
construir elos de relacionamento e colaboração entre os professores e gestores novatos 
podendo assim ter algum significado no desenvolvimento da liderança. Foi criado um grupo 
de discussão nesta rede social composto por seis diretores novatos, dois diretores 
experientes e um mentor (o pesquisador). Os participantes eram encorajados a compartilhar 
suas experiências bem sucedidas ou fracassadas sobre qualquer assunto, como a gestão 
escolar, relacionamento humano, gestão de recursos, desenvolvimento de novas políticas e 
assim por diante. Como resultado, os participantes novatos acharam este tipo de 
aperfeiçoamento prático e conveniente. Todos concordaram que o feedback dos diretores 
mais experientes e do mentor foram muito uteis. Portanto, esta pesquisa nos mostra que 
pode-se utilizar uma rede social para treinamento e capacitação da liderança de 
professores, diretores e  gestores novatos para obterem sucesso em seu setor. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 Identificar as percepções dos gestores esportivos referente ao seu estilo de 
liderança e analisar o uso de novas mídias no seu ambiente organizacional. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Com os principais eventos esportivos mundiais acontecendo no Brasil nesta década 
(Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016) aumenta a necessidade de 
publicações que contribuam para o entendimento da gestão esportiva. Paralelo a este 
cenário, notamos uma lacuna frente à análise do perfil de liderança dos gestores esportivos. 
 O esporte universitário não foge a esta realidade. Com o crescente investimento no 
setor, torna-se necessário entender como as principais universidades do cenário esportivo 
universitário conduzem suas atividades. 

Uma característica muito relevante de uma gestão esportiva eficiente é o aspecto de 
liderança de seus profissionais. Analisar a forma como exercem o poder junto a suas 
equipes e atletas pode reunir dados para investigação da liderança no desporto. 
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As novas mídias (facebook e twitter) surgem como um meio facilitador da divulgação 
e concentração de informações. Estas novas ferramentas são armas importantes na 
concretização de projetos e eventos. O entendimento do uso das novas mídias e as 
percepções de sua utilização é importante para direcionarmos aos gestores a forma correta 
de se utilizar este novo meio de comunicação. 

Seno assim justifica-se o estudo dos fenômenos de liderança ao dirigente esportivo 
e o uso de novas mídias para sua gestão. 
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AGRESSÃO E ANSIEDADE, O ESPORTE E O CORPO CONTEMPORÂNEOS: 
UMA LEITURA FENOMENOLÓGICA. 

 
Cristiano Roque Antunes Barreira (EEFERP-USP) 

 
RESUMO 

 
Este ensaio fenomenológico tematiza de modo articulado as questões que emergem 
especificamente pelo cruzamento entre corpo e esporte contemporâneos, por um lado, 
ansiedade e agressão, por outro lado. Iniciando por uma abordagem natural das questões, 
apontam-se algumas características que se sobressaem delineando-se como centrais ao 
tratamento do assunto. A partir da reorientação operada pela ótica fenomenológica busca-
se colocar as questões na perspectiva de seus sentidos emergentes. O movimento de 
redução permite especificar aspectos essenciais do corpo e esporte contemporâneos, 
marcados pela objetivação científica e pela conjugação incessante dos verbos superar e 
lucrar, de que o esporte é o símbolo privilegiado. A análise intencional da ansiedade revela 
como o estilo dos ideais de corpo contemporâneo faz do último um fator ansiogênico na 
base de um mal-estar cultural disseminado. A agressividade se descortina como elemento 
constituinte do estresse, mas a agressão violenta no âmbito específico do esporte põe em 
jogo algo mais: o componente moral. Apresenta-se a suspeita de que, no ápice do estresse 
esportivo, a objetivação do corpo próprio efetivada pela subjetividade esportiva se projete 
como objetivação da alteridade como corpo, jogando um papel obscurecedor da 
sensibilidade capaz de apreender o outro como não mais do que coisa e obstáculo à 
superação. Antagonicamente, a atenção à corporeidade, à alteridade e aos valores que 
norteiam suas práticas sociais, indica a necessidade de se de pensar a inserção dos 
profissionais da área da educação física e esporte enquanto agentes culturais. 

 
INTRODUÇÃO 

 Pensar o tema da agressão e da ansiedade, situadas em relação à 
contemporaneidade do corpo e do esporte a partir da psicologia, levanta questões que não 
acatam o simples tracejar de uma concatenação conceitual. Dar voz a algumas dessas 
questões, circunscrevê-las e possibilitar formas de pensá-las que respondam a algumas das 
inquietudes que geram, são tarefas que se colocam como uma necessidade moral diante de 
fatos e circunstâncias culturais candentes. Diferentes vias e circunscrições reflexivas são 
possíveis e variarão entre o mais específico e o mais genérico. O caso da perspectiva ora 
apresentada é o de uma circunscrição genérica, que se vale de uma abordagem 
fenomenológica. Nos passos do fundador desta filosofia, Edmund Husserl, pode-se pensar 
numa psicologia fenomenológica (Husserl, 2001), cujas características não saberiam se 
restringir a um nível descritivo, mas ousariam revelar estruturas constitutivas de fenômenos 
e, com isto, dariam expressão a suas dimensões axiológicas, isto é, expressão a seus 
valores fundamentais. Tais valores, em suas aparições irrefletidas ou refletidas, orientam 
normas e normatividades, cabendo à psicologia fenomenológica pautá-las racionalmente, 
portanto, de modo reflexivo. Sua aplicação à psicologia do esporte tem sido tímida, muitas 
vezes restrita a um auxílio metodológico em pesquisas empíricas (Barreira, 2007). A 
fenomenologia propõe um rigoroso veio analítico às ciências humanas como um todo (Ales 
Bello, 2005) e este ensaio, não sem pretensão, se quer filiado a esta proposta. 
 Uma primeira aproximação ao tema revelará aquelas formas de pensá-lo que podem 
ser tidas como naturais. Tomá-las como naturais obedece a um duplo ponto de vista, o da 
naturalização de visões hegemônicas e o das abordagens naturais em ciências. E de que 
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forma estas tendem a ver predominantemente cada item que compõe a pauta levantada, o 
corpo, o esporte, a agressão e a ansiedade? 
 Quanto ao corpo, sem dúvida, entre a enorme diversificação de visões, como 
aquelas que sublinham sua sacralidade, sua miséria, sua beleza ou sua potência, para citar 
bem poucas, trata-se de constatar como, na contemporaneidade, em última instância, estas 
e outras visões dominantes em outros tempos tendem a convergir e “se resolver”, ou se 
refratar, sob o signo de uma mesma ótica, a ótica científica. Entenda-se bem que ciência, 
aqui, se refere a um determinado fazer científico que, oriundo da física, difunde-se como o 
modelo apropriado para o exame da realidade em todas as suas dimensões, o que depende 
de cumprir etapas como mensuração, experimentação e comparação, a fim de provar suas 
sentenças. A impropriedade com que tal modelo colonizou dimensões da realidade e áreas 
científicas, como as humanas e sociais, repercute cotidiana e concretamente como critério 
de valorização e avaliação da produção científica que submete o bom senso acadêmico à 
lógica contabilista. Aplicado ao corpo, trata-se de atribuir ao discurso científico a última 
palavra a seu respeito, isto é, após mensurar, experimentar e comparar, a objetivação 
científica dá o tom àquilo que pode o corpo, ou pelo menos, àquilo que se pode 
“verdadeiramente” dizer do corpo, sem incorrer em erros, metafísica, crendices e afins. Para 
essa posição, não é preciso dar-se ao trabalho de tirar o crédito àqueles saberes sobre o 
corpo, ou mesmo saberes corporais, que não atendem a seus critérios; é o bastante estar 
do lado hegemônico que assume que a legitimidade de qualquer verdade se garante pela 
verificação científica. Como uma advertência antecipada, deve-se sublinhar que não é o 
fazer científico natural propriamente dito que está sendo colocado em questão aqui, mas o 
modo como coloniza as demais esferas da realidade e alguns de seus efeitos. 
 Não é à toa que se começou a tratar o assunto pelo corpo. Se o corpo é lido sob o 
signo da objetivação científica, assim o serão também os usos que se faz do corpo, como é 
o caso no esporte. Em outras palavras, a objetivação científica do corpo serve aqui a uma 
outra objetivação científica, a do esporte. O objetivo da disputa esportiva é ganhar, o que 
presume um campo de comparação de desempenhos que permita a uma parte provar-se 
superior à outra, ou seja, ter um rendimento comprovadamente melhor do que a parte 
concorrente. Dupla injunção: por um lado, colocam-se os esforços científicos a favor do 
aperfeiçoamento corpóreo tecnológico do rendimento esportivo, por outro, faz-se do campo 
esportivo um laboratório para mensurações, experimentações e comparações científicas em 
nome da melhora do rendimento do corpo humano em geral, isto é, nos mais variados 
contextos, como o do trabalho e da saúde, por exemplo. Quase tudo que se faz para o 
esporte e do que se prova experimentalmente com o esporte, se destina, o quanto antes, ao 
mercado de consumo. Quanto ao esporte, portanto, a exemplo do corpo, é esse o modo 
pelo qual uma abordagem natural o objetiva, contribuindo para o avanço das fronteiras de 
seus rendimentos, sejam eles rendimentos financeiros ou recordes esportivos. No limite, 
objetivação em nome de dois movimentos, dois verbos, superar e lucrar. 
 No que se refere à agressão, tomando-a como um fato biológico ou não, raramente 
esta surge de modo desarticulado, quando não identificado, com a violência. Ou seja, a 
questão da agressão dificilmente deixa de se confundir com o problema da violência. Em 
geral, no esporte a agressão surge como um excesso, um fato que contraria as regras como 
decorrência de um descontrole do sujeito. Mesmo quando deliberada, isto é, quando 
intencional, no âmbito do esporte a agressão costuma ser tomada como expressão de 
descontrole, o que remeterá ao tema da ansiedade. Frente ao descontrole da violência 
trata-se simplesmente de encontrar mecanismos de controle. Todavia não é de hoje, como 
atesta primeiramente a raiz comum das palavras, que a violência é tida como sinal de 
virilidade, aliás como também atestam secundariamente os esportes tipicamente 
masculinos com alto grau de contato. É apenas recentemente, entretanto, que se viu uma 
disputa combativa acusada de extremamente violenta e, por isso, nas fronteiras do lícito e 
do ilícito, o Vale-Tudo, sair de uma condição marginal para, com as transformações sofridas 
no início da década de 2000, se tornar um dos mais rentáveis produtos esportivos da 
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atualidade, o MMA. Junto à confusão entre os fenômenos da agressão e da violência, 
vigora uma indefinição quanto à aceitação social desta modalidade que fica na berlinda das 
condenações, mas também de uma admiração tácita da virilidade. Num grau menos 
extremo, já que não envolve colocar em risco um outro, mas somente a si mesmo, também 
se colocam nessa berlinda os esportes radicais. Portanto, quanto a este item, nota-se a 
confusão entre agressão e violência que se apresenta ou como uma questão de controle e 
descontrole, ou como questão de legitimação e condenação social de práticas perigosas. 
 Finalmente, ainda na linha de uma abordagem natural, por evadir-se de questões de 
ordem epistemológica, sociológica e moral, entre os demais itens que compõe o assunto em 
pauta, a ansiedade comparece como o fenômeno mais pertinente aos recortes de 
competência da psicologia do esporte. Algumas ferramentas conceituais da área parecem 
suficientes para dar conta de informar e de intervir junto aos atletas para evitar situações de 
descontrole que levem à violência, bem como para prepará-los a agir com a energia 
necessária para sua tarefa. Aqui, cabe muito apropriadamente a distinção entre ativação1, 
em primeiro lugar, ansiedade, tomada como sentimento negativo e com suas 
especificações, traço e estado2, em segundo lugar, bem como, em terceiro lugar, estresse, 
tomado como grau de ansiedade tamanho, que incide como desequilíbrio entre exigências 
da tarefa e capacidade de respondê-las3. Na abordagem natural, é no gerenciamento dos 
estados psicológicos correspondentes a estes conceitos que a psicologia do esporte joga 
seu papel interventivo, ou seja, centrada e alienada à prática esportiva em si mesma.  
SOB A ÓTICA DA PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA 
 Uma das dificuldades relativas à abordagem fenomenológica é que, não raro, para 
que suas análises sejam devidamente acompanhadas, exige-se uma retomada desde seus 
princípios até a especificidade daquilo que mais prontamente a fenomenologia é, um 
método filosófico. A exigência aqui será parcialmente desobedecida, a fim de que a pauta 
não se disperse, mas, mesmo se brevemente, alguns elementos da mesma deverão ser 
levantados e eventuais mal-entendidos deverão ser contornados.  
 Para começar deve-se ter em mente que a fenomenologia não hostiliza a 
abordagem natural. Antes, a fenomenologia clássica atribui o sentido de naturalidade a esta 
abordagem porque ela corresponde à atitude de consciência para a qual o mundo se 
apresenta já pronto, bastando, para conhecê-lo melhor, verificar as relações causais que 
determinam seus objetos em si mesmos. Há variações importantes dentro daquilo que se 
convencionou chamar de atitude natural, mas, grosso modo, todas reproduzem a tendência 
de assumir os objetos do mundo como prontos e acabados, porque se presume que tenham 
suas existências em si mesmas, independentemente daquele que os visa. É dela que o 
fenomenólogo parte para assumir sua atitude própria, operando uma perspectiva que tira de 
circuito os saberes prontos da abordagem natural sem, todavia, perder de referência o 
objeto que, naquela atitude, mostrou-se relevante a ponto de solicitar uma atenção 
sistematizada e uma volição especiais, a suspensão fenomenológica (Husserl, 2007). 

                                                 
1
 “Ativação é uma excitação fisiológica e psicológica geral, variando em um continuum de sono profundo à 

intensa excitação” (Weinberg & Gould, 2008, p. 96). 
2
 “A ansiedade é um estado emocional negativo no qual sentimentos de nervosismo, preocupação e apreensão 

estão associados com ativação ou excitação do corpo” (Weinberg & Gould, 2008, p. 96). 
“A ansiedade-estado é um estado emocional temporário, em constante variação, com sentimentos de 
apreensão e tensão conscientemente percebidos, associados com a ativação do sistema nervoso autônomo” 
(Weinberg & Gould, 2008, p. 97). 
“A ansiedade-traço é uma tendência comportamental de perceber como ameaçadoras circunstâncias que 
objetivamente não são perigosas e de responder a elas com ansiedade-estado desproporcional” (Weinberg & 
Gould, 2008, p. 97). 
3
 “O estresse ocorre quando há um desequilíbrio substancial entre as demandas físicas e psicológicas impostas 

a um indivíduo e sua capacidade de resposta, em condições nas quais a falha em satisfazer tais 
demandas tem consequências importantes” (Weinberg & Gould, 2008, p. 100). 
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Portanto, as questões levantadas acima, numa abordagem natural, dão as pistas a serem 
seguidas abaixo a fim de que a pauta seja renovada pelo desvelar fenomenológico. 
 Quanto à objetivação científica do corpo, trata-se de começar colocando em questão 
quem é o sujeito que o objetiva, já que a objetivação do corpo é uma visão do corpo e, 
necessariamente, isso implica um sujeito da visão. À questão quem não se responderá 
apontando para alguém, um único sujeito pessoal concreto responsável por tal objetivação, 
mas todo um movimento de subjetivação cultural que, norteado por um gênero de 
racionalidade especial, se aciona como uma mentalidade da qual participam as 
universidades e seus pesquisadores, os governos e suas agências de fomento, a sociedade 
e suas crenças hegemônicas.  Portanto, não apontar alguém específico não é o mesmo que 
não apontar para ninguém. Trata-se, sem abstração, de um sujeito histórico que tem suas 
forças vivas e concretas em cada um de nós. Uns, refletida ou irrefletidamente, cedem ou 
aderem a essas forças, outros resistem, necessariamente de forma reflexiva. Junto ao 
sujeito da visão objetivadora será reconhecido um aspecto central de sua intenção, tanto 
ideal quanto irreal, a posição de neutralidade. Presume-se aí que apenas a neutralidade 
leva a um discurso sobre a verdade. Esta suposta neutralidade entende que a objetividade 
prescinde de qualquer subjetividade, aliás, a objetividade dependeria mesmo dessa 
demissão do sujeito. O que há de falso nisso se mostra pelos interesses que dirigem o fazer 
científico, esteja o pesquisador a par deles ou não. No que se refere à objetivação do corpo, 
tal presunção significa perder de vista que a objetivação é apenas um entre outros valores 
passíveis de serem atribuídos ao corpo. Em outras palavras, o conhecimento científico não 
está acima, abaixo, ao lado, mas no interior da cultura como um todo. Além disso, ele não 
detém o sentido de verdade a respeito do corpo, mas é apenas um dos sentidos de verdade 
existentes a seu respeito.  
 O corpo humano é contemporaneamente objeto e sujeito da cultura e, de fato, não 
se submete apenas à visão científica que, sim, é uma de suas possibilidades e um agente 
transformador. É assim que a objetivação científica do corpo precisa ser situada, ou seja, 
não como algo à parte, mas como algo entremeado num caldo cultural, cujo tempero mais 
amplamente aceito parece mesmo ser o científico e cujo sabor ofusca os demais –. Ser um 
tempero nesse caldo cultural não o determina, já que muitos outros elementos jogam seus 
papéis, modificam sua consistência e seus ingredientes. Difícil, contudo, seria encontrar o 
corpo contemporâneo sem o efeito determinante do tempero científico. Um corpo 
desprovido de seu condimento seria um corpo anacrônico em relação à 
contemporaneidade, ou seja, um corpo fora do zeitgeist, o espírito do tempo. As diferentes 
representações, os diferentes valores, os diferentes usos e costumes do corpo parecem 
inescapavelmente apelar ao aval científico para encontrarem legitimidade, desde que, por 
exemplo, garanta-lhes serem representações, valores e costumes saudáveis. Práticas 
corporais, sejam elas religiosas ou étnicas, podem não ter um sentido cientificamente 
legitimado, como é o caso dos exercícios físicos, cuja função e adequação é largamente 
legitimada cientificamente, mas não deixam de se remeter à ciência para se firmarem. O 
corpo hoje encontra ideais que expressam normas, expectativas, desvios, fantasias e 
pavores, em acordo com aquelas referências informadas pela objetivação científica. A 
higiene apropriada, a dieta a seguir, a medicação a tomar, o movimento a exercer. Tudo 
para garantir racionalmente ao corpo menos males e o seu melhor, quaisquer que sejam os 
ideais de corpo a serem seguidos. A exemplo da ciência, que progride ininterruptamente, os 
critérios que definem aquilo que é positivo ou negativo para o melhor do corpo também 
mudam, se atualizam quase incessantemente. 

Aqui entra o esporte como uma espécie de símbolo maior, já que, entre outros 
fenômenos culturais referentes ao corpo, é certamente o que melhor e mais visivelmente 
expressa o progressismo reinante em relação aos ideais de corpo. Conforme se considerou 
acima, intimamente vinculado à objetivação científica, o esporte dá visibilidade máxima ao 
ideal de superação corporal, tanto sobre o outro, como sobre si mesmo. Enquanto 
espetáculo, a figura da superação do atleta se encontra com a imagem de ganhos 
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financeiros estratosféricos, mostras de uma maximização de si nada trivial. Evitando o uso e 
os mal-entendidos da desgastada palavra ideologia, o fenômeno esportivo produz o efeito 
de um símbolo para os ideais melhoristas da cultura de objetivação do corpo, ou seja, sua 
imagem se junta a valores implícitos acionados pela intenção de superação. 

Os diferentes ideais de corpo na contemporaneidade presumem um cuidado de si, 
um trabalho sobre si em nome destes ideais. Onde se encontra hoje um ideal de corpo 
socialmente difundido que se realize deixando-se simplesmente levar pelos efeitos do 
tempo? De um lado a outro, a exemplo do empenho atlético, os ideais de corpo consumam 
uma constante busca de aperfeiçoamento, de progresso corporal. São substancialmente 
projetos corporais, logo, projeções de si mesmo que falam do futuro, da antecipação de algo 
que se almeja ser, que se planeja ser ou, simplesmente, de algo a que se inclina. Esta 
última possibilidade merece destaque já que, embora alguém não almeje e nem planeje, 
dificilmente não se inclina, a gosto ou contra gosto, em direção às normas que predominam 
na atmosfera cultural. 

