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HISTÓRICO 

 

O VI 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 Instituto de Biociências - Rio Claro, de modo a garantir a 

infraestrutura necessária para um pleno desenvolvimento, além de contar com 

recursos humanos dos próprios membros deste Laboratório, nas pessoas dos 

graduandos, mestrandos e doutorandos.  

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

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

nas dependências do IB. Os trabalhos de pesquisas são realizados nos espaços do 

laboratório, junto ao Departamento de Educação Física, ocupando espaço ideal 

para atender as necessidades dos jovens pesquisadores que compõem o grupo, da 

graduação à pós-graduação, passando pelos profissionais formados que por ali 

transitam. 

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

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

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

oferecido pelo Departamento de Educação Física e o relacionamento mantido com 

outros grupos e laboratórios de pesquisas, na área, favorece o desenvolvimento de 

projetos inovadores. A interface com a tecnologia tem sido garantida por meio de 

projetos idealizados no laboratório ou em entrosamento com outros grupos já 

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

técnicos deste grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPESPE 
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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.  

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 

http://www.lepespe.com.br/
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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. 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 

http://www.lepespe.com.br/
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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).  

 

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, 2014, 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.  

http://www.lepespe.com.br/
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
 
 

Presidente 
Professor Doutor Afonso Antonio Machado 
 
Comissão Científica 
Professor Doutor Flávio Rebustini 
Professor Doutor Marcelo Callegari Zanetti 
Professor Doutorando André Luis Aroni 
Professor Doutorando Mauro Klébis Schiavon 
Professor Doutorando Gustavo Lima Isler 
Professor Mestre Cláudio Gomes Barbosa 
 
Comissão de Cultural, Recepção e Secretaria 
Professor Doutor Altair Moioli 
Professora Mestre Luciana Botelho Ribeiro 
Professora Mestranda Arlete Scaramuzza Nicoletti 
Professora Mestranda Vivian de Oliveira 
Professora Mestranda Renata de Andrade Teixeira 
 
Comissão Financeira e Inscrições 
Professor Doutorando André Luis Aroni 
Professor Mestre Cláudio Gomes Barbosa 
Professor Mestrando Guilherme Bagini 
 
Comissão de Certificados e Anais 
Professor Mestre Luís Fernando Gonçalves 
Professor Mestre Raphael Moura Rolim 
Professora Mestranda Vivian de Oliveira 
Professor Matheus de Oliveira Martins 
Professor Kauan Galvão Morão 
Professor Renato Henrique Verzani 
 
Comissão de Divulgação e Apoio 
Professor Mestre Cláudio Gomes Barbosa 
Professor Mestre Luís Fernando Gonçalves 
Professor Kauan Galvão Morão 
Professor Renato Henrique Verzani 
Professora Marcela Fernanda Tomé de Oliveira 
Matheus Oliveira Martins 
Henrique Michelin Dias Camargo 
Camila Severo 
Marcus Vinicius Grecchi Pizzi 
Gabriel Fontanetti 
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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 VI Seminário de Psicologia do Esporte e 

Motricidade Humana e III 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 VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana e III 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-acadêmico, além de desejar uma boa imersão neste mundo que analisará 

a Psicologia do Esporte, com afinco e precisão. 

 

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

Presidente do congresso 
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

HORÁ

RIO 

TIPO 28/08 - QUINTA-FEIRA LOCAL 

17:30 - 
19:30 

CREDENCIAMEN
TO 

Credenciamento e retirada de materiais 
Saguão do 

Anfiteatro 1          
UNESP Rio Claro 

MINI CURSO 1 
Psicologia do esporte aplicada às modalidades coletivas - Palestrante: Prof. Dr. 
Flávio Rebustini 

A confirmar 

MINI CURSO 2 
Emoções, atividades físicas e tecnologias - Palestrante: Prof. Dr. Mauro Klébis 
Schiavon 

A confirmar 

MINI CURSO 3 
Educação Física escolar e Desenvolvimento moral e afetivo no esporte - 
Palestrante: Prof. Dr. Altair Moioli 

A confirmar 

MINI CURSO 4 
Teoria da autodeterminação aplicada ao esporte - Palestrante: Prof. Dr. Marcelo 
Callegari Zanetti 

A confirmar 

MINI CURSO 5 
Recordes e doping no esporte moderno: possíveis motivações - Palestrantes: 
Prof. Dr. João Augusto Cardoso; Prof. Dr. Márcio Bess; Prof. Dr. Carlos José 
Martins 

A confirmar 

20:00 CERIMÔNIA DE ABERTURA   

20:30 - 
21:00 

PALESTRA DE 
ABERTURA 

CYBERPSICOLOGIA NO ESPORTE: RAZÕES DE PREOCUPAÇÕES 

Anfiteatro 1   -  
UNESP Rio Claro 

Palestrante: Prof. Dr. Afonso Antonio Machado - Universidade Estadual Paulista 
(Campus Rio Claro-SP) 

  

 
    

 
HORÁ

RIO 

TIPO 29/08 - SEXTA-FEIRA LOCAL 

08:30 - 
10:00 

MESA REDONDA 

IMAGEM CORPORAL E A PSICOLOGIA DO ESPORTE:  olhares interdisciplinares 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

Moderador: Arlete S. Nicoletti 

Palestrante 1: Prof. Dr. Afonso Antonio Machado - Universidade Estadual Paulista 
(Campus Rio Claro-SP)                                                                                                 

Palestrante 2: Prof. Dr. Daniel Presoto - ESEF (Jundiaí) 

Palestrante 3: Prof. Dra. Angela Nogueira Neves Betanho Campana - Escola de 
Educação Física do exército (Rio de Janeiro) 

10:00 - 
10:30 

COFFEE BREAK   

10:30 - 
12:00 

PALESTRA 

A CRIANÇA NO ESPORTE: PROPOSTA DA ESCOLA E DO CLUBE 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

Moderador: Gustavo Lima Isler 

Palestrante: Prof. Dr. Rubens Venditti Junior - Universidade Estadual Paulista – 
UNESP (Campus Bauru-SP)  

12:00 - 
14:00 

ALMOÇO   

14:00 - 
15:30 

MESA REDONDA 

TREINAMENTO PSICOLÓGICO E ESPORTE DE RENDIMENTO 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

Moderador: André Aroni 

Palestrante 1: Prof. Drª. Maria Regina Brandão - Universidade São Judas Tadeu 

Palestrante 2: Prof. Dr. Rodrigo Leitão - Treinador equipe Sub-17 (S.C. 
Corinthians) 

15:30 - 
16:00 

COFFEE BREAK  
  

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

16:00 - 
17:30 

MESA REDONDA 

NOVAS PERSPECTIVAS EM AVALIAÇÃO NA PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

Moderador: Marcelo Callegari Zanetti 

Palestrante 1: Prof. Dr. Flavio Rebustini  - LEPESPE (UNESP) / Estácio de Sá 

Palestrante 2: Prof. Dndo. João Ricardo N. Vissoci - Uningá (Universidade de 
Maringá) 

Palestrante 3: Prof. Dndo. Evandro Peixoto - PUC Campinas 
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HORÁ

RIO 

TIPO 30/08 – SÁBADO LOCAL 

08:30 - 9:30 PALESTRA 

ATENÇÃO NO ESPORTE: IMPORTÂNCIA E SUA APLICAÇÃO 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

Moderador: Vivian Oliveira 

 Prof. Dr. José Angelo Barela - Universidade Estadual Paulista (Campus Rio Claro-
SP)                                                                                                         

9:30 - 10:30 APRESENTAÇÃO 
ORAL                

(Trabalhos 
premiados) 

Moderador: Mauro Klebis Schiavon 

Anfiteatro 1        
UNESP Rio Claro 

1 - Relacionamento treinador-atleta, orientação as metas e eficácia coletiva em 
jovens atletas de voleibol. Apresentador: Caio Rosas Moreira 

2 - Experiência subjetiva de adultos ao realizar uma sessão de exercício em 
ambiente virtual. Apresentador: Luciana Botelho Ribeiro 

3 - Perfil psicológico de futebolistas. Apresentador: Marina Belizário de Paiva 
Vidual 

  
4 - Análise das imagens postadas no Instagran por jogadores e jogadoras de 
futebol: Um estudo piloto. Apresentador: Vivian de Oliveira 

10:30 - 
11:00 

COFFEE BREAK   

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER   

11:00 - 
11:30 

PALESTRA DE 
ENCERRAMENTO        

AVANÇOS DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 
Anfiteatro 1        

UNESP Rio Claro Palestrante: Prof. Dr. Afonso Antonio Machado 

Universidade Estadual Paulista (Campus Rio Claro-SP) 

11:30 - 
12:00 

ENTREGA DOS CERTIFICADOS   
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RELACIONAMENTO TREINADOR-ATLETA, ORIENTAÇÃO ÀS METAS E 
EFICÁCIA COLETIVA EM JOVENS ATLETAS DE VOLEIBOL. 

 
Francielle Cheuczuk, Caio Rosas Moreira, Luciana Ferreira, João Ricardo Nickenig Vissoci, José 

Roberto Andrade do Nascimento Junior, Lenamar Fiorese Vieira, José Luiz Lopes Vieira. 
  

Introdução: A literatura tem apontado que o relacionamento treinador-atleta (RTA), 
orientação às metas (OM) e a eficácia coletiva (EC) são fatores determinantes para 
o desempenho e sucesso em equipes esportivas (HAMPSON, JOWETT, 2014). 
Justificativa: Embora a relação entre treinador e atleta seja apontada como um 
elemento interveniente no desempenho esportivo, são escassas as evidências de 
sua relação com algumas variáveis psicológicas relacionadas ao desempenho 
esportivo, como a EC e a OM, destacando a relevância do estudo. Objetivo: 
Analisar a relação entre o relacionamento treinador-atleta, a orientação às metas e 
eficácia coletiva de jovens atletas de voleibol. Metodologia: Foram sujeitos 185 
atletas do estado do Paraná com idade de 17,27±1,25 anos. Como instrumentos 
foram utilizados o Questionário de Relacionamento Treinador-Atleta (CART-Q) 
Versão Atleta, Questionário de Orientação às Metas e o Questionário de Eficácia 
Coletiva para o Esporte. Para análise de dados foram efetuados o teste de 
Anderson-Darling e o coeficiente de correlação de Spearman (p<0,05). Resultados: 
As três dimensões do RTA (proximidade, compromisso e complementaridade) se 
relacionaram moderada e positivamente com a orientação para a tarefa 
(proximidade r=0,38, compromisso r=0,40 e complementaridade r=0,44), apenas a 
complementaridade apresentou correlação com a orientação para o ego (r=0,24). 
Verificou-se também que as dimensões do RTA apresentaram correlação 
significativa com as seguintes subescalas da EC: habilidade (r=0,41; r=0,30; r=0,32), 
esforço (r=0,40; r=0,32; r=0,37), persistência (r=0,26; r=0,24; r=0,23), união (r=0,28; 
r=0,32; exceto compromisso) e preparação (r=0,39; r=0,37; r=0,34). A orientação 
para a tarefa apresentou correlação significativa com as seguintes subescalas da 
EC: habilidade (r=0,39), esforço (r=0,37), persistência (r=0,33), união (r=0,27) e 
preparação (r=0,39); já a orientação para o ego relacionou-se apenas com a 
habilidade (r=0,17). Discussão: Percebe-se que a orientação para a tarefa pode ser 
considerada um elemento psicológico chave para o atleta, visto que está 
relacionada tanto com o RTA quanto com a EC, corroborando com os achados de 
pesquisas recentes (JOWETT, SHANMUGAM, CACCOULIS, 2012). Os resultados 
também evidenciaram que o relacionamento entre o treinador e o atleta também é 
fundamental para a EC do jovem esportista. Além disso, observou-se que a 
orientação para o ego não parece ser um fator importante para o RTA e para a EC, 
indo ao encontro dos achados de outras pesquisas (MAGYAR, FELTZ, SIMPSON 
2004). Conclusão: Para os jovens atletas a orientação para a tarefa apresentou 
relações com o relacionamento treinador atleta, sendo determinante na eficácia 
coletiva de equipes de voleibol. 
 

Palavras-chave: Relacionamento treinador-atleta, Orientação às metas, Eficácia 
coletiva. 
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EXPERIÊNCIA SUBJETIVA DE ADULTOS AO REALIZAR UMA SESSÃO DE 
EXERCÍCIO EM AMBIENTE VIRTUAL 

 
Jonatas Cassiano Ribeiro, Luciana Botelho Ribeiro, Gustavo Puggina Rogatto, Afonso Antônio 

Machado, Priscila Carneiro Valim-Rogatto. 

 

Tem se popularizado no mercado uma nova geração de jogos cuja tecnologia 
combina jogo e exercício físico, permitindo a interação do jogador com o ambiente 
virtual, são os chamados Exergames ou Jogos Ativos. Os Exergames têm se 
apresentado como uma ferramenta para a prática de exercício físico, podendo ser 
utilizados por indivíduos de todas as idades. Estudos evidenciam os efeitos positivos 
do exercício agudo sobre aspectos psicológicos como humor, distress psicológico, 
bem estar positivo. A experiência subjetiva está relacionada às sensações, emoções 
e percepções que derivam da atividade física e geralmente determinam a 
continuação do indivíduo na atividade. Neste sentido, o objetivo do estudo foi 
verificar a influência de uma sessão aguda de exercício físico realizado em 
ambiente virtual sobre o bem-estar, distress e fadiga de adultos jovens. Participaram 
do estudo 28 indivíduos de ambos os sexos com uma média de idade de 25,6 (±5,4) 
anos. Estes foram submetidos a uma sessão aguda de ginástica/dança realizando a 
sequência de movimentos da música “Wanna Be – Spice Grils” no Jogo Just Dance 
I do videogame Nitendo® Wii. A música tem duração de 2’45’’, com andamento de 
110 batimentos por minuto e foi executada duas vezes seguidas. Para avaliar as 
experiências subjetivas relacionadas ao exercício foi aplicada a Subjective Exercise 
Experiences Scale (SEES) antes e depois de cada sessão. A SEES é divida em três 
subescalas: Bem-estar Positivo, Distress Psicológico e Fadiga. Quatro adjetivos 
compõem cada subescala e para cada adjetivo a percepção do indivíduo pode 
variar de 1 (“nada”) a 7 (“muito”). Assim, a pontuação total para cada uma dessas 
subescalas varia entre o mínimo 4 e no máximo de 28 pontos.  Para análise dos 
dados foram aplicados o teste de Shapiro-Wilk e o teste de Wilcoxon (p≤0,05). 
Observou-se diferença estatística nas subescalas bem-estar positivo (antes 
23,3±3,5; depois 24,1±3,4; Z= 2,11; p=0,03) e no distress psicológico (antes 
5,9±3,3; depois 4,9±1,5; Z=2,03; p=0,04), não foi observado diferença estatística na 
subescala fadiga (antes 7,8±4,5; depois 6,7±2,7; Z=1,15; p=0,25). Conclui-se nesta 
pesquisa que uma sessão aguda de exercício realizado em ambiente virtual 
interferiu na experiência subjetiva de adultos jovens aumentando o seu bem-estar 
positivo e diminuindo o distress psicológico. 
 
Palavras-chave: Exergames, exercício agudo, experiência subjetiva.  
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PERFIL PSICOLÓGICO DE FUTEBOLISTAS 

 
Marina Belizário de Paiva Vidual, Rodrigo Haruo Gushikem, Rafael Oliveira Afonso, João Paulo 

Borin, Paula Teixeira Fernandes 

 
O preparo de atletas envolve aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. 
Assim, é fundamental o conhecimento de cada atleta e o preparo emocional nos 
momentos pré-competitivos e competitivos. Este estudo teve o objetivo de 
caracterizar o perfil psicológico de futebolistas femininas. Participaram 27 atletas 
mulheres de uma equipe de futebol de campo do interior de São Paulo, com média 
de idade de 16,4 (±3,76) anos. Para a avaliação do perfil psicológico, utilizaram-se 
os seguintes instrumentos: Ficha de Identificação, Profile of Mood States (POMS), 
Sport Competition Anxiety Test (SCAT), Competitive State Anxiety Inventory-2 
(CSAI-2), Escala Beck de Ansiedade (BAI), Questionário de Estresse e 
Recuperação para Atletas (RESTQ-76 SPORT), Escala de Autoestima de 
Rosenberg, Escala de Resiliência, Inventário de Motivação à Prática Regular de 
Atividade Física (IMPRAFE – 54), Trait Sport-Confidence Inventory (TSCI), Escala 
de Medida da Imagem Corporal, Inventário de Agressão Atlética de Bredemeier 
(BAAGI),The World Health Organization Quality of Life (WHOQL-Bref). As análises 
estatísticas consistiram na obtenção das somas e médias de cada dimensão 
mensurada. Os resultados mostram que: estados de humor - a média de respostas 
mais altas foram para vigor (15,37), seguido de tensão (9,03); ansiedade: BAI 8,44, 
SCAT 21,33, CSAI-2 21,7 ansiedade cognitiva e 16,8 ansiedade somática; estresse 
e recuperação - médias de respostas mais altas na subescala recuperação social 
(4,13) seguida de bem-estar geral (4,04); autoestima 10,81; motivação - prazer 
(35,22) seguido por competitividade (32,37); autoconfiança 79,11; imagem corporal 
79,44; agressividade 73,37; qualidade de vida 4. Os resultados apontam que atletas 
apresentam boa imagem corporal, autoconfiança e resiliência. A agressividade se 
encontra numa escala mediana. Com relação à ansiedade, segundo o BAI, as 
atletas apresentam sintomas de ansiedade leves, segundo o SCAT e CSAI-2 
apresentam níveis de ansiedade média. Apresentam como principais fatores de 
motivação à prática esportiva prazer e competitividade. Com relação à qualidade de 
vida, consideram-na boa e consideram como regular a saúde, domínios físicos e 
psicológicos, relações sociais e meio ambiente. Assim, podemos dizer que as 
atletas possuem autoconfiança, resiliência, autoestima e imagem corporal que 
devem ser trabalhadas no sentido de mantê-las nos níveis positivos como 
apresentadas. Com relação à ansiedade, é importante uma intervenção para 
equilibrar ou reduzir a ansiedade que pode prejudicar o rendimento. Dessa maneira, 
o perfil psicológico proposto no presente estudo mostrou-se útil para mensurar 
características psicológicas de atletas, podendo ser utilizado como norteador para 
uma intervenção e preparação psicológica no futebol, e ampliado para outras 
modalidades esportivas. 

Palavras-chave: Futebol de campo, Perfil psicológico, Psicologia do esporte. 
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ANÁLISE DAS IMAGENS POSTADAS NO INSTAGRAM® POR JOGADORES E 
JOGADORAS DE FUTEBOL: UM ESTUDO PILOTO 

 
Vivian de Oliveira, André Luis Aroni, Luciana Botelho Ribeiro, Guilherme Bagni, Afonso Antonio 

Machado. 

 
Introdução 

O Instagram® é um aplicativo de rede social baseado em localização móvel 
que oferece aos usuários uma maneira de tirar fotos, aplicar diferentes ferramentas 
de manipulação (filtros) para transformar a aparência da imagem e compartilhar 
instantaneamente com os outros usuários e amigos no próprio aplicativo ou em 
outras redes sociais, como Facebook®, Foursquare®, Twitter®, etc. (HOCHMAN, 
SCHWARTZ, 2012). Para Silva (2012), o Instagram® é um aplicativo que mistura o 
conceito de rede social com câmera fotográfica para celulares ou tablets e 
atualmente, na versão mais recente, permite a captura, edição e compartilhamento 
de vídeos. 

Lançado em 06 de Outubro de 2010, o Instagram® foi desenvolvido e 
projetado pelo brasileiro Mike Krieger e o norte-americano Kevin Systrom, para uso 
inicial em dispositivos móveis Apple iOS®  (iPhone®, iPad® e iPod®), sendo 
disponibilizado para o sistema Android em abril de 2012 e para os usuários do 
Windows Phone em novembro de 2013. A fotografia evolui ao longo dos anos, e 
graças ao avanço das tecnologias e ao surgimento de ferramentas como o 
Instagram®, tirar e compartilhar fotos nunca foram tão fácil. 

Para Silva (2012), no universo contemporâneo, os receptores tornam-se 
produtores de seus próprios conteúdos, não só por meio de textos e imagens, mas 
também ao segmentar as informações que desejam receber, prestigiar, acompanhar 
ou compartilhar.  As novas mídias nos fornecem as ferramentas para isso. O 
receptor é mais emissor do que nunca. Segundo McLuhan (2005, apud SILVA, 
2012), a presença das mídias podem configurar um outro modo de existir 
socialmente.  

Para Cavendish (2013), o Instagram®. é uma rede social que apresenta 
atores e conexões e que a interação permitida por ele é geradora de relações, que 
por sua vez, geram laços sociais. Diante do fato de que as conexões são realizadas 
por meio de dispositivos móveis, as suas interações podem ser síncronas ou 
assíncronas, pois existe a possibilidade do usuário ficar conectado à Internet e ao 
aplicativo por um longo período do dia. As interações no Instagram® também 
podem ser classificadas como mútuas, ou seja, interações em que há algum tipo de 
comunicação e interação entre os usuários, que pode acontecer por meio dos 
comentários, dos likes (curtidas) e etc. Sobre os laços, a autora ressalta que “os 
laços fracos são os mais importantes na estruturação das redes sociais, já que são 
eles que conectam os grupos, constituídos de laços fortes, entre si”. (CAVENDISH, 
2013, p. 58). 

O verbo compartilhar (do inglês share) desloca o lugar do sujeito, 
“convidando-o a um constante trânsito de narração de sua própria vida e de seu 
cotidiano” (SILVA, 2012, p. 5). O Instragram® consolida a demanda de visibilidade 
do sujeito contemporâneo, altera o modelo convencional de se fotografar na era 
digital e otimiza o processo de edição de imagens. É por isso que o aplicativo possui 
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um grande número de usuários e faz tanto sucesso, crescendo cada vez mais. 
(SILVA, 2012). 

 
Justificativa  

Apesar da atual inserção dos atletas nas redes sociais e das consequências 
que isto pode trazer, existem poucos estudos que tratem da relação de esportistas 
com o Instagram®, especificamente. Com a curiosidade de saber como este 
assunto vem sendo discutido pelos pesquisadores, utilizou-se a plataforma Google 
Acadêmico® para realizar observações. Foram buscadas as palavras-chaves 
“Atletas e Instagram”, “Athletes and Instagram”, “Deportistas y Instagram”.  A busca 
foi feita no dia 10 de julho de 2014, às 11:00 horas. As dez primeiras referências 
encontradas para cada busca foram analisadas e não foi identificado nenhum 
estudo que trate especificamente da relação entre os atletas e o Instagram. 

Objetivos 

Os objetivos do trabalho foram: 
A) Verificar o conteúdo das postagens no Instagram® dos atletas de futebol 

das equipes campeãs da UEFA Champions League e UEFA Women’s 

Champions League na edição de 2013/2014  

B) Analisar se o instrumento criado para esta análise é adequado.  

 
Metodologia  

Esta é uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva e utilizou do método 
netnográfico para a coleta de dados. Netnografia, segundo Fragoso et. al. (2013) é 
um neologismo criando nos anos 90, a partir dos termos net + etnografia, com o 
objetivo de demarcar as adaptações do método etnográfico em relação à coleta e a 
análise de dados, além da ética em pesquisa. A análise das imagens foi baseada 
nos pressupostos da sociologia visual. Para auxiliar neste processo, foi criado um 
protocolo de análise, num formato check-list, que compreende itens pertinentes aos 
objetivos do trabalho. Optou-se pela criação de um instrumento para a análise pois 
não foi encontrado na literatura nenhum outro que possua os mesmos objetivos. 
Foram selecionados para as análises os atletas das equipes campeãs da UEFA 
Champions League (masculino) e da UEFA Women’s Champions League (feminino) 
na edição 2013/2014 e que entraram em campo durante o jogo final. Obviamente, 
foram excluídos da pesquisa os atletas que não possuem perfil no Instagram®. No 
total, 17 foram os atletas que preencheram estes requisitos. 

Os perfis destes atletas foram seguidos e analisados um período de 17 dias. 
As fotos postadas anteriores a este período não foram contabilizadas. 
 

Resultados 
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No total, foram analisadas 76 fotos postadas num período de 17 dias, 
totalizando uma média de 4,47 fotos postadas por dia. Entre os atletas que tiveram 
seus perfis na rede social analisados, 3 não postaram nenhuma foto durante este 
período.  

Das 76 fotos analisadas, 81,57% eram do próprio atleta, com ou sem outras 
pessoas na foto. 3,94% eram selfies, ou seja, quando o atleta tira foto de si mesmo. 
Vale ressaltar que não consideramos como selfie fotos que foram tiradas pelo 
próprio atleta, mas que mostravam outras pessoas além dele. 7,89% do total das 
fotos analisadas eram de terceiros, ou seja, de outras pessoas que não o atleta. 
Apenas uma foto (1,31%) era de paisagens. 2,63% eram fotos de objetos 
(medalhas, troféus, artigos esportivos, etc) e outros 2,63% entraram na categoria 
outros. 

Continuamos as análises apenas para as fotos que continham os atletas 
(selfies ou não), que totalizam 65 fotos. Em relação ao local onde as fotos foram 
realizadas 32,30% foram realizadas no centro de treinamento ou estádio. 4,61% 
foram tiradas na casa dos jogadores, 9,23% em locais de lazer (como parques, 
piscinas, campos de golf, etc.) e 1,53% dentro da academia. 20% se encaixaram na 
categoria “Outros” e 32,30% não foi possível definir o local onde a foto foi tirada.  

Sobre o momento em que as fotos foram tiradas, 30,76% delas foram tiradas 
durante o trabalho dos atletas, 9,23% em momentos de descanso, 20% durante o 
lazer dos atletas. Do total, 32,30% foram classificadas como em momento de 
descontração e em 5 delas (7,69%) não foi possível definir. Classificamos como 
descontração os momentos inespecíficos (como em um treino, dentro de um ônibus, 
entre outros) em que os atletas aparecem descontraídos, sorrindo, fazendo caretas, 
brincando e que não se encaixam em nenhuma das outras categorias. 

Ainda sobre as fotos em que o atleta que a postou está presente, em 42 
delas (64,61%) aparece algum tipo de propaganda dos patrocinadores, direta ou 
indiretamente, enquanto em 23 fotos (35,39%) isto não acontece.  

Sobre as hashtags, em 66,16% das fotos elas são utilizadas na legenda, 
enquanto em 33,84%, não.  

Analisamos também se as fotos dão destaque ao corpo ou a alguma parte do 
corpo do atleta, como por exemplo, fotos onde os atletas aparecem sem camisa, em 
roupas de banho, entre outras maneiras. Percebemos que apenas 4 delas (6,16%) 
chamam atenção para o corpo do atleta, enquanto a maioria (93,84%) não dá este 
destaque.  

Por fim, investigamos se as fotos postadas dão algum destaque a vestimenta 
do atleta. Neste quesito, também percebemos que apenas 6,16% das fotos deram 
este destaque. 

  
Discussão 

Para Silva (2012, p. 2), o indivíduo que se utiliza da web para se mostrar e 
falar costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem, e para 
a autora “ao analisar o cenário midiático atual percebemos um meio permeado de 
subjetividades que se constroem narrativamente”. Pudemos perceber que as nossas 
análises condizem com o defendido pelo autora. A necessidade de deixar uma 
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marca por meio da internet e das redes sociais é percebida pelo fato da maioria das 
fotos postadas conterem os próprios atletas.  

É interessante notar também o potencial das redes sociais para a 
publicidade, já que a maioria das fotos postadas faz alguma referência às marcas 
que patrocinam os atletas. É interessante notar também o uso das hashtags na 
maioria das fotos postadas. Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo 
"#" que designam um assunto específico, e que no Instagram® funcionam como um 
agrupador de imagens relacionadas a determinado tema, facilitando a disseminação 
de um tópico e o acompanhamento de um conteúdo (CAVENDISH, 2013). Isso 
indica que o usuário da rede tenta, por vários meios, fazer com que sua foto seja 
visualizada. 

Sobre o instrumento (o check-list) criado para esta análise, percebemos a 
necessidade de adicionar outras categorias. Por exemplo, no que diz respeito ao 
tipo de foto, poderíamos acrescentar a categoria “Montagens”, pois algumas fotos 
deste tipo foram postadas e as classificamos como “Outros”. No que diz respeito ao 
local onde a foto foi tirada, sugerimos que seja adicionada a categoria “Meios de 
Transporte”, pois percebemos que algumas fotos foram postadas quando os atletas 
estavam dentro de ônibus, aviões ou carros. 

 
Considerações Finais 

O estudo nos permite perceber que o fenômeno do Instagram® é popular 
também entre os atletas. A rede social para os esportistas é uma outra forma de 
expor seus patrocinadores e aumentar sua visibilidade, divulgando mensagens e 
também expondo o dia a dia. 

Sobre o instrumento utilizado para a análise, este se mostrou eficiente, porém 
pode ser melhorado. Algumas novas categorias podem ser criadas, para aumentar a 
especificidade.  