Quanto à ansiedade, embora as ferramentas conceituais da psicologia do esporte 
pareçam suficientes para contemplar e intervir junto à prática esportiva, as considerações 
ora levantadas não reduzem a temática em questão ao esporte e, menos ainda, ao 
momento de sua prática. Notou-se que, antes de um assunto exclusivo do mundo esportivo, 
trata-se de um fenômeno cultural com alcances maiores, inclusive entre aqueles não 
esportistas e não adeptos à prática de exercícios. Assim, deve-se ter em consideração uma 
leitura genérica do fenômeno da ansiedade, em outras palavras, uma leitura essencial do 
mesmo. A partir dessa leitura será possível ir de encontro a certas  consequências da 
ansiedade na especificidade de sua relação com o corpo, seja ele o do esportista ou não. O 
que se passa essencialmente com quem vive a experiência de ansiedade? Não se trata 
apenas de não se sentir bem. Não se trata de desejar intensamente alguma coisa, mesmo 
que um desejo assim possa fazer parte da experiência de ansiedade, seja desejar alguma 
coisa positiva ou negativamente, isto é, desejar que algo aconteça ou não aconteça. 
Considerando que a ansiedade se refira a algo que se queira ou que não se queira, pode-se 
sim atribuir à ansiedade um sentimento de mal-estar em relação a isso que não está 
presente e que se quer que esteja, ou que não se quer, mas ameaça estar. Assim, a 
redução fenomenológica da experiência de ansiedade, cujo sentimento negativo pode variar 
não só em intensidade, mas em função de uma expectativa mais ou menos positiva, 
podendo psiquicamente conviver com uma excitação alegre ou amedrontada, por exemplo, 
se aproxima de sua essência. Além de um sentimento negativo, a experiência de ansiedade 
se constitui como vivência da antecipação presentificadora de um objeto desejável que não 
está presente aqui e agora em carne e osso4. 

Uma vez que se captou a essência da ansiedade e se constatou que os ideais de 
corpo estão atravessados pela objetivação científica com seu ideal progressista, pode-se 
conferir que, como nunca fora antes, o corpo contemporâneo tornou-se um fator 
ansiogênico de peso. Para se ter a devida dimensão disto, é preciso contemplar também 
uma faceta do corpo que a objetivação científica não alcança. Uma das mais célebres 
constatações da fenomenologia de Edmund Husserl (2004) é aquela que revela a dupla 
constituição do corpo, contemporaneamente sujeito e objeto, já que palpável como todas as 
outras coisas objetivas, mas locus de sensibilidade único e exclusivo de cada sujeito. O 
corpo está especialmente posicionado entre os demais objetos no espaço, trata-se do ponto 
zero de orientação, único objeto que, obedecendo apenas à intenção do sujeito, não 
depende de alguma mediação para se mover, mas cuja mobilidade é imediata. Na estrutura 
de seu raio de ação a mobilidade corporal é simplesmente intencional, isto é, equivalente à 
intencionalidade no plano do movimento no espaço. O corpo próprio está para o sujeito 
sempre e invariavelmente aqui, enquanto os demais corpos no espaço estão lá, menos ou 

                                                 
4
 Observe-se que este objeto desejável pode ser a exclusão de algo, isto é, pode-se desejar positivamente que 

algo desapareça ou não apareça.  
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mais próximos, o que implica novamente a referência ao aqui corporal. Dada esta 
determinação essencial do corpo próprio, deve-se reconhecer que, no que tange à esfera 
material da realidade, o corpo é idêntico ao sujeito, isto é, ele é o sujeito. Portanto, embora 
a identidade pessoal não se limite à esfera material, uma faceta importante da mesma e 
sempre à mostra no espaço público é o corpo. Além disso, enquanto objeto orgânico, por 
meio de relações causais, as ações que se realizam no mundo repercutem de diferentes 
maneiras no corpo, colocando-o em risco, atuando em sua nutrição e formação etc. 
Portanto, mesmo imóvel, o corpo é potencialmente expressivo daquelas ações que costuma 
realizar, comunicando valores de ordem imaterial que também perfazem a identidade de um 
sujeito. Assim, a condição corporal de alguém não é irrelevante nos espaços público e 
privado, isto é, não é socialmente isolada, mas antes é a primeira dimensão da pessoa que 
comparece no encontro com as demais.  Algo semelhante vale para aquelas extensões do 
corpo que são os objetos de uso pessoal, como vestuário, veículos, óculos que podem 
expressar algo sobre a condição social e orgânica da pessoa, sua função profissional ou 
uma falta de acuidade visual que lhe acometa, por exemplo. Uma vez que a retomada 
destas constatações fenomenológicas é suficiente para se compreender como o corpo 
contemporâneo se tornou um fator ansiogênico peculiar, pode-se deter as reflexões aqui. 

Se o corpo sempre foi um dado de identidade das pessoas ao longo da história, o 
mesmo não é válido em relação à importância de um estilo de cultivo deliberado da 
aparência e das capacidades corporais para a questão da identidade pessoal. Embora o 
cultivo intencional do corpo em termos estéticos e funcionais esteja longe de ser estranho a 
muitas outras épocas e culturas, os ideais de corpo que eram edificados podiam ser 
alcançados e satisfazer o anseio de identidade de seus sujeitos. O mesmo não acontece 
com o estilo dos projetos corporais contemporâneos. Tendo o esporte como símbolo e a 
objetivação científica como norma, esse estilo coloca o corpo contemporâneo numa 
condição de mal-estar, um mal-estar cultural que se reflete como uma ameaça, sempre à 
espreita, de ocasionar uma crise de identidade. O fenômeno esportivo como símbolo 
cultural maior da ânsia de auto-superação e a inconstância das normas científicas que 
apregoam o que é bom para o corpo, tendem a deixá-lo numa constante provação. E seu 
sucesso é sempre provisório. O envelhecimento e o declínio das capacidades corporais 
que, tradicionalmente, mobilizavam diferentes formas de resignação, de sabedoria e 
espiritualidades que antecipavam e acolhiam as evidências cronológicas da finitude, parece 
superado por um estilo ostensivo de imaginário racionalista que anseia por novas 
tecnologias que revertam o processo. Pode-se perguntar se este anseio não atua como um 
bloqueio subjetivo ao amadurecimento pessoal, este que, pouco a pouco e não sem 
sofrimento, se convertia em disponibilidade para fruir a vida de modo poroso a seus 
diferentes momentos.  

Na experiência de ansiedade, o corpo, centro dos afetos, se auto-antecipa, não de 
forma a corresponder aos ideais projetados e se satisfazer imaginariamente consigo, mas 
de modo a se colocar nas situações em que é posto à prova, trazendo-as para o agora. Na 
ansiedade referente aos projetos corporais contemporâneos, as situações futuras 
retrocedem de encontro ao agora, engendrando um cenário imagético em que o corpo ainda 
não corresponde ao ideal, mas tenta responder à sua exigência embora apenas do modo 
como lhe é possível no agora, isto é, insatisfatoriamente. Aqui, deve-se ter em mente toda 
sorte de ideal corporal, trate-se de um ideal estético ou operativo, a expectativa de assumir 
uma determinada silhueta com mais ou menos massa muscular, gordura, rugas, a 
expectativa de agir com mais velocidade, força, destreza, a expectativa de pontuação e 
vitória esportiva. Para aqueles que não apenas se inclinam, mas planejam estar de acordo e 
cedem ao estilo contemporâneo de exigências dos ideais de corpo, descobrirem-se em 
algum momento distantes dos mesmos, pode ser uma poderosa fonte de estresse, nesse 
caso, necessariamente acompanhada de sentimentos de impotência e ocasional 
incompetência pessoais. Eventualmente – e isto acusa o enredamento socioeconômico 
entre as metas científica e capitalista – o estresse pode ser sanado pela aquisição de algum 
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bem de consumo. Como bens de consumo funcionam à base de sua obsolescência 
planejada, novos bens, novos ideais, alimentados pelas novidades científicas e 
tecnológicas, reatualizam o estresse ou estabilizam um tipo de ansiedade abrandada, 
presente como apenas mais uma inclinação, mais um aspecto do estilo de vida urbano, o 
consumismo. 

No campo do esporte ou não, as consequências do estresse podem se aproximar, 
senão da violência, de soluções insalubres e/ou ilícitas capazes de compensar o 
desequilíbrio entre demanda e capacidade de resposta. Seria perigosamente imprudente, 
todavia, entender que haja uma linha direta entre o estresse e a violência. Isso impele a um 
exame mais minucioso que conduza a distinções entre violência e agressividade, já que a 
última é constitutiva do estresse, mas a primeira se coloca como um fenômeno diferenciado 
que, no que tange à presente temática, solicita uma compreensão articulada com as 
análises precedentes. De acordo com o dicionário histórico da língua francesa Le Robert, a 
conotação moderna do verbo agredir, de fato, pode ser atacar, o que se torna ainda mais 
objetivo com o substantivo agressão que pode significar “atacar fisicamente”. Contudo, os 
primeiros usos do verbo, a partir do século XIV, tinham o sentido de provocar, excitar, assim 
como progredir e oprimir. Seguindo a pista desses sentidos iniciais pode-se entender que a 
agressividade esteja vinculada a uma experiência de aumento de energia, quer se padeça 
ou se inflija, associada a um movimento de avanço e pressão. Assim, se pode parecer um 
exagero entender que todo movimento corporal corresponde à agressividade, já que todo 
movimento implica em energia, empenho, pode-se entender que a experiência de 
agressividade se manifeste de um modo relativo a diferentes normas de sensibilidade que, 
comparativamente, evidenciem um aumento considerável da energia da ação realizada. 
Assim, dar um passo demanda empenho corporal no mundo, energia, mas correr exige 
mais empenho, mais agressividade do que apenas caminhar. A pressão exercida pelo 
empenho agressivo também pode ser de ordem psicológica, na medida em que, sem haver 
pressão literalmente física, a exemplo de diferentes opressões morais, como coerções 
chantagistas e a humilhação, existem experiências psicológicas sentidas como claramente 
agressivas. Os exemplos destes tipos de opressão psicológica, contudo, devem ser vistos 
com reservas para o entendimento fenomenológico da agressividade, já que trazem o 
componente moral que não é essencial à agressividade. Em outras palavras, a 
agressividade, enquanto energia empenhada, pode até ser moral, mas reduzida à sua 
essência dispensa-se tal adjetivação. Subtraem-se os juízos morais porque a agressividade 
não é uma questão moral. Isso não significa que, situada no mundo da experiência vivida, a 
agressividade não possa estar entremeada com questões de ordem moral. Aliás, questões 
dessa ordem, como os exemplos acima mencionados da coerção e humilhação, implicam 
mesmo em agressividade. Vista a conceituação de estresse acima apresentada, deve-se 
constatar que não há estresse sem agressividade. Isto faz pensar não só em quão 
agressivo é o estilo dos ideais de corpo contemporâneo, mas se não se trata de um estilo 
amoral.  

Todo esporte é agressivo, mas nem tudo que se faz no esporte é agressão. Foi 
preciso examinar a agressividade para que se passe agora de uma questão que está no 
registro psicológico para outra que está no registro ético. É verdade, como se pontuou na 
introdução, que a agressão, entendida como violência, pode se dar por efeito de um 
descontrole. E ela também pode ser deliberada. A essa altura as questões levantadas 
parecem suficientemente iluminadas para que se possa compreender as possibilidades de 
articulações essenciais entre a questão da violência, da ansiedade, do corpo e esporte 
contemporâneos. Assim, a questão que se coloca é: o que, na especificidade da articulação 
destes elementos, se coloca como possibilidade compreensiva da violência no esporte? 
Advertiu-se antes que não há linha direta entre estresse e violência. Isto vale ainda mais 
para o esporte, onde a natureza da agressividade se coloca numa disputa entre 
concorrentes que a aceitam e que se preparam para enfrentar situações de estresse. 
Assim, ainda que experienciar o estresse pareça ser algo muito próximo da natureza 
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mesma do esporte, não é incomum tomá-lo como justificativa suficiente de ações violentas 
durante a prática, que seriam ocasionadas por um descontrole psicológico. Trata-se de uma 
justificativa algo imprudente, na medida em que, por um lado, explica a ação violenta por 
um processo psicológico que se sobrepõe à própria pessoa, por outro lado, atribui o 
processo exclusivamente à ação do indivíduo. De um lado retira-se toda a responsabilidade 
do agente, já que no momento do descontrole não é mais a pessoa que responde por seus 
atos; de outro, coloca-se toda a responsabilidade no indivíduo. Toda a questão muda de 
figura, no entanto, quando a ideia de descontrole vem acompanhada do pronome reflexivo, 
deixando de ser tomado como um fato psicológico e passando a ser lido como a ação 
pessoal de alguém que se descontrolou. Com essa atribuição há uma responsabilização 
pessoal pela ação, mas esta não se limita a acusar o indivíduo, pois se abre ao fato de que 
uma pessoa se constitui comunitariamente em meio a valores que a orientam no mundo, 
atuando como forças destinadas a certos fins. Por esse vértice a ação violenta não reflete 
um descontrole arbitrário. Observe-se que apenas se incluem nessa análise atos violentos 
motivados na esfera estritamente esportiva, ou seja, a análise não contempla agressões 
motivadas por questões de honra exteriores à disputa esportiva e que, por isso, precisariam 
ter sua justificativa examinada como um fenômeno à parte. Quais forças impelem a ação 
violenta, deliberada ou descontrolada, no esporte contemporâneo? Será que a objetivação 
do corpo joga algum papel nisso? A suspeita aqui levantada é de que sim, a objetivação do 
corpo tem um papel determinante naquilo que caracteriza a agressão no esporte. Tenha-se 
em consideração que, normalmente, os episódios de violência costumam ocorrer em 
situações de altas exigências de desempenho esportivo nas quais um atleta se depara com 
adversários que, por conta de seu próprio desempenho, o impedem de realizar suas 
pretensões. Acontece que suas pretensões são formadas com base naquele estilo de 
projeto corporal, em que a força da intenção de superação objetiva de suas capacidades e 
ações, visa realizar-se ao máximo durante o desafio esportivo. Mais, trata-se de um atleta 
que se forma num processo de auto-objetivação das funções de seu corpo. Não há motivos 
especiais para que, formado assim, esse atleta não tenda a projetar essa mesma 
objetivação junto ao corpo de seu adversário. A centralidade da objetivação da tarefa 
esportiva e de sua função atlética, conjuntamente, participam de experiências vivenciais que 
podem se orientar na arena esportiva visando o outro como corpo e obstáculo latente ou 
patente a seu desempenho. O outro, normalmente reduzido a sua função esportiva de 
adversário, no ápice do enfrentamento, quando há uma ação violenta, é reduzido a menos 
do que isso, é reduzido a algo que se interpõe ao anseio de superação corporal do sujeito 
da violência. Em que  motivação se enraíza a violência no esporte? É a ânsia de que esta 
intenção se realize que move a ação violenta no esporte, ação que coisifica o outro como 
mero obstáculo ao fim almejado. 

Antes de encaminhar as conclusões desse ensaio é pertinente tecer algumas 
considerações a respeito do fenômeno MMA que acima fora mencionado como tema de 
relevância atual no que tange à agressão. Se as ocasiões de violência no esporte estão 
associadas a um ápice de estresse e ao problema dos valores, traduzindo-se numa quase 
anomia social, este fenômeno pareceria transgredir costumes fazendo da violência parte de 
sua norma esportiva. Assim, entre os detratores – e mesmo entre alguns defensores5 – 
ocorre uma verdadeira naturalização da violência que dá a tônica das avaliações acerca 
desse esporte de combate. Certamente, o MMA também se enquadra na leitura acima 
realizada e nele podem ocorrer casos de violência motivados de maneira similar. Todavia, 
tratar o MMA prontamente como violento traz o risco de banalizar o sentido da violência, 
desconsiderando que esta não se definiria apenas pelos perigos físicos, mas implicaria 
sempre um componente moral que coisifica o outro. As ações combativas dos lutadores de 

                                                 
5
 Tenha-se em consideração, por exemplo, um dos slogans utilizados numa chamada publicitária que anuncia 

programas e competições de MMA num canal de TV fechado: “A violência não é um fim em si”. 
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MMA são mútuas, não unilaterais, não havendo, em tese, vítima ou algoz de um processo 
de coisificação, mas perdedor e ganhador de um enfrentamento consentido.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Como a reflexão fenomenológica orientou as análises acima efetuadas? Foram 
buscadas as facetas apreendidas como decisivas, o que não se deu arbitrariamente, mas 
obedecendo à lógica das correlações entre aspectos culturais e psicológicos, isto é, corpo e 
esporte contemporâneos com seus padrões hegemônicos e ideais correspondentes, por um 
lado, agressão e ansiedade como fenômenos psicológicos relativos àqueles objetos 
culturais, por outro. A fenomenologia não pretende substituir a abordagem natural, mas, 
mostrando os limites e inconsistências com os quais coloniza diferentes domínios da 
realidade cultural, problematizar e fundamentar o processo do fazer científico com base e 
referência na humanidade que lhe operacionaliza. O século XX deu as amostras históricas 
mais amargas da força violenta do homem quando equipado pela razão instrumental. Não 
se pode, portanto, minimizar os perigos éticos da despotencialização da subjetividade que 
faz par com o racionalismo científico (Barreira, 2011). Tampouco se pode restringir essa 
crítica às macro questões e situações histórico-sociais. Possivelmente, hoje, o maior perigo 
se dê no aqui e agora das micro relações interpessoais e políticas, das quais participam as 
instituições que mediam o cotidiano de todos nós, como é o caso do esporte. Trata-se de 
um perigo grande, já que não afeta apenas o produto das ações e do pensamento, mas 
afeta insidiosamente o próprio pensamento e o próprio mundo-da-vida das ações. 

Para concluir, o que das próprias análises acima realizadas pode ser aproveitado a 
fim de que outras orientações possíveis para as questões abordadas sejam estimuladas? 
Primeiramente, deve-se ter em consideração que o excesso de foco na face objetiva do 
corpo reduz as condições de tomar sua faceta subjetiva como um aliado importante contra a 
ansiedade. Tomar consciência da experiência corporal sensível que se vive pode favorecer 
o cultivo de formas de apreciação interna do corpo, contrapondo-se aos ideais 
exteriorizantes da objetividade corporal. Esse cultivo é um ansiolítico em potencial pelo 
simples fato de que a ansiedade é eminentemente corporal. Se os típicos sintomas 
fisiológicos de ansiedade acompanhados de preocupação e apreensão, conforme informa a 
abordagem natural, já falam da eminência corporal da ansiedade, a descrição 
fenomenológica vai mais a fundo ao revelar que a raiz da ansiedade está vinculada a uma 
antecipação imagética (portanto corporal) de uma situação ausente. Mas, além de um 
ansiolítico em potencial, em tese, esta reorientação operaria uma verdadeira inversão de 
valores culturais. Não mais a inclinação consumista, eternamente dependente das efêmeras 
novidades de consumo, mas uma orientação às formas de apreciação estética do corpo 
próprio, portanto, um enorme potencial de reconciliação com a própria identidade calcada 
no corpo como condição ontológica da pessoa (Shusterman, 2012). Do ponto de vista ético, 
a abertura à sensibilidade corporal também teria um papel fundamental na medida em que a 
camada sensível do corpo próprio é constituinte do fenômeno da empatia (Ranieri & 
Barreira, 2012), apreensão do outro como um outro eu que está na base de qualquer 
possibilidade de respeito e cuja valorização contraria a objetivação do outro. 