 
Palavras-Chave: Instagram®, Futebol, Redes Sociais, Desenvolvimento Humano, 
Tecnologias. 
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A AGRESSIVIDADE NO RUGBY 

Felipe Massola Sintoni, Andre Luis Aroni, Afonso Antonio Machado 

Introdução: O rugby é um esporte coletivo de contato, algumas vezes durante o 
jogo ocorrem situações de confrontos que provocam alterações no estado 
emocional do jogador, fazendo com que ele possa sentir medo, raiva, ansiedade e 
outras emoções, este fato pode torná-lo mais agressivo. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a agressão no rugby. 
Procedimentos: Realizamos uma busca na base de dados Google Acadêmico® 
entre os meses de maio e junho de dois mil e catorze. Resultados – revisão: Na 
psicologia podemos definir agressão como “qualquer forma de comportamento 
dirigido ao objetivo de prejudicar ou ferir outro ser vivo que está motivado a evitar tal 
tratamento” (BARON E RICHARDSON, 1994, p.7), para Gill (2000) a agressão é um 
comportamento dirigido a um ser vivo. No esporte temos a divisão da agressão em 
boa ou má, Husman e Silva (1984) a diferencia com a agressão hostil e a 
instrumental, contudo essa diferença não está clara no contexto de uma partida de 
rugby. Para um melhor entendimento da agressão no esporte, foram criadas quatro 
tipos de teorias, mas somente duas se encaixaram nesse trabalho, a teoria da 
frustração-agressão revisada e o modelo de agressão geral. Na primeira é citada a 
frustração que um atleta sente em campo e que pode acarretar outras emoções 
como a raiva (BARON e RICHARDSON, 1994; BERKOWITZ, 1965, 1969, 1993). A 
agressão geral já tende para a mistura de vários fatores não só externos como 
internos, por exemplo, crenças e atitudes. Outro fator analisado na literatura é a 
participação dos técnicos, que exercem mais uma influência pré-jogo, os capitães, 
que dentro do campo exercem uma maior força nos jogadores, e o árbitro, que é a 
peça chave para a contenção da agressão em campo. Também é mostrado em um 
estudo de Lavallé e Flint (1996), que jogadores de rugby tendem a ser mais hostis 
devido a sua ansiedade-traço, assim também como a habilidade do jogador em 
campo, que permite que ele se concentre mais em jogadas agressivas dentro da 
partida. O atleta do rugby possui um leque de situações que favorecem a agressão, 
assim também como o perfil do mesmo, que tende a ser mais ansioso. 
Considerações finais: Sugerimos em estudos futuros uma pesquisa de campo com 
atletas de rugby e instrumentos validados, a fim de conhecer com mais precisão o 
seus estados emocionais.  
 
Palavras chave: Desenvolvimento humano, Estado emocional, Agressividade, 
Rugby. 
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A ATIVIDADE DE PARATLETAS E O PROCESSO DE PERSONALIZAÇÃO DO 
INDIVÍDUO QUE SE TORNOU DEFICIENTE FÍSICO 

 
Julio Cesar Santos Ribeiro 

 
O presente trabalho de conclusão de curso, para obtenção de graduação em 
psicologia, discorrerá sobre a questão da deficiência física atrelada ao esporte dito 
de alto rendimento no que tange o desenvolvimento dialético de ambas as partes. 
Como objetivo geral, buscará investigar os sentidos e significados da prática 
esportiva em alto rendimento no processo de personalização do indivíduo que foi 
acometido por uma deficiência física e se tornou um paratleta. As pessoas com 
deficiência física praticantes de esporte de alto nível constituem um peculiar nicho 
social a ser investigado por englobar relevantes fenômenos psicológicos e sociais 
tais como inclusão e exclusão social, busca por resultados, sentimento de 
pertencimento, representações sociais, resiliência, preconceitos, ressignificações, 
entre outros pertinentes a ser verificados. Justifica-se, portanto, uma compreensão 
destes aspectos a partir da psicologia visando uma melhor forma de atuação 
profissional com esse grupo de indivíduos e para outras áreas do conhecimento 
desenvolverem métodos de interface com as pessoas com deficiência física mais 
assertivos, significativos e acolhedores. Como sujeito de pesquisa, este trabalho 
contará com dois indivíduos com deficiência física adquirida, paratletas de alto 
rendimento de uma cidade de médio porte no interior do estado de São Paulo. A 
coleta de dados será por meio de ficha de dados pessoais e entrevista de história de 
vida. A discussão e análise dos resultados serão embasadas pelo materialismo 
histórico e dialético desenvolvido por Karl Marx (1818-1883) e terão como 
referencial teórico a psicologia histórico-cultural de Lev Vigotsky (1896-1934). Da 
mesma forma, o ser humano, no caso os paratletas, será entendido como uma 
construção sócio-histórico-cultural regado por categorias como personalidade, 
atividade e consciência. Diante destes, o presente trabalho consolida-se na tentativa 
de contribuição aos temas deficiência física, prática esportiva e inclusão social de 
modo a interligá-los em relação a um desenvolvimento comum ao investigar as 
repercussões que o esporte acarreta socialmente na vivência dos deficientes físicos 
e, por sua vez, as contribuições da prática esportiva em alto rendimento no 
processo de ressignificação do indivíduo que se tornou uma pessoa com deficiência 
física. Ademais, espera-se corroborar com uma melhor significação da historicidade 
das pessoas com deficiência física, independentemente a prática esportiva ou não, 
ao partir do pressuposto que o esporte, em alto rendimento, é capaz de propiciar 
uma vivência com maior oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento ao ser 
humano. 
 
Palavras-Chave: Psicologia do Esporte, Deficiência Física, Processo de 
Personalização. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO IDOSO NA MÍDIA: FOCO NOS ARTIGOS DO 
PORTAL CAPES/MEC 

 
Nara Heloisa Rodrigues, Gisele Maria Schwartz 

 
As tecnologias estão presentes em diferentes contextos da vida humana e podem 
ser um veículo de construção de valores, tanto positivos, quanto negativos, 
conforme a utilização dentro de determinado contexto social. Em diversos tipos de 
mídias, a imagem do ser humano, incluindo o idoso e sua representação social, 
ocupa posição de destaque. Todavia, na atualidade, pouco se tem explorado 
academicamente sobre o modo como ocorre a disseminação desta imagem e se 
esta é abarcada por uma veiculação positiva ou negativa de informações. Sendo 
assim, este estudo, de natureza qualitativa, teve por objetivo analisar artigos 
publicados nos periódicos do Banco de dados do Portal de Periódicos da 
CAPES/MEC, que tratam sobre a construção da imagem do indivíduo idoso na 
mídia. O estudo constou de revisão sistemática e pesquisa exploratória. Para a 
busca no Portal, foram utilizados os termos “idoso” e “mídia”. Foram encontrados 47 
artigos, os quais passaram por nova análise de efetiva relação com o tema 
pretendido, resultando um total de 4 artigos selecionados para o estudo. Os 
trabalhos foram analisados descritivamente, por meio da Técnica de Análise de 
Conteúdo em três eixos temáticos: 1)Tipos de mídia focalizados nos estudos; 
2)Representações positivas e negativas do idoso; 3)Percepção da mídia pelo idoso 
e percepção do idoso pela mídia. Os resultados indicaram que, para o Eixo 1, os 
artigos 1 e 3, permitiram a reflexão sobre o tema idoso e a construção de sua 
imagem em tipos variados de mídias, o artigo 2 enfatizou a mídia impressa e o 
artigo 4 focalizou a discussão do tema no contexto da Internet. Para o Eixo 2, todos 
os trabalhos analisados evidenciaram aspectos positivos e negativos da velhice. 
Todavia, fica em evidência a manifestação estigmatizada da figura idosa em 
diferentes aspectos. Para o Eixo 3, os estudos 1 e 2, ressaltaram a apresentação do 
idoso de forma estigmatizada nas diferentes mídias e, em especial, na mídia 
televisiva, enquanto que os artigos 3 e 4 evidenciam a insatisfação de tais 
indivíduos quando se trata desta tendência na expressão da imagem, por ser 
carregada por estereótipos e, não raro, deturpada da realidade. Com base nos 
resultados do estudo, a difusão da imagem do idoso na mídia, analisada nos artigos, 
ficou limitada, sobretudo, a aspectos negativos da velhice e à ideia exacerbada 
sobre a jovialidade. Evidenciou-se, inclusive, a escassez de trabalhos acadêmicos 
publicados nos periódicos constantes nesse Portal, referentes à temática, 
merecendo a atenção em novos estudos.  
 
Palavras-chave: imagem, idoso, mídia. 
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A CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: UM RESGATE CULTURAL 

 
Vinicius Aparecido Galindo 

 

No mundo atual, a busca da conscientização do lazer pela prática de uma Educação 
Física humanista e igualitária, como construção da cultura de movimento humano 
contemporâneo é de suma importância para a formação do educando e requer um 
estudo voltado à promoção de resgate de lazer na escola, por meio das aulas de 
Educação Física. Neste sentido, coloca-se como questionamento o lazer com 
qualidade no tempo disponível do homem atual. A explosão de acontecimentos, de 
informações, o incessante avanço tecnológico caracterizam o ambiente deste 
homem. Sabe-se que tal, mesmo sendo um processo natural da evolução do ser 
humano no planeta, não significa que concorra para sua qualidade de vida, seja no 
aspecto ecológico, biológico, ou quanto às relações interpessoais. Passividade 
diante da vida, consumismo e sedentarismo caracterizam fortemente a juventude. 
Num mundo capitalista, é atribuído ao indivíduo adulto, em plena consciência de sua 
existência, a incumbência de resistir aos apelos sedutores e exacerbados do 
consumismo e, cabe aos educadores, não permitir que o educando ainda criança, 
isto é, em formação, seja manipulado em sua identidade de forma alienada, 
dominadora e nociva. De acordo com Marcellino (2008), a educação para o lazer 
pode ser entendida também como instrumento de defesa contra a homogeneização 
e internacionalização dos conteúdos veiculados pelos meios de comunicação de 
massa, e ela pode atenuar seus efeitos, com o desenvolvimento do espírito crítico. 
Segundo Schwartz (2000), atividades lúdicas e de sensibilização favorecem a 
curiosidade, a aproximação natural, a criatividade, a sensibilidade e a afetividade, 
componentes imprescindíveis para mudanças de atitudes. Essas transformações 
buscam construir um equilíbrio consciente entre o interno (corpo) e o externo 
(ambiente) caracterizando uma ressignificação do próprio corpo, bem como do 
ambiente natural no qual as atividades se desenvolvem. O referido texto propõe-se 
a humanizar o processo de ensino pela ampliação do repertório das ações 
pedagógicas do professor por meio do lúdico, envolvendo a utilização de material 
reciclável na construção de brinquedos, ressaltando a criatividade como elemento 
potencializador das habilidades humanas. Para tanto, foi desenvolvida uma 
pesquisa bibliográfica, a partir de obras relativas aos termos chaves do trabalho, 
seleção do material através da análise textual, aprofundamento das obras 
selecionadas através da análise temática, interpretativa e problematização. Nesta 
perspectiva, a Educação Física escolar pode ser considerada uma ação construída 
pelos significados culturais e valores inerentes ao contexto social no qual a escola 
está inserida, possibilitando o desenvolvimento de uma prática de lazer consciente. 

Palavras chave: Educação física escolar, Lazer, Meio ambiente e Educação. 
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A DEPENDÊNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 
 

Marcel Cabral Goulart, Giovanna Fogo Araújo de Jesus, Afonso Antônio Machado. 

 
Introdução: O crescente aumento da prática de atividades físicas nas últimas 
décadas vem levando inúmeros indivíduos a uma dependência da mesma, fazendo 
com que se perca seu caráter benéfico, isto é, seu verdadeiro sentido. A 
dependência, não só dos exercícios, mas qualquer que seja, pode afetar a vida em 
diversos âmbitos, como por exemplo, o social, familiar e mesmo o pessoal. A falta 
da prática de atividade física em pessoas dependentes dela pode gerar 
irritabilidade, depressão e outros distúrbios psicológicos, o que consequentemente 
prejudica o bem estar e a saúde. Além disso, mesmo quando há a prática, não é 
acompanhada e orientada, possuindo volume e frequência totalmente prejudiciais 
devido ao exagero, tornando-se algo que não surtirá efeitos positivos para o 
organismo. Justificativa: o aumento do incentivo à pratica e também da prática de 
exercícios exacerbada , ao longo dos anos, pode gerar distúrbios na vida dos 
indivíduos praticantes, sendo a dependência de atividades físicas um dos principais, 
Assim, devem ser mais estudados, para que haja um posterior controle, evitando os 
malefícios que essa dependência pode acarretar. Objetivo: Demonstrar que existe 
uma grande suscetibilidade à dependência da prática de atividades físicas nos dias 
de hoje. Metodologia: Questionário com quinze perguntas respondidas por quinze 
frequentadores de clínicas de atividades físicas personalizadas na cidade de Rio 
Claro. Resultados: A partir dos resultados obtidos por meio do questionário 
aplicado aos frequentadores de clinicas de atividade física personalizada, 
verificamos que 66,7 % dos voluntários se mostraram de alguma forma, 
dependentes da prática de atividades físicas em geral, sendo que os voluntários 
apresentavam idade entre 20 e 57 anos, predominantemente do sexo feminino. 
Discussão: O presente estudo constatou que praticantes de atividades físicas 
regulares são mais predispostos a desenvolverem certa dependência dos 
exercícios, que por sua vez leva a distúrbios do sono, estresse, ansiedade, dentre 
outros comprometimentos psicológicos, afetando negativamente a vida desses 
indivíduos dependentes em diversos aspectos. A atual literatura não apresenta os 
mesmos resultados, uma vez que demonstra apenas os benefícios que a prática 
contínua de atividades físicas pode gerar, não evidenciando o fato de que o exagero 
da prática dessas atividades, assim como outros, pode levar a prejuízos para o 
organismo. Conclusão: A prática de atividades físicas pode gerar dependência, 
deixando de ser algo benéfico à saúde das pessoas e passando a interferir de forma 
negativa; quando não praticada pelo indivíduo dependente, leva a alterações 
psicológicas como irritabilidade e ansiedade, indo contra o verdadeiro objetivo da 
prática de atividades físicas.  

Palavras chave: dependência (psicologia), atividade física.  
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A FORMAÇÃO DOCENTE E AS BRINCADEIRAS CULTURAIS NA ESCOLA 
PÚBLICA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Daniel M. de Souza, Maria Aparecida Ribeiro, Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Ana Beatriz 

Fortes de Carvalho 
 

Introdução: O projeto Brincadeiras Populares ou Cultura Popular, tem a função de 
desenvolver formas de convivência social, permitir o prazer de brincar, além de 
desenvolver o repertório motor do aluno, garantindo a presença do lúdico e da 
situação imaginária. Com isso, podemos refletir sobre como o programa institucional 
de bolsa de iniciação a docência (PIBID) pode melhorar na formação dos alunos e 
dos futuros professores. Objetivo: Resgatar as brincadeiras antigas através da 
cultura popular. Metodologia: foi elaborada uma pesquisa de ordem qualitativa, 
visando valorizar o conteúdo dos resultados e depoimentos de seus respectivos 
significados e através disso fazermos nossas avaliações. Participaram da pesquisa 
45 alunos do 3º e 4º anos e dez professoras de uma Escola no Município de 
Taubaté. Foi de suma importância formular 4 questões fechadas, objetivas para os 
alunos, para que se consiga induzir os alunos a dizer realmente se eles já 
conhecem as brincadeiras populares e se gostam de praticá-las e para as 
professoras somente uma questão aberta para dizerem o que acham deste projeto 
na escola, onde iremos analisar  por meio da metodologia de Trivinos e Molina. 
Resultados: Nota-se que com os resultados obtidos, 100% dos alunos participantes 
gostaram do projeto, sendo que 33% gostaram da brincadeira de bandeirinha e 22% 
do elástico. Dos alunos participantes 28% sabiam sobre a brincadeira da 
bandeirinha e passa anel. Alguns alunos também responderam que vivenciam 
essas brincadeiras fora do contexto escolar, e as professoras relataram a 
importância do PIBID para formação docente e a formação continuada. Conclusão: 
Contudo, as brincadeiras populares ainda despertam interesse pelos alunos. 

 
Palavras- Chave: PIBID, Brincadeiras Populares, Educação Física escolar 
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A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO PIBID PARA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Maria Aparecida Ribeiro, Rafaela Aparecida da Silva Jesus, Ana Beatriz Fortes de Carvalho 

 
Introdução: O presente trabalho refere-se a um relato das atividades desenvolvidas 
pelos bolsistas junto ao Programa de Iniciação à Docência (PIBID), da licenciatura 
em Educação Física da Universidade de Taubaté- UNITAU. Objetivo: O trabalho se 
caracteriza como um relato de experiência, vivenciada por um grupo de licenciados 
bolsistas PIBID - buscando discutir as potencialidades do PIBID para a formação 
inicial de professores de Educação Física. Metodologia: O desenvolvimento das 
atividades do PIBID partiu de um conhecimento do contexto escolar, seguido pela 
aplicação de projetos de ação. O aporte teórico do estudo na está pautado no 
campo da formação docente, mais especificamente, na área das práticas 
pedagógicas. Onde os vinte bolsistas, quatro supervisores dos subprojetos em 
Educação Física do PIBID investigaram as unidades escolares, detectaram a 
demanda, realizaram um grupo de discussão sobre a demanda, definiram um 
projeto de ação, aplicaram os projetos de ação na unidade escolar, coletaram os 
resultados por meio de plano de aula, portfólios, vídeos, relatórios, apresentações 
com a presença da comunidade escolar e dos familiares, redigiram relato de 
experiência. Resultados: Os resultados discutem como as atividades desenvolvidas 
no âmbito do PIBID possibilitaram impactos na formação, apresentados por meio de 
seminários, realizados em três dias, onde os bolsistas apresentaram seus relatos de 
experiência, abertos para discussão, com a presença da coordenação do subprojeto 
Educação Física, supervisores do subprojeto em Educação Física, bolsistas, 
mostrando-se como instrumento de grande importância para a formação do 
professor de Educação Física, trazendo para discussão o período dos bolsistas na 
unidade escolar. A contribuição do PIBID para a unidade escolar, formação docente, 
formação continuada. 
 
Palavras- Chave: PIBID, Experiência vivenciada, Formação do professor de 
Educação Física. 
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A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ACADEMIAS 
DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO: VISÃO DOS ALUNOS 

 
Francieli Pires Barbosa, Marcelo Callegari Zanetti, 

 
(Introdução) Com o grande número de alunos dentro das academias de ginástica é 
necessário que os Educadores Físicos sejam qualificados, que demonstrem 
conhecimento, saibam fornecer explicações e corrijam os alunos durante os treinos. 
Tais qualidades parecem ser fundamentais para o êxito do trabalho, além de fazer 
com que os alunos permaneçam por mais tempo nesses ambientes. (Justificativa) 
Este trabalho justifica-se pela importância desse profissional junto aos praticantes 
de atividades físicas, além da pequena produção científica desse tipo de pesquisa. 
(Objetivo) O objetivo desse estudo foi verificar se existe acompanhamento dos 
Educadores Físicos junto aos praticantes dessas atividades e saber qual a 
importância do papel desse profissional na visão dos alunos. (Procedimentos 
metodológicos) A coleta de dados ocorreu entre os meses de outubro a dezembro 
de 2013 em 3 (três) academias da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP. A 
amostra foi composta por 100 (cem) sujeitos (50 homens e 50 mulheres) com 
idades entre 18 e 38 anos. O instrumento utilizado foi 1 (um) questionário aberto 
contendo diversas questões, porém, nesse trabalho foram utilizadas apenas as 
questões: “Qual tipo de acompanhamento você recebe na academia em que 
frequenta?” e “Qual é o papel do professor na permanência dos alunos na 
academia?”. (Resultados) Após a tabulação dos dados constatou-se que: 29,2% (31 
respostas) dos alunos relataram receber auxílio durante os treinos, 24,5% (26) 
reportaram não receber acompanhamento, 13,2% (14) não responderam, 11,5% 
(12) conforme necessidade, 8,5% (9) acompanhamento completo, 5,7% (6) na 
execução de exercícios errados, 4,7% (5) na orientação sobre treino e 0,9% (1) faz 
seus treinos e busca na internet por ser Educador Físico. Em relação à importância 
do Educador Físico verificou-se que: 80% (80 pessoas) relataram ser muito 
importante o papel do Educador Físico, 16% (16) importante, 3% (3) pouco 
importante e 1% (1) nada importante. (Discussão) Considerando o papel do 
professor fundamental para o processo de fidelização dos alunos na academia, bem 
como sua importância, já que para 96% dos alunos esse profissional tem grande 
importância fica clara sua relevância nesses ambientes. (Conclusão) Não há como 
negar que o Educador Físico exerce grande importância para os alunos nas 
academias, porém deve haver preocupação quando 24,5% (26) dos alunos 
relataram não receber acompanhamento por parte desse profissional. Tal postura 
pode acabar por diminuir a aderência dos alunos, bem como trazer prejuízos à 
saúde desses indivíduos e dificultar a obtenção de bons resultados pelos mesmos. 
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA MELHORIA DOS ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS EM PACIENTES COM EPILEPSIA 

 
Simone Thiemi Kishimoto, Paula Teixeira Fernandes 

Introdução: Considerada uma das doenças mais estigmatizantes, a epilepsia afeta 
cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Caracterizada por crises recorrentes, 
ocasionadas por descargas excessivas na atividade elétrica cerebral, os pacientes 
com epilepsia são constantemente reféns do preconceito existente na sociedade. A 
imprevisibilidade das crises, muitas vezes dramáticas para quem as presencia, faz 
com que a sociedade tenha medo em lidar com pessoas durante uma crise 
epiléptica. Este fato prejudica o crescimento pessoal e profissional, abalando 
diretamente os aspectos psicológicos destes pacientes. Algumas evidências 
científicas mostram a contribuição da atividade física para a melhora da qualidade 
de vida das pessoas, reforçando a autoestima positiva e o bem estar mental. 
Justificativa: Ampliar o nível de informação de profissionais da saúde e pacientes, 
uma vez que resultados poderão ser utilizados para sugerir ou não a prática de 
atividades físicas aos pacientes com epilepsia. Objetivo: Verificar e comparar se 
pacientes com epilepsia que praticam atividades físicas e são mais ativos, possuem 
melhores índices em relação aos aspectos psicológicos (autoestima e sintomas 
depressivos). Metodologia: Foram entrevistados 80 pacientes do Ambulatório de 
Epilepsia do HC/Unicamp, com idade entre 18 a 60 anos (média±desvio padrão: 
42,5 ±10,0 anos), sendo 49 mulheres e 31 homens. Para a triagem de atividade 
física aplicamos o questionário International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) e 
os sujeitos foram divididos em dois grupos: Grupo Ativo e Grupo Não Ativo. Para 
avaliar os sintomas de depressão, aplicamos o Beck Depression Inventory (BDI). A 
Escala de Autoestima de Rosenberg foi utilizada para avaliar a atitude e o 
sentimento positivo ou negativo por si mesmo. Para a análise estatística foi utilizado 
o software SYSTAT 9™, comparando as diferenças de variáveis contínuas entre 
grupos (p<0,05). Resultados/Discussão: Os pacientes do Grupo Ativo, composto 
por 61 pacientes (76,2%), apresentaram escores menores na escala de autoestima 
(média=6,68) indicando melhor percepção de autoestima, ou seja, de orientação 
positiva quando comparados ao Grupo Não Ativo (média=11,68) composto por 19 
pacientes (23,7%) (p=0,001). A análise dos resultados mostrou também que os 
índices de sintomas depressivos em pacientes Ativos (média=6,31) também é 
menor em comparação com o Grupo Não Ativo (média=16,21) (p= 0,001). 
Conclusão: A partir deste estudo, é possível observar que pacientes que praticam 
atividades físicas tem melhores índices de aspectos psicológicos (autoestima e 
sintomas depressivos), fato que afeta diretamente a qualidade de vida e o bem estar 
dos pacientes com epilepsia. 
 
Palavras- chave: Atividade Física. Autoestima. Epilepsia. Sintomas Depressivos. 
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA E A PROCURA POR ATIVIDADES FÍSICAS 
 

Marcel Cabral Goulart, Giovanna Fogo Araújo de Jesus, Afonso Antônio Machado.  
 

Introdução: Nos últimos anos houve um notável aumento na prática de atividades 
físicas, sendo que as academias são as mais procuradas para isso, pelo fato de 
disponibilizarem diferentes tipos de programas de exercícios físicos. Os motivos que 
levam as pessoas a esse tipo de ambiente são principalmente a saúde e a estética, 
sendo que a mídia pode influenciar as pessoas tanto positiva quanto negativamente 
em relação a esses dois fatores. Se por um lado a mídia é responsável por criar um 
padrão estético quase inatingível para a maioria das pessoas, por outro ela vem se 
mostrando eficiente na divulgação da importância que a atividade física tem sobre a 
saúde do indivíduo. Justificativa: Nas últimas décadas, houve um amento 
exponencial da influência da mídia sobre a sociedade, muitas vezes sendo 
formadora de opinião pública, ditando padrões e remodelando atitudes. É de grande 
importância que verifiquemos se a mesma tem o poder de atingir a nossa área, 
sendo que é nossa obrigação evitar que informações errôneas tornem-se 
verdadeiras para os indivíduos aos quais elas chegam. Objetivo: Demonstrar que a 
evolução da procura por atividade física é fortemente influenciada pela mídia. 
Metodologia: Questionário com quinze perguntas respondidas por quinze 
frequentadores de clínicas de atividade física personalizada na cidade de Rio Claro. 
Resultados: A partir do questionário aplicado aos frequentadores, verificamos que 
60% dos voluntários mostraram ser influenciados direta ou indiretamente pela mídia 
na busca pela prática de atividades físicas, sendo que os voluntários apresentavam 
idade entre 20 e 57 anos, predominantemente do sexo feminino. Discussão: De 
acordo com estudos realizados anteriormente, verificou-se que a mídia contribui 
para manter os indivíduos ativos em relação a atividades físicas, uma vez que 
evidencia corpos perfeitos e é formadora direta da opinião dos indivíduos. Da 
mesma forma, o presente estudo também constatou o fato de que a mídia influencia 
direta ou indiretamente os praticantes de atividade física, conforme os resultados 
obtidos por meio de questionário contendo questões a respeito desse assunto. 
Conclusão: Podemos concluir a partir deste estudo que a mídia realmente exerce 
influência - direta ou indiretamente - na opção das pessoas de buscar praticar 
atividades físicas ou não. Os resultados mostraram que a mídia influencia na 
escolha pela prática, independente do objetivo, que pode ser seguir um padrão de 
beleza idealizado, buscar bem estar e saúde, dentre outros. Sendo assim, é uma 
ferramenta relevante nas escolhas da sociedade, podendo ditar regras e padrões 
que devem ser seguidos para que o indivíduo seja aceito, interferindo diretamente 
na vida das pessoas. 

Palavras chave: mídia audiovisual, atividade física. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  28 

 

A INFLUÊNCIA DA VIOLÊNCIA NO ESPORTE SOBRE ESPECTADORES DE 
MMA 

 
Henrique Michelin Dias Camargo, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução: A sociedade moderna convive, diariamente, com grupos de seres 
humanos que apresentam altos índices de agressividade e violência. Antropólogos, 
filósofos, psicólogos e cientistas sociais têm se debruçado sobre a questão da 
agressividade humana, investigando, principalmente, a sua natureza. Estudiosos da 
área chamam a atenção para a influência de determinadas circunstância ambientais 
para o desenvolvimento do comportamento agressivo. Entre tais circunstâncias, 
podemos citar diversos aspectos, entre eles a influência dos meios midiáticos, e 
mais especificamente, o MMA (sigla inglesa para Artes Marciais Mistas). 
Justificativa: A abrangência praticamente total do globo pela modalidade é, 
indiscutivelmente, fonte de influência para nossas crianças e adolescentes, que sem 
o direcionamento correto, podem se apropriar desse esporte como algo corriqueiro 
da vida cotidiana, tornando agressão e violência comportamentos aceitáveis em 
suas vidas. Objetivos: O objetivo deste trabalho é analisar as percepções e 
reações do espectador de lutas, em especial o MMA, além de sondar a respeito da 
reprodução de agressão e violência social partindo destes torcedores. Metodologia: 
O trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Revisão: O MMA é atualmente um 
dos esportes mais populares do mundo, tendo visibilidade internacional por meios 
de sua maior organização o UFC® (Ultimate Fighting Championship). Muitos 
estudos evidenciam alterações comportamentais relacionadas a práticas violentas 
em virtude da exposição dos sujeitos à cenas de agressão por meios midiáticos. 
Trabalhos fornecem um interessante modelo teórico para explicar a aprendizagem 
por observação. Participantes aprendem a se comportar agressivamente a partir de 
observação de um modelo que é reforçado pelo seu comportamento agressivo. Em 
grande parte das sagas protagonizadas por heróis que se utilizam da violência, 
estes justificam seu comportamento violento por estarem em defesa de valores 
sociais ligados à família, governo, território, etc. Essa justificativa permite que 
participantes, após assistirem muitas horas de programas violentos, deixem de 
considerar aqueles comportamentos agressivos como desviantes, e passem a 
aceitá-los como maneira apropriada para resolver problemas da vida real. 
Conclusão: Em virtude de tais aspectos, o determinado quadro traz a necessidade 
de estudos aprofundados sobre a temática abordada, procurando um melhor 
entendimento das relações entre a violência no esporte e suas influências no 
comportamento social dos indivíduos inseridos nesse contexto para, a partir daí, 
buscar soluções possíveis para o enfrentamento do problema pré suposto. 
 
Palavras chave: Violência, Agressão, MMA. 
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A INFLUÊNCIA DO PERFIL ANSIOGÉNICO NO DESEMPENHO DESPORTIVO 
DE ATLETAS DE JUDO NA TAÇA DA EUROPA 2013 

 
Raul Cipriano, Marco Batista, Samuel Honório, André Aroni 

 
Introdução: O judo é um desporto de combate, extremamente exigente ao nível da 
preparação que os atletas devem deter. A complexidade de preparação competitiva 
no judo está intimamente relacionada com as exigências de esforço físico acíclico 
dos atletas, conjugada com a variabilidade técnica que estes devem dominar. Do 
ponto de vista psicológico, são capacidades chave nesta modalidade a motivação, a 
capacidade de ativação, a concentração, e a refocalização. Justificativa: A 
variabilidade de adversários e o espetro comportamental alargado dos mesmos, 
associado à fase da competição e o grau de importância da mesma, podem 
desencadear nos judocas níveis de ansiedade que podem interferir no seu 
desempenho competitivo. Será, portanto interessante descriminar em função do 
perfil de ansiedade traço e ansiedade estado de judocas, quais as prestações 
competitivas que estes conseguem alcançar em provas de alto nível. Objetivos: O 
presente trabalho tem como objetivo verificar a influência do perfil ansiogénico no 
desempenho desportivo de atletas de judo na Taça da Europa 2013, em função da 
classificação competitiva e nacionalidade. Metodologia: Este estudo está 
enquadrado nos estudos observacionais descritivos, de carácter transversal, com 
incidência em variáveis categóricas e de escala. A amostra foi constituída por 43 
judocas, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos (M= 18,02 anos 
DP=1,26 anos), dos quais 53,48% de nacionalidade portuguesa e 46,51% de 
nacionalidade brasileira. Os instrumentos utilizados para a avaliação da ansiedade 
traço e ansiedade estado foram respetivamente o teste de ansiedade no desporto 
de competição (SCAT) e a escala de ansiedade competitiva (CSAI-2) que determina 
níveis de ansiedade somática, cognitiva e de auto-confiança. Resultados e 
Discussão: Os resultados descritivos revelaram valores médios próximos na 
ansiedade traço e estado, entre os atletas que alcançaram o pódio, os que ficaram 
classificados no quadro de honra e os não classificados, assim como entre atletas 
brasileiros e portugueses. O grupo que revelou valores mais favoráveis foi o grupo 
de atletas que classificaram no quadro de honra. Os judocas brasileiros apesar de 
níveis de ansiedade traço, somática e cognitiva mais elevadas, obtiveram mais 
classificações medalhadas, evidenciando também uma autoconfiança mais elevada 
face aos portugueses. Conclusão: Apesar dos indicadores descritivos, não foram 
identificadas diferenças significativas no perfil ansiogénico entre os judocas em 
função da classificação competitiva e nacionalidade. 
 

Palavras-Chave:  Ansiedade, Autoconfiança, Desempenho competitivo, Judo. 
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A QUIROPRAXIA COMO TRATAMENTO NO COMBATE A INSÔNIA 

 
André Luis Aroni, William Paulo Arruda, Marcelo Callegari Zanetti, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução Atualmente, nossa sociedade vem sofrendo uma transformação sem 
precedentes, no qual, a população, tem se deparado com inúmeros distúrbios, 
sejam eles de ordem social, psicológica e biológica. Esses distúrbios têm refletido 
em uma menor qualidade de vida e saúde da população, bem como, aumento nos 
níveis de estresse, diminuição na qualidade de sono, entre outros (ZANETTI, 2007). 
A terapia de manipulação articular é foco contínuo de estudos clínicos, realizados 
por pesquisadores em colaboração com profissionais da saúde de diversas áreas, 
incluindo a quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão cuja prática é voltada para o 
tratamento de condições musculoesqueléticas, em especial algias vertebrais 
(BRACHER et al., 2013).  Objetivo O objetivo deste estudo foi verificar se a 
qualidade do sono de pacientes de quiropraxia aumentou após o início do 
tratamento. Amostra Um total de dez sujeitos participaram deste estudo, sendo sete 
do gênero feminino e três do gênero masculino, com idade entre vinte e seis e 
cinquenta e cinco anos [M = 43,80 ; DP = 12,19], todos eram pacientes de 
quiropraxia da academia Change em Campinas/SP. Métodos Esta foi uma pesquisa 
quantitativa, de cunho descritivo. Todos os pacientes de quiropraxia que relataram, 
em sua ficha de avaliação, problemas com o sono foram convidados a participarem 
deste estudo e, antes de uma das suas sessões de tratamento, assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido e responderam a um questionário. 
Instrumentos Foi utilizado um breve questionário, criado especificamente para esta 
pesquisa, era composto por questões sociodemográficas e duas questões 
principais. Nas principais, o paciente devia atribuir um valor de zero a dez para cada 
uma das duas questões: 1) Segundo a escala de zero a dez, qual era a qualidade 
do seu sono antes do tratamento?; 2) Segundo a escala de zero a dez, qual é a 
qualidade do seu sono atualmente? Após responderem o questionário, o paciente 
seguia normalmente sua rotina da consulta. Os dados coletados foram tabulados e 
apresentados por meio de média e desvio-padrão. Resultados Como principal 
resultado, a média para a questão número um foi de 4,90, com desvio-padrão de 
1,79. Para a segunda questão, média foi de 8,80, com desvio-padrão de 1,48. 
Considerações finais Foi evidente, neste grupo, que o tratamento de quiropraxia 
aumentou a qualidade do sono dos pacientes. Sugerimos para estudos futuros 
amostras maiores, com instrumentos validados ou um guia de entrevista, para uma 
análise qualitativa das respostas. 
 

Palavra chave: Desenvolvimento Humano, Estado Emocional, Quiropraxia, Sono. 
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A RESILIÊNCIA NO ESPORTE  
 

Marcela Fernanda Tomé de Oliveira, Cynthia Yukiko Hiraga, Afonso Antonio Machado 

 

Resiliência, do latim resilio, significa retornar a um estado anterior. Termo comum na 
engenharia e física, resiliência consiste na capacidade de um material absorver 
energia sem sofrer uma deformação plástica ou permanente (Yunes, 2003). Nas 
ciências humanas, a resiliência consiste na capacidade do indivíduo em enfrentar 
situações estressantes e traumáticas de modo a reconstruir-se frente às 
adversidades dessas situações (Rutter, 1999). Por exemplo, na psicologia, os 
estudos sobre resiliência focalizam como indivíduos tais como crianças em situação 
de vulnerabilidade social (Poletto e Koller, 2002), pacientes com doença grave 
(Connor & Davidson, 2003), ex-soldados de guerra (Lee et al. 2013), lidam 
positivamente com as adversidades vividas e são capazes de mostrar que podem 
retomar uma rotina diária dentro dos padrões de normalidade. Em geral, esse 
processo de retomada pode ser avaliado pelas diversas escalas de resiliência 
disponíveis na literatura (e.g., Connor e Davidson 2003; Sinclair e Wallston 2003; 
Smith et al. 2008; Vogt et al. 2008; Pesce et al. 2005; Oshio et al. 2002). 
Recentemente, o conceito de resiliência tem sido estendido em algumas outras 
situações, tais como no esporte de alto rendimento (Brandão, et al. 2013; Machida, 
et al. 2013; Fletcher  & Sarkar 2012).  A resiliência em atletas de alto rendimento 
pode propiciar experiências positivas de forma a promover a autonomia, disciplina 
pessoal, controle de metas, capacidade de adaptação, maior tolerância à frustração, 
entre outros fatores (Sanches, 2007). O presente estudo tem como objetivo 
investigar por meio de revisão bibliográfica a resiliência no esporte de alto 
rendimento. Em específico, este estudo busca identificar se o processo de tornar-se 
resiliente contribui para o desempenho de alto nível do atleta. Além disso, se a 
resiliência contribui para atingir a excelência atlética, então os fatores que 
influenciam o atleta a tornar- se resiliente serão investigados.     
 
Palavras-Chave: resiliência; atleta; esporte, alto rendimento.  
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AÇÃO DOS BOLSISTAS DO PIBID DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIDADE 
ESCOLAR MOVIMENTO CULTURAL ESPORTE EDUCACIONAL: PERFIL 

ARTÍSTICO DA TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO 

 
Thamires Suellen Begotti, Maria Aparecida Ribeiro, Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Ana 

Beatriz Fortes de Carvalho 

Introdução: O PIBID é um programa que oferece bolsa para estudantes de cursos 
de licenciatura plena, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas 
públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a 
melhoria da qualidade nas escolas. Tardif utiliza a pesquisa empírica como base de 
sua metodológica de seu trabalho, não somente sua pesquisa, mas também a 
pesquisa realizada por outros autores. Sendo assim, observou-se a realidade 
escolar em uma escola particular do município de Taubaté, detectamos a demanda, 
realizamos reuniões para propor um projeto de ação para essa demanda e 
definimos propostas diferenciadas para as alunas do Ensino Médio. Objetivo: 
Proporcionar ao grupo uma visão diferenciada sobre o eu dentro do ambiente em 
que se convive além vivenciarem diversas formas de movimentos e possibilidades, 
incentivando-as à prática de atividade física e mostrando a importância do 
autoconhecimento e das distinções de cada uma. Metodologia: Inicialmente em 
uma anamnese verbal com as alunas verificou-se suas preferências, e foram 
apresentadas preferências pela leitura. Partindo desse principio, propomos um 
conto onde elas se reuniam em grupos, realizaram uma leitura atenta, discutiram, 
interpretaram e por meio deste conto elas se expressavam corporalmente, trazendo 
toda teoria para a prática. Esperamos que até o final do ano, as alunas sejam 
capazes de se apresentar na mostra do Pibid por meio de um teatro que elas 
mesmas produziram e está em andamento. Resultados: Por meio dessa atividade, 
que ainda está sendo realizada, tem como resultados esperados conscientizar sobre 
a importância da atividade física regular. 

Palavras- Chave: Pibid, Projeto de Ação, Ensino médio. 
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ADOLESCENTES E CELULARES: A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL E A 
INTERFERÊNCIA DESSES DISPOSITIVOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Irlla Karla dos Santos Diniz, Suraya Cristina Darido 

 

O número de aparelhos celulares vem crescendo exorbitantemente no país, de 
forma que, nos últimos anos o aumento foi de aproximadamente 24 milhões - em 
2001- para 273 milhões em 2014. Apesar de ser uma forte tendência, a influência 
desses dispositivos na vida das pessoas parece ser cada vez mais intensa. O 
celular já é considerado um objeto indispensável ao cotidiano não apenas para fazer 
ligações, mas para desempenhar diversas funções por meio de aplicativos 
modernos. Todavia, algumas preocupações parecem maiores quando o assunto são 
as crianças e os adolescentes, uma vez que, o contato que os jovens possuem com 
esses dispositivos pode afetar diferentes instâncias na vida dessa população, 
gerando, inclusive, quadros de dependência emocional. Neste âmbito, alguns 
debates e pesquisas estão sendo realizados para mensurar possíveis influências 
que a presença desses aparelhos pode gerar no progresso escolar dos alunos. Para 
tanto, o objetivo desse estudo foi investigar junto a professores de Educação Física, 
como eles avaliam a relação dos alunos com o celular e o quanto isso pode interferir 
no processo de ensino-aprendizagem. Foi elaborado um questionário com 
perguntas de múltipla escolha e enviado por email para seis professores de 
Educação Física que fizeram um curso on-line sobre as possibilidades dos usos do 
celular na escola. O questionário possuía 12 questões construídas em escala tipo 
lickert, havendo espaço em todas elas para a justificativa da resposta. Para fins de 
análise, retornaram cinco questionários, sendo dois femininos e três masculinos, 
com média de idade dos respondentes de 32,8 anos. Os professores consideraram 
que os alunos apresentam uma relação de dependência com os celulares, e que 
dificilmente não acessam o aparelho durante uma aula. Para os participantes, os 
jovens mantêm essa ligação principalmente pelo acesso às redes sociais e a 
câmera fotográfica, e assim, qualquer situação é passível de registro e 
espetacularização. A relação entre o uso do celular e a sua proibição parece gerar 
sensações de ansiedade, raiva e medo nos alunos, influenciando principalmente na 
atenção que deveria ser mantida nas aulas e comprometendo o processo de ensino-
aprendizagem. Diante desse contexto, os professores consideram a possibilidade 
de utilizar o celular como uma ferramenta didática no contexto escolar, com o 
objetivo de mediar à relação de proximidade que os alunos possuem com esses 
dispositivos e o desenvolvimento dos conteúdos, evitando o afastamento total dos 
celulares e consequentemente a intensificação dessa possível dependência. 

Palavras-Chave: Educação Física Escolar; Celular; Adolescentes. 
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ANÁLISE DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ATLETAS BRASILEIROS DE 
RUGBY  

 
Elisângela Maranin da Silva, Daniel Alvarez, João Guilherme Cren Chiminazzo 

 
A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento físico, 
psíquico e emocional, acomete pessoas de diversas áreas profissionais, 
principalmente aquelas que atuam diretamente com seres humanos. No meio 
esportivo é comum constatar atletas acometidos pela síndrome de burnout. Por se 
tratar de uma síndrome, suas principais causas estão relacionadas a diversas 
dificuldades. Segundo Maslach, a síndrome de burnout apresenta três dimensões: 
exaustão física e emocional; reduzido senso de realização esportiva e 
desvalorização esportiva. É de fundamental importância que a síndrome seja 
identificada logo no inicio evitando que o atleta venha a desistir do esporte. O 
objetivo do estudo foi analisar a síndrome de burnout em atletas brasileiros de 
rugby, masculino e feminino. Participaram da pesquisa 21 atletas, sendo 11 homens 
e 10 mulheres, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 
responderam a uma ficha de dados demográficos e o Questionário de Burnout Total 
para Atletas. Para análise de dados utilizou-se a estatística descritiva, através da 
obtenção da média e variação de frequência. Os resultados mostraram que os 
atletas avaliados apresentaram índices baixos e moderados nas dimensões de 
burnout, o que acarretou em índice moderadamente baixo de burnout total. Houve 
valores superiores da dimensão reduzido senso de realização esportiva e do 
burnout total para o sexo feminino, porém não foram encontradas diferenças 
significativas por sexo. Conclui se que os atletas avaliados de ambos os sexos, 
possuem índices reduzidos e moderados de burnout total e as três dimensões aqui 
estudas.  
 

Palavras – Chave: Burnout; Rugby; Esporte. 
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ANÁLISE DA VALIDADE DE CONTÉUDO DAS VERSÕES DO PROFILE OF 
MOOD STATES (POMS) NO BRASIL 

 
Flávio Rebustini, Marcos Alencar Abaíde Balbinotti, Antonio Afonso Machado 

 
Raramente um instrumento de avaliação psicologia tem duas versões em um 
mesmo idioma sem que haja alterações importantes entre eles. Este fato raro ocorre 
no Brasil com o Teste POMS (Profile of Mood States). Diante deste fato, o objetivo 
desde estudo é comparar a validade de conteúdo das duas versões do POMS no 
Brasil, a desenvolvida por Brandão (1996) e a por Peluso (2003). Utilizou-se como 
análise inicial a comparação da configuração final das duas versões e em seguida 
foram analisadas as etapas percorridas tomando como referência as orientações e 
protocolos internacionais que tratam da fase de adaptação cross-cultural de 
instrumentos psicométricos. A análise dos itens dos instrumentos mostrou 
diferenças importantes entre os dois, 24 dos 65 itens têm traduções diferentes, isto 
representa uma incongruência entre os itens dos instrumentos de 36,92%. Este 
resultado por si dificultaria a comparação de estudos utilizando o POMS sem que se 
fizessem ressalvas quanto à qual das versões está sendo utilizada. Em alguns 
casos, há uma importante  diferença de tradução entre as versões, o que pode 
alterar completamente a interpretação que o respondente pode ter e também a 
intensidade com a qual ele poderia pontuar o item na escala.. Quanto aos 
procedimentos de adaptação e validação de conteúdo, o desenvolvimento das 
versões não seguiram todas as etapas recomendadas na literatura. As etapas de 
tradução e retro-tradução foram seguidas com algumas variações entre os estudos, 
contudo, não contemplam a fase do comitê de especialistas. O comitê de 
especialistas tem um papel fundamental nos estudos de validação e adaptação 
cross-cultural, já que eles são responsáveis por avaliar a equivalência semântica, 
idiomática, funcional e conceitual da versão do instrumento após as fases de 
tradução e retro-tradução. Estas incongruências entre as etapas e o 
desenvolvimento da versão final do teste pode acarretar instabilidade na fase 
seguinte de validação de constructo. Parece-nos importante um aprofundamento ou 
até mesmo uma revisão da validade de conteúdo do POMS, bem como, as suas 
consequências para a validade de constructo.  

 

Palavras-Chave: validade de conteúdo; POMS; psicologia do esporte, psicometria. 
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APRENDER DANÇANDO: 
DANÇA CONTEMPORÂNEA NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL 

 
Giselda Alves da Cruz, Larissa Áurea Terezani 

 
Esta pesquisa objetiva a dança contemporânea como instrumento pedagógico na 
educação física infantil da escola, pois faz parte dos blocos de conteúdo das 
Atividades Rítmicas Expressiva nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 
Porém, docentes encontram dificuldades no que, como e porque difundir a dançar 
na escola. Assim, por meio da pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2002) nos 
sistemas de bibliotecas da Universidade Nove de Julho – UNINOVE e outros; 
baseiam-se as temáticas dança contemporânea, educação física infantil e escola. 
Além do relato de experiência no estágio obrigatório elaborado entre docente e 
estagiário/a planos de aula apoiados em Laban (1978, 1990) sobre dança 
contemporânea no ensino infantil; averiguando por meio da observação 
(SEVERINO, 2002) como as crianças aprendem dançando. As aulas de dança 
ministradas na escola municipal de Santa de Parnaíba a 27 crianças com idade de 
três a seis anos, duração de 45 minutos, três vezes por semana, no período de dois 
meses, totalizando 24 encontros; produziram expressões de dança com o ritmo 
(samba), com algum referencial, mas de forma livre e espontânea respeitando as 
características e a cultura corporal de cada um; e no final havia um tempo destinado 
à coreografia. Houve a opção da aplicabilidade dos planos de aula junto ao público 
infantil, em geral, inferiorizado pela sociedade que os julga como improdutivos; o 
que de fato não ocorreu nessa pesquisa, já que, respeitou-se o tempo de 
aprendizagem de cada criança individual e coletivamente convalidando progresso; 
obtendo uma evolução significativa no acervo motor, cognitivo, sensitivo e afetivo. 
Essa evolução foi perceptível também, durante a apresentação coreográfica no 
evento cultural da escola que preconizou a socialização e o conhecimento da dança 
a comunidade escolar. Por isso, espera-se que esse estudo estimule a reflexão, dos 
preconceitos e/ou dificuldades em inserir a dança contemporânea nas aulas de 
educação física, pois os resultados demonstram como essa estratégia pode auxiliar 
as pessoas como um todo. À medida que avançarmos em propostas pedagógicas, 
desmistificamos preconceitos referentes à dança contemporânea, e nos 
apropriamos de mais uma ferramenta de ensino. Incentiva-se então, a construção 
de novas etapas científicas sobre dança a qual é a arte do corpo, que se educa e se 
vive intensamente o movimento; revelando uma diretriz para a inserção da dança, 
onde ela sempre deveria estar, ou seja, no contato entre docente e discente que em 
geral permeia a educação física.  
 
Palavras-chave: Dança Contemporânea, Educação Física Infantil, Escola. 
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AS MANIFESTAÇÕES DE LUTA PARA CRIANÇAS: CONTEXTOS DA 
INICIAÇÃO E POSSIBILIDADES PARA VIVÊNCIA. 

 
Débora Jaqueline Farias Fabiani, Alcides José Scaglia. 

 
As manifestações de Luta são práticas corporais e cognitivas, com conhecimentos, 
gestos e valores que foram desenvolvidos e ressignificados pelos grupos sociais de 
acordo com os contextos social, econômico e político; contemplam as artes marciais 
e os esportes de combate e são compreendidas como uma expressão da cultura 
corporal. Essas práticas figuram em diversos contextos (escolas, clubes, academias 
etc.)  e para diversos personagens e, assim, analisar essa configuração e propor 
possibilidades para os processos de ensino, aprendizagem e vivência de Luta se faz 
necessário e urgente no contexto atual. Dessa forma, considerando as 
especificidades das crianças e a crescente popularização das manifestações de 
Luta, atrelado a necessidade de as metodologias de ensino considerarem o ser 
humano de maneira integral e possibilitarem que o conhecimento seja aprendido de 
forma contextualizada e significativa, essa pesquisa tem como objetivos: conhecer o 
contexto da iniciação nas manifestações de Luta nos projetos extracurriculares das 
escolas de Campinas-SP que atendam crianças entre 5 e 10 anos; observar as 
aulas dessas manifestações no contexto escolar a partir dos conceitos da teoria 
histórico-cultural de Lev S. Vygotsky; propor possibilidades de vivências desse 
conhecimento por meio de experimentação de personagens sociais do mundo da 
Luta (samurais, super-heróis, indígenas, piratas etc.). Esses objetivos serão 
alcançados através de uma metodologia qualitativa, por meio de observação não 
participante, tendo como fonte de informações além dos diários de campo, 
fotografias e vídeos, questionários para os educadores e os gestores. Os dados 
obtidos  possibilitarão o conhecimento da configuração da iniciação em Luta para 
crianças no contexto escolar, as metodologias utilizadas, as características dos 
educadores e das crianças, os conhecimentos compartilhados entre as crianças, 
entre  outros; essas informações, aliadas aos conceitos da teoria histórico-cultural,  
servirão de base para a proposição de práticas para a vivência das manifestações 
de Luta utilizando o jogo de faz-de-conta como mediador, destacando a imitação e a 
imaginação como ações tipicamente humanas necessárias para a apropriação dos 
elementos da cultura. Posto isto, conhecer as especificidades das crianças e saber 
que essas, ao recriar e resignificar determinadas práticas, por meio da brincadeira, 
apropriam-se dos bens, simbólicos e materiais da cultura, possibilitando que os 
saberes da Luta sejam contextualizados aos seus interesses e motivações, sem 
desconsiderar as especificidades desse conhecimento, é de suma importância para 
o desenvolvimento das diversas manifestações dessa expressão da cultura 
corporal. 
 
Palavras-Chave: Luta; Criança; Brincadeira. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIOANTROPOLOGICOS DA DIVERGÊNCIA DA 
ORIGEM DO ESPORTE  

 
Jéssica Oliveira Florentino, Rafael da Silva Mattos 

 
O esporte é um fenômeno sociocultural que tem no seu surgimento uma forte 
relação com os momentos históricos de cada sociedade. Ao analisar o esporte é 
preciso compreender as relações culturais e históricas que interferem na forma em 
que os praticantes vão se apropriar dessa prática corporal competitiva. O objetivo 
deste trabalho é discutir a existência das práticas esportivas anteriores ao 
surgimento do termo sport na Inglaterra e ressaltar que no período da Revolução 
Industrial ocorreu a institucionalização dessas práticas, porém não sua gênese no 
sentido lato. Ao analisar a história do esporte encontramos que há uma divergência 
histórica da sua origem existindo duas hipóteses do seu surgimento: a tese na 
continuidade que refere-se às práticas corporais anteriores ao século XVIII, onde 
nos períodos da antiguidade e medieval já existia a prática de atividade física e até 
de competições relacionadas à religião e à guerra. Já a hipótese do surgimento do 
esporte na Inglaterra afirma que as práticas anteriores ao século XVIII eram apenas 
jogos e que o surgimento do esporte que conhecemos hoje é o esporte moderno 
constituído no contexto da Revolução Gloriosa e da Revolução Industrial. O esporte 
seria um efeito das transformações políticas, econômicas e sociais da modernidade 
inglesa. O delineamento metodológico dessa pesquisa é bibliográfico com análise 
teórico-conceitual da discussão civilizatória moderna proposta por Norbert Elias e do 
surgimento das public schools a partir da sociologia de Pierre Bourdieu. Essa 
pesquisa é fruto do programa de monitoria em Aspectos Históricos e Sócio-
Antropológicos da Educação Física financiado pela Sub-Reitoria de Graduação de 
uma Universidade Pública brasileira. O processo de esportivização na Inglaterra 
pode ser considerado um efeito do processo de civilização social, onde a aversão a 
violência física era uma característica das sociedade modernas liberais. Nesse 
momento desenvolve-se um novo modelo de estrutura e organização econômica e 
do trabalho que implicam racionalização das atividades físicas. A prática e 
competição esportiva organizam-se com a criação de legisladores esportivos que 
criam regras para evitar a violência durante as partidas. Portanto é possível concluir, 
até o presente momento, que já existiam práticas esportivas anteriores ao período 
de Revolução Industrial, e que na Inglaterra a partir do século XVIII o esporte passa 
a ser institucionalizado e ganhar maior autonomia enquanto campo esportivo.   
 
Palavras-Chave: História do Esporte. Revolução Industrial. Modernidade. 
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ASPECTOS MOTIVACIONAIS PARA A PRÁTICA DO XADREZ ONLINE 
 

Danielle Ferreira Auriemo, Gisele Maria Schwartz 
 

Os fatores que levam as pessoas a se engajarem em atividades e jogos virtuais são 
inúmeros e ainda pouco explorados, haja vista a infinidade de opções dessas 
atividades e a complexidade dos aspectos subjetivos envolvendo a motivação. No 
caso do xadrez, que é um jogo milenar, sua prática favorece inúmeros benefícios 
inerentes, sobretudo, aos aspectos cognitivos, assim, ao se focalizar 
especificamente a modalidade xadrez online, pode-se perceber que suas 
peculiaridades neste ambiente promovem diversas possibilidades de interação. 
Sendo assim, este estudo, de natureza qualitativa, teve como objetivo investigar 
com qual finalidade, referente a entretenimento/diversão, estudo ou ambos, os 
jogadores acessam o xadrez online e quais os fatores motivacionais que os impelem 
à adesão a esta prática. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisas 
bibliográfica e exploratória. O instrumento eleito para a coleta de dados foi um 
questionário misto, aplicado por meio digital a uma amostra intencional composta 
por 130 brasileiros, jogadores de xadrez online, de ambos os sexos, faixa etária 
entre 18 e 74 anos, com níveis socioeconômicos e de escolaridade variados. Os 
dados foram analisados descritivamente, por meio da utilização da Técnica de 
Análise de Conteúdo Temático e os resultados indicam que, entre os motivos de 
maior interesse pelo jogo online evidencia-se o aspecto recreativo, reafirmando esta 
prática no contexto do lazer, porém, ressaltou-se a inadequação de alguns sites 
para esta finalidade. No que tange aos aspectos motivacionais, um dado que 
merece atenção e foi apontado por alguns participantes é possibilidade de 
ampliação do círculo de amizades nesses relacionamentos interpessoais, que as 
partidas online proporcionam, porém o fato de o servidor escolhido ser brasileiro e o 
gosto pela prática do xadrez são parâmetros essências para se motivarem. 
Sugerem-se novos estudos, no sentido de se compreender outros aspectos 
relacionados com o xadrez online. 