Também em atenção à pessoa, os profissionais da área de Educação Física e 
Esporte, inclusos, sobretudo, os psicólogos, precisam tomar consciência de que aquela 
colonização objetivadora inspirada no modelo científico fisicalista precisa ser detida. Detê-la 
significa dar margens a que outros valores culturais participem legitimamente dos projetos 
de corpo promovidos pelo esporte e outras práticas corporais. Que a área ceda ao canto da 
sereia do mercado tem sérios custos éticos. Finalmente, trata-se de pensar a inserção dos 
profissionais na área como agentes culturais, isto é, responsáveis pela cultura em que 
vivem, que promovem e transformam. 
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A VERGONHA NO ESPORTE E AS NOVAS MÍDIAS: ALGUNS APONTAMENTOS 

 
Daniel Presoto  

 
RESUMO 

 
Este estudo pretende provocar reflexão sobre a Emoção Fundamental humana da 
Vergonha no contexto do Esporte e a apropriação pelas Novas Mídias do envergonhar-se. 
Como causadora de sofrimento, a Vergonha invade a autoimagem do atleta e faz com que 
sinta a necessidade de “sumir do mapa”, desaparecer. A autoestima se desestrutura e 
perde o gosto pela prática, desmotiva-se. Evitar essa experiência pode ser impossível, mas 
torna-se relevante buscar meios para auxiliar jogadores a desenvolverem a chamada 
competência emocional. A tentativa reside em prevenir os jogos psicológicos que surgem 
quando entra em jogo um processo de humilhação e inferiorização através da Vergonha, 
provocando um rendimento esportivo desapontador e um certo desgaste na vida emocional 
do esportista. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Tratar sobre Emoção não parece tarefa fácil. Mais difícil ainda constitui abordar um 
tema tão complexo como a Vergonha no contexto do Esporte. Refletir sobre aas relações 
entre a Vergonha, o Esporte e as Novas Mídias representa um esforço hercúleo. Porém, 
instiga e provoca. É essa a proposta aqui apresentada, não de maneira a abordar as 
temáticas aos modos estanques e conclusivos, mas de forma especulativa, honesta e 
provocativa. Daí possuir esse estudo um caráter de apontamentos. 
 A vida emocional de esportistas, como seres humanos que são, não foge da 
realidade das pessoas no dia a dia. Eles vivem um cotidiano de treinos e esforços 
diferenciados. Ora podem se alegrar, ora podem  chorar, angustiar-se,  sofrer. Este 
sofrimento vem acompanhado de cobranças de uma sociedade castradora e manipuladora, 
na tentativa de se manter e controlar seus membros atuantes. Em sendo assim, são 
construídas, no seio das relações interpessoais formas de controle (e a vergonha é apenas 
um desses), permitindo somente alguns graus de liberdade. Com efeito, limitando e 
conformando pessoas, numa aparente naturalidade.  

A experiência da vergonha é engendrada nesse caldo social. Nasce de uma 
construção social já aos dois anos de idade, bem cedo, portanto. Causando consequências 
no presente e no futuro de pessoas que, sem o saberem, sofrem da impossibilidade de se 
libertarem, um tanto que seja, das amarras sociais. Na verdade, acreditamos que o mundo 
social é assim e pronto! Esta feito e sempre foi desse modo. Posto nestes termos, a lógica 
social não é tão manifesta, mas esconde constrangimentos e, a Vergonha representa uma 
das formas de se controlar o indivíduo para que as normas sociais sejam seguidas e 
mantidas. Assim, o tecido social vai sendo forjado e restrições são construídas no mundo 
concreto e interiorizadas pelas pessoas com poucos questionamentos. A Vergonha 
representa um desses mecanismos sociais de controle, na manutenção de expectativas 
esperadas nas relações humanas.  
 Esse estudo tem como meta, apresentar, de maneira clara e objetiva a emoção da 
vergonha no ambiente esportivo e o que fazem as novas mídias ao se apropriarem desses 
elementos. Acreditando que, no mundo humano, o praticar Esporte só ocorre nesse 
contexto, a Vergonha representa uma amarra pessoal (interiorizada) e social (julgamento 
nas relações interpessoais) que restringe e conforma pessoas. Causadora de sofrimentos 
atrozes, permite reflexão e, deste modo, com consciência dela, seja possível envergonhar-
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se com menos danos à autoestima e mais tolerância nos relacionamentos sociais. 
Possuidores de tal sensibilidade, sofrem e não sabem desenvolver mecanismos 
estratégicos para resolver a questão. 

 A Psicologia das Emoções vem  auxiliar na consecução do bem estar de uma 
convivência sadia, seja na cotidianidade, seja no Esporte. Só assim, conhecendo-nos, é que 
podemos viver melhor e possamos praticar um Esporte que nos cause menos danos e 
propicie mais prazer. Afinal de contas, a prática esportiva propicia vasto campo para 
vivências emocionais, tanto boas quanto ruins.  
 

A VERGONHA NO ESPORTE: QUE VEXAME! 
 

 O Esporte, de maneira geral, é considerado um dos fenômenos de maior destaque 
do século XX (TUBINO, 1992). Apresenta-se, deste modo, como um fenômeno cultural  
importante e permite  a consideração de diversas dimensões no que se refere às relações 
humanas.O Esporte tem, então, as facetas bio-psico-sociais tão amalgamadas que uma 
aparente superficialidade em seu estudo, esconde toda uma complexidade, já que o mais 
relevante precisa ser dito, isto é, ele se faz com seres humanos em interação.  Nele, o 
Homo Natura, biológico, demonstra toda sua (ina)habilidade em relacionar-se com os seus 
pares.  

A atividade esportiva, dada sua característica relacional, tem uma lógica e é 
vivenciada de maneira a permitir que se expanda a noção do Homo Socialis (MIRA Y 
LÓPEZ, 1994), tão aglutinada que está, desde o momento que o Homem passou a viver em 
Sociedade. O Esporte espelha, em muitos aspectos, essa necessidade humana de se 
agrupar e viver de maneira a que uns influenciem-se aos outros. O surgimento do Homo 
Sportivus, por espelhamento, permite-nos dizer que, quando o ser humano decidiu viver em 
grupos, passou a ter necessidade de construir regras, normas, modos de agir. Esse aspecto 
do viver em sociedade está nítido no contexto esportivo. A possibilidade de jogar é, então, 
tornada uma faceta humana e é posta como regras a serem seguidas por todos, para que 
uma ordem seja estabelecida e o jogar se processe. Teceram-se uma rede de expectativas 
que são esperadas para aqueles que praticam. 

O Contexto Esportivo não possui somente a dimensão racional, lógica (regras), mas, 
como se faz por e para seres humanos em relação, também se apresenta, como um outro 
lado da moeda, ele permite a experiência humana das emoções. Revelando assim, o lado 
colorido, menos cinzento do viver humano. As Emoções no Esporte fazem dele uma 
atuação menos fria e mais calorosa, revelando uma dimensionalidade humana que pode ser 
vivida interiormente (inunda todo o seu Eu), mas, que pode se apresentar exteriormente (no 
caso da Vergonha, desviar o olhar, cobrir o rosto com as mãos, ruborizar-se, etc.) .É 
possível, desta maneira, sentir, vibrar, através de realidades psicológicas que estamos 
chamando de Emoções (e, em especial, a vergonha). Desse modo, o contexto esportivo se 
constitui num caldo de possibilidades para que Razão e Emoção não se contraponham, 
mas se apresentem como dialeticamente cambiantes. Melhor dizendo, complementam-se 
mutuamente. 

 Para Mira Y López (1994) o Medo, a Ira, o Amor e o Dever, são apresentados 
e pensados como “os quatro gigantes da alma”. Estados que animam o viver dos humanos. 
Ou, nas palavras do autor são os “quatro núcleos energéticos” (1994, p.6) que podem 
propulsionar ou limitar o universo mental, individual dos humanos.  As três primeiras 
emoções são tidas como Primárias e entranhadas no soma biológico individual humano, ou 
seja, tem uma raiz genética,biológica, como fundante. São emoções de potência, energia, 
sentidas de dentro para fora, porém instigadas por fatores externos.  

Já o Dever, perpassa pelo viver relacional dos humanos e “(...) nasce com a vida do 
homem em comunidade, ou seja, com a transformação do Homo Natura em Homo Socialis, 
do mesmo modo que nascem o Direito, a Lei e a Autoridade, (...)” (1994 ,p.182-183). Da 
força do Dever é que nasce o Dever Ser em sociedade. Normas de conduta que são 
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valorizadas e seguidas pelos humanos. O não seguimento pode levar a sansões e 
punições. Ora, nas condutas esportivas os homens em situação de jogo não devem seguir 
regras e o seu não cumprimento também não acarretam punições? O DEVER SER no 
Esporte demonstra a existência da lógica esportiva já apontada, que deve ser seguida, do 
contrário, há necessidade de mecanismos de retorno a ordem rompida. 

A experiência da Vergonha nasce do poder do “Dever Ser” das relações 
empreendidas no Esporte. Regras e normas de conduta devem ser seguidas pelos 
praticantes, desde a aprendizagem dos fundamentos básicos até a sua utilização em jogos. 
Fugir a essa lógica facilita a experiência da Vergonha, e:  

“Sentir vergonha é uma das experiências mais desagradáveis e dolorosas que 
qualquer um de nós pode ter. Significa anular a si mesmo e a própria imagem. É um 
desejo de desaparecer da face da terra, uma ferida lancinante na autoestima e na 
confiança em si, uma situação de impotência – afinal, sentir que a própria honra foi 
perdida e que a dignidade foi reduzida a frangalhos constitui uma das experiências 
mais sofridas que podem acontecer a um ser humano.” (Anolli, 2003, p. 7). 
 

  De acordo com Anolli (2003) a Vergonha, ao lado da Culpa, do Embaraço e do 
Orgulho, faz parte das chamadas Emoções Autoconscientes. Aquelas que tem o Eu como 
centro das atenções e é momento em que o Eu sofre dolorosas avaliações. Para ele, na 
Vergonha a atenção é dirigida para a totalidade de si mesmo. É quando dizemos: Que 
vexame!, Eu fiz uma coisa terrível!, Agora que fiz isso, quem sabe o que os outros vão dizer 
de mim, quem sabe o que vão pensa!.Diz respeito a autoimagem que cada um tem de si 
mesmo.Com efeito: “(...) a vergonha começa quando caímos em desgraça, e acompanha a 
consciência de nossa exposição como exposição, perdendo nossa abençoada ignorância 
dela em um ato de autodesmistificação, (...)” (WALTON, 2007, p.250). Encontramos ai a 
marca do envergonhar-se, isto é, a tomada da consciência de um ato de infração cometido 
que fere a autoimagem da pessoa enquanto ator social. 

Ora, a Vergonha é uma emoção eminentemente Social. Surge no contexto 
interpessoal e, como tal, resulta do processo de Socialização. Representa uma forma de 
controle social para o cumprimento de normas, regras, condutas, etc. Significa não atender 
as expectativas sociais e a sua aplicação implica em causar na pessoa envergonhada um 
grau de toxicidade que a leva a passividade, impotência, desejo de sumir, fere a autoestima. 
Daí ser considerada como uma das “Emoções Morais” ou “Emoções Relacionais” (Anolli, 
2003). Ela aparece muito cedo no processo de socialização (aos dois anos) e ocorre de 
forma diferente em diferentes culturas. Assim: ”A vergonha é uma emoção negativa muito 
desagradável que envolve o indivíduo em sua totalidade.” (Anolli, 2003, p. 27) e ainda: “A 
vergonha é uma experiência muito penosa, porque toma-se consciência de se tornar, 
repentinamente, diferente aos olhos dos outros.” (Anolli, 2003, p.28). 

O indivíduo envergonhado encontra-se numa situação de fraqueza, de confusão e 
de desorientação frente a expectativas dos outros. Para Anolli (2003), a vergonha resulta de 
precisas técnicas de inferiorização e de subordinação do outro. O que envergonha sente-se 
na posição de poder sobre a conduta correta e prega o conformismo no envergonhado. 
Busca-se a todo custo a manutenção da norma, da regra, do conduzir-se, do que é 
esperado. 

Temos diversos exemplos, no campo do Esporte, de situações que podem suscitar  
a experiência da Vergonha. A falta de habilidade de uns choca a habilidade extrema de 
outros em jogos escolares. Motivo de chacotas e repreensões de colegas, os que tem 
menos gosto e habilidade no esporte sentem-se envergonhados e se desmotivam pela 
prática. Na montagem de equipes, na Escola, quem não sentiu vergonha ao ser deixado por 
último na escolha dos capitães? Dada a inabilidade em jogar. No Esporte de alto-nível, 
quantos esportistas não se envergonharam em ter sua autoimagem posta  em público 
quando pegos em situações constrangedoras no campo da sexualidade? Não podem fugir 
do estereótipo da perfeição do herói, fazem coisas humanas e passam pelo crivo social, 
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envergonhando-se? E para  aqueles em que uma derrota é motivo de vergonha? Somente a 
vitória representa motivo de Orgulho? Estes são só alguns exemplos. 

Como a Vergonha nasce de construção social, da socialização, algumas pessoas 
tem uma tendência mais acentuada (predisposição) que outras para envergonhar-se. Além 
do mais, Anolli (2003) coloca que o envergonha-se depende do modo como o indivíduo 
interpreta os acontecimentos. Existe ai, um componente cognitivo importante. A emoção da 
Vergonha depende das necessidades de cada um, da importância que damos aos 
acontecimentos sociais nos quais nos envolvemos.A maneira como interpretamos o 
acontecido dita o que sentiremos e com que intensidade. Para um escolar a falta de 
habilidade pode ser sentida com indiferença, para outro, toma conta de seu Eu, a tal ponto 
que envergonha-se e quer desaparecer em momentos em que é colocado a jogar. O 
fracasso pode ser envergonhador ou não, tudo depende da maneira como interpretamos o 
fato e de como interpretamos a forma em que somos julgados por nossos pares.  

Anolli (2003) apresenta algumas maneiras de tornar menos dolorosa a experiência 
da vergonha através de estratégias emotivas. Uma das estratégias consiste em modificar a 
vergonha por outras experiências emocionais. Como estratégia, é possível transformar 
Vergonha (que é tóxica) em Culpa (circunscrita a um comportamento específico). Outra 
forma de superar a vergonha seria compartilhar com outros essa experiência, isso ajuda a 
amenizar os efeitos dela pelo auxilio mútuo. Também, facilita se o indivíduo, rever a 
hierarquia de seus interesses ,valores, e, tomar distância deles representa outra  forma  de 
superar a vergonha.  Por último, “ironizar-se” (Anolli, 2003,p.171), ou seja, tornar o indivíduo 
capaz de rir de si e de suas ações pode servir como estratégia cognitiva válida. 

No contexto esportivo, e não só nele, as chamadas emoções conscientes, de 
relação ou morais (isto é, Vergonha, Culpa, Embaraço e Orgulho) são, muitas vezes, objeto 
de Jogos Psicológicos entre os jogadores (e, diga-se de passagem, são jogos destrutivos). 
Os que são predispostos a experiência emocional da vergonha, tendem a sofrer mais do 
que os que lidam com ela de forma tranquila. Desta forma, falhas em atividades esportivas 
não são toleradas. Fracassos são tidos como envergonhantes. Além disso, pensando no 
conceito de tendência ou predisposição à vergonha e a relação com esportistas desde o 
Esporte Escolar até o alto rendimento, essa tendência: 
“Aplica-se a pessoas que, mais do que outras, estão particularmente atentas à própria 
imagem pública e ao julgamento dos outros a seu respeito. Fazem muita questão de causar 
boa impressão, em todo lugar e sempre, com qualquer um (inclusive desconhecidos). 
Também são pessoas muito sensíveis a crítica e observações, que, entretanto rejeitam, 
mesmo quando corretas e fundamentadas.” (Anolli, 2003, p.148-149).  

O exposto acima nos permite refletir sobre outro tema relevante,  a questão da 
exposição da imagem pessoal dos jogadores nas Novas Mídias. E, como tal, suas 
consequências. 

 
NOVAS MÍDIAS, ESPORTE E A VERGONHA: QUE VEXAME NO VIRTUAL! 

 
 Não é possível negar o alcance e o valor que as tecnologias de comunicação tem 
nas vidas dos seres humanos, na contemporaneidade. Principalmente, em se tratando das 
Novas Mídias (Twitter, Face-Book, Workut, etc.) que entraram e tomaram conta de nossa 
vida cotidiana, transformando as relações até então face-a-face em ciberrelações. Ou seja, 
para além das relações interpessoais conhecidas, surge, na atualidade, um tipo de relação 
e de comunicação que vai adiante das chamadas mecânicas e lineares formas conhecidas 
(escrita,televisão, por exemplo), para outra do tipo eletrônica e não-linear (Internet; Redes 
Sociais).  

Na verdade, conforme Mcluhan (1964), já previu e colocou, os meios de 
comunicação de massa são extensões do homem. Vemos nas ruas I-pads, I-fones, 
celulares sofisticados diversos,além de outros, incorporados no nosso cotidiano.  Como tal, 
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profundas modificações ainda se encontram em andamento no que tange ao verdadeiro 
papel e alcance das tecnologias em nossas vidas. 
 Como extensões do homem, as novas mídias passam a se comportar de maneira a 
espelhar os comportamentos humanos. Passam a se infiltrar nas vidas das pessoas ditando 
normas e novos comportamentos são apresentados, afinal de contas, no ciberespaço tudo 
pode, as consequências dos atos ainda são difíceis de serem medidos. Porém, ainda um 
elemento não se alterou, isto é, o mundo virtual só existe porque seres humanos o mantém, 
o alimentam, o constroem, a sua maneira de ser. Ele é constituído por e para seres 
humanos. Em sendo assim, o mundo emocional humano também se expressa nas redes. 
De alguma forma, as emoções se manifestam também no mundo das relações eletrônicas, 
tornando-o menos cinzento e mais colorido, semelhantemente ao mundo real. As emoções, 
assim, cumprem, mais uma vez, o seu papel. 
 Ocorre que em se tratando de emoções, mas, em especial, sobre a experiência da 
Vergonha, ela é também suscitada nas chamadas redes sociais, de maneira assustadora e 
escrachada. A vida privada dos esportistas esta cada vez mais pública e, o que é pior, com 
o consentimento deles próprios. Isto é, eles mesmos alimentam a rede com afazeres diários 
até então tidos como só de fórum íntimo. É possível hoje, saber como anda a vida, tim tim 
por tim tim de meu herói esportivo, apenas tendo acesso as redes virtuais. Como fã, posso 
acompanhar o dia-a-dia de meu jogador favorito e ainda expor minha opinião. A rede 
permite isso.  
 O problema é que essa exposição exacerbada da vida privada do esportista pode 
levar a experiência da vergonha. Ele pode não atender as expectativas daquele que o 
acompanha na rede. Pode se apresentar como burlando certas regras aceitas fora da rede, 
e que, nela se evidencia. A imagem que o esportista passa na rede pode não bater com a 
que ele expõe. Caso exemplar temos a exposição de Ronaldo na mídia, quando foi pego 
com um travesti. Esse acontecimento, tornado público, mexeu com a autoimagem dele?  
Ele sentiu vergonha? Afinal de contas, um esportista não pode se envolver com travestis? 
Tem que apresentar conduta exemplar, esperada socialmente, por um esportista de seu 
nível?  Tal é o poder que os meios de comunicação tem  em se meter nas vidas das 
pessoas que faz com que vivenciem experiências emocionais marcantes e até danosas. 
 Entra em jogo um processo de fragilização, inferiorização do eu-esportista. A mídia 
ao mesmo tempo em que pode exaltar os feitos de um jogador (provocando orgulho no Eu 
do esportista), pode, por outro lado, humilhá-lo, rebaixando a autoestima dele de maneira 
assustadora. Estamos no contexto do universo da busca de audiência na rede virtual. 
Inclusive, quantos não precisaram se retratar perante patrocinadores, fãs, pelo que foi 
exposto nas redes sociais devida ou indevidamente. 

Torna-se necessário o desenvolvimento, então, da chamada Competência 
Emocional (Anolli, 2003). Na tentativa de, não resolver o problema, mas de amenizar a 
questão de forma a provocar menos danos a imagem pessoal do esportista. Assim, buscar 
o bem estar psicológico no Esporte (e não só no Esporte) torna-se relevante, e temos que, 
esse bem estar compreende: “(...) a capacidade de sentir emoções apropriadas ao contexto, 
de dirigir e enfrentar as próprias experiências emocionais, além de oferecer respostas 
coerentes e pertinentes à situação e às expectativas do interlocutor.” (Anolli, 2003, p.18). 
Porém, isso não se apresenta como uma tarefa fácil. Talvez, dessa maneira, tendo em 
vista, o que aponta o autor, nessa definição, seja possível empreender esforços para buscar 
vida saudável nas redes sociais (e não só nelas) e evitar danos futuros.  