Palavras-chave: aspectos motivacionais, jogos virtuais, xadrez online. 
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ASPECTOS RELACIONADOS ENTRE QUALIDADE DE VIDA, SOBREPESO E 
OBESIDADE NA CIDADE DE RIO CLARO-SP 

 
Guilherme Stefano Goulardins, Inaian Pignatti Teixeira, Eduardo Kokubun  

 
Introdução: A obesidade e o sobrepeso são definidos pelo acúmulo de gordura em 
excesso na extensão total do corpo. Tal fenômeno, vem sofrendo um crescimento 
muito acelerado no mundo todo e atinge mulheres, homens desde crianças e até 
idosos. Esse distúrbio pode acarretar incômodos com o excesso de peso, pois na 
sociedade em que vivemos enfatiza o padrão de beleza e a boa forma. Justificativa: 
Com a crescente prevalência de pessoas com excesso de peso e as possíveis 
implicações desse fenômeno na saúde mental das pessoas, destaca-se a 
importância em se verificar tal relação em uma amostra representativa de adultos 
residentes no município de Rio Claro-SP. Objetivo: Comparar indivíduos eutróficos 
(IMC≤25) com indivíduos com sobrepeso e obesidade (IMC>25), observando se 
existe uma relação entre excesso de peso e qualidade de vida especificamente 
relacionada com a saúde mental. Metodologia: Em 2008 foi realizado um estudo 
epidemiológico com 1588 adultos residentes na cidade de Rio Claro – SP. Nesta 
ocasião foi aplicado um questionário com questões sobre peso, altura e percepção 
de saúde/qualidade de vida (SF36). Para o presente estudo foi avaliado todos os 
três aspectos da qualidade de vida que compõem a saúde mental. São eles: 
aspectos sociais, limitação por aspectos emocionais e saúde mental. Todos os três 
domínios possuem uma pontuação mínima e máxima, sendo que quanto maior a 
pontuação melhor a qualidade de vida. Para as análises estatística foi utilizado um 
teste-t para amostras independentes e adotado uma significância de p<0,05. 
Resultado: Os resultados apontam que há uma diferença   significativa em apenas 
um aspecto que é a limitação por aspectos emocionais (eutróficos – 94,5±25,9; 
excesso de peso – 94,9±29,2). Já os aspectos sociais (eutróficos – 86,9±45,6; 
excesso de peso – 86,6±45,0)  Para a saúde mental não foi observado uma 
diferença significativa (eutróficos- 75,3±40,1; excesso de peso-75,2±39,6). 
Discussão: Como observado nos resultados, vemos que o excesso de peso não 
influencia negativamente a saúde mental e os aspectos sociais, porém, no âmbito 
de limitação por aspectos emocionais os indivíduos eutróficos possuem uma melhor 
pontuação. Conclusão: Através desse estudo podemos observar que a limitação por 
aspectos emocionais pode ser a mais afetada em indivíduos com sobrepeso e 
obesidade. 
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ATIVIDADES LÚDICAS NO ÂMBITO CORPORATIVO: O NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIOS 

 
Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro, Denis Juliano Gaspar, Priscila Raquel Tedesco da Costa 

Trevisan, José Pedro Scarpel Pacheco, Gisele Maria Schwartz 
 
No âmbito corporativo, muitas empresas tendem a incentivar seus funcionários a 
participarem de cursos de capacitação, ou mesmo, programas de atenção à saúde, 
tendo em vista a alta competitividade do mercado. O profissional de Educação 
Física vem atuando em empresas com ginástica laboral, e, recentemente no Brasil, 
realizando treinamentos ao ar livre, envolvendo atividades de aventura na natureza, 
como exemplo, o rafting, a tirolesa, entre outras. Na literatura, é crescente o número 
de publicações sobre os benefícios da ginástica laboral, mas, quando se trata do 
componente lúdico em empresas, poucas são as pesquisas divulgadas 
cientificamente. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar o nível de 
satisfação de 24 funcionários de uma empresa da cidade de São Paulo, perante um 
programa de intervenções lúdicas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
exploratória, por meio da aplicação de um questionário aberto sobre os principais 
problemas ocorridos no último ano, antes e após as intervenções e uma escala do 
tipo Likert, sendo 1 equivalente a “me senti pouquíssimo satisfeito” e 10 “me senti 
muitíssimo satisfeito”, aplicada após as intervenções. O programa foi composto de 
atividades lúdicas criadas especificamente para esta empresa e teve duração total 
de 8 horas, sendo quatro encontros de 2 horas, ao longo de um mês. Os dados 
foram analisados por meio da Técnica de Análise de Conteúdo Temático e as 
respostas da escala foram ilustradas por meio de porcentagem. Foram apontados 
pelos funcionários, 32 problemas diferentes, sendo os mesmos divididos nos eixos: 
problemas de relacionamento pessoal e problemas de instalações e equipamentos, 
em que os mais citados foram: a falta de companheirismo e cooperação, a falta de 
paciência com o outro, a falta de comunicação, a falta de limpeza, o excesso de 
barulho, a falta de espaço e materiais. Após a realização das atividades lúdicas, foi 
possível identificar uma diminuição no número de problemas citados, comparando o 
primeiro dia e o último dia de intervenções, pois, muitas atividades propostas tinham 
o intuito de levar, não somente à reflexão sobre os problemas, mas também, ao 
encontro de soluções para os problemas em conjunto. Em relação à satisfação, 94% 
dos funcionários se sentiram muitíssimo satisfeito e 6%, pouquíssimo satisfeito após 
o programa. Mesmo com resultados positivos em relação ao programa de 
intervenções lúdicas no âmbito corporativo, faz-se necessário, incentivar novos 
estudos na área, ampliando as discussões envolvendo esta temática, no sentido de 
minimizar os problemas ainda existentes no âmbito corporativo. 
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ATLETISMO NA ESCOLA 

 
Daniel M. de Souza, Maria Aparecida Ribeiro, Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Ana Beatriz 

Fortes de Carvalho 

Introdução: O projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência), é de suma importância na formação de futuros professores, pois oferece 
a oportunidade de estar nas escolas antes da formação acadêmica e assim 
podemos conhecer o ambiente escolar e seus problemas. A expectativa deste 
projeto é mostrar a importância do atletismo fazer parte do dia a dia, não apenas 
das crianças, mas também dos profissionais de educação física. Objetivo: O 
objetivo do atletismo escolar é dar oportunidades a todos de descobrir, brincar e 
conhecer diferentes formas de praticar o atletismo. Metodologia: A escolha da 
amostra foi por meio de convite, onde os primeiros 40 alunos fizeram parte do 
projeto, de duas classes de uma escola do município de Taubaté, com idades entre 
a faixa etária de 11 a 14 anos, do sexo masculino e feminino, onde no primeiro 
semestre foi ensinado o básico de cada modalidade e no segundo semestre foi 
ensinado a confecção de materiais alternativos para a escola e como seria um 
treinamento específico de cada uma. Realizamos um festival interno, onde todos 
puderam colocar em prática as vivências adquiridas em 32 horas aula, duas vezes 
por semana, sob a regência de cinco bolsistas PIBID. A coleta de dados foi 
realizada mediante a aplicação de um questionário contendo cinco perguntas 
fechadas. Resultados: Nota-se que 85% dos alunos conheciam a pratica do 
atletismo, sendo que 18% conheciam o salto em distância e apenas 1% o 
lançamento do martelo. Dos alunos participantes, 54% relataram que correm no dia 
a dia e 62% afirmam que é sua atividade preferida. Conclusão: Por meio das 
pesquisas verificou-se que as crianças realmente querem aprender mais sobre o 
atletismo e que todos os participantes da pesquisa demonstraram interesse pela 
modalidade. 

Palavras- Chave: PIBID, Atletismo, Educação Física Escolar. 
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ATUAÇÃO DOCENTE DO BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: FORMAÇÃO 
AMPLA OU RESTRITA?  

 
Roberta Miranda Ferreira, Luiza Lana Gonçalves-Silva, Michele Viviene Carbinatto, Luiz Antônio Silva 

Campos 

 

Introdução: A docência universitária está imbricada de influência que, segundo 
JOSSO (2004) e NOVOA (1992), interferem nas concepções de educação e, por 
sua vez, na atuação do docente.  Compreender os contextos em que se atua, torna-
se, portanto, prioridade para o professor. No caso da Educação Física, transcender 
a dicotomia criada entre os licenciados (considerados professores) e os bacharéis 
(considerados técnicos esportivos e pesquisadores) (BENITES; SOUZA NETO; 
HUNTER, 2008) passa a ser primordial para os docentes que atuam na formação 
profissional deste campo do saber. Acreditamos que, independente de qual titulação 
que será recebida, a formação deve permear: conhecimento conceitual e disciplinar; 
conhecimento pedagógico ou procedimental; conhecimento do contexto e atitudes 
profissionais (NASCIMENTO, 2006). Justificativa: Estes estudos elucidaram a 
questão do nosso trabalho: Estão os docentes atuantes em curso de Bacharelado 
atento a essas questões? Objetivos: Apresentar as opiniões de docentes 
universitários sobre sua atuação e identificar relações com a perspectiva complexa 
de formação, proposta por Nascimento (2006). Metodologia: Essa pesquisa se 
caracteriza como exploratória-descritiva, tendo como método de coleta um 
questionário contendo duas perguntas abertas que foi aplicada para 13 (76,4%) 
professores universitários formados e atuantes em curso de Educação 
Física/Bacharelado (um privado e outro público) de uma cidade do Triângulo 
Mineiro. Para análise dos dados optamos pela de Técnica de Elaboração e Análise 
de Unidades de Significado (MOREIRA, SIMÕES, PORTO, 2005). Resultados: em 
relação à finalidade do trabalho docente destacaram-se as seguintes respostas: a. 
preparar o aluno para o mercado de trabalho (46%), b. formação do conhecimento 
(38%); c. formação profissional (31%); d. ser crítico e reflexivo (31%); e. 
fundamentação teórico-prática (15%). Quanto ao significado de ser professor para 
esses profissionais encontramos: a. transmitir conhecimentos (76,92%); b. trabalhar 
com a formação humana (53,84%). Discussão: Os resultados evidenciam que os 
professores deram maior ênfase à formação dos conhecimentos conceituais e 
atitudinais. Apesar da importância das dimensões procedimentais à profissão 
docente, os conhecimentos técnicos não foram expressivos nas unidades de 
significado desta pesquisa. Conclusão: Apesar de algumas limitações 
metodológicas para a realização deste estudo, as evidencias encontradas 
permitiram concluir que a ação docente tem sido reduzida a transmissão de 
conhecimentos conceituais e atitudinais, o que minimiza a formação do futuro 
professor/profissional à dimensão técnica. Consideramos importante que os 
docentes do curso do bacharel em Educação Física desenvolvam as três dimensões 
de forma equilibrada para atingirmos uma formação ampliada de acordo com as 
competências das dimensões dos conhecimentos proposta por Nascimento (2006).  
 

Palavras-Chave: ação docente, formação, conhecimentos. 
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AUTO PERCEPÇÃO DE IMAGEM CORPORAL E IMC DE HOMENS 
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO 

 
Rodolfo Varela Schuvenck, Vinicius Barroso Hirota. 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o IMC e correlacionar com a Imagem 
Corporal Real (ICR) e Imagem Corporal Ideal (ICI) de homens. Para isso adotamos 
a pesquisa descritiva contando com a participação de 20 homens (N:20) de idade 
entre 18 e 31 anos (média de 25,05±0,21 anos) que praticam musculação em tempo 
médio de 41,6 meses (±0,86), e foram avaliados IMC, a ICR e ICI referida dos 
sujeitos, e o uso ou não de suplementos alimentares. Os resultados apontaram que 
a prática semanal é de 5 dias na semana de treinos, 12 deles fazem uso de 
suplementos alimentares, e que a média de IMC do grupo foi de 24,78 (±2,41), 
classificando os como normais. Referente a ICR a mediana foi de 5, enquanto o ICI 
referido foi de 7, ou seja existe uma tendência de aumentar a massa corporal dos 
praticantes de musculação. Estabelecendo a correlação entre IMC e ICR 
observamos um resultado moderado (r=0,55), e entre IMC e ICI o resultado foi 
negativo e fraco (r= -0,04), desta maneira quanto a ICR podemos admitir que a 
medida que o IMC aumenta a ICR também tende a aumentar, no entanto 
verificamos na ICI, que o resultado foi inverso, desta maneira a medida que a ICI 
está aumentando o IMC tende a diminuir, desta maneira pontuamos que devemos 
adotar outro método para avaliar o percentual de gordura, pois os praticantes de 
musculação desejam aumentar a sua massa magra. Correlacionando ICR e IMC 
dos que usam suplementos o resultado é forte (r=0,73), enquanto que para ICI o 
resultado foi moderado e negativo (r= -0,59); para os que não usam suplementos, 
correlacionando IMC e ICR o resultado foi moderado (r=0,37), entre IMC e ICI a 
correlação foi fraca (r=0,16). Por fim correlacionando os sujeitos com IMC elevado e 
ICR e ICI observamos correlações fraca (r=0,19) e moderada negativa (r= -0,42) 
respectivamente, sendo assim os sujeitos acima do peso quando correlacionado a 
ICR demonstram que os mesmos não estão se vendo como acima do peso por 
possuírem baixo % de gordura. Concluímos que os sujeitos avaliados neste estudo 
estão dentro do IMC e do ICR ideal, desejando os mesmos aumentar a sua massa 
magra. 
 
Palavras Chaves: Auto Percepção; Imagem Corporal, IMC. 
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AUTO-DETERMINACAO DE JOVENS TENISTAS DA CIDADE DE RIO-CLARO 

 
Tiago Andries Cornelus Molenkamp Geluk, Murilo Pereira de Araujo, Andre Luis Aroni, Afonso 

Antonio Machado 

 
Introdução As intervenções que buscam a melhoria da motivação dos atletas no 
desporto de alto-rendimento são estratégias muito relevantes para o aumento do 
desempenho e rendimento desportivo. Mesmo fora do alto rendimento, é importante 
que qualquer indivíduo esteja sempre motivado para praticar determinada atividade 
(ARONI, 2011). De acordo com a Teoria da Autodeterminação (TAD), as pessoas 
são organismos ativos que possuem a tendência para evoluir, crescer e dominar os 
desafios do ambiente, de maneira a integrar e dar sentido a novas experiências 
(DECI; RYAN, 1985; 2000; RYAN; DECI, 2000). Objetivo O objetivo desse estudo 
foi analisar fatores motivacionais pelo qual o atleta de tênis pratica a modalidade. 
Esta pesquisa se caracteriza como um estudo quali-quantitativo. Sujeitos Foram 
analisados 10  atletas de 12 a 19 anos, todos do gênero masculino, praticantes de 
tênis  no Tênis Clube Floridiana da cidade de Rio Claro/SP, todos os atletas tinham 
mais de um ano de prática. Instrumentos Como instrumento de pesquisa foi 
utilizado a versão no idioma português do SMS (Sport Motivation Scale), este 
questionário foi elaborado por Pelletier et al. (1995) e baseado no modelo 
hierárquico de motivação intrínseca e extrínseca de Vallerand (1997, 2001, 2007). 
Coleta de dados Os atletas responderam o SMS no momento em que chegavam 
ao clube, logo após seguiam normalmente suas rotinas de treino. Resultados Os 
atletas estudados apresentaram maior motivação instrínseca pela prática, que 
segundo Pelletier et al. (1995), este tipo caracteriza-se pela orientação a tarefa, um 
exemplo de atleta motivado intrinsecamente para a prática é aquele que realiza 
ações motoras difíceis para melhorar sua execução técnica, sentindo satisfação 
pessoal de mestria. Outro dado interessante foi que nenhum dos atletas mostrou-se 
desmotivado. Considerações finais Este foi um estudo piloto, que atendeu aos 
objetivos propostos. Os resultados indicaram a necessidade de realizar novas 
pesquisas com uma amostra maior, sugerimos também que seja realizado de 
acordo com as diferentes faixas etárias do Tênis de formação. 

Palavras chave: Desenvolvimento Humano, Autodeterminação, Tênis. 
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AUTODETERMINAÇÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DE QUATRO ESTILOS 
REGULATÓRIOS DE UM GRUPO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS 

REGIONAIS DE ITATIBA/SP 2014 EM RELAÇÃO À FREQUENCIA SEMANAL DE 
TREINO 

 
Marcos Alencar Abaide Balbinotti, Marcelo Callegari Zanetti, Daniela Wiethaeuper, Afonso Antonio 

Machado, Marco Antonio Moreira, Karoline Bernardo Silvério, Gian Augusto Bordin Ravetta 

 
Introdução: O contexto esportivo muitas vezes parece cercado de lendas e mitos, e 
talvez uma delas seja a de que uma maior frequencia nas sessões de treinamento 
pode levar a maiores níveis motivacionais e consequentemente maior envolvimento 
para com a prática esportiva. Justificativa: Nesse sentido, nos parece relevante 
investigar se há diferenças significativas nos níveis motivacionais em relação à 
frequencia semanal de treino. Objetivo: Determinar quais os estilos regulatórios 
característicos de um grupo de atletas em relação à frequência semanal de treino. 
Metodologia: Foram investigados 88 atletas amadores da cidade de São José do 
Rio Pardo/SP de 8 diferentes modalidades esportivas, de ambos os sexos, com 
idade média de 21,13 anos, participantes dos Jogos Regionais de Itatiba/SP 2014. 
Procedimentos estatísticos: Primeiro passo foi determinar a pertinência do uso de 
instrumentos paramétricos de medida. Assim, com ajuda dos resultados dos testes 
Kolmogorov-Smirnov (KS(88)=0,065; p>0,05) e Shapiro-Wilks (SW(88) = 0,981; 
p>0,05)  pode-se assumir a normalidade dos dados, permitindo-nos utilizar o teste t 
de grupo único para calcular-se as diferenças entre as médias observadas e 
esperadas (M=9). Resultados e discussão: Os resultados não evidenciaram 
diferenças significativas (p<0,05) nas médias dos estilos regulatórios segundo a 
frequência semanal de treino, o que significou que na amostra testada, treinar 
menos ou mais vezes por semana não influenciou nos estilos regulatórios testados. 
Conclusão: Os resultados apontaram que a premissa de que treinar mais pode levar 
a um maior nível motivacional é um mito, ao menos no grupo de atletas testado, 
porém novos estudos são importantes a fim de confirmar tais achados. Investigar a 
influência da frequência semanal de treino nos estilos regulatórios de 
autodeterminação pode auxiliar professores e técnicos na elaboração e 
planejamento do número das sessões de treinamento a fim de buscar maiores 
níveis motivacionais, envolvimento para com a prática esportiva e também de 
reduzir o risco de overtraining e abandono precoce. 
 
Palavras-Chave: atletas, autodeterminação, motivação, frequência de treino. 
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AUTODETERMINAÇÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DE QUATRO ESTILOS 
REGULATÓRIOS DE UM GRUPO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS 

REGIONAIS DE ITATIBA/SP 2014 EM RELAÇÃO À VARIÁVEL SEXO 

 
Marcelo Callegari Zanetti, Marcos Alencar Abaide Balbinotti, Afonso Antonio Machado, Daniela 
Wiethaeuper, Marco Antonio Moreira, Karoline Bernardo Silvério, Gian Augusto Bordin Ravetta 

 

Introdução: A motivação é um atributo psicológico presente em qualquer prática 
esportiva, seja ela em esportes coletivos e individuais. Porém, ela parece envolver 
homens e mulheres de maneira diferente, já que barreiras sociais e culturais podem 
influenciar diretamente nesse aspecto. Justificativa: Nesse sentido, estudar as 
diferenças motivacionais em relação à variável sexo parece de fundamental 
importância na planificação de diferentes estratégias de trabalho. Objetivo: 
Determinar quais os estilos regulatórios característicos de um grupo de atletas em 
relação à variável sexo. Metodologia: Foram investigados 88 atletas amadores da 
cidade de São José do Rio Pardo/SP de 8 diferentes modalidades esportivas, de 
ambos os sexos, com idade média de 21,13 anos, participantes dos Jogos 
Regionais de Itatiba/SP 2014. Procedimentos estatísticos: Primeiro passo foi 
determinar a pertinência do uso de instrumentos paramétricos de medida. Assim, 
com ajuda dos resultados dos testes Kolmogorov-Smirnov (KS(88)=0,065; p>0,05) e 
Shapiro-Wilks (SW(88) = 0,981; p>0,05)  pode-se assumir a normalidade dos dados, 
permitindo-nos utilizar o teste t de grupo único para calcular-se as diferenças entre 
as médias observadas e esperadas (M=9). Resultados e discussão: Os resultados 
apontam que de forma geral, o sexo não determinou diferenças entre os estilos 
regulatórios dos atletas testados, entretanto, duas diferenças significativas foram 
encontradas: (1) a primeira se refere ao viés do instrumento propriamente dito 
(Total_Geral), diga-se, parece que os atletas do sexo masculino respondem, em 
média, de forma mais positiva aos itens do instrumento quando comparados com as 
atletas, mesmo que possa parecer pouca a diferença, um teste t para amostras 
independentes demonstrou que essa diferença é significativa (p<0,05); (2) a 
segunda indica que os atletas do sexo masculino possuem, em média, uma 
motivação identificada maior que as atletas. Esse último resultado pode indicar que 
os atletas possam ter um sistema de identificação de sua motivação, mais fluído que 
o das atletas, mas essa indicação deve ser explorada em estudos subsequentes, 
com metodologias e designes mais apropriados. Conclusão: Apesar dos resultados 
não evidenciarem diferenças entre os estilos regulatórios dos atletas testados, os 
atletas do sexo masculino parecem apresentar maior nível de motivação 
autodeterminada em relação ao sexo feminino. Tal resultado pode ser fruto de 
diferenças culturais e até de menor valorização em relação à prática esportiva 
feminina no país, o que demonstra a necessidade de se pensar em estratégias 
intervencionais a fim de promover de maneira mais ampla a prática esportiva 
feminina. 
 
Palavras-Chave: atletas, autodeterminação, motivação, sexo. 
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AUTODETERMINAÇÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DE QUATRO ESTILOS 
REGULATÓRIOS DE UM GRUPO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS 

REGIONAIS DE ITATIBA/SP 2014 EM RELAÇÃO AO TEMPO DE PRÁTICA 

 
Marcos Alencar Abaide Balbinotti, Marcelo Callegari Zanetti, Daniela Wiethaeuper, Afonso Antonio 

Machado, Marco Antonio Moreira, Karoline Bernardo Silvério, Gian Augusto Bordin Ravetta 

 
Introdução: A motivação parece ser um atributo psicológico importante no contexto 
esportivo, seja no sentido de levar o atleta a se envolver de maneira mais profunda 
para com a prática esportiva e/ou de levá-lo a uma participação mais duradoura, 
adiando sua aposentadoria. Por outro lado, será que esse atleta consegue manter o 
mesmo nível de motivação ao longo de sua carreira? Essa é uma dúvida que parece 
afligir muitos técnicos, professores e dirigentes envolvidos com o esporte, seja ele 
de iniciação, amador e até no profissional. Justificativa: Por esse motivo, o presente 
estudo justifica-se pela relevância de se estudar se há diferenças nos estilos 
regulatórios em relação ao tempo de prática. Objetivo: Determinar quais os estilos 
regulatórios característicos de um grupo de atletas em relação ao tempo de prática, 
expresso em anos de treinamento. Metodologia: Foram investigados 88 atletas 
amadores da cidade de São José do Rio Pardo/SP de 8 diferentes modalidades 
esportivas, de ambos os sexos, com idade média de 21,13 anos, participantes dos 
Jogos Regionais de Itatiba/SP 2014. Procedimentos estatísticos: Primeiro passo foi 
determinar a pertinência do uso de instrumentos paramétricos de medida. Assim, 
com ajuda dos resultados dos testes Kolmogorov-Smirnov (KS(88)=0,065; p>0,05) e 
Shapiro-Wilks (SW(88) = 0,981; p>0,05)  pode-se assumir a normalidade dos dados, 
permitindo-nos utilizar o teste t de grupo único para calcular-se as diferenças entre 
as médias observadas e esperadas (M=9). Resultados e discussão: Os resultados 
não evidenciaram diferenças significativas (p<0,05) nas médias dos estilos 
regulatórios, em relação ao tempo de prática, o que significa que para a amostra 
testada, ter treinado menos ou mais tempo (em anos) não influenciou as médias dos 
estilos regulatórios testados. Conclusão: Os resultados demonstraram que ter 
treinado menos ou mais tempo (em anos) não promoveu diferenças nos estilos 
regulatórios de autodeterminação, o que pode sinalizar que o tempo de prática pode 
não ser fator preponderante na alteração de tais estilos, ao menos na amostra 
investigada, composta por atletas amadores. Tal achado também pode apontar no 
sentido de que atletas com tal característica permanecem por mais tempo 
envolvidos com a prática esportiva, seja por meio de características de 
personalidade, maior nível motivacional e até maior resiliência em suportar as 
demandas da prática esportiva com prazer. 
 
Palavras-Chave: atletas, autodeterminação, motivação, tempo de prática. 
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AUTODETERMINAÇÃO: ANÁLISE COMPARATIVA DE QUATRO ESTILOS 
REGULATÓRIOS DE UM GRUPO DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS 

REGIONAIS DE ITATIBA/SP 2014 

 
Marcelo Callegari Zanetti, Marcos Alencar Abaide Balbinotti, Afonso Antonio Machado, Daniela 
Wiethaeuper, Marco Antonio Moreira, Karoline Bernardo Silvério, Gian Augusto Bordin Ravetta 

 

Introdução: A persistência e a permanência no contexto esportivo parecem atributos 
fundamentais na carreira de qualquer atleta, seja como forma de obtenção de melhores 
resultados e/ou até na busca por uma carreira longeva. Justificativa: Nesse sentido, 
estudar aspectos motivacionais desses indivíduos parece de fundamental importância 
para que se possa planejar ações que busquem maior envolvimento para com essa 
prática. Objetivo: Determinar quais os estilos regulatórios característicos de um grupo 
de atletas. Metodologia: Foram investigados 88 atletas amadores da cidade de São 
José do Rio Pardo/SP de 8 diferentes modalidades esportivas, de ambos os sexos, com 
idade média de 21,13 anos, participantes dos Jogos Regionais de Itatiba/SP 2014. 
Procedimentos estatísticos: Primeiro passo foi determinar a pertinência do uso de 
instrumentos paramétricos de medida. Assim, com ajuda dos resultados dos testes 
Kolmogorov-Smirnov (KS(88)=0,065; p>0,05) e Shapiro-Wilks (SW(88) = 0,981; p>0,05)  
pode-se assumir a normalidade dos dados, permitindo-nos utilizar o teste t de grupo 
único para calcular-se as diferenças entre as médias observadas e esperadas (M=9). 
Resultados e discussão: Os resultados iniciais obtidos indicam que os atletas testados 
possuem estilos regulatórios mais autodeterminados, isto é, com médias 
estatisticamente maiores nas motivações “intrínseca” e “identificada”; e, menores nas 
motivações “extrínseca” e “amotivação”, nessa ordem. Nota-se, que todas as médias 
observadas, se diferenciam estatisticamente da média esperada, indicando, por mais 
esse viés, o perfil característico dos atletas testados. A fim de poder-se aprofundar 
ainda mais as análises, calculou-se, através de um teste t para amostras pareadas, a 
diferença das médias entre as motivações “intrínseca” e “identificada” (estilos 
regulatórios mais autodeterminados) e, também, a diferença entre as médias da 
“motivação extrínseca” e a “amotivação” (estilos regulatórios menos autodeterminados). 
Os resultados apresentados indicam que as diferenças, embora numeralmente 
pequenas são significativas (p<0,05), indicando que, os atletas em estudo são 
fundamentalmente mais motivados intrinsecamente, do que de forma identificada. 
Ainda, se encontram estatisticamente (p<0,05) mais motivados extrinsecamente do que 
amotivados. Por fim, um cálculo t para amostras pareadas permitiu demonstrar que os 
atletas testados apresentam estilos regulatórios significativamente (p<0,05) mais 
autodeterminados, quando comparados aos estilos menos autodeterminados. 
Conclusão: Podemos concluir que apesar do estudo ter sido realizado com atletas 
amadores, o estilo motivacional observado é de atletas autodeterminados, com 
característica mais intrínseca. Tal resultado também pode indicar que para esses 
indivíduos a prática esportiva pode ser acompanhada por prazer e determinação, o que 
os pode levar a um maior comprometimento e uma carreira mais longa. 
 
Palavras-Chave: atletas, autodeterminação, motivação. 
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AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO MOTORA - KTK TESTE DE EQUILIBRIO 
 

Caroline Glavickas Soares Costa, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, Anselmo de Athayde Costa e Silva, 
Maria Aparecida Ribeiro, Ana Beatriz Fortes de Carvalho 

 

O presente estudo foi desenvolvido junto a ONG denominada GAMT – Grupo de 
Assessoria e Mobilização de Talentos, instituição localizada no município de 
Caçapava/SP. Os sujeitos pesquisados participam do “Ponto de Encontro Esporte”, 
projeto patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras Esporte & 
Cidadania, são crianças e jovens entre 08 e 17 anos de escolas públicas. Dentre os 
objetivos do projeto está o desenvolvimento da coordenação motora geral. Neste 
estudo observou-se de maneira destacada o desempenho da habilidade de 
equilíbrio. Para tal, foi utilizado o teste de KTK composto por 4 provas, sendo a 
prova da Trave de equilíbrio a prova elencada para a avaliação da habilidade em 
foco. Foi utilizado teste e re-teste em 39 crianças de ambos os sexos entre 08 e 14 
anos de idade, tendo como intervalo de tempo entre teste e re-teste 12 semanas. 
Neste período de tempo foi implementado programa de atividades utilizando-se 
como metodologia o esporte educacional, onde os alunos realizavam as aulas duas 
vezes na semana durante duas horas por dia. Os resultados obtidos foram uma 
melhora significativa entre o momento de pós e pré teste do MQ1 (Quociente Motor) 
de Equilíbrio. (Teste Trave de Equilíbrio). Os dados foram apresentados em média e 
desvio padrão devido ao ajuste à normalidade que foi observado (através do teste 
de Shapiro Wilk). O resultado foi apresentado em média e desvio padrão sendo. A 
comparação entre os grupos e momentos foi realizada através da Análise de 
Variância 2 x 2 (momento x grupo). As comparações múltiplas foram realizadas 
através do teste de Tukey HSD. Os dados foram analisados através do pacote 
estatístico R plus 3.0 e com a interface R Studio. O nível de significância adotado foi 
de p≤0,05. 
 
Palavras chave: Coorrdenação Motora, KTK, Esporte Educacional. 
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AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE DAS INTEGRANTES DE FUTEBOL 
FEMININO DO PROJETO PUKLLASUNCHIK ESCOLA ESPORTIVA (2010 - 2014) 

 
Oscar Gutiérrez Huamaní,Rocio Quispe Palomino, Fernanda Lopes Andrade, Ivana Campos Ribeiro, 
Elisangela Gisele do Carmo, Gilson Fuzaro Junior, Paula Secomandi Donadelli, Angelica Miki Stein, 

Thays Martins Vital, Ruth Ferreira Santo-Galduroz. 