Afinal de contas, conforme aponta Walton (2007,) pensando na emoção da 
vergonha: “Nós nos curamos da vergonha, perdoando a nós mesmos, o mais rapidamente, 
enquanto é improvável que aqueles a quem ofendemos deem a absolvição que ansiamos.” 
(p.265). Só assim, possamos tornar a dolorosa e tóxica experiência da vergonha menos 
deletéria a uma autoimagem construída a duras penas no seio da sociedade. Para, 
fazermos da vida (esportiva ou não) algo que vale a pena ser vivida plenamente e, junto 
com os demais seres humanos. 
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MEDO E VERGONHA NO ESPORTE E NOVAS MÍDIAS 

 

FLÁVIO REBUSTINI 

 

As abordagens das temáticas destacadas no título desse trabalho são um desafio 
impar no contexto esportivo. De um lado, o medo e a vergonha que por raras vezes foram 
articuladas no cenário esportivo, e que  fora do contexto esportivo também tem sido pouco 
exploradas. Nesse sentido La Taille (2002) destaca que a vergonha recebeu pouquíssima 
atenção dos pesquisadores até os anos 80, o apontamento é reforçado por Mautner (2003). 
O fato é que até a redação desse texto ela continuava restrita. Ora, se mesmo em um 
contexto mais amplo há carência, o que dizer sobre a aplicação da vergonha no ambiente 
esportivo?  

E o medo? É diferente? O atleta pode sentir medo? Da mesma forma que a 
vergonha tem sido tratada de forma exígua pela ciência esportiva, o medo também tem 
sido. Ambas as temáticas são encontradas nos textos de Elison e Partridge (2012), Sagar e 
Stoeber (2009), Lavoura (2007) e Machado (2006).  

O fato que emerge é que ambos são inerentes aos seres humanos.. Para Lewis 
(1992 citado por LA TAILLE, 2002, p. 13) “entender a vergonha é, num certo sentido, 
entende a natureza humana”. No mesmo sentido, Machado (2006) destaca que o medo é 
um elemento natural dos seres humanos e estará presente em muitos momentos de nossa 
vida. O autor ainda identifica a existência de 6 tipos de medo: medo realístico; medo do 
desconhecido, a ansiedade é um tipo de medo; medo ilógico; medo divertido e medo do 
fracasso. Sagar e Stoeber (2009) destacam que o medo de falhar é a manifestação de 
medo mais recorrente entre os atletas. 

Entendo que o desafio deste texto é conjugar o medo, a vergonha e as novas 
mídias.  

No intuito de solucionar esse desafio, optei por abordar um acontecimento, não raro 
nas novas mídias e, principalmente, nas redes sociais, que é exposição do individuo na 
busca da fama quase instantânea, o que tem desencadeado consequências imprevisíveis. 
Como a vergonha e o medo convergem nas novas mídias tendo como atores os atletas de 
alto rendimento? 

É notória a indissociação entre o esporte de alto rendimento e a mídia. Para Kellner 
(2006, p. 119) “a cultura da mídia não aborda apenas grandes momentos da experiência 
contemporânea, [...] seus rituais como as Olimpíadas, a Copa do Mundo [...], celebram os 
valores dominantes e validam uma sociedade baseada na competição e na vitória”.    

A interdependência esporte e mídia torna-se ainda mais imbricada com o 
aparecimento de novas tecnologias de comunicação e interações na primeira década do 
Século XXI. O aparecimento das redes sociais, dos blogs e microblogs alteram as 
dinâmicas clássicas da mídia televisiva, do rádio e dos jornais. O impacto dessas mídias é 
instantâneo, possibilitando que aqueles que estão conectados, em uma rede, tenham 
contato imediato com novos fatos, informações, acontecimentos e banalidades. 

 Como forma de combinação das diversas temática me atenho a um caso não raro 
nas novas mídias, que é a exposição ao Porn Revenge6. 

Principalmente, no Brasil, que tem nas “marias-chuteiras” um personagem a parte no 
cenário futebolístico, mas não exclusivo. Algumas delas têm vídeos com cenas íntimas com 
atletas (R7, 25/09/2012), bastando a ela postar um link na sua conta do Twitter ou qualquer 

                                                 
6
 Caso em que fotos, vídeos ou outras formas de mídia são disponibilizados nas redes sociais por um dos 

participantes ou por terceiros para denegri a imagem do outro, muitas vezes como forma de vigança. 
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outra rede social para abalar a vida de algumas personalidades esportivas. Uma breve 
busca na internet e encontramos milhares de citações dessa natureza. 

Não há como entender de forma diversa de que isso não propala a vulnerabilidade e 
a possibilidade da vergonha e medo. Os atletas milionários estão à mercê dessa exposição, 
contudo, é importante destacar que foram eles próprios que se expuseram a situação, já 
que muitos dos vídeos foram feitos pela webcam dos próprios atletas. Enquanto ele se 
exibia; ela, do outro lado, gravava o desempenho do atleta, usualmente enquanto ela fazia 
um streaptease ou algo mais. 

No caso supracitado, a moça diz que não há interesse em divulgar os vídeos, será? 
Então qual é a motivação para guardar tantos vídeos? Ela diz na reportagem que é apenas 
para se promover. Isso significa que o atleta terá durante a carreira e mesmo depois dela 
“contas a acertar?”.  

Busca-se claramente os holofotes e a fama. Sobre este fato recai o apontamento de 
Rowlands (2008) de que tradicionalmente a fama era relacionada ao respeito e aos méritos, 
hoje tal conexão está quebrada, complementa dizendo que hoje, porém, a fama é também 
atribuída a pessoas sem talentos, o que não motivaria o respeito alheio em épocas 
passadas.  

Para colaborar com esse ponto Bauman (2008, p. 9) e entender por que um atleta 
expõe-se de forma tão intensa, ele destaca que:  

Seria um grave erro, contudo, supor que o impulso que leva à 
exibição pública do “eu interior” e a disposição de satisfazer esse 
impulso seja manifestações de um vicio/anseio singular, puramente 
geracional e relacionado aos adolescentes, por natureza ávidos, 
como tendem a ser, para colocar na “rede” [...} e lá permanecer, 
embora sem muita certeza quanto à melhor maneira de atingir tal 
objetivo. O novo pendor pela confissão pública não pode ser 
explicado por fatores “específicos da idade” – não só por ele. 

 
Diante do que se exibe, não há vergonha? Não há temor? Ou a necessidade de 

expor-se é mais forte. Interessante apontar que Mautner (2003) destaca que o narcisismo e 
a vergonha caminham em paralelo e, complementa, quanto maior a vaidade maior o medo 
da vergonha. La Taille (2002) afirma que a vergonha tem um caráter de autojuízo, isto quer 
dizer que eu posso sentir vergonha independente de estar diante do outro, eu posso sentir 
vergonha sozinho, é fundada por uma incapacidade e refere-se diretamente a autoestima. 

No caso utilizado como referência não parece haver a vergonha, pois ela está 
submissa ao narcisismo, há a necessidade de mostrar os “dotes” e alimentar a vaidade e a 
autoestima. Na avaliação dele (atleta) não há risco e não se sinte envergonhado, na 
realidade tenho orgulho. Se no caso de quem gravou evidentemente a busca é pela fama, e 
para o atleta? Entendo que ele tem mais a perder do que a ganhar com essa exposição. 
Enquanto a outra parte alcançou o objetivo. O papel dos gêneros aos quais me refiro podem 
ser permutados sem restrições ou mitigação da exposição e das consequências. 

E quando se rompe o segredo do “quarto” ou da webcam? Entra no palco os 
“outros”, coloco-me diante do julgamento dos outros e quando me deparo com os outros 
estou diante das questões da moralidade; em suma, posso não sentir vergonha quando o 
julgador sou “eu”, mas quando estou diante de outro julgador à vergonha pode surgir. E 
nesse caso, pode carregar com ela a culpa, o medo, o medo do julgamento alheio, o medo 
de ser exposto, o medo de macular a família, pois não estamos falando apenas de atletas 
solteiros (as), estamos falando de todos os matizes relacionais; como fica a família? 
Entendo que há o medo no primeiro momento, durante a exposição, porém é o medo que 
Machado (2006) denomina de medo divertido. Contudo, a mudança do contexto, da 
exposição ao outro que não aquele que estava partilhando o momento, a exposição social 
poderá fazer com que ocorra uma transição na categoria do medo, bem como o surgimento 
da vergonha, pois como citado passa-se a atuar diante da sociedade e de seus valores, não 
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há exposição apenas dos meus valores, estou diante dos valores sociais. Colaborando 
nesse sentido o dicionário Larrouse aponta em suas definições da vergonha: o medo da 
desonra e embaraço. Nessa definição encontramos o vinculo que propicia a relação entre a 
exposição, a vergonha e o medo. No mínimo a exposição causará embaraço. Para La Taille 
(2002, p. 15) “as pessoas mantêm valores e regras morais, não para obter ou manter algum 
proveito material, mas sim para preservar sua identidade”.  

O embaraço não afetará apenas o atleta e sua imagem. Eminentemente no alto 
rendimento, a imagem está associada a um patrocinador, ao clube, o que representa um 
aumento das pressões e da exposição. Em muitos casos, as contas nas redes sociais de 
muitos atletas são expositoras das marcas de seus patrocinadores. Esta exposição, 
desastrosa, pode acarretar a perda do patrocinador, pode limitar o acesso do atleta a novos 
patrocinadores, restringir os clubes que ele possa atuar, pode romper negociações em 
andamento, de forma efetiva pode “fechar portas”.  

De toda a sorte, há um problema ainda maior é que a exposição às novas mídias é 
incontrolável. A conceituação de um universo em rede cria uma gama infinita de conexões 
que torna, em muitos casos, o local de partida da mensagem sabido, mas o destino é 
desconhecido, isto é, eu não sei quantos serão atingidos pela mensagem. É possível 
afirmar que essa mensagem ou vídeo disparado poderá ficar disponível indefinidamente. 
Ele pode ter sido salvo em um hardware, em outra rede social distinta da que foi emitida, 
pode ser enviada para e-mails, pode ser armazenada e dormitar em provedores em 
qualquer local, inclusive nas tecnologias em nuvens. 

De forma sintética entender que não há risco, que não serei exposto nas novas 
mídias é ingenuidade. Na realidade o que mais as redes sociais e as novas mídias fazem é 
a exposição maciça. Nesse cenário da sociedade em rede contemporânea, a polifonia e a 
fragilidade podem potencializar os sentimentos de vergonha e medo. É bem provável que 
os atletas não tenham se dado conta dos riscos e danos que esta exposição pode trazer e 
que eles não estão imunes à vergonha e ao medo. 
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A PRÁTICA DE ATIVIDADES DE AVENTURA SOB A ÓTICA DA TEORIA 
REVERSA 

 
Guilherme Moraes Balbim 

 
A aventura existe pelo enfrentamento do risco e surge com o instinto natural dos 

seres humanos que tinham de experimentar e explorar, como meio de sobrevivência, 
quando viviam em florestas, cavernas e geleiras e tinham que atravessar rios e montanhas 
(COSTA; TUBINO, 1999). Entretanto, atualmente é possível constatar com facilidade, 
crescentes manifestações lúdico-desportivas, vinculadas à ideia de aventura, em que o 
praticante reconhece a participação do meio na composição da atividade (ZIMMERMANN, 
2006). Assim, observa-se um crescimento na procura por atividades de aventura, 
principalmente em contato com a natureza, além da inclusão dessas práticas cada vez mais 
no imaginário urbano, especialmente pela sua difusão em peças publicitárias e o consumo 
de um estilo de vida aventureiro (BRUHNS, 2003; COSTA, 2000; SPINK, 2006). 

A participação em esportes de risco requer não apenas habilidades físicas, mas 
também força psicológica na forma de uma crença especial ou confiança em sua habilidade 
para confrontar o perigo e sobreviver (PAIN; KERR, 2004). Se por alguma razão (debilitação 
por lesão, perda de forma física ou evento traumático) o atleta perder sua crença ou 
confiança, isso pode comprometer sua participação no esporte (KERR, 1997). 

Entretanto, na psicologia, o estudo dos esportes de aventura tem concentrado seus 
esforços na ativação ou com a busca de emoções associados com os riscos aceitos durante 
as atividades (FERRANDO; CHICO, 2001; KERR; MACKENZIE, 2012). Isso porque assumir 
riscos é um caminho óbvio para experimentar sentimentos que aumentam a ativação 
psicológica. Buscando novos horizontes e discussões no contexto das atividades de 
aventura, a teoria reversa (APTER, 1982, 1989) aparece como uma possibilidade de 
referencial teórico que avança nas discussões a respeito da prática de atividades que 
envolvem risco (CHIRIVELLA & MARTINEZ, 1994; COGAN; BROWN, 1999; KERR, 1991; 
KERR; FUJIYAMA; CAMPANO, 2002; KERR; SVEBAK, 1989; PAIN; KERR, 2004; 
THATCHER; REEVES; DORLING; PALMER, 2003). 

 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
A teoria Reversa (APTER, 1982, 1989) é apontada por Kerr (1997) como uma teoria 

de personalidade, motivação e emoção que apresenta algumas características únicas e 
inovadoras. Tais características apontadas por Kerr (1997) são: é uma teoria geral e 
aplicável a diversas áreas da investigação psicológica, fenomenologicamente baseada e 
preocupada com processos subjetivos, cognição e afeto, e a experiência da própria 
motivação; é estruturada no sentido que a experiência fenomenológica pode ser 
influenciada por certas estruturas e padrões; enxerga que o humano é inerentemente 
inconsistente em seu comportamento e busca discutir alternâncias ou reversões entre os 
pares de estados metamotivacionais que formam a base da personalidade humana e da 
motivação.  

Apter (1989) aponta que a teoria desafia vários pressupostos básicos da psicologia, 
especialmente o da homeostase nas teorias de motivação e a ênfase na consistência do 
comportamento quando trata-se de personalidade. Nesse contexto, Cook et al. (1995) 
explicitam que a teoria reversa desafia a ideia de traços de personalidade e sugerem que as 
pessoas flutuam entre estados metamotivacionais. Além disso, Finfgeld et al. (2003) 
evidenciam que em geral, os teoristas rejeitam outros modelos de comportamento humano 
como o cognitivista, construtivista social e comportamentalista.  
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A teoria apresenta como um de seus elementos principais que as necessidades 
psicológicas são formadas por pares opostos, ou seja, para toda necessidade psicológica 
existe outra que se opõe, estes chamados de estados metamotivacionais (APTER, 
MALLOWS, WILLIAMS, 1998). Os pares télico-paratélico e negativismo-conformismo são 
os estados somáticos, e estão relacionados diretamente com o nível de ativação; os pares 
maestria-simpatia e autic-alloic são estados transacionais, resultantes da relação com 
objetos ou outras pessoas (FUJIYAMA, WILSON, KERR, 2005). 

O par télico-paratélico é apontado por Lafreniere (1993) como relacionado 
principalmente ao nível de ativação e aos fins e metas de uma atividade e é o mais utilizado 
no contexto das atividades de aventura. O estado télico (originário do grego telos, que 
significa “meta” ou “fim”) o indivíduo é tipicamente sério e orientado à meta, com tendência 
a envolver planejamento à frente e relacionado com o futuro. Nesse estado a pessoa 
geralmente tem preferência por experimentar baixos níveis de ativação. Enquanto que no 
estado paratélico (do grego “ao lado” ou “junto”) a pessoa tem um comportamento 
espontâneo, impulsivo e orientado à sensação, com preferência de altos níveis de ativação. 
Nesse estado, as metas ao invés de serem sérias e numa perspectiva a longo-prazo são 
mais voltadas ao prazer da situação (APTER 1982, 1989, KERR, 1997).  

É importante destacar que em contraste com as definições de ativação, o 
componente ativação no par télico-paratélico refere-se ao grau que o indivíduo sente-se “em 
alerta” ou “emocionalmente intenso” (MACKENZIE; HODGE; BOYES, 2011 apud KERR, 
2001). 
 O estado paratélico apresenta segundo alguns autores uma característica especial, 
denominada de emoções parapathics, que formam um campo de proteção paratélico 
(KERR, 1993; KERR, 1997; KERR; KOCK, 2002; KERR, MACKENZIE, 2012). Refere-se a 
algumas emoções negativas ou não prazerosas que podem ser experimentadas como 
prazerosas dentro de um campo de proteção fenomenológico, isso ocorre devido a 
diferentes maneiras de interpretar os conteúdos da experiência em um momento em 
particular. Esse campo psicológico afeta principalmente a percepção de risco, fazendo com 
que fatores perigosos e ameaçadores de uma atividade se transformem em agradáveis e 
prazerosos. 

É a partir deste campo de proteção paratélico que alguns estudos têm buscado por 
meio da teoria reversa explicar os motivos que levam as pessoas a procurarem a prática de 
atividades que suscitam risco a própria vida. 

 
DESENVOLVIMENTO 

A motivação para participação em atividades de aventura é multifacetada, apesar de 
alguns compartilharem motivos em comum, estes são descritos em diferente ordem de 
importância. A busca por ativação ou por emoções associadas com a responsabilidade por 
correr riscos durante os esportes de aventura é o mais motivante, mas nem sempre é o 
motivo primário (KERR; MACKENZIE, 2012). 

Os motivos para começar a prática de esportes de aventura tendem ser 
interpessoais e hedônicos, enquanto que para manter-se envolvido, a motivação surge de 
uma combinação de desejos de alcançar a maestria e status, além da oportunidade de 
construir uma nova identidade pessoal (KERR; MACKENZIE, 2012). Com o aumento no 
envolvimento, tempo de prática e nível de habilidade a motivação modifica-se e os 
participantes são motivados pelo que autores chamam de valores de alta-ordem (KERR; 
MACKENZIE, 2012; WILLIG, 2008; CELSI et al., 1993).  

Os primeiros estudos que buscaram compreender as características de praticantes 
de atividades de aventura sob o olhar da teoria reversa demonstraram principalmente 
maiores níveis de ativação e forte associação com um estilo de vida paratélico (KERR; 
SVEBACK, 1989; KERR, 1990; KERR; COX, 1991; COGAN; BROWN, 1999). Braathen e 
Svebak (1992) indicaram que um estilo de vida mais impulsivo e com constante busca de 
emoções é predominante entre praticantes de atividades de risco. 
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Outros estudos pioneiros identificaram maiores características do estado 
metamotivacional de negativismo entre praticantes de esportes de risco (BRAATHEN; 
SVEBAK, 1992; VLASWINKEL; KERR, 1990; KERR; VLASWINKEL, 1995; COGAN; 
BROWN, 1999). Entretanto, Chirivella e Martins (1994) identificaram que praticantes de 
esportes convencionais apresentaram maiores índices de negativismo do que de esportes 
de risco, demonstrando a necessidade de mais estudos para que se identifique a existência 
de característica negativista ou conformista nos praticantes de atividades de aventura. 

A partir disso, Kerr e Mackenzie (2012) apontam que tanto a dominância télica-
paratélica quanto a negativismo-conformismo tem sido investigada no contexto de 
atividades de aventura, porém os achados mais consistentes de dominância 
metamotivacional em esportes de risco são relacionados à existência de relações entre 
dominância paratélica e participação em atividades esportivas perigosas. 

Entretanto, outros resultados sugerem que alguns indivíduos na verdade se 
planejam e se preparam cuidadosamente para assumir os riscos da atividade 
(ZUCKERMAN, 1994). Ou seja, para que experiências de motivação paratélica sejam 
experimentadas, é identificada a necessidade de trabalhar arduamente para desenvolver as 
habilidades adequadamente, características da motivação orientada de forma télica, em que 
há comportamento sério, planejamento a frente e alcance de metas. Em outras palavras, 
apenas depois que são satisfeitas as necessidades de treinamento e preparação pode-se 
reverter para o estado paratélico e aproveitar toda a atividade (KERR; MACKENZIE, 2012).  