 
Introdução: Os esportes são estigmatizados sendo como “esportes para homens” e 
“esportes para mulheres”, com preconceitos que podem repercutir na personalidade 
dos que praticam. Assim este estudo, avalia a personalidade das mulheres que 
integram o time de futebol feminino do Projeto Pukllasunchik Escola Esportiva (2010 
– 2014) da Instituição Educativa Coração de Jesus/Ayacucho - Perú. Justificativa: 
As concepções sobre a participação das mulheres no futebol, como a maternidade, 
saúde, estética (desproporcionalidade das pernas, joelho arqueado) e, argumentos 
de que é um esporte violento provocando congestões e traumatismos pélvicos, 
geram preconceito no futebol feminino. A teoria da personalidade de Eysenck avalia 
os aspectos comportamentais e fisiológicos permitindo avaliar a personalidade de 
maneira objetiva. Objetivos: Avaliar a personalidade das integrantes de futebol 
feminino do projeto Pukllasunchik Escola Esportiva. Metodologia: Aplicou-se o 
questionário de Eysenck para avaliar as dimensões introversão–extroversão e 
neuroticismo. A forma E é composto de 57 itens com respostas SIM ou NÃO, 
analisados com estatística descritiva. Resultados: Avaliou-se 13 mulheres 
estudantes, com média de idade de 13 anos. Na dimensão mentiras (L) 10 
estudantes pontuaram acima de 4 (mentiras) e só 3 estudantes foram abaixo de 4 
(verdade). Interceptando as retas E e N observa-se a distribuição das estudantes: 
15% no quadrante melancólico, 23% no quadrante fleumático, 39% no quadrante 
colérico e 23% no quadrante sanguíneo. Discussão: A dimensão L permite inferir 
dados de características que ocultam a autoimagem real. As estudantes não foram 
objetivas na avaliação de suas características, sendo, possível a influência dos 
estereótipos de preconceito. Somente 23% de estudantes estavam no quadrante 
sanguíneo, o que indica que é preciso maior atenção nos demais quadrantes, para 
que se possa orientar o trabalho nas atividades de treino e competição. Conclusão: 
A avaliação das estudantes no primeiro ano de participação no projeto 
Pukllasunchik permite reconhecer uma tendência a ocultar as características reais 
da personalidade, com uma maior prevalência de personalidade colérica. A partir da 
análise das características das integrantes do time de futebol feminino é possível 
orientar o trabalho educativo, do treino e da competição nos próximos 4 anos do 
projeto.   
 
Palavras-Chave: Futebol feminino, Melancólico, Fleumático, Colérico e Sanguíneo.  
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DINÂMICO NO IDOSO SURFISTA 
 

Luiz Carlos Marinovic Doro, Eliane Florencio Gama 
 
Atualmente estima-se que no Brasil mais de dois milhões de pessoas pratiquem o 
surfe. Dentre os praticantes encontramos indivíduos de todas as faixas etárias, 
incluindo os idosos. Esta modalidade esportiva desenvolve a coordenação motora e 
o equilíbrio dinâmico, devido ao seu ambiente instável e de constantes mudanças, o 
que pode contribuir para uma melhora da postura além de aumentar a 
autoconfiança em manter-se em equilíbrio em situações de seu cotidiano 
minimizando suas possiblidades de quedas. O objetivo deste estudo foi refletir sobre 
questões que permeiam o equilíbrio dinâmico em idosos praticantes de surfe. O 
levantamento de dados foi realizado por consulta eletrônica nos bancos de dados 
Lilacs, Pubmed, Scielo e Capes entre os anos de 2009 a 2014, utilizando os 
descritores equilíbrio, idosos, surfe e atividade física. Foram encontrados 29 
trabalhos referentes ao assunto em sua totalidade, tiveram relevância para nosso 
estudo 19 trabalhos. Porém após leitura realizada percebemos uma discordância 
quanto aos benefícios de exercícios físicos no controle postural do idoso.  Algumas 
pesquisas mostram que intervenções com exercícios físicos não reduziram o 
numero de quedas nos idosos. Já maioria das literaturas revisadas mostra que os 
exercícios físicos contribuem para a melhora do equilíbrio estático nos idosos. 
Devemos considerar que o surfe e outras modalidades esportivas necessitem de um 
maior número de trabalhos relacionados ao equilíbrio dinâmico, o que percebemos 
são poucas produções cientificas a este respeito. 
 
Palavras chave: Envelhecimento, Saúde, Equilíbrio Postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  53 

 

BRINCADEIRAS, JOGOS E RODAS CANTADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Tiago Rodrigo Alves Nunes; Altair Moioli; Tiago Aquino da Costa e Silva; Alípio Rodrigues Pires 
Junior 

Introdução: O brincar e o jogar são momentos sagrados na vida de qualquer 
indivíduo. É com a prática dos jogos e das brincadeiras que as crianças ampliam os 
conhecimentos em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo ao seu redor. Já as 
brincadeiras e rodas cantadas no ambiente infantil estabelecem relação com a 
cultura popular, são criações do mundo atual representado por um sistema dirigido 
de ensinamento ou pela vivência da criação e construção do movimento. Objetivo: 
Neste estudo, o objetivo foi verificar se as brincadeiras, jogos e rodas cantadas na 
educação infantil contribuem para estabilizar os estados emocionais das crianças e 
suprir outros desconfortos desta fase da educação. Metodologia: O presente 
estudo trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que foi baseado em revisões 
bibliográficas e também de análises das experiências vivenciadas na educação 
infantil. Foram observadas 10 crianças com idade dentre 4 e 5 anos, participantes 
de brincadeiras, jogos e rodas cantadas em uma escola durante um semestre de 6 
meses. Considerações: Concluiu-se que a prática de brincadeiras, jogos e rodas 
cantadas na educação infantil oportuniza a vivência lúdica do movimento, 
construção e ressignificação de atividades da cultura corporal que permitem um 
brincar positivo para as crianças. Assim, verificou-se que as crianças que brincam e 
participam de atividades recreativas têm um perfil mais socializador e atravessam a 
fase de educação infantil com mais confiança.  

Palavras Chave: Brincadeiras, Educação Infantil, Crianças. 
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CAPACIDADES PSICOLÓGICAS, GÊNERO E CULTURA EM TÉCNICOS DE 
RUGBY BRASILEIROS  

 
Carolina de Campos, Aline Iris Gil Parra Magnani, Cynthia C. Pasqua M. Tibeau, Gisele Maria da 

Silva, Lidiane Ferreira de Lima, Maria Regina Ferreira Brandão, Eduardo Conde Tega 

 
A presente pesquisa faz parte de um trabalho maior do grupo de estudos em 
Psicologia do Esporte da Universidade São Judas Tadeu com a colaboração da 
Universidade do Futebol e tem como objetivo principal investigar como os 
técnicos/treinadores vivenciam o contexto do esporte no Brasil, como respondem às 
demandas impostas às especificidades de cada modalidade, antes, durante e 
depois de competições e como esses profissionais se preparam para os eventos 
competitivos. Para tanto, foram convidados para essa etapa, técnicos de Rugby que, 
após aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, receberam, por e-mail, um link 
de participação, que continha um vídeo explicativo sobre os objetivos da pesquisa, 
bem como o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Após a aceitação de 
participação, o treinador tinha acesso a dois questionários, um sócio-demográfico e 
o segundo com perguntas referentes aos sentimentos vividos antes, durante e após 
uma competição e como se preparam para esses eventos. Participaram do trabalho 
21 técnicos de Rugby (95% do gênero masculino), com média de idade de 34 
anos, 90% com formação superior completa, com média de 6,7 anos na função 
de treinador, sendo que 80% deles já conquistaram títulos em suas equipes; 
ressalta-se que todos são ex-atletas da modalidade de diferentes clubes e 
associações brasileiras. As respostas foram analisadas exaustiva e criticamente e 
categorizadas a posteriori. Para as três primeiras perguntas, a análise do discurso 
indicou as maiores porcentagens de respostas para estados de grande ansiedade 
antes da competição, relatos de calma e confiança durante a competição e estados 
reflexivo, analítico e crítico após o evento competitivo. Não existem diferenças 
significativas nas respostas em relação à faixa etária, nível de formação ou tempo 
de experiência como treinador. Em relação a como se preparam para a competição 
a maioria das respostas dos treinadores formaram categorias que dizem respeito à 
concentração, estudo dos adversários, reflexão sobre estratégias que possam 
apoiar seus atletas no momento da competição, rotina normal e assistência a jogos. 
Pela composição do grupo de sujeitos não foi possível analisar a questão referente 
ao gênero. 
 
Palavras-chave: treinadores, rugby, aspectos emocionais e psicologia do esporte. 
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CARACTERIZANDO OS DANÇARINOS DA DANÇA FOLCLÓRICA DOS BOIS 
BUMBÁS  

 
Simone Maria Castellano, Thais Reis Silva de Paulo, Aline Dessupoio Chaves, Wagner Wey Moreira, 

Regina Simões. 
 

O Festival Folclórico de Parintins/AM contempla a apresentação de dança dos Bois 
Bumbás, Caprichoso e Garantido em Parintins/AM, sendo reconhecido 
mundialmente bela beleza das coreografias e precisão dos dançarinos em seus 
movimentos, técnicos, dinâmicos e fortes. O objetivo do estudo é apresentar o perfil 
dos dançarinos participantes da Dança Folclórica dos Bois Bumbás de Parintins, 
Amazonas. Para tal, avaliou-se 20 dançarinos de ambos os sexos, através de 
avaliação antropométrica (peso, estatura e dobras cutâneas) e aplicação de um 
Questionário de Frequência Alimentar (QFA) e índice de flexibilidade linear através 
do banco de Wells. Os dados foram digitados no programa Epi Info 6.04 e 
analisados estatísticas descritivas através do programa estatístico SPSS 13.0. De 
acordo com as análises, verificou-se que média de idade dos dançarinos foi 22,4 ± 
4,72; 51% são dançarinos homens; a média do IMC foi de 23,9 ± 2,98 kg/m2; a 
média do percentual de gordura nos homens 10,3 ± 1,78 e nas mulheres 19,5 ± 
4,65. A média da flexibilidade foi de 31,2 ± 8,56, sendo que não houve diferenças 
significativas entre os sexos. Já em relação ao consumo alimentar, 64% dos 
dançarinos consomem alimentos integrais, verduras, frutas, carnes e peixes, ou 
seja, possuem alimentação saudável, em contrapartida 36% tem uma dieta pobre 
em nutrientes, isto é, consomem grande quantidade de alimentos embutidos e ricos 
em gorduras esteroides. Em relação à composição corporal, os dançarinos do Boi-
Bumbás não possuem um perfil físico abaixo do peso normal, característico dos 
estudos apresentados na literatura realizados com bailarinos clássicos. Conclui-se 
que é uma modalidade que interessa pessoas de ambos os sexos, não tendo 
predominância dos sexo feminino com as demais. Em relação ao aspecto 
nutricional,  peso e flexibilidade os resultados são satisfatórios sugerindo apenas 
ações de orientação nutricional, para assim garantir uma melhor performance e 
saúde dos dançarinos.  

Palavras Chaves: Dança folclórica; Composição corporal; Flexibilidade; Hábitos 
alimentares. 
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COACHING ESPORTIVO: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DO FILME “DUELO DE 
TITÃS” 

 
Henrique Michelin Dias Camargo, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução: A sociedade atual vive em ritmo acelerado de crescimento e 
desenvolvimento, este fato gera uma grande competição pela busca do sucesso, em 
qualquer que seja a área de conhecimento. Sendo assim, podemos listar uma vasta 
gama de estratégias e técnicas para se aumentar o desempenho, e alcançar os 
resultados desejados. Nesse contexto, entre as diversas técnicas para a melhora do 
desempenho e obtenção de resultados, uma das mais estudadas na atualidade é o 
coaching que se faz presente também, além do meio organizacional, em práticas 
esportivas. Justificativa: Este trabalho vem no sentido de analisar e identificar 
aspectos relacionados à constituição e evolução de equipes esportivas tais como a 
coesão grupal e a liderança, que se dão através do processo denominado coaching. 
Objetivos: Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar conceitos da teoria 
do coaching através do filme “Duelo de Titãs”. Metodologia: O trabalho é traçado a 
partir de uma revisão de literatura relacionada à análise do filme “Duelo de Titãs”. 
Resultados: Como sugere Araújo et al (2006), o coaching é caracterizado a partir 
de um relacionamento na qual uma pessoa (o coach) se compromete a apoiar outra 
(o coachee) na aquisição de competências e/ou produção de mudanças específicas 
para alcance de um determinado resultado. Coach e o coachee trabalham juntos 
com definição de metas para o desenvolvimento pessoal e profissional do coachee, 
e com um relacionamento de confiança e maturidade assumem e cumprem as 
responsabilidades. Discussão: Pela análise dos fatos mostrados no filme, podemos 
facilmente identificar conceitos da teoria do coaching presentes na metodologia do 
técnico da quipe. Através de suas técnicas, ele consegue uma modificação 
significativa em toda a dinâmica da equipe quando esta desenvolve a capacidade de 
se diferenciar das outras. Uma equipe outrora totalmente fragilizada pelas disputas 
raciais da época, vem a se tornar um grupo inteiramente coeso, apresentando 
enorme desenvolvimento físico e mental de seus atletas, e que, consequentemente, 
os levam ao sucesso em seus objetivos. Conclusão: Podemos concluir que o 
trabalho da comissão técnica, contenha ela um psicólogo do esporte ou não, é 
capaz de produzir alterações positivas em seus grupos. Podemos dizer também que 
o método de coaching pode ser eficaz no âmbito esportivo, mas devemos sempre 
considerar a complexidade única de cada equipe e cada contexto histórico 
analisado.  
 

Palavras chave: Coaching, liderança. 
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COMO A PRODUÇÃO DE VÍDEOS PODE AJUDAR NA AVALIAÇÃO DOS 
ALUNOS  DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Silvia Marina Anaruma 

 

Este estudo pretende contribuir para a análise da formação do profissional de 
Educação Física, principalmente no que diz respeito à avaliação do aluno. Como é 
sabido, há várias formas de se avaliar o aluno, e esta irá depender do que o 
professor pretende avaliar e por que. Há muita discussão entre os educadores à 
respeito, no entanto, o que se vê é o predomínio da avaliação somativa, cujo 
modelo quase sempre é de uma prova escrita no final da disciplina. A crítica que se 
faz à este modelo está no fato do professor exigir do aluno a reprodução do que 
ensinou. Isto ocorre com freqüência nos cursos, mesmo tratando-se da Educação 
Física, em que basicamente todas as disciplinas tratam da teoria e da prática. A 
ansiedade com relação à avaliação, já é percebida nos primeiros dias de aula, 
quando eles s perguntam: Professor como será sua prova? Ao longo dos anos, esta 
questão também me inquietava, principalmente pelo temor de ser injusta com os 
alunos, pois sabia que nem toda avaliação dá conta do que realmente o aluno sabe, 
dada a sua individualidade. Após várias experiências de avaliação na disciplina, 
optou-se por adotar a metodologia de produção de vídeos. Este trabalho, portanto, 
tem o objetivo de descrever e analisar esta experiência realizada durante no curso 
de Bacharelado em Educação Física, numa disciplina de fundamentos relacionada à 
Psicologia. A Metodologia utilizada constou da organização de equipes para a 
produção de um vídeo de no máximo 15 minutos, cujo tema era sorteado com 
antecedência, assim como os critérios que seriam avaliados. No dia combinado, as 
equipes eram organizadas para apresentação à classe. Foram avaliados cerca de 
10 vídeos e os resultados indicaram que a maioria das produções teve boa 
qualidade. Foi verificado o aumento da motivação, criatividade, interação do grupo, 
participação ativa, além da verificação do conteúdo aprendido. Esta avaliação 
possibilitou que o corpo estivesse presente, como forma de expressão, já que 
muitos deles usaram da dramatização. Também foi possível eliminar a ansiedade 
esperada, já que eles traziam o vídeo pronto. Como conclusão, confirma-se a 
hipótese de que este tipo de metodologia não só atendeu as expectativas de avaliar 
a aprendizagem, como possibilitou que os alunos construíssem o conhecimento, 
indo além de que é esperado numa avaliação tradicional. Sendo assim, recomendo 
este tipo de metodologia nos cursos de Educação Física, que além de tudo, pode 
criar um registro histórico produzido pelos alunos.  
 
Palavras –chave: avaliação, produção de vídeos, modelo de avaliação.  
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COMPARAÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO 
TREINADOR E AVALIAÇÃO DOS ATLETAS 

 
Geovana Mellisa Castrezana Anacleto, Adriana Aparecida Ferreira de Souza, Hanny Karoline Fabian 

Simonetti dos Santos, Dirce Sanches Rodrigues, Flavia Eduarda Pereira, Ivrily Mol Azzi, Vania 
Cristina Vieira, Rodrigo Toledo Deziderio, Paula Eugénio Pereira, Gisselle Luiza da Silva da Cunha, 

Patrícia Lopes Raposo, Cassiana Rubia do Prado.  
 

A compreensão referente à formação de grupo e o comportamento, bem como a 
relação do individuo com o grupo e dos grupos entre si, é pouco estudado no 
contexto esportivo e a intervenção do líder apresenta-se como um fator essencial 
para o alcance de resultados favoráveis, justificando assim essa pesquisa. 
Objetivou-se verificar o nível de associação entre as percepções de atletas e 
treinador de uma equipe de voleibol masculino.  Participaram da pesquisa 10 atletas 
com média de idade de 19 anos e um técnico de uma equipe de voleibol masculino, 
da categoria sub 21 da região do Alto Tietê. Foi utilizado como material Escala de 
Comportamento do Treinador – Versão Treinador (ECT-T) para avaliar a percepção 
dos treinadores acerca dos seus próprios comportamentos e a Escala de 
Comportamento do Treinador – Versão Atleta (ECT-A) para mensurar a percepção 
dos atletas em relação ao comportamento de seu treinador. Verificou-se que na 
comparação das médias, a percepção do treinador (6,5) é melhor do que a dos 
atletas (4,3), sendo que o mesmo aconteceu em relação a Treinamento Técnico 
(técnico 6,7, atletas 5,3), Preparação Mental (técnico 5,4, atletas 4,0), 
Estabelecimento de Objetivos (técnico 6,8, atletas 5,2), Feedback Positivo (técnico 
6,3, atletas 5,6) e Feedback Negativo, sendo que esta última foi a única dimensão 
em que a média do treinador (1,6) ficou abaixo da dos atletas (3,4). Foi aplicada a 
correlação de Spearman para comparar a avaliação de atletas e do treinador. 
Observou-se que não existe correlação entre as respostas dos atletas e do treinador 
com relação ao Treinamento e Condicionamento Físico (rc=0,6339 < rc=0,6664), 
Habilidades e técnicas (ro=0,4047 < rc=0,6319) e Preparação Mental (ro=0,1500 < 
rc=0,7545), neste caso as percepções de atletas e treinador nos diversos itens não 
convergem no mesmo sentido, ou seja, são divergentes (isso indica que não há boa 
comunicação nos aspectos técnicos e táticos do treinamento). Com relação 
respostas dos itens Estabelecimento de Objetivos (ro=0,7285 > rc=0,7067), 
Feedback Positivo (ro=-0,1857 > rc=-0,7067) e Feedback Negativo (ro=0,7083 > 
rc=0,6319), pode-se concluir que houve correlação entre os atletas e o treinador, ou 
seja, ainda que com médias diferentes, as avaliações de atletas e treinador são 
convergentes. Conclui-se que o treinador tem uma auto avaliação melhor do que a 
avaliação dos atletas. Analisando-se os itens de cada dimensão há correlação na 
percepção de atletas e treinador quanto ao Estabelecimento de Objetivos e 
Feedback tanto positivo quanto negativo.  
 

Palavras-Chave: Psicologia do Esporte; Voleibol; Liderança. 
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COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE MOTIVAÇÃO EM ESPORTES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS RELACIONADOS À AUTOCOBRANÇA, PERCEPÇÃO DE 

DESEMPENHO E PENSAMENTOS DE ABANDONO. 
 

Thayz Carina Sousa de Figueirêdo, Ana Cláudia Gomes de Amorim Pinto 

 

É necessário compreender o processo motivacional como um fator que influencia o 
treinamento esportivo, pois dirige e regula o comportamento humano, e é decisivo 
para que o atleta envolva-se plenamente com a prática esportiva. Dentre os 
principais fatores que modificam a motivação, se encaixam sentimentos 
relacionados ao desempenho esportivo, resultados e metas, podendo haver 
manutenção ou abandono da prática. Por isso, esse estudo justifica-se pela 
relevância de se conhecer os fatores que alteram os níveis de motivação, podendo 
vir a ser fonte de consulta à equipes técnicas, bem como gerar reflexões, 
contribuindo para um melhor perfil de atletas, e objetivou verificar se há diferenças 
entre esses níveis entre atletas de modalidades coletivas e individuais e descobrir 
quais os principais fatores que os desencadeiam. Foram avaliados 71 atletas 
(homens e mulheres) de categoria adulta, de um clube da cidade de São Paulo, 
sendo 28 de modalidades individuais e 43 de modalidades coletivas. Utilizou-se um 
instrumento com onze afirmações relativas à prática do esporte, com uma escala 
Likert de cinco pontos, numa graduação, sendo 1 utilizado para discordar totalmente 
e 5 para concordar totalmente. Os onze itens foram agrupados em quatro 
categorias: baixo desempenho percebido; reações negativas ao baixo desempenho; 
interferência do esporte em outros interesses/outros; e pensamentos de abandono. 
Os instrumentos foram aplicados no horário e ambiente de treinamento. Os atletas e 
a instituição foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa. Os dados foram 
analisados a partir do teste t Student, com significância p<0,05 para diferenças entre 
modalidades individuais e coletivas, caracterizando a pesquisa em quantitativa. 
Foram encontradas diferenças significativas entre modalidades individuais e 
coletivas em questões de duas das quatro categorias, com maiores médias para as 
modalidades coletivas correferidas à percepção de desempenho e autocobrança, e 
maiores médias para modalidades individuais correferidas à menor preocupação 
com resultados. Questões relativas à outros interesses, metas, e pensamentos de 
abandono não apresentaram diferenças significativas entre modalidades coletivas e 
individuais. Esses resultados diferem em alguns aspectos dos encontrados na 
literatura, pois fatores como maior autocobrança são primordialmente encontrados 
em modalidades individuais. Porém, esses resultados são importantes para auxiliar 
em planejamentos mais direcionados ao interesse e motivação dos praticantes, 
aumentando a probabilidade de permanência na prática.  
 
Palavras-chave: Motivação, Autocobrança, Desempenho, Abandono. 
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CONHECIMENTO EM MOVIMENTO NAS PRÁTICAS DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA DA CIA. ÉXCITON 

 
Julia Stephan Sulatto, Silvia Deutsch, Flávio Soares Alves 

 

Introdução: A “Companhia Éxciton” é um projeto de extensão universitária da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro. O 
projeto se ocupa com a criação de trabalhos com dança, arte e expressão, que são 
oferecidos para toda comunidade universitária e público em geral. Com essa 
abertura ao grande público, a intenção da Cia. é democratizar o contato da 
população com atividades artísticas, culturais e educativas, através de aulas 
abertas, intervenções, performances e apresentações de espetáculos, expandindo 
as atividades do projeto para além dos muros da universidade. Justificativa: Tendo 
em vista este quadro de ações de extensão universitária, essa pesquisa buscou 
compreender como esses trabalhos da Cia. se constituem como práticas de 
produção de conhecimento que refletem não só na formação universitária de seus 
integrantes, mas também na formação de todo aquele que se envolve com o 
projeto. Objetivos: Compreender a dança como forma de conhecimento através 
das praticas de extensão da Cia. Éxciton.  Metodologia: Análise dos documentos 
oficiais deste projeto, análise sobre a noção de projeto de extensão dentro do 
contexto da formação acadêmica e constituição de Diários do pesquisador sobre as 
atividades da Cia. Desta forma, mapeamos os modos, através dos quais a Cia. 
Éxciton mobiliza suas ações de extensão. Resultados: Com esses procedimentos 
foi possível compreender que o conhecimento gerado neste projeto se encontra em 
movimento por se articular na relação entre os alunos-artistas, responsáveis pela 
elaboração e execução das atividades de extensão e o público-espectador, formado 
por pessoas de diferentes faixas etárias, níveis escolares e setores sociais. 
Discussão: Ao mapear as práticas de extensão constituídas pela Cia. percebemos 
a forte presença do trabalho em equipe que exige do aluno-artista um 
amadurecimento de suas habilidades comunicacionais, de cooperação e 
colaboração. Como efeito deste amadurecimento são constituídas as ações de 
extensão universitária, tendo a linguagem artística como grande mediadora das 
relações entre o aluno-artista e a comunidade-espectadora. Conclusão: Conclui-se 
que a produção de arte a partir do trabalho cooperativo e colaborativo da Cia. se 
constitui como uma ferramenta muito eficaz na formação crítica não só do artista, 
mas também da comunidade que se beneficia das ações artísticas produzidas no 
âmbito da extensão universitária. No bojo desta formação crítica se constituiu o 
conhecimento em movimento nas práticas de extensão da Cia. Éxciton. 
 
Palavras chave: Cia. Éxciton, dança, Projeto de Extensão, conhecimento sensível. 
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CONTROLE POSTURAL EM ADULTOS JOVENS ENVOLVE DEMANDA 
ATENCIONAL DE ACORDO COM A DIFICULDADE DA TAREFA 

 
Giovanna Gracioli Genoves, Caroline Sanches, José Angelo Barela 

 

Controle postural tem sido entendido como decorrente de um relacionamento 
complexo entre informação sensorial e ação motora (Horak & Macpherson, 1996). 
Em tarefas posturais mais difíceis, tem sido sugerido que este relacionamento entre 
informação sensorial e ação motora necessita ser mais preciso (Prioli et al 2006) a 
questão que surge é se nestes casos a demanda atencional seria maior. O objetivo 
do estudo é examinar os efeitos da realização de uma tarefa dupla no 
relacionamento entre informação sensorial e oscilação corporal durante a 
manutenção da postura ereta com diferentes demandas de dificuldades por adultos 
jovens. Participaram 30 adultos jovens, com idade entre 18 a 25 anos de ambos os 
sexos, que mantiveram a posição em pé dentro de uma sala, olhando um alvo 
posicionado na parede frontal da mesma. Os participantes foram distribuídos em um 
grupo de tarefa fácil (GTF), que mantiveram a posição com os pés paralelos e um 
grupo de tarefa difícil (GTD), que mantiveram a mesma posição, porém sobre uma 
base de madeira com largura de 8 cm. Foram realizadas 9 tentativas, sendo a 
primeira com a sala estacionária. Nas demais tentativas, a sala foi movimentada de 
forma oscilatória, para frente e para trás. Nas quatro primeiras tentativas a sala foi 
movimentada e os participantes não foram informados sobre o movimento da 
mesma e em duas dessas tentativas os participantes realizaram contagem 
decrescente com intervalo de 3 valores, tarefa dupla (100, 97, ...). Nas últimas 
quatro tentativas, os participantes foram informados sobre o movimento da sala, 
ainda, em duas destas tentativas, os mesmos tiveram que realizar a contagem. Para 
verificar os efeitos da manipulação visual foram utilizadas as variáveis: amplitude 
média de oscilação e coerência. Os resultados indicaram que manipulação visual 
induziu oscilação corporal em todos os participantes. O grupo GTD apresentou 
maior magnitude de oscilação corporal e quando informados sobre o movimento da 
sala oscilaram menos. Enquanto participantes do GTD mantiveram valores de 
coerência elevados em todas as condições experimentais, participantes do GTF 
apresentaram valores de coerência similares aos observados para o GTD nas 
condições sem informação do movimento da sala. Entretanto, valores de coerência 
diminuíram após o fornecimento de informação sobre o movimento da sala e 
voltaram a aumentar com a realização da tarefa de contagem. Pode-se concluir que 
o relacionamento entre informação visual e oscilação corporal demanda maior 
envolvimento atencional principalmente em tarefas posturais mais difíceis. 

Palavras-chave: Controle postural, tarefa dupla, adultos jovens. 
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CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E AUTOEFICÁCIA EM 
IDOSOS ATIVOS 

 
Francieli Carine de Oliveira, Gabriel Benedito Lima, Gustavo Puggina Rogatto, Luciana Botelho 

Ribeiro e Priscila Carneiro Valim-Rogatto. 

 
O envelhecimento acarreta uma série de comprometimentos das capacidades 
físicas e funcionais. A prática de atividade física, por outro lado, pode minimizar tal 
prejuízo, melhorando a qualidade de vida do idoso e, proporcionando maior 
autonomia e confiança na execução de suas atividades diárias. O objetivo do estudo 
foi correlacionar o nível de atividade física com a autoeficácia física de idosos 
participantes de um programa de atividade física. Este estudo transversal foi 
realizado com 14 idosos (8 mulheres e 6 homens) participantes de um programa de 
atividade física para idosos, com média de idade de 65,7 (±7,8) anos. O Nível de 
Atividade Física (NAF) foi estimado utilizando-se o Questionário Internacional de 
Atividade Física (IPAQ), versão curta. Este instrumento agrupa a quantidade de AF 
(dias/semana e minutos/dia) realizada em uma semana habitual, considerando 
caminhada, atividades físicas moderadas e vigorosas. O resultado da aplicação do 
instrumento apresenta-se em MET-minutos/semana que pode ser classificado em 
categorias de NAF: baixo, moderado e alto. Também foi aplicado a Physical Self-
Efficacy Scale (PSE), que é composta por duas subescalas: Perceived Physical 
Ability (PPA) e Physical Self Presentation Confidence (PSPC). A PPA avalia a 
capacidade física percebida e é composta por 10 itens que possibilitam uma 
pontuação de 10 a 60. A PSPC avalia a confiança na autoapresentação física e é 
composta por 12 itens que possibilitam pontuação de 12 a 62. A soma da pontuação 
das subescalas fornece a pontuação da PSE, que pode variar de 22 a 132 pontos, 
para a avaliação da autoeficácia física. Quanto maior a pontuação, maior a 
autoeficácia. Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para analisar as 
variáveis estudadas considerando-se o p<0,05. O grupo avaliado apresentou NAF 
moderado categorizado pela seguinte pontuação geral obtida em MET-
minutos/semana: mediana = 1068,50; desvio interquartílico= 1134,0. Os valores da 
mediana e do desvio interquartílico das pontuações nas subescalas foram 
respectivamente: PPA (41,5; 7,75); PSPC (36,5; 10,5); PSE (79,0; 10,0). Não foi 
observada correlação entre NAF e PPA (r = 0,30; p = 0,30), NAF e PSPC (r = -0,08; 
p = 0,77) e entre NAF e PSE (r = 0,12; p = 0,66). Conclui-se que não houve 
correlação entre o nível de atividade física e a autoeficácia física em idosos 
participantes de um programa de atividade física. 
 
Palavras-chave: Nível de Atividade Física, Autoeficácia, Idosos 
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CRIAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA AULAS DE YOGA PARA CRIANÇAS  
 

Silvia Deutsch, Manaíra Santos de Castro, Amanda Cristina Faria, Fernanda Damasceno, Ana 

Cláudia Gomes de Amorim Pinto 

 
Introdução: O conteúdo das aulas de yoga em escolas procuram trabalhar os 
preceitos éticos e morais; as posturas, o controle respiratório e o conhecimento de 
técnicas de concentração. A busca por melhores e diferentes estratégias de ensino 
para aulas de Yoga para crianças em escolas nos remeteu às nostálgicas histórias 
infantis as quais, podem ser utilizadas de maneira lúdica estimulando o campo 
imaginário dos alunos aliadas ao conteúdo do yoga. Justificativa: Levando em 
consideração o papel que o Yoga pode exercer no contexto educacional, torna-se 
importante destacar que os métodos lúdicos adaptados à educação infantil são 
extremamente úteis para o aprendizado. O fato do yoga ser mais facilmente 
assimilado dentro de um contexto imaginário para crianças mostra a necessidade de 
buscar uma estratégia alternativa para desenvolver esses conteúdos. Objetivo: 
Buscar uma metodologia para o desenvolvimento de uma estratégia para facilitar o 
ensino de yoga na educação infantil. Metodologia: Através de pesquisas teóricas e 
bibliográficas acerca dos estilos de ensino de Yoga para crianças, decidiu-se 
inicialmente analisar as características das crianças de 4 a 6 anos e em seguida 
elaborar uma estrutura para levantamento, adaptação e criação de histórias 
vinculadas a uma prática de yoga para esta faixa etária. Resultados: Levantamento 
de histórias; levantamento de histórias orientais e ocidentais; adaptações das 
histórias existentes para o conteúdo do yoga; definição de dois conteúdos do yoga 
por história selecionados entre os conceitos morais e éticos, posturas, práticas 
respiratórias e técnicas de concentração; definição do tempo médio para contar uma 
história – 20 a 30 minutos; utilização das aulas para grupos de crianças de 4 a 6 
anos. Discussão: O processo de ensino e aprendizagem infantil, passa por 
vivências com histórias educativas ou simplesmente culturais, por isso é inevitável à 
introdução destes no contexto escolar. Por isso buscamos desenvolver esse 
caminho para a melhor fixação e aprendizagem do conteúdo do Yoga uma vez que 
esse traz uma experiência nova onde pode-se obter um ensino diferenciado para 
que haja um melhor resultado. Conclusão: Conclui-se que a organização de um 
método para construção de uma nova estratégia para o ensino de yoga para 
crianças tem muito a contribuir para uma melhor aceitação desta prática nas 
escolas. 
 
Palavras-Chave: Yoga, Histórias, Crianças. 
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DANÇA E TIC: INSERÇÕES NO CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Vitor Abdias Cabót Germano, Suraya Cristina Darido 

 
Na perspectiva de diversificar e uniformizar os conteúdos das aulas de Educação 
Física no Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio, a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo em 2008 implantou um currículo único para todas as 
escolas da rede pública estadual. Entretanto, tal tentativa vem apresentando visões 
divergentes entre os professores, pois de um lado possibilita o tratamento de 
diversas práticas corporais que, muitas vezes, os alunos não teriam acesso, mas de 
outro trata de conhecimentos que o professor ainda sente dificuldades, e por isso 
aborda-os apenas no campo teórico como, por exemplo, os conteúdos relacionados 
às danças. No currículo de São Paulo diferentes estratégias são apresentadas como 
sugestões para o desenvolvimento dos temas, como uso de rádio, DVD, CD entre 
outras a serem utilizadas, porém há poucas informações de como ou quando 
utilizadas, sem contar a escassez nas fontes complementares para o usufruto do 
professor. Para tanto, o objetivo deste estudo é refletir sobre possibilidades de 
inserção das TIC como recursos pedagógicos nas aulas de Educação Física 
escolar, pautadas no currículo de São Paulo, para o conteúdo de dança. A 
metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, para isso foi realizada uma análise 
documental do currículo do Estado de São Paulo no conteúdo tema zouk proposto 
na 7° série (8° ano) e no de hip hop e street dance proposto na 8° série (9° ano). 
Tem-se que, a partir das peculiaridades presentes nestes conteúdos, proporcionar 
possibilidades de utilização do facebook como plataforma de interação entre alunos 
e professores; o uso do vídeo game na perspectiva procedimental e/ou conceitual, 
ou mesmo, a utilização de recursos presentes nos aparelhos celulares, por exemplo, 
podem vir a ser ferramentas para o desenvolvimento da dança na escola, e para 
além de seus muros. Na literatura encontram-se estudos que discorrem acerca da 
importância e possibilidades de inserção das TIC nas aulas de Educação Física 
escolar, tendo em vista sua influência, além do fato das gerações atuais serem tidas 
como “nativos digitais”. Considera-se, portanto, que o uso crítico das TIC nas aulas 
de dança na Educação Física escolar possam vir a contribuir no processo de ensino 
e aprendizagem para alunos e professores, proporcionando algo mais atrativo e 
motivador para os alunos que serão protagonistas do conhecimento com intermédio 
do professor. 
 
Palavras-Chave: Educação Física escolar; Currículo; Dança; Tecnologias da 
Informação e Comunicação. 
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DANÇATERAPIA E MUSICOTERAPIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO EM 
IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

 
Elisangela Gisele do Carmo, Thays Martins Vital, Pollyanna Natalia Micali, Gilson Fuzaro Junior, 

Oscar Gutiérrez Huamani, Angelica Miki Stein, Paula Secomandi Donadelli, Paulo Fernando Moraes, 
José Luiz Riani Costa 

 

Introdução:Com o aumento no número de idosos em nosso país, ocorre também o 
aumento de doenças crônicas e neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer 
(DA). Junto ao tratamento farmacológico, existem os não farmacologicos, como a 
dançaterapia e a musicoterapia, que atuam de maneira terapêutica no tratamento 
desta patologia.Justificativa:A DA é uma doença neurodegenerativa, progressiva e 
sem cura, que acomete funções cognitivas globais, como a memória, atenção, 
linguagem, funções executivas (capacidade de planejamento e sequenciamento), 
praxia, gnosia, funções visuo-espacial (localização) e, consequente perda da 
funcionalidade, causando prejuízos nas atividades de vida diária. Desta forma, 
intervenções que estimulem cognitivamente o idoso, como a dança e a música, 
proporcionam a minimização do declínio cognitivo, ocupacional e físico.Objetivo: 
Demonstrar, através de revisão de literatura, que a dança e a música podem ter 
efeitos benéficos para os idosos com DA. Metodologia:Foi realizada busca nas 
bases de dados: Pubmed, Web Of Science, Elsevier e Periódicos CAPES, com 
termos relacionados ao tema e utilização de descritores “AND” e “OR”. Após a 
busca, foram selecionados os estudos que se relacionavam com o objetivo do 
estudo.Resultados:A maioria dos estudos eram de sessões em grupo, com 
intervenções de danças diversas, canto, instrumentos musicais e jogos. Os estudos 
demonstraram que a musicoterapia e a dançaterapia são intervenções eficazes no 
tratamento de DA, pois estimulam processos neurológicos, principalmente na 
ativação de memórias, por meio de canais sensoriais (auditivo, visual, tátil, motor). 
Nas fases avançadas da doença, a música faz o idoso interagir com seu meio 
ambiente. Os distúrbios neuropsiquiátricos da doença, como agitação, 
agressividade e apatia também podem ser minimizados, através dessas 
intervenções. A dança pode colaborar na recuperação da marcha e equilíbrio, que 
são afetados pela progressão da doença. Ademais, as intervenções podem diminuir 
os sentimentos de isolamento e solidão.Discussão:As sessões de musicoterapia e 
dançaterapia aumentam a autoestima e despertam sensações de bem estar nos 
idosos com DA. A música é meio facilitado de abordagem, por não apresentar 
muitas exigências de materiais específicos, além de ser uma intervenção, que pode 
ser adaptada ao perfil da pessoa faciltando as necessidades de cada fase da 
doença, potencializando assim os resultados.Conclusão:Conclui-se que ambas as 
intervenções oferecem abordagens que beneficiam os idosos acometidos pela DA, 
minimizando os sintomas decorrentes da doença, melhorando a qualidade de vida 
dos mesmos e, consequentemente reduzindo a sobrecarga de seus cuidadores.  

Palavras-Chave. Dançaterapia, Dança, Musicoterapia, Música, Idoso, Doença De 
Alzheimer. 
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DESPERTANDO A ESSÊNCIA: AÇÃO DOS BOLSISTAS DO PIBID DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIDADE ESCOLAR, A DANÇA COMO PROPOSTA DE 

INTEGRAÇÃO, CONHECIMENTO E EXPRESSÃO CORPORAL. 
 

Thamires Suellen Begotti, Maria Aparecida Ribeiro, Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Ana 

Beatriz Fortes de Carvalho 

 
O presente estudo é integrante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) da Universidade de Taubaté que objetiva desenvolver ações que 
promovam a aproximação entre a Universidade e a escola pública, visando 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Após análise e estudo da escola 
decidiu-se pela elaboração de um projeto de ação com conteúdo dança que se 
justifica pelo absenteísmo das alunas nas aulas de educação física escolar do ciclo 
dois e também uma forma de resgatar o interesse nas aulas por meio desse 
conteúdo tão presente nas comunidades escolares. A pesquisa tem por objetivo 
investigar a realidade escolar, propor um projeto de ação e analisar os resultados na 
formação discente e contribuir para a iniciação docente visando sua melhor 
qualificação. As atividades propostas foram sempre no sentido de trazê-los mais 
próximos das diversidades culturais, e colocá-los em situação de reflexão sobre a 
importância da união do grupo, respeito às diferenças e companheirismo mútuo. 
Autores dizem que a atuação do professor lado a lado com o aluno, respeitando 
seus direitos, esclarecendo seus deveres este aluno futuramente se tornará um 
cidadão consciente de suas responsabilidades, como cidadão de bem. Este trabalho 
caracteriza-se por ser uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, onde foram 
aplicados questionários, com perguntas fechadas, após a participação das 
atividades propostas constantes nos projetos, no questionário o aluno não era 
identificado, havia cinco perguntas sendo que utilizamos apenas uma para analise 
geral. Ao analisarmos os dados colhidos verificamos que o retorno foi positivo e 
grande parte os alunos (80%), afirmaram estarem satisfeitos com as aulas, 
confirmando o sucesso dos mesmos. Outro fator que corrobora os dados colhidos 
foi à observância do aumento do interesse e significativa melhora na assiduidade 
nas aulas de educação física. Podemos considerar que o ingresso dos bolsistas na 
realidade escolar pôde contribuir com a formação docente e discente, tratando do 
dia a dia da escola.  
 

Palavras- Chave: Pibid, Projeto de Ação, Dança. 
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DESENVOLVIMENTO DAS PERSONALIDADES DAS INTEGRANTES DE 
FUTEBOL FEMININO DO PROJETO ESCOLA ESPORTIVA PUKLLASUNCHIK. 

 
Oscar Gutiérrez Huamaní, Larissa Agnes Porto, Rocio Quispe Palomino, Fernanda Lopes Andrade, 

Ivana Campos Ribeiro, Elisangela Gisele do Carmo, Gilson Fuzaro Junior, Paula Secomandi 
Donadelli, Angelica Miki Stein, Thays Martins Vital, Ruth Ferreira Santo-Galduroz 

 
Introdução: O projeto de pesquisa e extensão Escola Esportiva “Pukllasunchik” foi 
criado no ano 2010 pela Escola de Formação Profissional de Educação Física da 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga- Perú. Uma das pesquisas foi 
orientada à formação e desenvolvimento das personalidades das integrantes de 
futebol feminino. Justificativa: As integrantes do futebol feminino do projeto 
assumiram um esporte “masculino” que pode intervir no desenvolvimento da 
personalidade no meio de uma sociedade cheia de preconceitos. O 
desenvolvimento da personalidade é uma combinação do genótipo com as 
influências do ambiente. Objetivo: Fazer um acompanhamento do desenvolvimento 
da personalidade das integrantes de futebol feminino do projeto Pukllasunchik nos 
anos de 2010, 2011 e 2012. Metodologia: Estudo longitudinal empregando o 
questionário de Eysenck e analise dos dados com estatística descritiva. Resultado: 
Foram avaliadas as 13 integrantes do futebol feminino. Na dimensão L, as respostas 
foram mentiras 77%, 62%, 38% e verdades 23%, 38%, 62% respectivamente nos 
anos 2010, 2011 e 2012. Interceptando as retas E e N observa-se a distribuição das 
tendências temperamentais das estudantes nos três anos por quadrantes: 
melancólico 15%, 8%, 0%; fleumático 23%, 0%, 0%; colérico 39%, 61%, 46% e 
sanguíneo 23%, 31%, 54%.Discussão: As respostas na dimensão L descrevem uma 
progressiva diminuição das mentiras e um progressivo incremento das verdades a 
cada ano, talvez pela aceitação do futebol como uma disciplina que permite a sua 
formação. A tendência temperamental melancólica e fleumática vai diminuindo 
eaumentando no quadrante sanguíneo, sendo que o aumento do nível da verdade 
influencia nas tendências temperamentais mostrando que na medida em que se dão 
os treinos esportivosao longo dos trêsanos a personalidade pode ter um 
desenvolvimento para um temperamento de tendência sanguínea. Conclusão: O 
desenvolvimento da personalidade das integrantes de futebol feminino do projeto 
Escola Esportiva Pukllasunchik, através da pratica de futebol melhorou na dimensão 
da verdade com uma elevação na tendência temperamental no quadrante 
sanguíneo. 
 
Palavras-Chave: Personalidade, futebol feminino, escola esportiva. 
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DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS PRATICANTES DE PARKOUR 
 

Laise Medeiros Roque, Pedro Paulo de Almeida Bento Vidal, Renato Rocha 
 

Introdução: Entende-se por desenvolvimento motor o processo contínuo de 
adaptações irreversíveis em nível de comportamento motor de um indivíduo ao 
longo da vida. Uma das formas observáveis de se avaliar o nível de 
desenvolvimento motor de um indivíduo é pelo seu desempenho motor que fornece 
um parâmetro comparativo através do produto final do desenvolvimento motor, ou 
seja, o controle do movimento. Objetivo: O presente estudo pretendeu por meio do 
protocolo de avaliação KTK (Körperkoordination Test für Kinder – KTK), avaliar 
variáveis do desempenho motor de crianças de 7 anos, que cursam o segundo ano 
do ensino fundamental, como por exemplo: equilíbrio, lateralidade, velocidade 
combinada, potência e coordenação motora, antes e depois de um período de 
prática de Parkour, atividade cujo princípio é movimentar-se entre obstáculos 
naturais do ambiente circundante utilizando as habilidades inatas do ser humano. 
Metodologia: Aplicou-se um período de aulas de Parkour de 3 semanas, 1 vez por 
semana com duração de 50 minutos de aula, para 9 crianças do 2º ano do ensino 
fundamental I em uma escola municipal da cidade de Taubaté, e a avaliação do 
desempenho motor ocorreu em 2 momentos, o primeiro momento antes das aulas 
práticas do Parkour e o outro após a prática. Resultado: Foi observado que 88,9% 
dos sujeitos avaliados apresentaram melhora no desempenho motor, seja 
mantendo-se na mesma classificação, seja aumentando seu escore, ou melhorando 
sua classificação. Dos 11,1% que obtiveram diminuição no escore, acredita-se que 
tenha ocorrido pela falta de atenção e/ou motivação durante a segunda fase da 
bateria de testes. Conclusão:Através do presente estudo foi possível verificar a 
ocorrência de melhora significativa no desempenho motor dos praticantes 
mostrando que o Parkour tem potencialidade considerável dentro do 
desenvolvimento humano, não só pelos benefícios psicossociais, mas também por 
fatores físicos, como evidenciados pela pesquisa.  

Palavras- Chave: Desenvolvimento motor, Protocolo KTK, Parkour. 
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DIFICULDADES PARA A INCLUSÃO DE UM ALUNO CADEIRANTE NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A LÓGICA EXTERNA DO FUTEBOL 

 
Natasha Reis Ferreira, Nicolas Fernandes Szmgel, João Batista Coutinho Netto, Osmar Moreira 

Souza Júnior  
 

Esse estudo objetiva trazer reflexões de três licenciandos participantes do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID –UFSCar), envolvidos com a 
prática pedagógica acerca de temas relacionados à lógica externa do futebol 
(GONZÁLEZ, 2006) em uma escola estadual do interior de São Paulo, com ênfase 
nas dificuldades de inclusão de um aluno com deficiência. A turma participante é um 
9º ano do Ensino Fundamental que inclui um aluno com deficiência física 
(cadeirante). Trata-se de um estudo de caso, cujos dados são os planos e diários de 
aula e portfólios referentes à aula com a temática ‘deficiências’. Os temas 
abordados relacionados à lógica externa do futebol foram: história, mídias, 
preconceito/racismo, deficiências e variações do futebol. A aula em questão foi 
exposta através de recurso audiovisual, sendo apresentadas definições, tipos de 
deficiência, e jogos de futebol adaptados através de vídeos das modalidades: 
futebol de cinco; futebol de sete; futebol de amputados e futebol em cadeiras de 
rodas. A segunda parte contou com a atividade prática, na qual os alunos, em dois 
times, tinham como objetivo trocar passes até o jogador localizado na área 
adversária (em cadeira de rodas/com rodas), e os mesmos deveriam se movimentar 
nas áreas para receberem a bola. O aluno com deficiência mostrou-se apático e 
estático. Foram modificadas as regras para estimulá-lo, porém, sem sucesso. Drews 
et al. (2011) afirmam que a motivação não se mostra da mesma intensidade nas 
pessoas, e com isso deve-se buscar conteúdos diversificados, atendendo os 
diversos interesses da sala. Albuquerque et al (2009) enumeram dificuldades de 
participação e motivação dos alunos, sendo: ambientes inadequados ou 
excludentes, aulas repetitivas, desorganizadas, priorização dos habilidosos, 
professor desmotivado; e repetição de conteúdos. Apesar de trabalharmos um 
conteúdo evidenciado na área, procuramos trabalhá-lo de forma variada a partir de 
sua lógica externa, de forma a incluir todos os alunos. Aulas diversificadas são 
importantes para manter o interesse dos alunos, além de proporcionar vivências 
diversas, sejam esportivas ou não. A presença do conteúdo futebol e deficiências 
em uma turma com a presença de um aluno com deficiência deveria objetivar a 
conscientização da turma para com a inclusão, além de igualdade de participação, 
porém o aluno não se mostrou interessado à proposta, trazendo reflexões acerca 
dos motivos para tal, seja por sua ação ser evidenciada na prática em questão ou 
apenas por desinteresse. 

 

Palavras chave: Educação Física Escolar, PIBID, Esporte Adaptado, Inclusão. 
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DIVERSIDADE NA ESCOLA 

“PORQUE NOSSA MISTURA É A NOSSA MAIOR RIQUEZA” 
 

Núbia Agripina Pimenta Ribeiro, Maria Aparecida Ribeiro, Iane Cândida da Silva, Ana Beatriz Fortes 
de Carvalho 

 
Introdução: Entendemos que a educação física escolar, como componente 
curricular obrigatório da educação básica, deve contribuir para processos educativos 
significativos, no que tange a diversidade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
indicam a importância de se: “conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia ou características individuais 
e sociais”. Objetivo: Este projeto teve como objetivo oportunizar os alunos ao 
diálogo e a reflexão a respeito das diversas formas de se expressar e movimentar-
se, além de oportunizar diferentes vivências da cultura corporal brasileira tendo 
como ponto de partida o respeito as diferenças e a cultura da própria comunidade. 
Metodologia: Os projetos foram desenvolvidos com alunos do 6º ao 9º ano, em 
horários específicos para as vivências de cada projeto. Um breve histórico sobre a 
origem e história de cada um foi contemplada, seguido de aulas com progressões 
pedagógicas, fundamentos e prática das atividades. Todas as aulas foram seguidas 
de avaliações dos alunos e conversa com os bolsistas responsáveis para as 
ponderações e possíveis modificações. Para algumas vivências foram convidados 
profissionais que atuam nas áreas afins. O papel dos bolsistas foi mediar estes 
conhecimentos, propondo desafios e estimulando-os a buscarem diferentes 
respostas, fazendo com que interagissem nas descobertas de estratégias e 
soluções para os objetivos propostos. Resultados: Durante o desenvolvimento do 
projeto observamos que muitos dos participantes parecem estar melhorando suas 
habilidades e o convívio social em decorrência da assiduidade nas aulas. As 
atividades desenvolvidas junto aos alunos demonstrou efeitos positivos no sentido 
de proporcionar-lhes a valorização de suas experiências e da aprimoração de novas 
habilidades que por algum motivo não tenha sido desenvolvida. Além disso, 
podemos observar que muitos deles estão tendo o sentimento de capacidade e de 
utilidade no seu dia a dia. Com isso podemos dizer que trabalhar a diversidade é 
necessário com o objetivo de cada vez mais melhorar a realidade dos alunos e 
permitir um desenvolvimento saudável.  

Palavras- Chave: PIBID, Educação Física Escolar, Diversidade. 
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EFEITO DA PRIVAÇÃO DO SONO E DO RITMO CICARDIANO NO DESEMPENHO DA 
ATENÇÃO EM ADULTOS 

Ivan Esau Pinto Vargas, Stefane Aline Aguiar, José Angelo Barela 

 
Privação do sono alterara a capacidade de indivíduos de realizarem tarefas que 
necessitam de atenção, podendo trazer prejuízos simultâneos no estado de alerta e 
funções executivas. Como decorrência desses efeitos deletérios, o interesse em 
entender os mecanismos envolvidos com a privação de sono tem aumentado. 
Assim, o  objetivo do presente estudo foi examinar os efeitos da privação do sono, 
assim como as influências do ritmo circadiano na capacidade atencional de adultos 
jovens. A amostra do estudo foi composta por 16 estudantes, média de idade de 
18,46 anos, submetidos ao Teste de Atenção concentrada Toulouse. Participantes 
realizaram o teste Toulouse em quatro momentos, sendo a primeira avaliação 
realizada entre 8 e 10 e a segunda entre 20 e 22 horas. Na sequência, participantes 
foram privados de sono, permanecendo acordados no laboratório, sendo testados 
novamente entre 3 e 5 horas (3ª avaliação) e, finalmente, entre 8 e 10 horas da 
manhã (4ª avaliação). A partir do teste de Tolouse, foram obtidos o coeficiente de 
atenção e o número de acertos e omissões, para o tempo total e para o primeiro e 
décimo minutos. Análises de variância (ANOVAs), tendo como fator as quatro 
avaliações, foram aplicadas para as variáveis do tempo total. ANOVAs, tendo como 
fatores as quatro avaliações e os períodos do teste (primeiro e décimo minutos), 
foram aplicadas. Os resultados indicaram aumento no número total de acertos na 2ª, 
3ª e 4ª avaliações, comparadas a 1ª, porém sem qualquer diferença quanto ao 
coeficiente de atenção entre as avaliações. Entretanto, o coeficiente de atenção foi 
menor e as omissões foram maiores no décimo comparado ao primeiro minuto 
independente da avaliação. Finalmente, os acertos aumentaram nas segunda, 
terceira e quarta comparadas à primeira, somente para o primeiro minuto do teste. 
Somente na avaliação 4 o número de acertos foi menor no 10º minuto comparado 
ao 1º minuto. Estes resultados sugerem que a performance geral no teste melhorou 
com a privação de sono, talvez por um aumento consciente de esforços atencionais 
em virtude da sonolência. Porém, análises detalhadas mostraram que o 
desempenho no último minuto do teste foi inferior ao observado no primeiro minuto, 
especialmente após 24 horas de privação do sono. Conclui-se que a capacidade 
atencional é afetada com a privação de sono, porém esses efeitos interagem com o 
ritmo circadiano. 
 
Palavras chaves: Privação Do Sono – Atenção – Ritmo Circadiano 
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  
BAILANDO ENTRE A DANÇA E A GINÁSTICA 

 
Larissa Áurea Terezani 

 
O ensino superior é o nível da educação essencial para essa pesquisa na qual 
questiona se os cursos de ensino superior em educação física abordam os estudos 
sobre o corpo, podendo ocorrer ou não por meio da ginástica e da dança, pois 
também há outros conteúdos que compõem sua matriz curricular. Para isso 
acontecer de maneira equilibrada, é necessário que as instituições estejam 
compromissadas com a qualidade do tripé da educação que envolve ensino, 
pesquisa e extensão em diferentes áreas. De forma que, o seu ideal é levar o (a) 
discente ao desenvolvimento integral construindo uma carreira competente, por 
meio de novos conhecimentos e compromisso com o processo educacional. Por 
isso, esse debate trás as temáticas da dança, da ginástica e do corpo na formação 
em educação física e arquiteta a seguinte problemática: qual o entendimento sobre 
ginástica, dança, corpo, educação física e ensino-pesquisa-extensão para autores 
(as) que proferem esses assuntos? Como o ensino, a pesquisa e a extensão 
contribuem para a formação dentro da universidade? Analisando esses aspectos, 
essa pesquisa tem o objetivo de mostrar como o ensino, a pesquisa e a extensão 
pode aprimorar a formação nos espaços universitários e narrar como docente às 
experiências vividas no grupo de ginástica e dança da Universidade Nove de Julho 
(G.D.9) localizada no município de São Paulo, de caráter privado, a qual implantou 
em 2011 o projeto de ensino, pesquisa e extensão para discentes do curso de 
ensino superior em educação física, suprindo em partes a necessidade da 
competência científica e acadêmica da instituição. Mesmo por que, hoje há poucas 
universidades que mantém em ação projetos com o objetivo de agregar o ensino, a 
pesquisa e a extensão, inclusive na educação física. Para isso, é abordada a 
pesquisa bibliográfica, baseada em Severino (2002), para a qual busca no acervo 
de publicações e bibliotecas o levantamento sobre ginástica, dança, corpo, 
educação física e ensino-pesquisa-extensão. Alem de retratar o resultado que a 
manutenção desse projeto obteve após os encontros semanais com duração de três 
horas; contendo aulas de ginástica e dança com cronograma flexível construído pelo 
próprio grupo, a composição coreográfica e apresentação da mesma em prol da 
divulgação do trabalho, pesquisas sobre ginástica e dança levando a participação 
em eventos de cunho acadêmico, e um espaço de trocas de experiências 
promovendo a evolução dos conhecimentos desses/as estudantes. 
 