Essa reversão do estado télico para o paratélico leva ao que de acordo com a teoria 
reversa, é a única maneira de praticantes de esportes perigosos lidarem com o risco 
envolvido, que é o campo de proteção paratélico operante. Esse campo é fenomenológico 
no sentido que é subjetivamente determinado e diz respeito às diferentes formas de 
experimentar e interpretar uma determinada ação num momento (KERR, 1997). Podem 
aparecer, por exemplo, na confiança do praticante em suas habilidades, confiança nas 
habilidades dos outros, ou a presença de equipamentos como os de escalada ou mergulho, 
paraquedas, asa-delta. Esse campo de proteção forma um tipo de “bolha psicológica” ao 
redor da atividade que faz com que seja extremamente prazerosa. 

Com o campo de proteção operante, o indivíduo tende a abordar a atividade de risco 
com senso reduzido de perigo, senso aumentado de segurança e confiança nas habilidades 
para lidar com problemas que podem ocorrer. Esses elementos produzem o paradoxo do 
“perigo que não é perigo” (APTER, 1993). Para Cogan e Brown (1999) os praticantes ficam 
numa zona de perigo, o mais perto do risco possível, porque o perigo é necessário para 
produzir a ativação sentida como prazerosa. 

Entretanto, se o campo falhar, a percepção de risco pode mudar, e a sensação de 
prazer associada a atividade pode tornar-se assustadora por colocar em risco a própria 
vida. Deve-se destacar também que a presença do campo de proteção é concomitante com 
o estado de buscar ativação e a possibilidade de experimentar um ou vários tipos de 
emoções altamente prazerosas (APTER, 1993). 

Considerando o campo de proteção operante e a busca por ativação, Kerr e 
Mackenzie (2012) buscaram destacar os principais motivos para a prática de atividades de 
aventura identificados em estudo qualitativo com praticantes atividades de aventura: gosto 
por assumir riscos (ativação, adrenalina), alcance de metas (ganhar competições, ser 
professor), motivação social (interação com amigos, passar conhecimentos), escapar do 
tédio, testar habilidades pessoais, superar o medo, conexão com o meio natural, perda de 
consciência, sensação cinestésica prazerosa de mover-se na água ou no ar. 

Entretanto, uma limitação nos estudos que envolvem a teoria reversa e atividades de 
risco pode superestimar ou simplificar as características contrastantes desses tipos de 
atividade. Esta limitação é considerar as atividades de aventura como um todo, sem divisão 
de categorias. Nesse sentido, Brymer, Downey e Gray (2010) afirmam que uma análise 
mais detalhada revela considerável diversidade entre diferentes atividades de aventura. Por 
exemplo, algumas são de relativa curta duração e são descritas como sendo focada no 
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risco e com muita adrenalina. Outras têm uma duração muito mais longa e requerem 
planejamento em longo prazo e organização e dão sentimentos de realização e satisfação 
por meio de um engajamento prolongado contra os elementos naturais. Assim, os autores 
sugerem que futuros estudos busquem realizar categorizações das atividades de aventura 
para melhor caracterizar os constructos da teoria reversa nas atividades de risco. 

Face ao exposto, nota-se que a teoria reversa busca compreender as atividades de 
aventura sob um ponto de vista diferenciado, a partir principalmente das reversões entre 
estados metamotivacionais e do campo de proteção paratélico. Porém, ainda há o muito 
que se avançar em relação às pesquisas que envolvem atividades de risco e a teoria 
reversa, novos estudos são sugeridos com grandes amostras e com comparações entre 
diferentes atividades (KERR; MACKENZIE, 2012), tendo uma visão mais profunda das 
tensões e contradições que caracterizam as experiências de esportes extremos (WILLIG, 
2008). 
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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo verificar se os participantes que freqüentam academias 
apresentam um nível de habilidade social maior daqueles que não freqüentam. A literatura 
tem mostrado que uma característica essencial dos seres humanos é que a habilidade 
social se constitui em um elemento importante para o estabelecimento de relações 
interpessoais satisfatórias. O instrumento utilizado para coletar os dados foi o Inventário de 
Habilidades Sociais (IHS- Dell Prette). Constatou-se frente aos resultados obtidos, que o 
nível de habilidade social é maior no grupo de não freqüentadores de academias, 
observando uma diferença significativa, estatisticamente.  
 
Palavras chave: avaliação psicológica; atividade física, interação social, qualidade de vida 
 
ABSTRACT 
This work is objective investigate if the individuals who attend the academies have a higher 
level of social skill of those who do not attend. The literature has shown that an essential 
characteristic of human social skills constitutes an important element for establishing 
satisfactory interpersonal relationships. The instrument used to collect data was the Social 
Skills Inventory (IHS Prette-Dell). It was found compared to the results obtained, that the 
level of social skill is higher in the non gym customers, noting a significant difference, 
statistically. 
 
Keywords: psychological assessment, physical activity, interaction, quality of life 
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Introdução 

 
O termo habilidades sociais remete a uma área da Psicologia e se refere à 

existência de diferentes classes de comportamentos sociais no repertório do indivíduo para 
lidar de maneira adequada com demandas das situações interpessoais (Del Prette & Del 
Prette, 1999). Quando a falta de habilidades sociais é crítica, as relações sociais podem se 
tornar restritas e conflitivas, interferindo de maneira negativa no grupo em que o indivíduo 
está inserido, e, sobretudo, em sua saúde psicológica (Del Prette & Del Prette, 2001; Del 
Prette & Del Prette, 2005). 

Segundo Saba (2001), a atividade física como uma das manifestações sociais do ser 
humano é benéfica tanto no aspecto biológico, como também no nível psicológico. Em 
relação aos aspectos Psicológicos, os efeitos positivos relacionam-se ao aprimoramento 
dos níveis de auto-estima, da auto-imagem, diminuição dos níveis de estresse e tantos 
outros. Os efeitos positivos sobre os aspectos psicológicos originam-se do prazer obtido na 
atividade realizada e posterior bem-estar, os quais resultam da satisfação das necessidades 
ou do sucesso no desempenho das habilidades em desafio.  

Tomando por base os apontamentos anteriores e as descrições de Feijo (1998), o 
meio esportivo pode servir como facilitador ao desenvolvimento humano, como, por 
exemplo, vivência e necessidade de cumprir regras e adequar os relacionamentos 
interpessoais, bem como na formação de auto-confiança. Ainda o esporte propicia um 
modelo de desenvolvimento, podendo oferecer benefícios que podem ser transpostos para 
vivências fora do contexto esportivo, como, por exemplo, a socialização do indivíduo, 
fornecimento de exemplos de conquistas e de superação de limites e barreiras, 
possibilidade de lidar com perdas, lesões físicas e recuperação, entre outros fatores (Cozza, 
2008). 

Entre as possibilidades de compreensão dos aspectos acima descritos, a Psicologia 
do Esporte, considerada por Achcar (2007) uma prática emergente, reconhecida e 
regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), traz à tona a relação mente e 
corpo de forma visível e declarada em função do seu objeto de estudo estar inserido na 
realidade da prática esportiva. Desse modo é impossível considerar apenas os aspectos 
psíquicos do ser humano sem relacioná-los à atividade física praticada, aos resultados 
esperados de corpo e ao seu desempenho.  

No que se refere à sua prática, pode-se verificar duas manifestações distintas: o 
esporte-performance, que objetiva o rendimento numa maneira estrutura e 
institucionalizada; e o esporte de recreação, que visa o bem estar para todos. Este último 
geralmente é praticado voluntariamente e com conexões entre os movimentos de educação 
e saúde. Assim, qual dessas formas de prática esportiva a concepção do esporte enquanto 
a visão cultural (Cozza, 2008) aponta essa relação esta dada pela necessidade de 
substituição da noção mente corpo pela concepção de saúde psicossomática e o 
desenvolvimento inseparável da motricidade. 

Visando verificar a relação entre a prática de atividade física e habilidade social, este 
estudo teve como objetivo investigar se as pessoas que freqüentam academias apresentam 
um nível de habilidade social diferente daqueles que não frequentam. Em relação aos 
procedimentos metodológicos este estudo teve um caráter quantitativo, ou seja, consiste 
numa pesquisa quantitativa, do tipo exploratório, que segundo Gil (1996), tem como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou 
construir hipóteses. Tem como objetivo o aprimoramento de idéias ou a elucidação de 
intuições.  

 
Métodos 

Participantes: 
A amostra envolveu 22 indivíduos, divididos em dois grupos, aqui denominados de 

Grupo I E Grupo II. O Grupo I constitui-se de 11 participantes do sexo masculino não 
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freqüentadores de academias com idades entre 20 e 40 anos e o Grupo II constitui-se de 11 
participantes do sexo masculino freqüentadores de academias com idades entre 20 e 40 
anos. Os participantes do Grupo II responderam ao inventário em uma academia de 
ginástica localizada no município de Mauá, enquanto os participantes do Grupo I 
responderam individualmente conforme aceitavam participar do estudo. 

 
Instrumentos: 

O material utilizado para coleta de dados foi o Inventário de Habilidades Sociais (IHS 
- Del Prette, 2000) para ambos os Grupos, a fim de verificar o nível apresentado de 
habilidades sociais de cada sujeito. O IHS- Del Prette (2000) é um instrumento de auto-
relato para a avaliação das dimensões situacional e comportamental molar das habilidades 
sociais e compõe-se de duas partes. A primeira contém as instruções e uma lista de 38 
itens, cada um descrevendo uma situação que envolve uma relação interpessoal e uma 
demanda de habilidade para reagir àquela situação. O sujeito deve estimar a freqüência 
com que reage da forma sugerida em cada item (considerando o total de vezes que se 
encontrou na situação descrita) e anotar sua resposta em escala tipo Likert, com cinco 
pontos, variando de nunca a raramente a sempre ou quase sempre. A segunda parte do 
instrumento contem um cabeçalho para caracterização do respondente e um quadro para 
anotação das respostas, precedido por instruções e pelo modelo da escala para estimativa 
da freqüência das respostas. Os itens do IHS-Del Prette (2000) contemplam diferentes 
demandas de habilidades em diferentes contextos e com diferentes interlocutores.  

 
Procedimentos: 

Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Anhanguera 
Educacional, os participantes foram convidados a participar do estudo e os termos de 
consentimentos foram assinados concordando em participar do estudo. O inventario foi 
aplicado coletivamente nas instituições pré-estabelecidas, com tempo de 20 minutos com 
cada participante. Antecipadamente foi realizado o contato com os dois grupos, ou seja, 
com a coordenação da academia de ginástica e com os participantes que não freqüentam 
academia, sendo explicado o objetivo da aplicação do inventário de IHS, bem como o tempo 
provável e os atos legais (termo de consentimento). 

 
Resultados: 

Com relação aos escores totais no IHS, a média obtida pelo grupo dos 
freqüentadores de academias foi 36,18 e no grupo dos não freqüentadores de academias a 
média foi 69,18. Este teste também foi realizado a fim de comparar, entre os grupos de 
freqüentadores de academias e os não freqüentadores de academias, as médias obtidas 
nos fatores que compõem as habilidades sociais, a saber: enfrentamento e auto-afirmação 
com risco (F1), auto-afirmação na expressão de sentimento positivo (F2), conversação e 
desenvoltura social (F3), auto-exposição a desconhecidos e a situações novas (F4) e 
autocontrole de agressividade (F5). Os resultados dos testes foram significativos, indicando 
haver diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois grupos. As médias 
obtidas podem ser observadas na Tabela 1 e Gráfico 1. 
 
 
Tabela 1. Comparação das Médias do Escore Total e dos Fatores das HS entre os Grupos 
de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
 

GRUPOS 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

MÉDIA 
ESCORE 
TOTAL 

MÉDIA 
F1 

MÉDIA 
F2 

MÉDIA 
F3 

MÉDIA 
F4 

MÉDIA 
F5 

FREQUENTADORES 11 36,18 35,82 32,82 59 68,64 57,73 
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NÃO 
FREQUENTADORES 

11 69,18 68,91 69,73 73,9 70,55 49,09 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

22 - - - - - - 

 
 
GRÁFICO 1. Comparação das Médias do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22). 
 

 
Os dados do desvio padrão (dp) dos frequentadores e não-frequentadores podem 

ser evidenciados na Tabela 2 e Gráfico 2. Pode-se observar um número superior no escore 
total e F1 dos frequentadores, enquanto que o dp dos não-frequentadores foi superior no 
F2, F3, F4 e F5. 

 
Tabela 2. Comparação do desvio padrão do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
 

GRUPOS 

DESVIO 
PADRÃO 
ESCORE 
TOTAL 

DESVIO 
PADRÃ

O F1 

DESVIO 
PADRÃ

O F2 

DESVIO 
PADRÃ

O F3 

DESVIO 
PADRÃ

O F4 

DESVIO 
PADRÃ

O F5 

FREQUENTADORE
S 

39,09 32,39 22,37 31,63 16,75 26,11 

NÃO 
FREQUENTADORE

S 
32,06 31,57 28,6 32,92 31 31,37 

 
 
GRÁFICO 2. Comparação do desvio padrão do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
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Entre os escores mínimos, a Tabela 3 e Gráfico 3 demonstram que os menores 
escores foram encontrados no total, F1 e F2 dos frequentadores. Já nos não-
frequentadores o observado foi no F3, F4 e F5. 

 
Tabela 3. Comparação entre mínimo do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
 

GRUPOS 
MINIMO 
ESCORE 
TOTAL 

MINIMO 
F1 

MINIMO 
F2 

MINIMO 
F3 

MINIMO 
F4 

MINIMO 
F5 

FREQUENTADORES 1 3 1 10 35 25 

NÃO 
FREQUENTADORES 

3 5 20 5 20 5 

 
 
GRÁFICO 3. Comparação entre mínimo do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
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Já os escores máximos, mostrou-se equilibrado entre o escore total e o F5 em 
ambos os grupos. Um valor levemente superior foi observado no F3 e F4 e um escore muito 
acima foi encontrado no F1 e F2 no grupo de não-frequentadores (Tabela 4 e Gráfico 4). 
 
Tabela 4. Comparação entre máximo do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 
 

GRUPOS 
MÁXIMO - 
ESCORE 
TOTAL 

MÁXIMO 
F1 

MÁXIMO 
F2 

MÁXIMO 
F3 

MÁXIMO 
F4 

MÁXIMO 
F5 

FREQUENTADORES 100 85 70 97 85 100 

NÃO 
FREQUENTADORES 

100 99 97 99 87 100 

 
GRÁFICO 4. Comparação entre máximo do Escore Total e dos Fatores das HS entre os 
Grupos de Freqüentadores de Academias e Não-Frequentadores de Academia (N=22) 

 

 
 
Considerações finais 

Este estudo objetivou comparar as habilidades sociais entre frequentadores e não 
frequentadores de academias. Para tal utilizou-se da aplicação do Inventario de Habilidades 
Sociais (IHS). A hipotese deste estudo foi de que existe diferença de habilidade social 
quando os participantes frequentam academias comparados aos que não frequentam. É 
importante destacar que, os indivíduos com maior atratividade física são mais requisitados 
para contato social, facilitando a aprendizagem de várias habilidades, como as de abordar 
estranhos, de fazer e responder perguntas e de manter ou encerrar conversação. As 
pessoas atraentes tendem a ser avaliadas mais positivamente (DEL PRETTE & DEL 
PRETTE, 2002). A aparência pessoal tem, portanto, um grande peso nas interações sociais 
como condição presente, embora não suficiente para garantir relações positivas; em outras 
palavras, a aparência da pessoa, por si mesma, não torna uma pessoa socialmente 
competente, mas pode facilitar estes tipos de desempenho.  

Para Dreher & Godoy (2003), a busca de uma boa qualidade de vida, passa por uma 
adequação do corpo às novas exigências do cotidiano moderno. Esta adequação se dá por 
meio de atividades físicas desenvolvidas em academias de ginástica e musculação. Há uma 
grande procura por este tipo de prática de atividades físicas, pois os meios de comunicação 
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e os resultados positivos alcançados pelos que praticam, tem evidenciado os benefícios que 
as academias têm trazido para a saúde psicofísica das pessoas. Além dos benefícios 
fisiológicos, morfológicos e funcionais, a atividade física também gera ganhos psicológicos, 
como redução do quadro de depressão e isolamento social e aumento da auto-estima. Os 
meios de comunicação e os vários profissionais de saúde recomendam fortemente a 
realização de exercícios físicos, tanto para o tratamento de diversas doenças de origem 
psíquica ou metabólica quanto para a manutenção da capacidade funcional e da autonomia 
dos indivíduos. A procura por atividades físicas é feita também por indivíduos que desejam 
obter um corpo perfeito e bem estruturado. Em uma sociedade que valoriza a estética 
corporal e a superficialidade de relacionamentos, freqüentar uma academia pode significar a 
obtenção de melhoria no status social e na auto-estima. 

Cunha (1999) destaca, entre os motivos para a freqüência às academias, a busca da 
melhoria da condição física e da saúde. Relaciona ainda, a busca do relaxamento, descarga 
de energia e higiene mental e coloca também que algumas pessoas procuram as atividades 
por recomendação médica. Abordando o mesmo assunto, Pacheco Pereira (1996) procurou 
identificar as razões que fundamentam o hábito de freqüentar academias de ginástica, 
segundo as representações dos próprios praticantes, tentando estabelecer conexões entre 
esse hábito e seu próprio cotidiano. Na sua investigação arrola que, nos seus discursos, os 
participantes colocavam de modo explícito ou implícito, o condicionamento físico, a estética 
ou beleza corporal, a identidade pessoal e a socialização, a auto-realização com conteúdos 
de prazer, satisfação, disciplina e equilíbrio pessoal. 

As influências sociais da família e amigos são, também, de extrema importância à 
manutenção da atividade física, pois esse suporte social incentiva o praticante a manter o 
interesse em continuar fisicamente ativo. Os efeitos positivos sobre os aspectos 
psicológicos originam-se do prazer obtido na atividade realizada e posterior bem-estar, os 
quais resultam da satisfação das necessidades ou do sucesso no desempenho das 
habilidades em desafio. A análise dos resultados direciona a algumas reflexões que podem 
acrescentar algum conhecimento a essa área de pesquisa. Uma primeira questão levantada 
diz respeito à diferença frequntadores e não frequentadores, inicialmente acreditava-se que 
frequentadores de academias apresentariam um repertorio socialmente habilidoso superior 
aos não frequentadores. A interação social que a atividade fisica fornece por meio da 
participação em grupos de exercicio e de desporto promove apoio social para melhorar a 
auto estima e a satisfação com a vida. Em pessoas com mais idade a atividade fisica pode 
aumentar a sua mobilidade e independencia, promover a interação social (Fox, 1999). Os 
resultados deste estudo demonstrou que, entre cinco fatores das habilidades sociais 
considerados pelo IHS, os frequentadores de academias obtiveram a média 
significativamente maior em um deles: autocontrole da agressividade. A sensação de bem-
estar proveniente da prática de atividades físicas é atribuída à interação de mecanismos 
fisiológicos e psicológicos. (MALINA, 1991, 1994; WILLIS; CAMPELL,1992). Considerando-
se parâmetros psicológicos, o bem-estar decorrente da prática da atividade física parece 
estar associado com a oportunidade de esquecer os problemas cotidianos por um período 
de tempo; sentir-se em controle da experiência; sentir-se competente e eficaz; aumentarem 
as interações sociais; fortalecer o autoconceito, a auto-estima e o bom humor; diminuir a 
ansiedade, a hostilidade e a agressividade (BECERRO 1989; BECKER JUNIOR, 1996; 
BROWN; HARRISON, 1986; LEON et al., 1987; PILLING et al., 2002, WEINBERG; GOULD, 
2001). 

É possível assumir que este estudo possui limites, por utilizar uma única forma de 
avaliação da variável mensurada. Destaca-se ainda que uma metodologia de pesquisa 
aplicada para este tema teria muito a contribuir, proporcionando desde formas de avaliação 
mais sensíveis até uma abordagem mais pragmática sobre o assunto. Como os resultados 
foram estatisticamente significantes, pode-se considerar que os participantes que não 
frequentam academias podem ser mais habilidosos socialmente. Embora já existam 
algumas evidências na literatura que relatem que o ambiente da academia proporcionam 
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aos sujeitos que as frequentam mais possibilidades de interação social, o presente estudo, 
por meio dos dados ressaltados, revelaram que na maior parte dos fatores do inventário 
aplicado os frequentadores não apresentam ter o repertorio habilidoso se comparados a 
individuos que não frequentam academias. 

Mesmo com os apontamentos aqui descritos, torna-se importante estudos futuros 
que venham a confirmar tais apontamentos, especialmente com um número maior de 
participantes a fim de contribuir com os dados observados nesta pesquisa. São 
fundamentais e necessários estudos que visem o desenvolvimento de tecnologias e 
conhecimentos que objetivem auxiliar atletas e pessoas promovendo bem-estar e melhor 
qualidade de vida. 
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O PAPEL DO TREINADOR COMO UM LÍDER EFETIVO NO ESPORTE ATUAL 

 
José Roberto Andrade do Nascimento Junior 

 
Introdução 

 
A liderança tem sido estudada por pesquisadores das Ciências Humanas e da Psicologia 

desde o fim do século XIX, existindo centenas de definições sobre este termo e milhares de 
pesquisas sobre líderes (CHIAVENATO, 2001). No entanto, a definição de liderança e o 
significado da ação de liderar tem sofrido constantes alterações e adaptações ao longo do tempo 
(BEAUCHAMP et al., 2005), não havendo ainda uma aceitação consensual de qualquer definição 
desta temática (WEINBERG; GOULD, 2008).  

Barrow (1977) define a liderança como um processo comportamental que visa influenciar 
os indivíduos e grupos a fim de que atinjam metas e objetivos determinados. Hollander (1985) 
conceitua a liderança como a influência exercida pelo líder tendo em vista o alcance de metas 
coletivas ou sociais. Para Robbins (2002), a liderança é a capacidade de influenciar um grupo em 
direção ao alcance de objetivos. Assim, percebe-se que todas as definições caracterizam a 
liderança como um processo comportamental e interpessoal por natureza, que tem por objetivo 
influenciar e motivar os membros para os objetivos de um grupo ou de uma organização 
(CHELLADURAI, 1993, 2007).  

Chelladurai e Saleh (1978) afirmam que, a partir das bases teóricas e dos resultados 
encontrados nos estudos da liderança organizacional e empresarial, tornou-se possível o 
desenvolvimento de pesquisas no contexto esportivo, visto que as equipes esportivas são 
organizações complexas assim como as empresas, entretanto, possuem aspectos internos que 
as distinguem das organizações empresariais (CHELLADURAI, 1990; GOMES; PAIVA, 2010).  

Existem diferentes abordagens teóricas com diferentes pressupostos e premissas que 
estudam a temática liderança, influenciando e orientando as pesquisas e investigações que 
envolvem esta temática. Nessa perspectiva, três principais teorias são conhecidas na área da 
psicologia social e dão esporte: a teoria dos traços de personalidade, que destaca as 
características marcantes de personalidade que o líder deve ter; a teoria comportamental, que 
aborda as maneiras e estilos de comportamento que o líder deve adotas; e a teoria situacional de 
liderança, que ressalta a importância da adequação do comportamento do líder às diferentes 
situações (CHIAVENATO, 2001). 

Atualmente, a Abordagem Situacional é a mais confiável e utilizada pelos pesquisadores, 
uma vez que permite ao líder adequar-se às diferentes exigências do contexto (CHELLADURAI, 
1978; BEAUCHAMP et al., 2005). Nesse contexto, Weinberg e Gould (2008) apontam alguns 
aspectos fundamentais na liderança esportiva eficaz resultantes da abordagem situacional, tais 
como: a liderança eficaz não é resultado somente de alguns tipos de personalidade 
características pessoais; um líder eficaz deve ser capaz de se adaptar às diferentes situações; e 
o estilo de liderança pode ser alterado em função das exigências de cada situação. Dentro dessa 
abordagem, existem muitos modelos que tentam explicar este processo no esporte, entretanto, o 
mais aceito e utilizado nos dias atuais é o Modelo Multidimensional de Liderança de Chelladurai 
(1978, 1990), que constitui uma proposta de estrutura para o estudo da liderança no esporte 
(CHELLADURAI, 1984, 2007). 
 

Modelo Multidimensional de Liderança no Esporte 
 

O modelo desenvolvido por Chelladurai (1978, 1990) teve como base a identificação das 
características próprias das organizações esportivas e a Teoria Situacional de Liderança, 
constituindo uma proposta para o estudo da liderança no esporte. Chelladurai e Riemer (1998) 
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afirmam que esse modelo buscou sintetizar as idéias fornecidas por diferentes modelos, tais 
como: a Teoria da Contingência de Fiedler (1967), a Teoria do Path Goal de Evans (1970) House 
(1971), a Teoria Reativa Adaptativa de Osborn e Hunt (1975) e o Modelo de Liderança de 
Discrepância de Yukl (1971).  

O Modelo Multidimensional de Liderança (Figura 1) foi desenvolvido para ser utilizado e 
aplicado em todas as modalidades esportivas, sem necessitar de grandes alterações ou 
adaptações (CHELLADURAI, 1993). A proposta do modelo é verificar se a satisfação do atleta 
coincide diretamente com o comportamento do técnico e, também, observar se o comportamento 
atual do técnico influencia positivamente o desempenho do atleta (HOLMES; MCNEIL; ADORNA, 
2010). No entanto, é fundamental compreender que o comportamento do técnico varia de acordo 
com os próprios atletas e com as peculiaridades e especificidades de cada esporte 
(CHELLADURAI, 2007). Assim, as características dos atletas e do contexto esportivo influenciam 
a eficácia da liderança, que é resultado da harmonia entre o estilo de liderança do técnico, o estilo 
de liderança preferido pelos atletas e as necessidades e exigências do contexto esportivo 
(CHELLADURAI, 1984; CARRON; HAUSENBLAS; EYS, 2005).  

 
 

 
Figura 1. Modelo Multidimensional de Liderança no Esporte (Adaptado de CHELLADURAI, 

1990, p.330). 
 

Este modelo destaca as características do líder, da situação e dos membros 
(KARREMAN; DORSCH; RIEMER, 2009), considerando três níveis no processo de liderança,  
que são os antecedentes (características da situação, do líder e dos subordinados), o 
comportamento do líder (comportamento prescrito, real e preferido) e as conseqüências deste 
comportamento (desempenho e satisfação) (CHELLADURAI; RIEMER, 1997; CHELLADURAI, 
2007).  

Os fatores antecedentes podem ser divididos em três grupos. O primeiro grupo são as 
características do técnico (líder), que podem ser definidas pelos seus conhecimentos sobre o 
ambiente em que o processo acontece, sobre as exigências específicas da modalidade e pela 
sua personalidade e experiência (CHELLADURAI, 1990). O segundo grupo são as características 
dos membros da equipe, que estão relacionadas a fatores como a maturidade dos atletas, a 
personalidade, as capacidades técnicas e físicas, a experiência no esporte, a motivação, a idade 
e ao gênero (CHELLADURAI, 1993). O último grupo refere-se aos aspectos situacionais, que 
estão relacionados aos fatores ambientais que podem influenciar e afetar o comportamento do 
técnico, como o nível de organização de uma modalidade (federação, forma de disputa da 
competição) e os aspectos do clube em que trabalha (objetivos, normas, tradições, cultura 
organizacional e estrutura formal) (CHELLADURAI, 1990). 

No modelo multidimensional de liderança no esporte são descritos três tipos de 
comportamento do técnico. O primeiro refere-se ao comportamento exigido ou requerido do líder, 
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sendo que as características dos atletas e as demandas do contexto competitivo solicitam um tipo 
de conduta e comportamento do técnico, além de ser afetado pelas normas e pela estrutura 
organizacional da equipe. O segundo é o comportamento real, que é caracterizado pelas ações e 
atitudes do técnico no cotidiano com os atletas e que pode ser afetado pelas características do 
líder, personalidade, capacidade e experiência. O último é o comportamento preferido, que se 
refere às preferências que os atletas têm por determinados tipos de comportamentos do líder, 
sendo influenciado principalmente pelas características dos atletas e pelas demandas do contexto 
(CHELLADURAI; SALEH 1980; CHELLADURAI, 1984). 

Dessa forma, o comportamento do técnico é considerado um fator fundamental da 
satisfação e desempenho do atleta, tornando-se assim um resultado de interação das 
características inerentes ao contexto, ao próprio treinador e aos membros da equipe 
(CHELLADURAI, 1993; CRUST; LAWRENCE, 2006). Mas o ótimo desempenho e a satisfação do 
grupo somente acontecerão se os comportamentos exigidos, preferidos e atuais do técnico forem 
consistentes e estiver de acordo com as preferências dos atletas (CHELLADURAI, 2007). 
 

Liderança em Equipes Esportivas 
 

No esporte atual, o comportamento de liderança do técnico e a relação treinador-atleta são 
fatores determinantes para o desenvolvimento da coesão da equipe e para o bom desempenho 
dos atletas nos jogos e competições, o que torna esta temática uma das mais importantes na 
área da psicologia do esporte. Dentre os aspectos que diferenciam as equipes esportivas das 
organizações empresariais destaca-se o maior tempo que as equipes esportivas destinam ao 
treino em relação à competição e a existência de um objetivo específico determinado no esporte 
que é a vitória acima de tudo (SERPA, 2002).  

Em equipes esportivas a definição de liderança engloba diferentes dimensões do 
comportamento do técnico, como, por exemplo, o seu processo de tomada de decisão, o tipo e a 
freqüência com que fornece estímulo aos seus atletas, seu desempenho, as técnicas de 
motivação utilizadas e a forma de relação que estabelece com os atletas (HORN, 1992). 

Samulski (2008) aponta que a liderança deve ser considerada de forma específica à 
tarefa, uma vez que o líder em uma equipe esportiva não necessariamente será líder em outras 
situações. Nos esportes coletivos, a atuação do técnico enquanto líder é um fator fundamental 
para o alcance dos resultados e metas da equipe (MACHADO, 2008). Em uma equipe esportiva 
podem existir vários líderes, entretanto, o técnico é o líder com maior autoridade e com maior 
responsabilidade em relação ao desempenho e sucesso da equipe (GOMES; MACHADO, 2010). 

O técnico esportivo enquanto líder de uma equipe deve sempre buscar estratégias para 
manter a harmonia do grupo (SERPA, 2002), melhorar a motivação e a coesão da equipe 
(CARRON; HAUSENBLAS; EYS, 2005) e controlar a ansiedade dos atletas em situações de 
tensão e riscos (HORN, 1992). Além disso, o técnico deve acreditar que as metas propostas são 
possíveis de serem alcançadas, mantendo uma conduta com entusiasmo, integridade, disposição 
e coragem (SAMULSKI, 2008). Nesse ponto de vista, um bom líder possui sistemas de valor 
semelhantes aos de seus comandados (GOMES; PAIVA, 2010), apresentando características, 
como inteligência, poder, carisma, compromisso, desejo, responsabilidade e disposição para 
realizar coisas que outros sujeitos estão menos propensos a fazer (CRUST; LAWRENCE, 2006). 

De acordo Samulski (2008), o poder do treinador enquanto líder pode estar associado a 
quatro diferentes aspectos. O primeiro aspecto está relacionado ao poder de referência, que diz 
respeito ao afeto que o líder proporciona nos seus atletas. Outro aspecto é a competência que 
surge dos conhecimentos adquiridos acerca das tarefas do esporte. O terceiro aspecto é o poder 
legítimo que surge do seu estatuto formal em virtude da sua posição na equipe. O último aspecto 
está relacionado à recompensa e coerção, utilizadas pelo líder, para recompensar ou punir os 
seus comandados. 

Gomes e Machado (2010) apontam que, no ambiente esportivo, é comum alguns técnicos 
se tornarem famosos e conhecidos pela forma como desempenham o seu papel de líder diante 
da equipe. Podemos citar alguns exemplos dentro do futebol e do futsal de técnicos 
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disciplinadores, como Fernando Ferreti, Wanderley Luxemburgo e Luiz Felipe Scollari, e de 
técnicos totalmente democráticos, como Joel Santana, destacando que cada um deles exerce o 
seu papel de líder dentro da equipe de maneira competente e vitoriosa. 

Percebe-se que os líderes podem ser classificados de diferentes formas de acordo com 
sua atuação. Weinberg e Gould (2008) afirmam que os líderes podem ser classificados quanto à 
origem, quanto ao estilo de liderança e quanto ao método de compensação. Na classificação 
quanto à origem, os líderes podem ser divididos em dois grupos: os líderes naturais e os oficiais. 
Os líderes naturais surgem a partir da interação de suas características pessoais com os 
aspectos dinâmicos do grupo a que pertencem. A aceitação, prestígio e popularidade desses 
indivíduos não dependem de fatores externos, sendo exemplo aquele atleta que é escolhido para 
ser capitão de uma equipe sem ter feito nenhum esforço. Já os líderes oficiais são aqueles que 
possuem autoridade em função de fatores externos, como representantes de instituições ou 
técnicos que são contratados para comandar uma equipe esportiva. 

A segunda classificação proposta pelos autores acima é quanto ao estilo de liderança, na 
qual o líder pode ser democrático ou autocrático. Dentro do contexto esportivo, o técnico 
democrático é aquele que é centrado no atleta, é muito cooperativo e orientado nas relações 
interpessoais. Já o estilo autocrático é centrado na vitória e nas tarefas, sem levar em 
consideração a opinião dos atletas para a tomada de decisões, além de não se preocupar com as 
relações interpessoais dentro da equipe (BRANDÃO; VALDÈS, 2005). 

A última classificação proposta por Weinberg e Gould (2008) é quanto ao método de 
compensação, pelo qual os líderes podem ser divididos em profissionais e voluntários, sendo que 
essa compensação pode assumir diversas formas, como financeira ou reconhecimento. O líder 
profissional é aquele pago para comandar uma equipe esportiva e que normalmente é imposto 
aos atletas.  Já o líder voluntário é aquele que não recebe qualquer forma de pagamento pelo seu 
trabalho, sendo movido por um ideal superior de servir e auxiliar o grupo, ou de realizar algo que 
lhe proporcione satisfação pessoal. No contexto esportivo, um líder voluntário pode ser um ex-
atleta que assume de forma não remunerada uma equipe de futsal de crianças carentes.  

Independente do tipo de liderança adotada e exercida, o técnico deve ter em mente que é 
o ponto de equilíbrio entre o clube e os atletas, ficando claro que o técnico deve ser sensível não 
só às exigências da tarefa, mas também às relações interpessoais, para que a equipe se 
mantenha coesa na busca dos objetivos propostos pelo clube (CHELLADURAI, 2007). 

Um líder deve ser sensível à especificidade da situação e do envolvimento com os atletas 
(COSTA; SAMULSKI; COSTA, 2009), uma vez que diferentes situações requerem diferentes 
atuações de liderança (CRUST; LAWRENCE, 2006). Desta forma, o líder eficaz é aquele que 
utiliza um estilo adequado a cada contexto (CHELLADURAI, 1990), visto que vários fatores são 
importantes no planejamento da liderança eficaz no esporte, como o tipo de modalidade 
esportiva, o nível de participação da equipe, o tamanho da equipe e a disponibilidade de tempo 
de treino (WEINBERG; GOULD, 2008).  

Os autores apontam que normalmente atletas de esportes coletivos preferem líderes mais 
autocráticos em relação aos atletas de esportes individuais, enfatizando que atletas de equipes 
de elite tendem a preferir líderes mais orientados à tarefa. Os autores também comentam que à 
medida que o tamanho da equipe aumenta maior é a dificuldade em utilizar um estilo de liderança 
democrático, além de que quando há pouco tempo disponível para treinamento, um líder 
orientado à tarefa é mais desejável para alcançar os objetivos. 

No entanto, as características dos atletas, como o gênero, a maturidade, a idade, o tempo 
de experiência no esporte, o nível de capacidade e o tipo de temperamento e personalidade, 
também são fundamentais para decidir o comportamento de um líder (BRANDÃO; VALDÈS, 
2005). Assim, um bom técnico deve ter conhecimento de noções táticas, técnicas, de treinamento 
e de psicologia, para que seja capaz de adotar um comportamento de liderança eficaz para e 
equipe que comanda (COSTA; SAMULSKI; COSTA, 2010). Dessa forma, o técnico deve estar 
sempre atento às necessidades de seus atletas e às particularidades do seu contexto de ação 
(GOMES; PAIVA, 2010), uma vez que se conseguir atender a esses aspectos na sua atuação 
terá maior chance de atingir o sucesso esportivo e promover experiências positivas aos atletas.  
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Considerações Finais 

 
Nesse ponto de vista, o desafio para técnicos se tornarem líderes eficazes é mostrar 

flexibilidade para adaptar seu comportamento de liderança dominante para atender situações 
específicas do ambiente esportivo, favorecendo assim a manutenção e desenvolvimento da 
coesão da equipe, da satisfação dos atletas e o desempenho e sucesso do grupo.  
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VISÃO ATUAL DO ESTRESSE E O HOMEM ESPORTIVO 

Leonardo Pestillo 

Caracterizado como um desequilíbrio entre uma demanda (física ou psicológica) e a 
resposta sobre esta demanda, o estresse é o responsável por ocasionar consequências 
nem sempre positivas, ainda mais no contexto esportivo. Alguns eventos significativos como 
mudanças de equipe, uma competição importante, problemas no relacionamento ou um 
período crítico de treinamento causam estresse afetando a saúde física e mental do atleta 
(WEINBERG e GOULD, 2001). 

Para Lipp (1996), o estresse é definido como uma reação do organismo, com 
componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicofisiológicas que 
ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo ou de outro, a 
irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo, que a faça imensamente feliz. 

A importância do evento a participar é uma das fontes situacionais mais comuns de 
estresse. Claro, um evento considerado importante para um atleta pode não ser 
interpretado da mesma forma por outro. No entanto, quanto maior o grau de incerteza de 
um indivíduo em relação a um resultado ou a sentimentos e avaliações de outros, maior a 
sensação de estresse. 

O estresse faz parte do esporte, e o esporte competitivo é gerador deste. Isso ocorre 
pela exigência a que são submetidos os atletas, de um desempenho próximo do ideal. Vide 
as pressões sofridas de diversas formas, como a duração das partidas ou competições, a 
cobrança da torcida, os resultados, viagens, a expectativa pelo não fracasso advinda de 
técnicos e companheiros de equipe. Enfim, o rendimento do atleta apresenta uma relação 
direta com a capacidade de superar as situações adversas, geradoras de estresse. 

Fox (2008), a partir da experiência advinda no acompanhamento psicológico de 
jogadores profissionais de tênis, afirma que, diante da grande diversidade e dificuldades 
emocionais decorrentes da competição esportiva, é possível identificar entre elas um 
elemento comum: as perturbações geradas pelo medo do fracasso. 

Independente da idade, ou modalidade esportiva, o estresse está presente. Todos 
os aspectos que influenciam direta ou indiretamente no resultado, pressão interna 
(expectativas) ou externa (técnicos, torcida, companheiros), levam a sentimentos que 
podem atrapalhar no rendimento do atleta. É comum observar oscilações de desempenho 
com consequência do estresse. 

Porém, considerar que o estresse é um possível causador do fracasso esportivo leva 
a discussão do estereótipo que permeia o atleta de rendimento: o imaginário esportivo que 
gira sua caracterização do atleta sob a ótica do arquétipo do herói (JUNG, 2008). Ou seja, o 
atleta não pode falhar, deve se esforçar ao máximo para chegar à vitória. É ai que as 
discussões se tornam acaloradas, até quando a vitória deve ser um objetivo a ser alcançado 
a qualquer custo? 

O estresse é parte da própria essência dos esportes (ABEDALHAFIZ et al., 2010), 
sendo diversos os fatores que podem gerar estresse durante a vida competitiva de um 
atleta, tais como medo de fracassar, erros sucessivos, as expectativas pessoais, dos pais e 
dos treinadores por desempenho (SAGAR e LAVALLEE, 2010). 