Palavras-chave: ginástica, dança, corpo, educação física, ensino-pesquisa-
extensão.  
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ESCALA DE FELICIDADE SUBJETIVOS EM ESTUDANTES E PROFISSIONAIS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, USUÁRIOS DO FACEBOOK 

Ivana de Campos Ribeiro, Oscar Gutierrez, Fernanda  Lopes Andrade, Gisele Maria Schwartz, 
Leonardo Pereira Madeira, Danielle Ferreira Auriemo Christofoletti 

Considerando que a percepção subjetiva sobre estados emocionais pode interferir 
positiva ou negativamente na atuação no campo da Educação Física, com 
ressonâncias, inclusive, na qualidade da performance do atleta/aluno, torna-se 
relevante compreender os julgamentos pessoais desses estudantes e profissionais 
no que concerne aos aspectos subjetivos relacionados ao conceito de felicidade. 
Sendo assim, este estudo de natureza quali-quantativa, teve por objetivo avaliar o 
índice de felicidade subjetiva de profissionais da área de Educação Física, usuários 
do Facebook. O estudo constou de pesquisa exploratória, utilizando-se como 
instrumento a Escala de Felicidade Subjetiva de Lyubomirsky e Lepper (1999), com 
validação transcultural em português por Pais-Ribeiro (2012), respondido online, a 
partir da ferramenta Google Docs contendo quatro questões em escala do tipo Likert 
de sete pontos, em que “7” representava o mais alto nível da escala e um o mais 
baixo. Fez parte do estudo uma amostra intencional composta por 32 estudantes e 
49 profissionais de Educação Física, de ambos os sexos, com participação de 42 
homens e 39 mulheres com idades entre 22 e 53 anos. Os dados foram analisados 
descritivamente e indicam que, para a questão referente a se considerarem felizes, 
a média das respostas apresentou índice 5,68. Comparados aos amigos, a média 
apresentou índice de 5,56. A respeito da capacidade de se sentir feliz mesmo frente 
à adversidade, a média apresentou índice de 5,23. No que tange à possibilidade de 
aparentarem mais felizes do realmente o são, a média apresentou índice de 5,22. 
Com base nos resultados, constatou-se que este grupo de estudantes e 
profissionais de Educação Física tem uma percepção positiva sobre felicidade. 
Sugerem-se novos estudos no sentido de buscar as associações entre os aspectos 
emocionais, nível de resiliência e as peculiaridades dessa profissão. As percepções 
sobre estados emocionais podem impactar também positivamente as ações desses 
profissionais, aspecto que merece novas abordagens, sobretudo reiterando as 
contribuições da área de Psicologia Positiva para esta finalidade. 

Palavras chave: Estados emocionais, Psicologia, felicidade, Educação Física,  
Tecnologia. 
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ESPORTE ELETRÔNICO: UM ESTUDO SOBRE A MODALIDADE DO SÉCULO 
XXI 

 
Yuri Matheus Moro, Kauan Galvão Morão, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução: Com o grande aumento dos meios tecnológicos no século XXI, um 
novo estilo esportivo vem ganhando destaque a cada dia. Conhecidos como 
“eSports” ou Esportes Eletrônicos, essa categoria possui como intuito estimular a 
disputa entre competidores a partir de jogos para videogames ou computadores. 
Tais disputas podem ser realizadas em caráter solo ou em equipes, dependendo da 
modalidade ou estilo do jogo. Objetivo: Tendo em vista o destaque desses jogos no 
cenário atual, este trabalho possui como objetivo englobar os principais aspectos e 
conceitos do Esporte Eletrônico, além de apresentar as principais modalidades e 
sua difusão na sociedade atual. Metodologia: A pesquisa adotou como 
procedimento metodológico a realização de uma revisão bibliográfica somada à 
análise de conteúdo, utilizando notícias disponíveis no ambiente virtual e artigos 
acadêmicos sobre a temática, buscando a consecução dos objetivos traçados 
previamente nesta pesquisa. Resultados e discussão: Após as buscas realizadas 
na plataforma Google®, a análise de conteúdo contou com a exploração de cinco 
notícias presentes nesse buscador, sendo que essas notícias tinham como foco 
principal a divulgação de equipes e eventos relacionados ao tema. Paralelamente a 
isso, foram analisados artigos acadêmicos que possuíam foco na interpretação e 
compreensão dos conceitos relacionados ao esporte eletrônico. Conclusão: De 
acordo com os resultados obtidos, conclui-se que os “eSports” vem adquirindo cada 
vez mais popularidade, principalmente entre jovens e adolescentes, onde suas 
principais modalidades disputadas são jogos de Luta, Estratégia em tempo real, 
“FPS” (First Player Shooting) e “MOBA” (Massive Online Battle Arena) e que suas 
principais características estão presentes como qualquer outra atividade esportiva. 
Competitividade, trabalho em equipe e ética são alguns dos aspectos existentes 
nesse meio e devido a sua grande demanda, grandes competições são realizadas 
em caráter profissional, onde são englobados times, ligas e partidas classificatórias 
de nível mundial, ou seja, todo um universo esportivo competitivo que se encontra 
cada vez mais evidente. Sendo assim, verifica-se a necessidade de mais estudos 
nessa área, visto que a temática é pouco abordada e influencia muito os sujeitos 
nos dias atuais. 
 

Palavras-chave: eSports, esporte eletrônico, tecnologia.  
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ESPORTE PRATICADO NA ESCOLA: INVESTIGANDO OS JOGOS ESCOLARES 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (JEESP) NA CIDADE DE CARAPICUÍBA – SP 

 
Vilmar Rodrigues dos Santos 

 

Quando pensamos no esporte praticado nas escolas por nossos alunos, 
acreditamos na descoberta de novos talentos que possam futuramente representar 
nosso estado e/ou país em competições de nível nacional e internacional. O 
ambiente escolar pode ser propício para que encontremos alunos potencialmente 
capazes de atender esse anseio. Por conta disso, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 
promove anualmente os Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP – com a 
participação de alunos do Ensino Fundamental II e Médio divididos nas categorias 
Pré Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil. O presente trabalho tem o objetivo de mostrar a 
participação das escolas nas modalidades coletivas de Basquetebol, Futsal, 
Handebol e Voleibol masculino e feminino além de verificar as possíveis motivações 
que levem a preferência delas por uma ou outra modalidade específica. O discurso 
de que a escola deve trabalhar uma diversidade maior no que diz respeito às 
modalidades coletivas acaba ficando restrita ao futsal na maioria das escolas, não 
atingindo os objetivos de se promover uma maior interação dos esportes com os 
alunos. Foi feita uma coleta a partir de dados consolidados da participação das 
escolas nos JEESP junto à Diretoria de Ensino de Carapicuíba – SP que atende os 
municípios de Carapicuíba e Cotia no período de 2005 a 2012. A partir dos 
resultados obtidos verificamos que quase metade das escolas participantes, 44% 
delas participaram na modalidade Futsal, tendo o Basquetebol a menor participação 
com apenas 13% das equipes; o Voleibol e o Handebol tiveram participação de 23% 
e 20% respectivamente. As razões apontadas para tamanha discrepância entre os 
dados apresentados passam pela falta de material e espaços específicos para se 
trabalhar as modalidades até a maior facilidade em desenvolver o futsal com os 
alunos. Percebe-se também que há uma preferência natural pelo futsal em 
detrimento às demais modalidades coletivas mostrando uma dificuldade maior em 
apresenta-las aos alunos. Sendo assim, a ideia inicial de que a escola é o ambiente 
ideal para o surgimento de novos talentos fica prejudicada e um estudo mais 
aprofundado se faz necessário no sentido de ampliar a amostragem e mostrar com 
mais fidedignidade a real situação das modalidades coletivas trabalhadas nas 
escolas estaduais.  
 
Palavras-Chave: escola, esporte, alunos e jogos escolares. 
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ESPORTISTAS E TWITTER: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 2011 E 2014 
 

Flávio Rebustini, Antonio Afonso Machado 

 
Apesar de alguns analista versarem sobre a saturação das redes sociais, elas 
continuam expandido de forma importante, consolidando-se com uma forma intensa 
de comunicação. No cenário esportivo essa tendência continua se fortalecendo. O 
ambiente esportivo tem utilizado de forma muito forte essas ferramentas. Tendo no 
Twitter uma das mais utilizadas. Desta forma, o objetivo deste estudo é comparar a 
posição das contas relacionadas ao esporte em 2011 e 2014. Para tanto, utilizamo-
nos do site Twitaholic que faz o ranqueamento das contas por número de 
seguidores. A coleta foi realizada no dia 29 de outubro de 2011, em 12 de agosto de 
2013 e 14 de julho de 2014, adotou-se como referência as 200 maiores contas. Os 
resultados apontam sucessiva elevação de 17, 21 e 25, respectivamente para 2011, 
2013 e 2014 do número de contas relacionadas ao esporte. O Brasil continua 
contando com 3 representantes da mesma forma que em 2013 (Kaká, Neymar e 
Ronaldinho Gaúcho) ante 5 de 2011. Parece não haver uma saturação do Twitter, 
como forma de sustentação podemos nos deter nos lideres do ranking, em 2011 
(Lady Gaga com aproximadamente 17 milhões de seguidores), em 2013 (Justin 
Birber, com mais de 42 milhões) e em 2014 (Katy Perry com mais de 54 milhoes de 
seguidores). Kaká é o melhor brasileiro no ranking na 24ª posição, apesar de cair 
uma posição em relação ao ranking de 2013, a conta passou de 16.475.931 
seguidores para 20.229.029, o que representa um aumento de mais de 20% em 
menos de 1 ano. Nota-se a ausência de equipes e atletas atuando no Brasil no 
ranking. Reitera-se os apontamentos do estudo de 2013, de que há necessidade de 
um trabalho mais efetivo dos clubes e atletas brasileiros em relação as redes 
sociais. É de suma importância entender para além da exposição pura e sim, é 
necessário compreender o que tem sido postado e de que forma as maiores contas 
têm atraído seguidores. 
 
Palavras Chaves: Redes Sociais; Desenvolvimento Humano, Tecnologias; 
Psicologia do Esporte Twitter. 
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ESTADOS DE ÂNIMO NAS AULAS DE BALLET DA COMPANHIA ÉXCITON 

 
Ana Elisa Messetti Christofoletti, Silvia Deutsch, Mariana Matos, Luana Peres, Stéfane Henrique, 
Julia Castro, Yasmin Maccari, Claudia Barbieri, Camila Silva, Nara Féres, Letícia Bronel, Lucas 

Araújo, Mariana Ricci, Levy Dias, Amanda Bognar, Manaíra Castro, Ana Watanabe, Marcela 
Pedersen, Flávio Alves. 

 

Introdução: A dança é uma das artes mais antigas e seus movimentos são 
utilizados desde os primórdios. O Ballet Clássico é uma dança que nasceu na Itália 
no século XV, e possui um perfil mais rígido comparado a outros estilos de dança. 
Autores mostram que o ballet exige postura e força de grandes grupos musculares, 
requerendo preparação física, evitando assim possíveis lesões. Esta dança exige 
concentração para que as execuções dos passos alcancem a perfeição. O ballet 
reflete uma sociedade hierarquizada e autoritária por conta da proposta, que é 
pautada na repetição e reprodução, com objetivo de realizar movimentos perfeitos. 
Justificativa: Por consequência das exigências que o ballet requer de seus 
praticantes, este trabalho pretende analisar as possíveis alterações nos estados de 
ânimo dos bailarinos de ambos os sexos. Objetivos: O estudo tem como objetivo 
verificar a interferência da aula de ballet nos estados de ânimo de seus praticantes. 
Metodologia: Para o protocolo de avaliação, utilizou-se a Lista de Estados de 
Ânimo Reduzida e Ilustrada (LEA-RI), de Volp, (2000), contendo 14 adjetivos 
(feliz/alegre; pesado/cansado/carregado; agradável; triste; espiritual/sonhador; 
leve/suave; cheio de energia; ativo/energético; agitado/nervoso; desagradável; 
calmo/tranquilo; inútil/antipático; tímido; com medo), com escalas de quatro 
intensidades (muito forte, forte, pouco, muito pouco) representadas por figuras 
faciais. O teste foi aplicado antes e após duas aulas de ballet da Companhia Éxciton 
com 11 dos 17 integrantes. A Cia é um projeto de extensão da UNESP de Rio Claro 
- SP, institucionalizada pela PAC/PROEX, visando levar arte, cultura e dança para a 
comunidade e universitários.  Resultados: O teste não paramétrico – binomial, não 
apresentou resultados estatisticamente significantes. Isso mostra que  não foram 
observadas mudanças significativas em nenhum dos estados de ânimo dos 
participantes. Discussão: Porém, observando os dados brutos é possível identificar 
certa tendência de melhoras de estado de ânimo nos seguintes adjetivos: 
feliz/alegre, leve/suave e ativo/energético. Conclusão: Assim sendo, podemos 
esperar que, após uma aula de ballet, os bailarinos sintam-se mais felizes, leves e 
ativos. Portanto, é sugerido que o estudo seja realizado com um número maior de 
participantes para que essa hipótese seja comprovada.  
 
Palavras-Chave: Dança, Ballet, Estados de ânimo. 
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ESTADOS EMOCIONAIS DE ATLETAS LESIONADOS 

 
Juliana Cristina da Silva, Anna Claudia Rodrigues Gonçalves, Helena Patrícia Oliveira de Brito, 

Marcelo de Almeida Buriti 
 

A Psicologia Esportiva visa estudar comportamentos e emoções durante a prática 
esportiva, bem como investigar os efeitos psicológicos consequentes dessa prática. 
Acredita-se que conhecer e saber lidar com as emoções pode ser um fator 
importante na recuperação dos atletas. Quanto mais recente for a lesão, maiores 
serão as implicações psicológicas no atleta. Sendo assim, objetivou-se verificar e 
analisar os estados emocionais evidenciados por atletas lesionados e, 
especificamente, gênero, idade, tempo de lesão e a quantidade de atletas que 
possuem atendimento psicológico. Participaram da pesquisa 20 atletas, sendo 75% 
do gênero masculino, com idade média de 26,6 e ±6,56 anos. Escolheu-se esses 
atletas por conveniência, lesionados, no mínimo, há 15 dias e de modalidades 
competitivas. A coleta de dados se deu em um clube de grande expressão da 
cidade de São Paulo e a outra parcela da amostra de uma instituição de ensino 
superior também da cidade de São Paulo. A pesquisa teve aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa, sob o CAAE 04874012.6.0000.0089, e os participantes 
assinaram previamente o TCLE. Os materiais utilizados para coleta dos dados 
foram: um questionário de perfil sociodemográfico e a Escala de Humor de BRUMS, 
na qual constavam 24 características de humor, das quais o atleta deveria apontar, 
relacionando ao que estava sentindo, no momento da coleta dos dados. Os 
resultados obtidos a partir do questionamento sobre sentimentos no momento da 
lesão apontaram que a ansiedade correspondia a 32,26%, seguido de tristeza e 
incapacidade, com 25,81%, ambos. Já na questão sobre expectativas quanto ao 
futuro, 48% dos atletas responderam que ainda esperavam ser os melhores em sua 
categoria. No questionamento acerca da visão dos atletas sobre a importância de 
haver acompanhamento psicológico, 52,38% julgaram importante e, 33,33%, 
essencial. Entretanto, somente 30% dos atletas participantes relataram passar por 
atendimento psicológico no momento da coleta dos dados. Frente aos resultados 
obtidos, conclui-se que a amostra estudada tem sentimentos de ansiedade, tristeza 
e incapacidade e, embora a maioria dos atletas não tivesse acompanhamento 
psicológico, eles acharam importante tê-lo. A pesquisa apontou, ainda, que há 
defasagem de profissionais da psicologia no âmbito esportivo. Entretanto, percebe-
se que essa recuperação poderia ser melhor trabalhada com a presença de um 
profissional de Psicologia, atuando em conjunto com uma equipe multidisciplinar, 
colaborando com a sua recuperação. Declara-se que este estudo não tem conflitos 
de interesse e suas limitações (tamanho da amostra) não sugerem generalização 
dos resultados, sendo importantes mais pesquisas na área. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Psicologia do Esporte; Emoções em esportistas; Lesão 
Esportiva, Reabilitação esportiva. 
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ETAPAS PRELIMINARES PARA ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE 
ATITUDES PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 

 
Denis Victor Diniz, Marcel Rodrigo da Silva, Rafael Oliveira de Lima, Carlos Eduardo Lopes Verardi, 

Vinicius Barroso Hirota 

 
O objetivo deste trabalho é apresentar as etapas preliminares referente a adaptação 
de um instrumento que avalia atitudes da matemática para as competições 
esportivas. Dentro do contexto metodológico, fazendo uso do software SPSS versão 
18.0, adaptarmos o instrumento para o contexto esportivo, e realizamos uma 
Testagem 1 (T1) contando com a participação de 35 alunos de ambos os sexos 
(média de idade de 15,91±0,76), todos praticantes de esportes coletivos escolares 
da Cidade de Carapicuíba – SP; o resultado de Alfa na R1 nas atitudes positivas foi 
de 0.94 e negativas 0.79 (média de atitudes positivas 2,81±0,91, mediana de 3; 
média  de atitudes negativas 1,96±0,75, mediana de 2). Após adaptação da questão 
de número 08 referente a atitudes negativas, estabeleceu-se a Testagem 2 (T2), 
com a participação de 25 alunos do mesmo local com resultados de Alfa de 0.90 e 
0.95 respectivamente, demonstrando resultados de média de atitudes positivas de 
2,80±0,87, mediana de 3, e média de atitudes negativas de 2,12±0,86, mediana de 
2. Na testagem referente a atitudes positivas entre T1 e T2 o resultado não foi 
observado diferença significativa (p=0,859), as médias das atitudes positivas 
testadas nas duas fases são semelhantes e referente as atitudes negativas entre a 
T1 e T2, comparando as médias existiu diferença significante (p=0,01), ou seja, a 
média de atitudes negativas da t2 é maior. Concluímos que após refeita a questão 
de atitudes negativas, ocorreu um expressivo aumento de Alfa e com base nos 
resultados preliminares, conclui-se que o instrumento apresenta-se estável e efetivo 
com relação a sua adaptação; Pesquisas futuras necessitam realizar a testagem 
com um número maior de sujeitos para evidenciar se a sua validade, em diferentes 
modalidades esportivas. 

Palavras chave: Competições Esportivas; Atitudes; Avaliação. 
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FACEBOOK: REDE SOCIAL NA ESCOLA 
 

Ana Lívia Gorgatto Fraiha, Suraya Cristina Darido 

 
Atualmente as tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e no 
seu dia a dia. O acesso à informação hoje em dia é indiscutivelmente maior do que 
o das gerações passadas. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
favorecem o aumento da interatividade por meio da utilização de ferramentas como 
imagens, textos, hipertextos, questionários, vídeos, áudios e jogo. Nos últimos anos, 
a evolução da internet conduziu as pessoas à Web 2.0 e ao aparecimento de 
ferramentas e aplicações online, cada vez mais interativas e colaborativas, de que 
são exemplo as redes sociais. De modo a motivar os alunos, a proporcionar 
autonomia a eles e a interagí-los, um meio para ajudá-los a compreender a esta 
perspectiva, o uso das TIC poderia facilitar no processo de ensino-aprendizagem 
dos mesmos levando-os ao conhecimento das ferramentas tecnológicas possíveis 
para o aprendizado. Mesmo que de forma indesejada, as redes sociais se 
entrelaçam ao cotidiano da escola, interferem nas aulas e atividades, tornando-se 
um elemento o qual pode e deve ser explorado pelos professores e demais 
profissionais no desenvolvimento das atividades da escola. Um dos problemas mais 
apontados em relação ao uso das redes sociais é que as mesmas expõem seus 
usuários, uma vez que esses disponibilizam informações pessoais. Ficou evidente 
que o Facebook, ao contrário dos demais ambientes virtuais, possibilita 
questionamentos, por parte dos utilizadores, diante das várias postagens a que têm 
acesso. Isso reflete na preocupação, por parte dos usuários, no que diz respeito à 
veracidade dos dados expostos e, ao mesmo tempo, receio de uma possível 
invasão de privacidade e exposição da própria intimidade. Essa tendência de expor 
dados verdadeiros no Facebook pode acarretar o medo das possíveis 
consequências da utilização dessa rede social, principalmente no ambiente escolar 
que ao ingressarmos em uma rede social virtual, principalmente se essa for externa, 
a qual a escola não pode garantir a privacidade de uso, é necessário se adotar 
precauções em relação à quais informações pessoais irão circular na rede, de forma 
a evitar que as mesmas sejam alvos de ações criminosas, sejam elas virtuais 
(assédio, cyberbullying, etc.) como também presenciais (roubos, violências diversas, 
trotes e outros procedimentos) desagradáveis. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho é apresentar os impactos e limitações da utilização do Facebook no 
processo de ensino-aprendizagem, enfatizando as aulas de Educação Física, e os 
impactos desta ferramenta no cotidiano dos alunos, através de uma revisão 
bibliográfica. 
 
Palavras chave: Facebook; TIC; Educação Física escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  81 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM TÉCNICOS DOS JOGOS ESCOLARES DE 
UBERABA – MG. 

 
Marina Melo Cintra, Aline Dessupoio Chaves, Regina Simões, Wagner Wey Moreira 

 

Introdução: A partir dos anos dois mil o número de cursos de especializações e 
pós-graduação em educação física vem aumentando consideravelmente, 
proporcionando para os já e futuros profissionais da área, ótimas oportunidades de 
ampliação e aquisição de novos conhecimentos. Justificativa: Com uma formação 
profissional adequada e mais especializada, os técnicos dos Jogos Escolares de 
Uberaba – MG.- JEURA podem mediar melhor seus conhecimentos e obter uma 
melhor performance dos seus atletas/alunos nos campeonatos. Objetivo: O objetivo 
do estudo é analisar a formação profissional dos técnicos dos jogos escolares de 
Uberaba-MG do ano de 2013. Metodologia: A pesquisa foi qualitativa do tipo 
descritiva transversal, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas, a amostra foi composta por 26 técnicos de ambos os sexos, que atuaram 
nos jogos escolares de Uberaba-MG no ano de 2013. A análise dos dados foi feita 
no programa Excel 2007, categorizadas e transpostas para porcentagens. 
Resultados: Analisando o grau de instrução de nível superior, constatou-se que 
53,84% dos técnicos são formados em licenciatura plena, já 34,61% dos técnicos 
são licenciados em educação física, 11, 53% dos técnicos possuem bacharelado em 
educação física e 3,80% dos técnicos estão cursando bacharelado em educação 
física. Dos 26 técnicos entrevistados, apenas 38,46% possuem algum curso de 
especialização, sendo 40% especializados em educação física escolar, 10% em 
treinamento e fisiologia humana, 10% em treinamento desportivo, outros 10% em 
acupuntura, 10% especializados em supervisão de ensino, 10% em gestão 
estratégica em educação e 10% possui doutorado em educação. Discussão: Os 
resultados ressaltam que mais da metade dos técnicos atuantes nos jogos 
escolares de Uberaba MG, ainda não possuem um curso de especialização em sua 
área de conhecimento, mesmo tendo aumentado as ofertas e oportunidades para o 
aperfeiçoamento do conhecimento na área de educação física. Conclusão: O 
estudo mostrou a necessidade de procura e encorajamento dos profissionais de 
educação física no aprimoramento profissional, muitos deles deixando-se acomodar 
somente com o ensino adquirido na graduação.  

Palavras-Chave: Jogos Escolares, Formação Profissional. 
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FUTEBOL FEMININO: HABILIDADES PSICOLÓGICAS E COGNITIVAS APÓS 
TREINAMENTO DESPORTIVO 

 
Rodrigo Haruo Gushikem, Rafael Afonso de Oliveira, Julia Pimenta Salazar, João Paulo Borin, Paula 

Teixeira Fernandes. 
 

Introdução: Devido à crescente popularização em nosso país, o futebol feminino 
necessita cada vez mais da contribuição dos conhecimentos das mais diversas áreas, 
de modo a tornar o treinamento das atletas mais completo, potencializando o 
rendimento. Justificativa: Se comparada aos componentes físicos, técnicos e 
táticos, a parte psicológica é ainda pouco explorada no desporto. Objetivos: 
Identificar se determinadas habilidades psicológicas e cognitivas melhoram após um 
período de treinamento desportivo pré-competição em jogadoras de futebol. 
Metodologia: Foram avaliadas 17 atletas com idade média de 14,7 anos, das 
categorias de base de uma equipe de futebol feminino do interior do estado de São 
Paulo. Protocolos psicológicos utilizados: Inventário de Ansiedade de Beck 
(ansiedade) e Profile of Mood States (perfil emocional); Protocolos cognitivos 
utilizados: Subteste Códigos, Dígitos e Raciocínio Matricial da Escala Wechsler de 
Inteligência (atenção e capacidade intelectual). Resultados: Os resultados 
demonstram melhora dos aspectos psicológicos e cognitivos no período pós-
treinamento em relação ao período pré-treinamento esportivo. No perfil psicológico, 
observou-se queda em todas as variáveis analisadas: ansiedade (10,9 para 9,9), 
raiva (7,1 para 4,7), sintomas depressivos (5,3 para 3,0), confusão (5,9 para 5,3) e 
tensão emocional (10,5 para 9,4), apesar de nenhuma destas variáveis apresentar 
diferença significativamente estatística, talvez pelo pequeno número de atletas. 
Habilidades cognitivas: houve melhora em todas as capacidades averiguadas, 
atenção e funções executivas (63 para 71, p=0,001), atenção (15 para 16, p=0,024) e 
capacidade intelectual (12 para 15, p=0,004). Conclusão: O estudo mostrou 
diferenças positivas de perfil psicológico e habilidades cognitivas entre os dois 
períodos avaliados. Mesmo quando a diferença não se mostrou significativa, pôde-se 
observar melhora nas variáveis estudadas, contribuindo para a hipótese de que o 
treinamento desportivo interfere positivamente nas habilidades psicológicas e 
cognitivas de atletas de futebol feminino. Se um treino técnico, tático e físico pode 
melhorar a questão da ansiedade, atenção, capacidade intelectual, um treinamento 
específico talvez possa trazer ainda mais benefícios. Sabendo disso, a comissão 
técnica, junto ao psicólogo esportivo, pode criar práticas de intervenção psicológicas 
específicas para cada jogadora, visando seu melhor rendimento. 
 
Palavras-chave: psicologia do esporte; futebol feminino; avaliação psicológica. 
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GENTILEZA: DO LÚDICO A ÉTICA NAS RELAÇÕES HUMANAS 
 

Júlio Cesar Ramos Rossi, Maria Aparecida Ribeiro, Iane Cândida da Silva, Ana Beatriz Fortes de Carvalho 

 
Introdução: Com o surgimento de várias reflexões aguçadas, ao estudarmos 
algumas faces que envolvem a Educação Física Escolar, nasce o interesse em 
trabalhar os temas: lutas, dança, jogos cooperativos e ginástica artística através do 
projeto Gentileza Gera Gentileza no PIBID que é um Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência. Objetivo: O objetivo do projeto é, através das 
praticas das aulas de educação física, compreender a importância de atos gentis 
nas praticas distintas da cultura corporal de movimento, a dança, os jogos e a luta, 
percebendo valores como: cooperação, respeito ao adversário, tolerância e 
gratidão. Metodologia: Foram realizadas em uma escola do município de Taubaté, 
no PIBID, aulas de lutas, dança, jogos cooperativos e ginástica artística durante 4 
meses, com duração de 50’ cada aula, duas vezes por semana, com alunos do1º ao 
9º ano, divididos entre as atividades, onde foram trabalhadas oficinas de forma que 
contribuíssem com a culta corporal do movimento, estimulando os alunos a 
reflexões sobre atitudes de não violência dentro de uma cultura de paz. O método 
utilizado para essa pesquisa foi o da pesquisa quantitativa e experimental, com 
aplicação de um questionário fechado para 80 alunos participantes, contendo 5 
questões que foram respondidas após o encerramento das aulas. Resultados: Os 
resultados demonstraram que 79% afirmam que estão muito satisfeitos e 21% 
afirmam que ficaram satisfeitos com os projetos realizados. Dos alunos 
entrevistados, 64% sentiram-se muito mais alta a autoestima e que 68% sentiram-se 
muito mais motivados em ir para a escola. Conclusão: É possível perceber as 
mudanças internalizadas pelos alunos, quando afirmam, que participar desse 
projeto trouxe para a realidade deles a vontade de sempre estar juntos dos amigos, 
dos professores e fazer novas amizades. E para o futuro professor a oportunidade 
de vivenciar a realidade escolar, conhecer a realidade escolar, investigar demanda, 
discutir e propor um projeto de ação para essa demanda, discutindo e analisando os 
resultados.  

Palavras- Chave: PIBID, Educação Física Escolar, Gentileza. 
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GINÁSTICA PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 
 

Simone Maria Castellano, Thais Reis Silva de Paulo, Aline Dessupoio Chaves, Wagner Wey Moreira, 
Regina Simões. 

 

A ginástica é uma modalidade de exercícios físicos de excelente aceitação pelas 
mulheres nas diferentes faixas etárias da vida. É uma prática promotora de saúde, 
lazer e bem estar, que vem se tornando cada vez mais presente em clubes, praças 
e academias. Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo comparar o discurso 
de qualidade de vida das mulheres de 40 a 59 anos praticantes de ginástica em 
espaços públicos e privados da cidade de Uberaba. A investigação é do tipo 
descritivo e comparativo transversal, de natureza qualitativa, com a participação de 
104 mulheres, dividas em dois grupos: o Público com 52 participantes e média de 
idade de 53,25 (±5,42) e o Privado com 52 mulheres e média de idade 48,94 
(±5,56). A coleta dos dados ocorreu através de um questionário contendo  
informações sociodemográficas e uma pergunta geradora: O que é qualidade de 
vida para você? Para análise da questão geradora foi utilizada a Técnica de 
Elaboração e Análise de Unidades de Significado de Moreira, Simões, Porto (2005). 
Na interpretação da pergunta geradora foram identificadas cinco unidades de 
significado: viver bem e em equilíbrio, saúde, hábitos de vida saudáveis, convivência 
e lazer. A unidade de significado: Viver Bem e em Equilíbrio, foi a unidade de maior 
convergência entre os grupos. O Grupo Privado obteve 69%, contra 55% do Grupo 
Público; Saúde esteve no discurso de 48% das respondentes do Grupo Privado 
contra 46% do Grupo Público; Hábitos de Vida Saudáveis aparece em 32% do 
Grupo Privado contra 44% do Grupo Público; Convivência 21% no Grupo Privado 
contra 19% no Grupo Público, e o Lazer no discurso de 16% do Grupo Privado 
contra 15% do Grupo Público. O comparativo entre os discursos dos grupos mostra 
similaridade nas respostas. Ficou compreensível que as mulheres praticantes de 
ginástica em academias (na iniciativa privada) ou em praças e parques (na iniciativa 
pública) possuem uma percepção satisfatória de qualidade de vida e reafirmam a 
importância da prática regular de exercícios físicos para o envelhecer com uma 
melhor Qualidade de Vida. Conclui-se que, por se tratar de mulheres adeptas da 
prática de ginástica, independente do local em que participam, há uma percepção 
de qualidade de vida positiva sendo essa influenciada pela prática sistematizada de 
ginástica. 