A melhora significativa do desempenho dos atletas é resultado da evolução da 
preparação física nas últimas décadas. O esporte é uma atividade que exige do atleta o 
desenvolvimento de diversas capacidades, sejam elas físicas, técnicas, táticas ou 
psíquicas, e o mais importante, a interligação entre todos estes aspectos. Entretanto, 
apesar desta melhora, no esporte de rendimento por muitas vezes as habilidades esportivas 
de diversos atletas se equivalem, restando assim, uma melhor preparação psicológica.  
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Os esportes de combate apresentam uma medida de pesagem que é criticada por 
alguns especialistas, tanto da preparação física quanto da nutrição. A semana pré-pesagem 
é crítica para alguns lutadores que devem perder peso em uma quantidade elevada, o que 
ocasiona em comportamentos nem sempre adequados para atingir tal objetivo. Alguns 
atletas chegam a perder 10 quilos na última semana pré-competição, é a chamada “dieta 
para lutadores”. 

No entanto, a perda de peso de maneira rápida ocasiona problemas como 
desidratação, pressão alta e distúrbios cardiovasculares. Mas o maior problema é quando 
este comportamento se repete por um longo período, pois ao longo dos anos isso pode 
causar problemas psicológicos que levam o atleta até a desenvolver alguns distúrbios como 
a depressão. 

No MMA (Mixed Martial Arts), as estratégias de atletas para perder peso são 
explícitas pela mídia de forma que o momento da pesagem oficial é considerado por muitos 
até mais importante do que a própria luta, pois os esforços são tão grandes quanto. As 
regras também são explícitas, e o atleta que não se enquadra é multado e até pode não 
lutar. Estes fatores e exigências são considerados causadores de estresse. 

Lazarus (1966) afirma que o estresse não pode ser compreendido como uma 
simples relação entre causa e efeito, mas que seria preciso entender seu aspecto dinâmico, 
o qual continua sendo essencialmente individual, em função da personalidade do indivíduo 
e das suas experiências passadas. 

Levando em consideração estas colocações, o estresse encontra-se vinculado 
diretamente ao conceito de rendimento no contexto esportivo, ou seja: é um estado 
psicológico produzido pela percepção de um desequilíbrio entre as expectativas percebidas 
e a autoevolução das próprias capacidades para enfrentar-se com as exigências da tarefa. 
No MMA, esporte em ascensão mundial, as exigências aos poucos são somadas, e as 
características do esporte/evento gera o desafio a psicólogos esportivos sobre como lidar e 
trabalhar com atletas em situações extremas em que o comportamento muitas vezes é 
contestado se é adequado ou não. Entretanto, adequado ou não é uma situação que gera 
estresse, e o papel do psicólogo seria o de colaborar com a diminuição deste fator 
psicológico que se liga diretamente ao seu rendimento. 
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PRINCÍPIOS DA PSICOLOGIA DO ESPORTE ATUAL 
 

Leonardo Pestillo 
 

A ideia central deste relato é apresentar um pouco do universo do MMA (Mixed 
Martial Arts), mais conhecido no Brasil como Artes Marciais Mixas. O esporte vem 
chamando a atenção do público, seja pelos atletas e suas apresentações no momento das 
lutas, seja pela divulgação que a mídia atualmente realiza, priorizando às vezes mais do 
que outros esportes já consagrados. 

Ao se considerar as histórias que são descritas por atletas e ex-atletas a respeito de 
sua carreira atlética, fica evidente que o esporte competitivo pode afetar em termos de 
desenvolvimento e de crescimento pessoal cada um de seus participantes, de formas 
diferenciadas. Basicamente, competição é considerada por Weinberg e Gould (2001, p. 
125) como um “processo social ‘aprendido’ (e não inato) que é influenciado pelo ambiente 
social (incluindo técnicos, pais, amigos, psicólogos do esporte, etc.)”. Assim, a competição 
em si não é inerentemente boa ou má, é apenas um processo. 

O esporte apresenta uma estrutura convencionalizada, em que as normas restritas 
da vida diária são colocadas de lado em favor de normas morais típicas. Com isso, o próprio 
comportamento do atleta se apresenta em favor das regras vigentes no ambiente esportivo, 
o que muitas vezes é considerado impróprio para a vida em sociedade. 

Se existe um comportamento vigente no ambiente esportivo que ultrapassa a 
barreira do aceitável socialmente, este é o comportamento agressivo. A agressão no 
esporte se tornou um fato comum, em qualquer modalidade, porém o que muda é a forma 
como ela é usada. Husman e Silva (1984, apud WEINBERG e GOULD, 2001) definem dois 
tipos de agressividade no ambiente esportivo. Primeiro a agressão hostil que seria todo 
comportamento em que o objetivo principal é causar danos físicos ou psicológicos à outra 
pessoa; o segundo tipo seria a agressão instrumental, é a busca por um objetivo não 
agressivo. 

A agressão instrumental é o tipo mais presente no esporte, porém isso não faz dela 
algo aceitável. Basta analisar os esportes de luta, em que o comportamento agressivo é 
necessário para se chegar ao triunfo frente ao adversário. Este tipo de comportamento 
agressivo está presente, por exemplo, no MMA, que é uma modalidade esportiva 
relativamente nova, e se tornou mais popular a partir da década de 90 e que atualmente é 
um dos esportes que mais crescem em todo o mundo, que se caracteriza pelo uso de 
técnicas oriundas de diversas artes marciais. 

O controle do próprio corpo, o uso da força física e da agressão, que são presentes 
neste tipo de esporte (mas considerados comportamentos imorais quando usados fora do 
esporte), além de funcionarem como preservação do corpo do atleta, se constituem 
fundamentais para sua identificação com o grupo à que pertence. 

Como colocam Berger e Luckmann (2004) o indivíduo nasce e torna-se membro da 
sociedade. Viver em grupo não é uma tarefa simples, no entanto, conviver com grupos que 
tem diferentes regras e aspectos morais é mais problemático. Além de diferentes grupos há 
que se considerar o momento em que isso ocorre, no caso do esporte, em qual fase do se 
desenvolvimento atlético ele está. 

O esporte atualmente pode ser considerado um negócio que movimenta milhões 
todos os anos. As características atuais levam aos profissionais uma adaptação sobre a 
forma de atuação, levando sempre em consideração o ser humano que está sob seus 
cuidados. Ai entra a questão de que os profissionais da Psicologia precisam entrar em 
sintonia com as necessidades impostas pelo momento. 

As modalidades esportivas estão cada vez mais exigentes aos seus atletas. A 
tecnologia já é uma realidade que mesmo facilitando os julgamentos de árbitros, ainda é um 
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fator em discussão em alguns esportes. Com o uso da tecnologia, há cobrança de que os 
atletas assumam a posição que é esperada, a de que os atletas são exemplos de 
comportamento e devem se responsabilizar por isto. Eles sabem que são pessoas públicas 
e que a influencia que exercem sobre, principalmente as crianças, deve ser uma 
preocupação. 

O ambiente, ou cultura em que o sujeito é educado, exerce influência na sua 
disposição para assumir atitudes específicas. Na tentativa de entender essas influências é 
necessário que se descreva quais as estratégias de socialização às quais este sujeito foi 
exposto. 

No âmbito esportivo, muito se discute a respeito de como a prática esportiva leva à 
atitudes de crianças e adolescentes que são condizentes com a moral social, pois a partir 
disso desenvolvem por exemplo a capacidade de respeitar o próximo, respeitar as regras, e 
lidar melhor frente à figura de autoridade. Mas os esportes de luta acabam sendo alvo de 
críticas a respeito da forma como são conduzidos, pois ao serem considerados esportes 
violentos, em que a agressividade é sinônimo de sucesso, pais e responsáveis acreditariam 
que este mesmo comportamento fosse levado para fora  do ambiente esportivo. 

Na tentativa de discutir estes e outros pontos relacionados ao esporte, surgem 
algumas indagações, tais como: “O ambiente esportivo da modalidade MMA (Mixed Marcial 
Arts) leva os atletas ao desenvolvimento de comportamentos pró-sociais? Como os atletas 
reconhecem estes comportamentos pró-sociais e os aplicam no contexto social fora do 
esporte? E a mídia, com toda a exposição dos atletas e das lutas colabora para o 
desenvolvimento de ambientes mais agressivos e voltados para a vitória a qualquer 
preço?”. 

Há uma crescente preocupação sobre o MMA em relação às crianças e 
adolescentes que começam a se enveredar para o esporte sem nem mesmo conhecer o 
que é, de onde veio e para que se propõe. A influência maior é da mídia que faz seu papel 
de divulgação do esporte principalmente por meio do UFC (Ultimate Fighting 
Championship), principal órgão que organiza as competições mais importantes do mundo, e 
que espalha suas propagandas por meio dos diversos produtos vendidos com o logo da 
companhia. 

O contexto dos esportes de luta geralmente é associado a ambientes que levam o 
praticante à comportamentos agressivos a até a atos de violência, não levando em 
consideração qual o real fundamento presente nas artes marciais. Ao trabalhar no contexto 
esportivo, fica evidente a capacidade dos atletas em lidarem com situações específicas em 
que sujeitos não atletas teriam dificuldades, desenvolvendo características psicológicas que 
os ajudariam a superar barreiras, sejam no ambiente esportivo, sejam fora.  
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PRINCÍPIOS DA PSICOLOGIA DO ESPORTE ATUAL 

Marcelo Callegari Zanetti 

 
 

 
I. Introdução 

  
Segundo a enciclopédia online Wikipédia o termo “Principio” significa: “Começo ou 

causa de algum fenômeno”. “Princípio também pode ser definido como a causa primária, o 
momento, o local ou trecho em que algo, uma ação ou um conhecimento, tem origem”. Ao 
pensarmos a aplicação deste termo à Psicologia do Esporte atual é necessário 
primeiramente que tomemos por base os temas básicos da Psicologia do Esporte, ou seja, 
temas que remetem a seu princípio e a sua essência. Temas como: Motivação, Liderança, 
Estresse, Ansiedade, Coesão, Medo, Vergonha, Agressão, Imagem corporal, Relações 
sociais, Manejo de emoções, Mídias, etc. 

Estes temas, considerados princípios básicos em Psicologia do Esporte podem ser 
aplicados em diferentes contextos de atividade física e esporte, tais como: Educação Física 
escolar, escolinhas de esporte, atividades físicas de manutenção (academias de ginástica, 
esportes recreativos, personal training, etc) e esportes de alto rendimento, podendo 
envolver crianças, jovens e adolescentes, adultos e idosos de diferentes sexos e gêneros. 

Porém, pensar nestas temáticas na atualidade requer um exercício muito mais 
complexo do que se imagina, já que, requer no mínimo uma adequada transposição destes 
conceitos à luz da contemporaneidade. Esta tal contemporaneidade que impõe exigências e 
pressões cada vez maiores sobre atletas profissionais; também faz com que os alunos 
durante as aulas de Educação Física escolar se dispersem com maior facilidade, 
interessadas em acompanhar as novidades das redes sociais por meio de seus 
smartphones. Podemos citar ainda a falta de tempo que parece ser uma das principais 
barreiras para a prática de atividades físicas e esportes neste século! Nestes casos, 
Bourdieu (1998) parece nos amparar ao considerar que os fenômenos esportivos obedecem 
a uma lógica própria, acompanhada de próprios e pertinentes componentes, e atributos 
psicológicos. São estes tais atributos psicológicos e esta lógica própria que devem ser 
frequentemente avaliados e considerados ao aplicarmos os princípios da psicologia do 
esporte sobre o esporte atual, para que não corramos o risco de nos depararmos com um 
conhecimento científico que caminha na contramão deste esporte. Por isso, discutiremos 
algumas destas questões no decorrer do texto. 
 

II. Temas básicos em Psicologia do Esporte frente à atualidade 
 
No desenvolvimento do artigo passaremos a analisar alguns princípios e conceitos 

da Psicologia do Esporte aplicados ao esporte atual, principalmente sob a ótica da reflexão. 
Iniciaremos a análise pensando no tema “Vergonha” que para La Taille (2002) pode 

ser definida como sentimento de queda, inferioridade, insegurança, desconforto afetivo, que 
pode ter origem na exposição, quando o aluno/atleta é objeto de observação, ou ainda 
quando este indivíduo apresenta perda real ou virtual de valor (auto-juízo negativo, 
moralidade). Em um simples exercício de reflexão poderíamos pensar neste princípio ao 
nos depararmos com um aluno obeso (cada vez mais frequentes em nossas aulas devido à 
pandemia global de obesidade) que não consegue realizar atividades simples por falta de 
mobilidade e pelo medo de ser “zuado” por seus colegas; que tal os atletas das tradicionais 
equipes nacionais de futebol perseguidos pela sombra do rebaixamento, sendo expostos 
em tempo real de maneira deprimente nas redes sociais? 



 

 

 
 

29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2012 

www.lepespe.com.br  183 

 

Estes mesmos atletas também podem se deparar com sentimentos de medo, medo 
da agressão física e verbal, que também pode atingir seus familiares e amigos. Este medo 
que para Machado (2006) é um sentimento de tensão, nervosismo ou opressão, e é 
responsável por provocar nos indivíduos um estado de alerta frente algum perigo ou 
ameaça. Este estado que de maneira descontrolada pode levar a alterações motoras 
importantes e consequentemente queda no rendimento.  

Outro tema básico e que frequentemente está presente no contexto esportivo é a 
ansiedade que segundo Machado (2006) é a resposta emocional determinada de um 
acontecimento, que pode ser agradável, frustrante, ameaçador, entristecedor e cuja 
realização ou resultados depende não apenas da própria pessoa, mas também de outros. 
Moraes (1990) afirma ainda que existe uma relação entre ansiedade e desempenho, e que 
esses parecem variar de acordo com vários outros fatores como tipo de esporte, dificuldade 
da tarefa, traço de personalidade do atleta, ambiente, torcida. Como lidar a ansiedade 
daquele aluno da academia que quer emagrecer desesperadamente para enfrentar a praia 
e a piscina no verão? Aquele aluno que se porta como um louco em busca de resultados 
rápidos e nem sempre possíveis em um espaço de tempo tão curto?  

Podemos apontar ainda o Bullying sofrido por nossos alunos nas escolas e nas 
aulas de Educação Física escolar.  Bullying que segundo a Abrapia (2002) são formas de 
atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, 
adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e 
executadas dentro de uma relação desigual de poder. Para esta mesma associação, por 
não existir uma palavra na língua portuguesa capaz de expressar todas as situações de 
Bullying possíveis, foram elencadas algumas ações que podem estar presentes nesta 
prática, como: colocar apelidos, ofender, zoar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, 
discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimar, perseguir, assediar, aterrorizar, tiranizar, 
amedrontar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences. Que 
atitude devemos esperar de um professor de Educação Física ao se deparar com tais 
situações? Como intervir? O que discutir? E quando a proporção se torna maior ainda no 
cyberbullying e envolve elementos da baixa destreza motora ou do corpo exposto ou não na 
aula de Educação Física? 

Os princípios da Psicologia do Esporte também passam pelas questões atreladas à 
coesão grupal e pela relação professor-aluno/treinador-atleta, que para Butler (1997) e 
Smith e Smoll (1996) apud Antonini-Philippe (2003), são de extrema importância para o 
rendimento e aprendizado esportivo, e mais especificamente para a satisfação interpessoal 
do aluno/atleta. Visão esta que também é compartilhada por Weinberg e Gould (2001), que 
acreditam que uma alta coesão social, vivenciada pelo professor/técnico e seus 
alunos/atletas pode proporcionar um clima mais saudável e amigo dentro da equipe. Que 
coesão é esta? Há possibilidade de coesão quando ao terminar seus treinos atletas 
profissionais dirigem-se apressadamente para seus carros importados na ânsia de rever 
seus familiares, comparecer a festas ou compromissos com patrocinadores? Esta coesão é 
atingida nas concentrações esportivas que distribuem estes mesmos atletas em quartos de 
confinamento à espera da luta ou embate?   

Quais motivações cercam estes indivíduos, já que, Machado (2006), lembra que este 
princípio se torna um referencial importante para definir as decisões tomadas pelo ser 
humano, por isso, todas as decisões terão no componente “motivação” uma aliada que 
comprometerá positivamente, ou não, o resultado da ação. Motivação para ganhar um título 
ou fugir do rebaixamento? Às custas de que? Questões extrínsecas (dinheiro, ascensão 
social, reconhecimento) ou intrínsecas (bem-estar, necessidades internas e expectativas)? 
Como manejar tais questões?  

Falemos ainda da importância de se discutir o processo de liderança no contexto 
esportivo e da Educação Física escolar que pode ser pautado sobre a afirmativa que líderes 
simpáticos e experientes tendem a favorecer altas taxas de adesão e motivação dos 
participantes em programas esportivos e/ou de atividade física, além de proporcionar um 
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maior conforto psicológico (WEINBERG; GOULD, 2001). O que também é sugerido por 
Chelladurai (1990) e Lenti (1996) que consideram que a motivação efetiva, elemento crucial 
dentro de qualquer equipe, flui da relação entre os profissionais e os alunos/atletas, no qual, 
a interação pode levar a maior motivação e ao equilíbrio da coesão do grupo, possibilitando 
maior aderência dos membros para o estabelecimento e cumprimentos de seus objetivos, 
sejam individuais ou sociais. Será que temos bons professores líderes nas academias de 
ginástica e nas quadras de Educação Física escolar e de iniciação esportiva? Que atributos 
esperamos destes líderes? Seriam os citados por Weinberg e Gould (2001): Integridade, 
Flexibilidade, Lealdade, Confiança, Responsabilidade, Franqueza, Preparação, 
Desenvoltura, Autodisciplina, Paciência? Como alimentá-los e cultivá-los frente ao grande 
número de alunos/clientes/atletas atendidos, já que, estes indivíduos frequentemente se 
tornam números de registro e matrícula? 

Que falar das competições esportivas, que, para Filin (1996), 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. Porem, 
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 uma maior 
especialização e consequentemente prontidão para competir. São estas mesmas 
competições citadas por Filin (1996) e Galdino (2000) que nos deparamos nos fins de 
semana envolvendo atletas juvenis? Ou são competições acompanhadas de perto por pais 
frustrados que querem descontar seus medos e angústias em seus filhos, equipes e 
adversários e são frequentemente assistidos por técnicos e professores que com medo de 
perder seus empregos se postam como meros expectadores?  

Poderíamos falar ainda sobre a questão da troca das competições por eventos de 
cooperação. Cook e Stingle (1974) sugerem que a competição e cooperação são formas de 
comportamentos aprendidas e uma sociedade pode escolher realçar uma e não a outra. 
Esta constatação fica clara nas palavras de Orlick (1989) que cita o fato de existirem 
sociedades onde a competição e a agressão praticamente não existem, bem como outras 
em que a competição cruel e a destrutividade são as normas, fornece relevantes indícios de 
que esses comportamentos são aprendidos e não naturais ou instintivos. Este mesmo autor 
afirma existirem evidências que os povos pré-históricos, que viviam juntos, colhendo frutas 
e caçando, caracterizavam-se pelo mínimo de destrutividade e o máximo de cooperação e 
partilha dos seus bens. Será suficiente a troca da competição pela cooperação? Tal ação 
promoveria por si só um esporte mais humano e pedagógico? 

E a mídia esportiva? Que podemos esperar de sua contribuição para com o esporte 
atual? Segundo Sobrinho (2004) um dos principais objetivos no esporte contemporâneo é 
proporcionar espetáculos que chamem a atenção da imprensa, que atraiam grandes 
públicos, presente tanto nas “arenas” onde se dão as competições, quanto nos índices de 
audiência e de vendagem de exemplares e espaços publicitários. Para este mesmo autor, a 
maestria esportiva, ainda que esteja no núcleo dos acontecimentos, chega a ficar em 
segundo plano conforme o modelo de cobertura jornalística adotado pelos veículos 
midiáticos envolvidos na divulgação do espetáculo. Os meios de comunicação que se 
utilizam de imagens, principalmente, tendem a transformar competições em grandiosos 
shows, no qual o maior objetivo é chamar atenção dos espectadores e consequentemente 
faturar mais com verbas publicitárias.   
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Ainda para Sobrinho (2004), os aspectos não relacionados diretamente à ação dos 
competidores podem se tornar, premeditadamente ou não, o tema central da cobertura 
jornalística, já que, a mídia abre grandes espaços para as performances atléticas mais 
brilhantes, mas nem sempre basta o esforço dos atletas para que a imprensa noticie um 
fato esportivo. Questões como a popularidade da modalidade praticada pode ser 
determinante para que um acontecimento seja ou não noticiado. Assim, uma grande 
façanha de um iatista pode ser ignorada, enquanto, um treino corriqueiro de uma grande 
equipe de futebol ou basquetebol pode merecer ampla cobertura. Este autor cita ainda o 
fato da existência de matérias exaltando feitos ou tratando de curiosidades a respeito de 
atletas ou associações. Muitas, sem qualquer valor informativo, ou seja, nada acrescentam 
para os destinatários da mensagem, a não ser “tentar” cuidar da rotina pessoal destes 
indivíduos e instituições. Esta mesma mídia parece exaltar belos corpos, que se tornam 
marco referencial para indivíduos comuns que na ânsia de atingir corpos desejados e 
sonhados se deparam com distúrbios de imagem (anorexia, bulimia e vigorexia) e até uso 
indiscriminado de esteróides anabólicos. Qual a função dos professores neste caso? Que 
conhecimentos em Psicologia do Esporte seriam necessários para conter e encaminhar tais 
problemas? 

Cabe também pensarmos sobre as teorias da Agressão, apontadas por Weinberg e 
Gould (2001): Teoria do Instinto, Frustração-agressão e Aprendizagem Social frente aos 
atuais eventos esportivos. Em qual devemos nos amparar? Quais eventos podem ser 
desencadeadores? Quais intolerâncias são nutridas pelas novas mídias? Qual a função de 
professores e técnicos no intuito de conter tais atos? 
 
III. Considerações finais 

 
Como citado na introdução deste texto, os princípios da Psicologia do Esporte atual 

são muito mais inquietantes do que se imagina. Não há respostas prontas e acabadas. Há 
sim! Dúvidas, inquietações e necessidades de adequação que fazem da atual Psicologia do 
Esporte uma ciência plástica, que deve ser moldada, pensada e repensada frente aos 
novos esportes e suas roupagens; frente aos novos seres humanos, que parecem cada vez 
mais ciborgues dotados de próteses físicas ou virtuais (falo do frequente uso da tecnologia 
como forma de sociabilidade humana) e também da sociedade que nos cerca, uma 
sociedade definida por Bauman (2001) como líquida e fugaz, onde as mudanças são 
extremamente rápidas. 

Outra questão que cabe reflexão é: A quem interessa os conhecimentos da 
Psicologia do Esporte? Que profissionais deveriam lançar mão destes conhecimentos? Não 
falo aqui da eterna briga entre professores de Educação Física e Psicólogos pelo domínio 
da área! Falo da necessidade de nutricionistas estarem atentos às questões relativas aos 
distúrbios de imagem corporal e aos motivos que levam as pessoas a lançar mão de 
recursos ergogênicos dos mais variados em busca de um corpo escultural. Estes 
profissionais devem estar atentos aos motivos, medos, ansiedades e angústias desses 
alunos/clientes para que suas dietas não sejam trancadas dentro de gavetas. Falo também 
dos fisioterapeutas que devem possuir conhecimentos muito mais amplos que aqueles que 
amparam a recuperação física. Refiro-me aos estágios da recuperação psicológica que os 
atletas passarão no decorrer das sessões de fisioterapia; às questões sociais e financeiras 
que estarão envolvidas neste processo. 

Poderia citar vários outros profissionais presentes no contexto esportivo, bem como, 
necessidade de reavaliação de suas condutas frente ao esporte moderno, porém, alongar-
me-ia muito em tal explanação e os avanços destes profissionais dependem dos mesmos 
de outros: conhecimento do contexto esportivo, domínio das questões psíquicas que 
cercam o esporte e boa percepção da sociedade que estamos inseridos. Somente a união 
destes princípios é que poderá fazer com que tenhamos uma Psicologia do Esporte que 
atenda à necessidade de nossos atletas/alunos e clientes no século que nos acolhe. 
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MOTIVAÇÃO, CORPO E ESPORTE: CONCEPÇÕES DO SÉC. XXI 

 
Mauro Klebis Schiavon 

 
Motivação e sua origem 
 

Para iniciarmos nosso discurso sobre motivação temos que nos atentar para o 
motivo. 

Segundo Machado (2006) o motivo “é a mola propulsora responsável pelo início e 
manutenção de qualquer atividade executada pelo ser humano. Deve-se considerá-lo como 
peça fundamental e também aquele que origina todo o complexo processo motivacional” (p. 
136). 

Gouvêa (1997) salienta que os motivos são inerentes ao ser humano. O autor define 
motivo como “um fator interno, que dá início, dirige e integra o comportamento de uma 
pessoa” (p.167). Através deste pensamento, a pessoa terá um impulso, que iniciará a ação, 
e a motivação, que permanecerá durante a execução e acabará logo que o objetivo 
pessoal, para aquela atividade, for atingido. 

Acrescentando, Rodrigues (1991) informa que cada motivo apresentará uma força 
distinta, devido à diferença de personalidade existente entre cada indivíduo. Essa diferença 
fará com que uma pessoa sinta-se mais motivada do que outra, diante de uma mesma 
situação.  

Portanto, o motivo conduz o indivíduo à ação e, de acordo com sua intensidade, 
mantém o indivíduo nesta ação até sua conclusão. Desta forma, a manutenção da prática 
dependerá da intensidade do motivo. O processo de iniciação e manutenção aumentará ou 
diminuirá concomitantemente com o motivo em questão (MACHADO, 1995; GOUVÊA, 
1997). 

Todos os autores consideram o motivo como característica comum do ser humano, 
apresentando variação de situação para situação em um mesmo indivíduo e de indivíduo 
para indivíduo em uma mesma situação. Entretanto, apesar de ser considerado inerente, 
não devemos descartar a hipótese da influência externa sobre este motivo. Essa hipótese 
se baseia na grande quantidade de fatores ambientais, resultantes da experiência de vida, e 
da necessidade de socializar-se que todo individuo possui. 

De Marco e Junqueira (1993) e Machado (1996) afirmam que a motivação é 
resultante da combinação entre: as possibilidades de atuação e as vivências dentro dos 
esportes, com as características motivacionais próprias de cada tipo de personalidade. Em 
suma, ela é o resultado da interação entre o efeito ambiental (o contexto no qual o atleta 
está inserido) e os traços de personalidade que este indivíduo possui. 

Machado (1995), revendo um estudo de Freud, identificou alguns padrões 
motivacionais inconscientes, os quais ele considerava como propriedades fundamentais 
para a existência da motivação: 
- Todo comportamento é motivado; 
- A motivação continua durante toda a vida; 
- Os motivos são inconscientes; 
- A expressão da motivação acontece através de tensões; 
- Os motivos são congênitos, com o objetivo de satisfazer características essenciais, como 
o prazer e a libido. 
 
Fontes de Motivação 
 



 

 

 
 

29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2012 

www.lepespe.com.br  188 

 

De acordo com Sage (1977) a motivação pode ser definida simplesmente como a 
direção e a intensidade de nossos esforços. A direção do esforço refere-se a uma pessoa 
procurar, aproximar-se ou ser atraída a certas situações. A intensidade do esforço refere-se 
a quanto esforço um indivíduo coloca em determinada situação.  

Para alguns psicólogos do esporte ela pode ser vista de diferentes ângulos, na forma 
de estresse competitivo ou realização e motivação intrínseca e extrínseca, todas formando 
a definição geral de motivação.  

Cada pessoa é motivada por um fator diferente formado muitas vezes vendo a fonte 
de motivação própria e analisando a fonte de motivação de terceiros, sendo que a maioria 
encaixa o seu conceito em uma das três orientações gerais da abordagem da 
personalidade. A visão centrada no traço sustenta que o comportamento motivado se dá a 
princípio em funções de características individuais, ou seja, a personalidade, os objetivos e 
as necessidades de um atleta ou praticante de atividade física são os determinantes 
principais do comportamento motivado, pois muitos indivíduos já são mais motivados 
devidos a certos atributos pessoais e certas pessoas precisam de objetos e desejos. A 
visão centrada na situação acredita que o nível de motivação é determinado primeiramente 
pela situação, pois se a situação for negativa ou positiva o nível da motivação do individuo 
pode alterar. A visão de motivação mais aceita atualmente é a visão interacional, que 
considera tanto a pessoa como a situação e o modo como elas interagem (WEIMBERG; 
GOULD, 2001).  

Já Samulski (2002) define que motivação é quando um  individuo inicia uma ação, 
esta pode estar relacionada a fatores pessoais (intrínsecos) como emagrecer, estabelecer 
um tempo na corrida, correr determinados metros, ou ela pode ser ambientais (extrínsecos) 
como conseguir dinheiro, fama, troféus, etc. 

É correto afirmar que ao se combinar as duas fontes de motivação, você tem um 
aumento do nível de motivação. Isso porque quando um indivíduo percebe que ele esta 
intrinsecamente motivado ele se sente mais feliz para praticar um devido esporte, já quando 
a pessoa percebe que a causa da sua motivação é extrínseca ele vai se desmotivando a 
prática do mesmo,(WEIMBERG, GOULD,2001). 

Os mesmos autores definem motivação para realização como os esforços que um 
individuo faz para realizar uma determinada atividade, e também como as visões gerais de 
motivação, a motivação para realização teve seu progresso através do traço de 
necessidades e de metas de conquistas de atividades e o modo que estas afetam os 
indivíduos. Já a competitividade é tida como a vontade para lutar por sucesso, mas muitos 
especialistas analisam a competitividade voltada para a disputa entre dois ou vários 
indivíduos, mas se esquecem que as pessoas podem competir entre si, como para baixar 
seu tempo ou conseguir realizar uma determinada atividade.  

Esses dois fatores não estão ligados somente com final da busca por objetivos, mas 
sim com a busca até eles, por isso é vantajoso prestar atenção em como esses influenciam 
em uma variedade de aspectos como comportamentos, pensamentos, sentimentos, ou seja, 
a escolha da atividade, tentativa de prosseguir com esta, a intensidade do esforço e a 
persistência frente ao fracasso e ao sucesso, (WEIMBERG, GOULD, 2001). 
Teorias Motivacionais 

A relação entre a prática esportiva e a motivação vem sendo estudada por vários 
autores e, com o passar dos anos, resultaram em quatro teorias que apresentam possíveis 
soluções para alguns problemas que são comuns na participação dos atletas e que, muitas 
vezes, não são entendidos pelos seus técnicos. As quatro teorias que surgiram para 
explicar o que motiva as pessoas foram: a teoria da necessidade de realização, a teoria da 
competência pessoal, a teoria das metas de realização e a teoria da motivação pelo 
incentivo.  

  
Teoria da necessidade de realização 
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Essa teoria baseia-se nos estudos de McClelland (1961) e Atkinson (1974). É uma 
visão interacional que mescla os fatores pessoais (motivação para o sucesso versus 
motivação para o evitar o fracasso) com os fatores situacionais (chances de sucesso e 
incentivos para esse sucesso), para predizer o comportamento em situações de realização.  

Weinberg e Gould (2001) direcionaram essa teoria para a situação esportiva, onde: 
“os indivíduos com elevado nível de realização ou rendimento selecionam 
tarefas e atividades realizadoras, de dificuldade moderada ou elevada e têm 
melhores rendimentos quando são avaliados por outros. Pelo contrário, os 
indivíduos com baixos níveis de rendimento e realização evitam as tarefas e 
atividades desportivas, evitam arriscar e situações desafiadoras e Têm 
menores rendimentos quando são sujeitos à avaliação” (CRUZ, 1996, p. 312-
313). 

Quando existe a probabilidade de sucesso na realização de determinada tarefa, o 
atleta é motivado para realização, com ênfase no orgulho por esse sucesso. O resultado 
será a busca pela execução dessa habilidade e a procura por desafios cada vez maiores. 
Os atletas que se encontram neste grupo não estão preocupados com pensamentos de  
fracasso e apreciam a avaliação de suas capacidades.  

Segundo Weinberg e Gould (citado por Machado, 2006), os atletas preocupados em 
evitar o fracasso, procuram tarefas onde certamente obterão vitória, devido ao medo da 
derrota e suas consequências. Esse grupo de atletas estará sempre em busca de atividades 
que dominam, evitando desafios e atividades em que possam fracassar. Isso fará com que 
eles mantenham o nível de habilidade, impedindo sua evolução.  

Cratty (1993) recomenda para o técnico que se deparar com esse tipo de atleta, 
fornecer um auxílio para que eles internalizem objetivos não muito fáceis, porém realizáveis. 
Isso fará com que eles obtenham um sucesso moderado dentro da prática esportiva. 
Teoria da competência pessoal 

Essa teoria focaliza-se em como as pessoas explicam seus sucessos e fracassos. A 
maneira como o indivíduo explica ou percebe seu desempenho afeta suas expectativas e 
reações emocionais, que, por sua vez, influenciam a futura motivação para realização 
(WEINBERG, GOULD, 2001). 

Para Harter (citada por Cruz, 1996), todo bom rendimento, apresentado na execução 
de uma tarefa, será experienciado de forma positiva, melhorando a autoimagem e a 
percepção de competência individual.  

“Esta vivência tornará o indivíduo mais motivado intrinsicamente para aquela 
tarefa e proporcionará sentimentos relacionados à afetividade, mais positivos 
do que aqueles que a experienciam de forma negativa. Em contrapartida, 
aquele atleta que se percepciona com menos habilidade, portanto incapaz, 
terá níveis altos de ansiedade e estresse, prejudicando seu rendimento, o 
que o levará a desmotivar-se mais rapidamente e, consequentemente, a 
abandonar a prática esportiva muito mais depressa” (MACHADO, 2006, p. 
143). 

Corroborando com essa ideia, Cruz (1996) enfatiza que a percepção de competência 
dos atletas, além de influenciar no rendimento esportivo, apresenta uma forte influencia na 
adesão ou abandono do esporte.   

 
Teoria das metas de realização 
 

Baseada nos estudos de Nicholls (1984); Dweck (1986); Ames (1992), Roberts 
(1993) e Duda (1993), essa teoria diz que os atletas são motivados a demonstrar que são 
capazes e estão prontos para a execução das habilidades em jogo, aumentando sua auto 
eficácia juntamente com a motivação. 

Para Nicholls e Dweck, a capacidade é amparada por dois tipos de objetivos que 
variam de pessoa para pessoa. No primeiro tipo, o atleta orientado ao resultado, focaliza-se 
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em comparar o desempenho com o dos outros e derrotá-los. No segundo tipo, o atleta 
orientado à tarefa está orientado em melhorar seu desempenho, que poderá ou não leva-lo 
a um bom resultado, porem, se este não ocorrer ao menos os objetivos pretendidos serão 
alcançados.  

Os atletas orientados ao rendimento desistem muito mais facilmente diante de 
grandes desafios, pois eles aumentam suas probabilidades de fracasso ou insucesso que, 
para eles, está prejudicando sua imagem social, apresentando assim um nível motivacional 
muito inferior aos atletas orientados a tarefa que valorizam mais o empenho na execução da 
prática e escolhem tarefas mais desafiadoras e persistem diante do fracasso (CRUZ, 1996). 
Teoria de motivação pelo incentivo 

Segundo Machado (2006) essa teoria foi elaborada por Bird e Veroff e caracteriza a 
ação como resultado de quatro efeitos: a disponibilidade, a expectativa de sucesso, os 
incentivos e os motivos, que atuam para modificar a força dos incentivos. 

Machado descreve essa teoria da seguinte forma: 
“quando um resultado ou objetivo está disponível, por exemplo, tem-se a 
possibilidade de vencer uma partida, e por isso há uma alta expectativa de 
sucesso para aquela tarefa, ou, em outras palavras, auto eficácia. O atleta 
atuará da melhor maneira possível, a fim de atingir seu objetivo, satisfazendo 
assim os incentivos e os motivos, que serão fortalecidos e fortalecerão a 
prática futuramente” (MACHADO, 2006, p. 145). 

Nos casos em que as expectativas de rendimento, ou auto eficácia, não se traduzem 
no resultado final, gera-se uma série de informações, que certamente conduzirão o atleta 
para um aprendizado mediante essa situação. 

 
Motivação e esporte 
 

Na atualidade a motivação é considerada um dos principais fatores que influenciam 
a prática das modalidades esportivas principalmente quando esta se dá na iniciação 
esportiva. 

“As crianças desde cedo aprendem que as pessoas que são mais vitoriosas 
são aquelas que sabem fazer mais tarefas ou aquelas que têm sucesso. Por 
isso, sua autoestima está relacionada àquilo que conseguem fazer, tornando-
se proporcionalmente iguais. Ao praticar esportes, os jovens estão expostos 
a tudo, mas os que os amedronta é o fato de que podem falhar. Por isso, 
associam a vitória ao sucesso e à competência, e a derrota ao fracasso e a 
incompetência” (MACHADO, 2006, p. 148). 

As derrotas que surgirão durante toda a carreira do atleta geram dúvidas com 
relação às suas capacidades físicas, técnicas e táticas. Estes infortúnios geram quedas de 
auto eficácia e autoconfiança, que influem na motivação do atleta. Por esse motivo, Cruz e 
Viana (1996) nos orientam a trabalhar a capacidade de resistência e de manutenção das 
percepções de auto eficácia ou a firme convicção do valor e das capacidades pessoais, 
mesmo em faces de fracassos, insucessos ou dificuldades que caracterizam os indivíduos 
de mais auto rendimento, em todos os contextos (inclusive o desportivo).    

Cabe ao técnico/professor empenhar-se para conduzir seus atletas/alunos em busca 
de seus objetivos, quer seja a vitória ou a realização da tarefa.  

 
Motivação e atividade física na terceira idade  
 

Para Ribeiro e colaboradores (2010) os motivos que levam à prática de exercícios 
variam enormemente e podem ser únicos para cada indivíduo, assim como as motivações 
podem se modificar com o tempo. É preciso que o educador físico procure conhecer mais 
profundamente seus alunos, procurando aumentar a motivação por meio de estruturas de 
ensino que satisfaçam as necessidades de todos os participantes. 
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Weinberg e Gould (2008) apontam que dependendo do incentivo que o indivíduo 
recebe ao realizar tarefas que requerem atenção, ele terá maior envolvimento ou uma 
simples participação na realização da mesma, portanto a motivação influencia de forma 
direta, na tomada de decisão. 

A motivação fará com que um indivíduo tenha determinado comportamento frente a 
uma meta ou objetivo, sempre buscando o sucesso e evitando o fracasso. Os motivos que 
levam um indivíduo a executar uma tarefa podem estar relacionados a fatores externos 
(extrínsecos) como elogios e premiações ou a fatores internos (intrínsecos) tais como 
reconhecimento social e sucesso pessoal. A interação entre o sucesso (orgulho, satisfação) 
e fracasso (vergonha, humilhação) irá influenciar o comportamento de um indivíduo. A 
motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços 
de uma pessoa e alcance de uma determinada meta. É baseado em emoções, 
especificamente pela busca por experiências positivas evitando as negativas (SAMULSKI, 
2009).  

Marcadores acadêmicos de Weinberg e Gould (2008) apontam que a motivação é 
resultado da combinação de fatores pessoais tais como personalidade, necessidades, 
interesses e objetivos e de fatores situacionais tais como estilo do professor, tipo de aula ou 
atividade ministrada. A melhor maneira de entender a motivação é examinando como esses 
dois conjuntos de fatores interagem, sem focar a atenção em um fator específico. 

Estudo realizado por Ribeiro, Costa e Noce (2010) apontou que os motivos mais 
importantes para prática de atividade física pelos idosos foram: melhorar a qualidade de 
vida (88,75%), melhorar ou manter o estado de saúde (83,75%) e prevenir doenças 
(81,25%). Em relação ao nível de satisfação, os fatores mais relevantes citados foram: os 
efeitos das atividades físicas na saúde, receptividade e relacionamento com o professor 
(82,43%). Os resultados da pesquisa revelaram que o que mais interessa aos indivíduos da 
terceira idade que recorrem à prática de atividades físicas, é se manter saudável, 
demostrando que os idosos estão preocupados com o seu estado de saúde e buscam na 
atividade física uma melhor qualidade de vida. 
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