Palavras Chave: Qualidade de vida- Ginástica- Idade madura. 
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IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS DAS LESÕES ESPORTIVAS  
EM ATLETAS DE JUDÔ PARALÍMPICO 

 
Juliana Cristina da Silva, Maria Regina Ferreira Brandão 

 
O esporte de alto rendimento demanda rotinas de treinamento constantes e 
exaustivas, para que haja uma melhora continua do desempenho. Com isso, as 
lesões tornam-se parte inerente da vida do atleta e, quando estas ocorrem, 
requerem, também, um preparo psicológico. Uma lesão, seja de pequena ou de 
grande expressão, reduz ou impossibilita o atleta de realizar suas atividades da 
maneira anteriormente executada, o que pode gerar repercussões psicológicas. 
Sendo assim, objetivou-se verificar as implicações psicológicas das lesões 
esportivas em atletas de Judô Paralímpico e, especificamente, avaliar as emoções, 
pensamentos e sentimentos relacionados às lesões, bem como os comportamentos 
oriundos do processo de reabilitação. Participaram da pesquisa 10 atletas, sendo 
70% do sexo masculino, com idade média de 28,5 (±7,25). Foram selecionados 
para esta pesquisa atletas de Judô Paralímpico, que sofreram lesões esportivas ao 
longo da carreira e que foram convocados para a semana de treinamento em Abril 
de 2014. A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o CAAE 
29817814.5.0000.0089. Os dados foram coletados por meio de um questionário 
semi-estruturado, contendo 13 perguntas norteadoras, com o intuito de investigar 
sentimentos, pensamentos e comportamentos acerca das lesões, cujas respostas 
foram gravadas e, posteriormente, transcritas. Para análise dos dados utilizou-se a 
análise de discurso. Os resultados parciais apontaram que, ao lesionarem-se, os 
atletas sentiram medo e ansiedade. As lesões geraram repercussões psicológicas 
nos atletas, originando o interesse em finalizar a carreira esportiva, pois incertezas 
acerca do futuro cercaram seus pensamentos, seguidas de sentimentos de tristeza 
e insegurança. Já no retorno aos treinamentos, alguns atletas sentiram-se receosos 
em voltar a realizar movimentos que lembrassem os do momento da lesão. Outros 
sentiram medo devido a possibilidade de recidiva. Observou-se que intervenções 
psicológicas, nessa fase, poderiam fazer com que o atleta aumentasse seu 
repertório de enfrentamento e de hábitos potencializadores para a recuperação e, 
em contrapartida diminuiria, significativamente, sofrimentos emocionais que venham 
a surgir nessa situação. Diante disso, conclui-se que é de extrema importância a 
presença de um psicólogo na equipe esportiva multidisciplinar, visto que essa 
parceria facilitaria o processo de reabilitação e, também, permitiria contribuir em 
questões como medos, pensamentos e sentimentos que interferem no processo de 
reabilitação. Declara-se que este estudo não tem conflitos de interesse e suas 
limitações (tamanho da amostra) não sugerem generalização dos resultados, sendo 
importantes mais pesquisas na área. 
 
Palavras-chave: Psicologia; Psicologia do Esporte; Emoções no esporte; 
Reabilitação física. 
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INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE YOGA NO AMBIENTE 
ESCOLAR 

 
Amanda Cristina Faria, Ana Cláudia Amorim, Fernanda Damasceno, Manaíra Santos de Castro, 

Silvia Deutsch 

 
Introdução:  A educação infantil é o começo da escolarização que deve ser 
acompanhada pelo aprendizado das linguagens e de seus significados. Yoga é uma 
atividade com características importantes a ser oferecida e explorada no ambiente 
escolar. O educador deve considerar toda a riqueza da cultura lúdica infantil e 
repertório corporal da criança, pois no brincar e jogar observa-se elementos de 
exploração da criatividade, de expressão e prazer. Justificativa: Uma proposta de 
trabalho que pode contribuir no processo de formação da criança  pode acontecer 
através da prática de Yoga. Nesse sentido, nada mais necessário que o 
desenvolvimento criativo de materiais que possam servir como instrumentos 
pedagógicos para o ensino do yoga no ambiente escolar. Objetivo: Com base nos 
princípios do Yoga associados à cultura escolar e em função da necessidade de 
diversificação de estratégias para o desenvolvimento do conteúdo das aulas de 
yoga na educação infantil, este estudo tem por objetivo o desenvolvimento de 
material pedagógico que auxilie na construção e diversificação dessa prática. 
Metodologia: Pautada nos princípios do Yoga como: os valores éticos e morais 
(Yamas e Niyamas); os movimentos corporais (Asanas - posturas); o controle 
respiratório (Prānāyāma); o conhecimento das técnicas de limpeza (Kriyas) e sua 
relação com a higiene, e; técnicas de concentração (Dhāranā), foi elaborado um 
tapete pedagógico com o material EVA. Esse tapete foi construído com desenhos 
de imagens de partes do corpo e das figuras dos ásanas (posturas do yoga) e 
utilizado em aulas com 40 crianças na faixa etária média de 6 anos de uma escola 
municipal do município de Rio Claro. Resultados/Discussão: Autores colocam que 
a organização da sala de aula e a presença de certos objetos e materiais educativos 
parecem influenciar direta ou simbolicamente seus usuários, determinando em 
parte, a maneira como se sentem, pensam e interagem neste espaço. O tapete em 
si, já é um material muito utilizado na pedagogia, tanto para enfeitar como para 
alfabetizar. Para adaptá-lo ao objetivo, foram feitas algumas modificações no design 
que interferiram de forma extremamente positiva na composição das aulas. 
Conclusão: Pode-se concluir que a utilização do material desenvolvido para a aula 
teve uma excelente aceitação por parte dos alunos e possibilitou um maior interesse 
e consequente concentração durante a prática da aula. 
 
Palavras-Chave: Yoga, Material pedagógico, Crianças.  
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: RELAÇÃO ENTRE INTELIGÊNCIA CORPORAL 
CINESTÉSICA E PERFORMANCE. 

 
Willer Henrique Calixto Coelho e Silvia Deutsch 

 
Introdução: A teoria das Inteligências Múltiplas desenvolvida por Gardner na 
década de 1980 quebra o domínio dos testes psicométricos e nos traz uma maneira 
mais ampla de avaliar a inteligência humana. São apresentados diversos aspectos 
da inteligência, sendo: a Lógico-matemática; a Linguística; a Musical; a Espacial; a 
Corporal-cinestésica; a Intrapessoal e a Interpessoal. Justificativa: Segundo o 
autor, pessoas que possuem um predomínio da inteligência Corporal-cinestésica 
tendem a se sair melhor em tarefas que envolvam habilidades corporais. Objetivo: 
Verificar se alunos com melhor performance prática apresentavam predomínio da 
inteligência Corporal-cinestésica. Metodologia: Nessa pesquisa participaram 116 
pessoas, alunos do curso de graduação em Educação Física da UNESP campus de 
Rio Claro, sendo 52 pessoas do sexo feminino e 64 pessoas do sexo masculino. Foi 
aplicado um questionário de inteligências múltiplas, denominado “Checklist das sete 
inteligências”. Após um período de três meses de aulas de ginástica rítmica, os 
alunos foram incumbidos de elaborar uma coreografia com o aparelho de sua 
preferência (corda, bola, arco, maças, fita). Essa coreografia foi avaliada com notas 
de 0 a 10. Resultados: Foi feita uma comparação entre a predominância de 
inteligências com a nota do desempenho individual da performance coreográfica. Os 
resultados das inteligências se apresentaram da seguinte maneira: Lógico-
matemática (8,2); Linguística (8,0); Interpessoal (7,9); Espacial (7,5); Corporal-
cinestésica (7,4); Intrapessoal (7,3) e Musical (7,1). Discussão e Conclusão: Os 
resultados mostraram que as pessoas que tem a inteligência Corporal-cinestésica 
como predominante, não necessariamente apresentaram um melhor desempenho 
em sua performance. Verificando as médias das notas em cada grupo de pessoas 
de cada inteligência, pudemos observar que as melhores notas foram alcançadas 
pelo grupo com predominância da inteligência Lógico-matemática, seguida da 
Linguística e da Interpessoal. O resultado não condiz com as afirmações do autor, 
onde a inteligência Corporal-cinestésica é apresentada como a que oferece 
melhores condições para o desenvolvimento de habilidades corporais, uma vez que 
esta se classificou apenas em 5º lugar. 

Palavras-Chave: Inteligências Múltiplas; performance; Ginástica Rítmica. 
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LATERALIDADE E ORIENTAÇÃO ESPACIAL DE ALUNOS NOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
Joana Delfino de Abreu, Marcos Vinícius de Souza, José Antonio Vianna 

 

A diminuição dos espaços para as atividades lúdicas, a substituição das 
brincadeiras e brinquedos tradicionais por brinquedos eletrônicos, entre outros 
motivos, têm provocado a diminuição das oportunidades para o desenvolvimento 
perceptivo-motor, com implicações no desenvolvimento integral das crianças. Em 
conseqüência, o desenvolvimento motor não ocorre pari passo com a maturação, o 
que resulta em indefinição da lateralidade e desorganização, com danos à formação 
escolar e à vida, mesmo em alunos sem diagnóstico de comprometimento 
neurológico ou estrutural. Assim, este estudo teve o propósito de verificar a 
lateralidade e a orientação espacial direita-esquerda de alunos nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Participaram deste estudo exploratório 34 alunos matriculados 
no 3° ano do ensino fundamental, na faixa etária entre 7 e nove anos (M = 8,44), 
sendo 17 do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Foram utilizados para coleta de 
dados o Harris Test que verifica a dominância manual, ocular e podal em atividades 
cotidianas e o teste Piaget-Head para a verificação da orientação espacial direita-
esquerda. Verificou-se que apesar de o sentido de direcionalidade e a lateralidade 
se desenvolverem no cérebro a partir dos 6 anos de idade, 38,3% dos alunos (7 
meninos e 6 meninas) não apresentaram definição de lateralidade. A idade motora 
média na orientação espacial direita-esquerda dos investigados correspondeu a 
7,65 anos, abaixo da idade cronológica média dos participantes (8,44 anos). Dez 
alunos (29,4%) situaram a sua idade motora acima de sua idade cronológica, 
enquanto 24 sujeitos apresentaram idade motora abaixo da própria idade 
cronológica, o que denota que a maioria dos indivíduos tem a sua orientação 
espacial comprometida. Esta característica corresponde a uma incapacidade de 
executar movimentos ordenados e de reconhecer a posição relativa de objetos – 
aspectos que podem aumentar o nível de dificuldades dos alunos no processo de 
alfabetização e letramento que passam a ter que lançar mão de outras capacidades 
para diminuir as dificuldades que possam encontrar. Os resultados reforçam as 
expectativas de que crianças e jovens na sociedade atual que desfrutam de 
facilidades tecnológicas que resultam em diminuição e inibição das atividades 
corporais lúdicas têm prejuízo nas noções espaciais (que são construídas por meio 
dos sentidos, deslocamentos, manipulação de objetos, pela vivência de atividades, 
brincadeiras e jogos que possibilitam a exploração e organização do espaço 
percebido) com comprometimento do desenvolvimento motor.   
 
Palavras-chave: Desenvolvimento perceptivo-motor, lateralidade, orientação 
espacial, aprendizagem escolar. 
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LAZER, RECREAÇÃO E ESCOLA: APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS 

Tiago Rodrigo Alves Nunes; Altair Moioli; Tiago Aquino da Costa e Silva; Alípio Rodrigues Pires 
Junior. 

INTRODUÇÃO: Os estudos do lazer se fazem necessários no âmbito escolar, pois é 
no tempo e espaço deste conteúdo que os alunos vivenciam e recriam elementos da 
cultura e ainda, contribui para o desenvolvimento humano. Considerando que a 
escola revela um lugar de disciplina, promoção social e para interpretar o significado 
do mundo. Deste modo, a recreação proporciona formas de experiências lúdicas, 
prazer e satisfação pessoal para atender as necessidades de aproximação, 
cooperação e solidariedade. OBJETIVO: O presente estudo buscou investigar as 
relações existentes entre lazer, recreação e a escola, e ainda, analisar as 
possibilidades do fenômeno lazer ser utilizado como atividade da escola a partir de 
proposta elaborada pelos alunos, como elemento representativo no processo de 
desenvolvimento humano. METODOLOGIA: O estudo, de natureza qualitativa, 
constou da união de pesquisa bibliográfica e das experiências vividas no ambiente 
escolar com base nas diversas formas de atividades aplicadas e no conhecimento 
adquirido pelos alunos. CONSIDERAÇÕES: a partir das análises realizadas conclui-
se que o trabalho com os elementos do lazer no ambiente escolar é importante, 
pois, possibilita a vivência de desafios e com isso criar ambiente adequado para a 
construção de alunos criativos, autônomos e com competências para a vida.  

Palavras Chave: Recreação, Escola, Crianças. 
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LIDERANÇA NO ESPORTE:  
UMA COMPETÊNCIA MUITO ALÉM DAS TÉCNICAS APRENDIDAS EM AULA 

 
Denis Juliano Gaspar, Gisele Maria Schwartz, Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro, Priscila Raquel 

Tedesco da Costa Trevisan, Ivana Campos Ribeiro, José Pedro Scarpel Pacheco 
 

A liderança é um tema cada vez mais discutido nos dias de hoje, dentro das 
instituições públicas, privadas e, até mesmo, no terceiro setor. No esporte não seria 
diferente, pois, nesse meio, o ser humano é levado a questionar seu desempenho, a 
buscar melhoria contínua, a se adaptar e ser flexível, rumo ao alcance de metas e 
objetivos cada vez maiores e desafiadores. A figura do líder se torna importante 
neste contexto, pois é dele a função de ser o facilitador no alcance das metas e 
objetivos de sua equipe. Até pouco tempo, havia a preocupação na preparação de 
cursos de capacitação que desenvolvessem nas lideranças, sobretudo, os aspectos 
ligados aos conhecimentos técnicos de suas atividades, em suas respectivas áreas 
e funções. Entretanto, o líder necessita desenvolver, inclusive, suas competências 
comportamentais, aquelas ainda pouco ensinadas e desenvolvidas em cursos, 
representando competências além das técnicas de cada operação. Pode-se citar 
como competências comportamentais o trabalho com equipes, a tomada de 
decisão, a resiliência em ambientes de pressão psicológica, a visão sistêmica, a 
gestão emocional e o lidar com conflitos e divergências de opiniões e, até mesmo, a 
comunicação interpessoal. Com base nessa perspectiva, apenas o desenvolvimento 
de competências técnicas já não é suficiente para a excelência do líder. Sendo 
assim, o presente estudo, de natureza qualitativa, é desenvolvido por meio de 
pesquisa exploratória, utilizando-se como instrumento um questionário disposto com 
questões abertas sobre quais características diferenciam a boa da má liderança. A 
amostra intencional é composta por um grupo de 20 jogadores (as) e atletas de 
diversas equipes e modalidades, maiores de 18 anos, alocados em equipes do 
município de Rio Claro – SP. Os dados são analisados descritivamente, por meio da 
Técnica de Análise de Conteúdo Temático. Os resultados preliminares indicam que 
os atletas ainda possuem uma visão restrita sobre boa liderança. As competências 
comportamentais deverão ter cada vez mais espaço nos processos de recrutamento 
e seleção no âmbito esportivo, qualificando as condutas daqueles indivíduos que 
estarão à frente de uma equipe que busca o sucesso, ou ainda, na conquista de um 
campeonato, ou no aumento da performance do grupo. Torna-se relevante que 
novos estudos se processem, para ampliar as perspectivas de aprimoramento dos 
aspectos referentes à liderança no esporte. 

 

Palavras-chave: liderança, esporte, competências, técnica, comportamento  
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LIDERANÇA NO FUTEBOL: ESTUDO COM ATLETAS SUB 20 
 

Gabriel Fontanetti; Marcus Vinicius Grecchi Pizzi 

 
Nos dias atuais, dentro do esporte fica cada vez mais clara a importância da 
psicologia do esporte em qualquer modalidade, seja ela coletiva ou não. Além dos 
treinamentos técnicos e táticos, o perfil psicológico dos atletas está sendo 
constantemente observado e analisado durante os treinos e competições. Inserido 
no contexto da psicologia do esporte está o fenômeno que merece atenção dentro 
das modalidades esportivas: a liderança. Liderança pode ser considerada de modo 
geral como o processo comportamental de influenciar grupos e indivíduos na 
direção de objetivos estabelecidos. (BARROW, 1977 apud WEINBERG & GOULD, 
2001). No esporte e no exercício, essas dimensões incluem processos de tomada 
de decisão, técnicas motivacionais, dar feedback, estabelecer relações 
interpessoais e dirigir o grupo ou a equipe com confiança. (WEINBERG & GOULD, 
2001). O atributo central de liderança é a influência, o líder é, geralmente, a pessoa 
que no grupo tem mais influência sobre as suas atividades e convicções. É a 
pessoa que inicia a ação, dá ordens, toma decisões, é aquele que aprova e reprova, 
motiva e serve de inspiração dentro de uma equipe esportiva. O estilo de liderança 
que o técnico exerce no relacionamento com os atletas pode ter efeito determinante 
sobre o rendimento dos mesmos (VALVASSORI, HERNANDEZ & VOSER, 2008). 
Portanto, a importância de se estudar o tópico liderança dentro do contexto 
esportivo é tentar estabelecer uma relação entre técnico e atleta para que tal 
relação seja harmônica e a equipe tenha os resultados esperados durante as 
competições e entender qual o perfil ideal de liderança que deve ser utilizado para 
cada grupo específico. Em um estudo feito por Valvassori, Hernandez e Voser 
(2008) foi observado que nas categorias estudadas – sub 10, sub 11, sub 12, sub 
13, sub 14, sub 15, juvenil e profissional – o estilo de liderança considerado ideal 
para todas as categorias é: treinamento e instrução, feedback positivo, apoio social, 
comportamento democrático e, por último, comportamento autocrático. Este estudo 
vai estudar liderança dentro do futebol com objetivo de entender o processo 
existente entre os grupos de trabalho (atletas e técnico) e o desempenho dos 
mesmos em campo, partindo de uma pesquisa bibliográfica. Trata-se, portanto, de 
uma pesquisa de revisão de literatura, que futuramente poderá se tornar numa 
pesquisa de campo. Concluindo, o estudo da liderança dentro do esporte tem 
fundamental importância para analisar o perfil dos líderes dentro de uma equipe, 
qual o estilo de líder ideal para cada equipe e entender como deve ser a relação 
entre técnico e atleta para obter o maior desempenho de ambos em treinamentos e 
competições. 
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MALABARES COMO ARTE DE VIVER. 
 

Rafael Pizzinatto, Flávio Soares Alves. 
 

As práticas de malabarismo permeiam o acervo cultural de diversos povos há 
tempos. Não se restringindo somente ao circo, vemos, cada vez mais, uma invasão 
do malabarismo nas praças, ruas, escolas e outros espaços (formais e informais), 
em meio aos quais, o profissional de Educação Física também atua. Tendo em vista 
esse contexto, é cada vez mais urgente a necessidade de darmos maior atenção a 
essa prática dentro da formação acadêmica, não só para melhor compreendê-la e 
aprecia-la, mas também para valoriza-la como prática educacional. É na busca por 
essa valorização que indagamos: Que aprendizagens são mobilizadas com a prática 
do malabarismo no contexto da formação acadêmica? Frente ao exposto, o 
presente estudo buscou mapear as aprendizagens de um pesquisador que se 
envolveu intensamente com essa prática ao longo de sua formação. Para tanto, a 
investigação assumiu a prática do malabares como arte do viver, isto é, como 
técnica que se implica com a vida e potencializa o exercício da formação 
acadêmica, aproximando-a do exercício da existência. Assim, implicado, o 
pesquisador se reconheceu como malabarista e, enquanto tal buscou pelos 
movimentos impressos na formação a partir desta prática que lhe instigava. 
Partimos de uma pesquisa bibliográfica com a qual situamos esse trabalho dentro 
do contexto de estudos que aproxima a Educação Física aos estudos filosóficos, 
desta forma, foi possível entender os efeitos da prática do malabarismo sobre o 
exercício da formação, entendendo-a como processo de subjetivação. A partir esta 
pesquisa realizamos registros descritivos no qual o pesquisador tentou relatar sua 
experiência com o malabarismo, bem como constituir um movimento pre-reflexivo 
sobre suas vivências dentro desta prática. Enfim, foi possível destacar alguns temas 
que irrompem desse registro pessoal e que, quando confrontadas com dados da 
literatura científica ajudam a compor um quadro sobre as aprendizagens 
movimentadas com o malabarismo. Dentre os temas observados, destacamos: 1. O 
trabalho com o ritmo que força à desacomodação e reacomodação dos 
conhecimentos aprendidos 2; A necessidade de concentração da atenção sobre a 
tarefa, sem a qual não é possível fazer o malabarismo; 3. O contato com a 
experiência intensiva (lúdica), que instiga o aluno a buscar pela aprendizagem, 
dedicando seu tempo e esforço sobre ela; 4. A paixão pelo desafio, que envolve o 
malabarista em uma eterna busca por novos níveis de dificuldade; 5. A socialização 
que promove um espaço de troca e diálogo entre os malabaristas, criando um 
espaço de mútua colaboração e cumplicidade entre os participantes. Esses temas 
fazem com que a prática do malabarismo se torne muito mais do que uma simples 
atividade física, que gera gasto calórico, pois envolve o malabarismo como uma arte 
que dá graça ao seu viver. 

Palavras-chave: Malabarismo. Formação acadêmica. Arte do viver. Aprendizagem. 
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MENSURAÇÃO DA MÚSICA EM AULAS DE DANÇA DE SALÃO NA UNESP DE 
RIO CLARO. 

 
Deborah Oliveira, Bruno do Prado Santos, Ana Claúdia Gomes de Amorim Pinto, Silvia Deutsch 

 
Introdução: O ruído pode ser definido como som indesejado e considerado 
prejudicial à saúde humana e ao bem-estar dos individuos que são expostos a ele 
(Dias, 2013). Algumas atividades físicas, como a dança, expõe os participantes a 
presença da música, e esta nem sempre é utilizada de maneira adequada. Objetivo: 
O presente estudo tem por objetivo mensurar e avaliar os níveis de intensidade e 
pressão sonora durante aulas de do Projeto de Exensão Iniciação às Danças de 
Salão da Unesp – Rio Claro. Material e Método: A pesquisa foi conduzida em uma 
sala de dança  durante 6 aulas. Para medir os níveis de pressão sonora foi utilizado 
um decibelímetro digital (portátil) da marca Instrutherm, modelo DEC-490 e um 
aplicativo “Sound Level Meter” em uma aparelho de telefone móvel. Essa medida foi 
tomada para assegurar a precisão das medidas, e com esse aplicativo instalado, ele 
foi utilizado como comparativo para garantir confiabilidade das coletas. O nível de 
pressão sonora foi medido em decibéis - dB(A), com circuito de respostas lentas. O 
decibelimetro foi calibrado antes de todas as aulas e colocado no centro da sala a 
uma distância de aproximadamente 140cm do solo. Cada aula teve a duração de 
uma hora e quinze minutos. As leituras foram efetuadas três vezes após dez 
segundos de estabilização. Foram consideradas como resultado final, a média das 
três leituras. Para coletar os níveis de pressão sonora, foram estipulados 
determinados momentos baseados no método de ensino dos professores. 
Resultados: Medindo e avaliando o nível de pressão sonora durante as aulas de 
dança de salão, foram encontradas níveis médios de ruído de 81 de acordo com o 
decibelímetro e 87,6, de acordo com o aplicativo Sound Level Meter. Os resultados 
sugerem que na maioria das aulas o nível de pressão sonora estava inadequado. 
Discussão: Segundo Fusco (1989) níveis tão elevados podem causar adversas 
reações como insônia, irritação, fadiga mal estar e perda auditiva. Conclusão: As 
aulas de Dança de Salão avaliadas nesse estudo apresentaram ambiente ruidoso e 
necessitam de intervenção e orientação aos professores, quanto a utilização 
adequada da acústica durante as aulas e à sua importância na saúde dos 
indivíduos. 

Palavras-chave: Ruído, Dança de Salão, Medição de ruído. 
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MOTIVAÇÃO DE JOVENS PRATICANTES DE ESPORTE ESCOLAR. 

 
Joana Delfino de Abreu, Marcos Vinícius de Souza, José Antonio Vianna. 

A teoria de orientação de vida por objetivos oferece uma nova direção para 
pesquisas que buscam o entendimento e a explicação dos motivos subjacentes aos 
comportamentos no esporte.  Essa teoria tem abordado os antecedentes e as 
conseqüências sociais, psicológicas e comportamentais de duas orientações de vida 
por objetivos independentes, chamadas orientação tarefa e orientação ego, que são 
definidas conforme a percepção subjetiva de sucesso e de fracasso na atividade. 
Conhecer a percepção do indivíduo do seu clima motivacional pode ser uma fonte 
para se entender a sua realidade, bem como o seu comportamento em relação à 
realidade e possibilitar a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que 
potencializem a formação pessoal e escolar dos escolares. Este estudo exploratório 
se propôs verificar a orientação motivacional de estudantes praticantes de esportes, 
matriculados em uma escola pública no município do Rio de Janeiro. Responderam 
ao TEOSQ (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire - questionário com 13 
questões que mede as orientações por objetivos no esporte, em duas sub-escalas 
ortogonais - ego e tarefa - 45 sujeitos de ambos os sexos (Fem. = 28; Masc. = 17), 
na faixa etária de 11 a 14 anos (M = 12,1), alunos do 5º ao 8º ano do ensino 
fundamental, participantes na 41ª olimpíada da escola. Os dados confirmaram a 
tendência brasileira de predominância da orientação pela tarefa - sub-escala tarefa 
M = 4,4 e sub-escala ego M = 3,1. Não foi observada diferença importante na 
motivação de meninos e meninas. Apesar de a média na sub-escala ego estar 
próxima da linha de corte, ambos os grupos assinalaram escores superiores na sub-
escala tarefa (Feminino: Ego = 3,1 e Tarefa = 4,4; Masculino: Ego = 3,1 e Tarefa = 
4,2). A ênfase colocada na vitória a qualquer custo e na adoção de uma orientação 
ego em lugar da orientação tarefa pode levar a formação de sujeitos com atitudes e 
comportamentos egocêntricos e que desistam frente a qualquer obstáculo, o que 
não corresponde ao perfil de dedicação, disciplina e persistência, tão necessário ao 
estudante – alunos auto-referenciados para comparações de sucesso, que 
escolhem tarefas desafiantes para o desenvolvimento de habilidades e maestria e 
que sejam persistentes na realização de grandes esforços. Acredita-se que a 
socialização exercida por pais, professores e companheiros contribuiu na 
socialização dos sujeitos investigados. 
 
Palavras-Chaves: Motivação, jovens, esporte escolar. 
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MOTIVAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PERSONAL TRAINER 

 
Thiago Andriolli Roberto, Afonso Antonio Machado, Lucas Ribeiro Cecarelli 

 
A motivação é entendida dentro do contexto da teoria da Auto Determinação e esta 
sugere que uma pessoa pode ser motivada em diferentes níveis. Esse estudo 
perpassa os diferentes níveis de motivação, significativos à pratica regular de 
atividade física em academias de ginástica sob a supervisão de um Personal 
Trainer, dentro do contexto da teoria da Auto Determinação, sistematizada por Decy 
& Ryan (1985) e Ryan e Deci (2000). A Teoria da Auto Determinação foi 
preconizada de modo a garantir que um sujeito possa ser motivado em diferentes 
níveis (intrinsecamente ou extrinsecamente) ou ainda ser amotivado durante a 
prática de qualquer atividade física. Intrinsecamente o indivíduo se insere na 
atividade por vontade própria, diga-se pelo prazer e satisfação em conhecê-la; 
extrinsecamente, segundo Ryan e Deci (2000), desenvolve uma atividade que é 
efetuada com outro objetivo, não inerente a pessoa e a amotivacão quando ocorre 
uma situação em que o indivíduo não está apto a identificar um bom motivo para 
realizar algum tipo de atividade. Nesse sentido o mercado de trabalho direcionado a 
área de treinamento personalizado faz com o que o profissional necessite de 
conhecimento a respeito da psicologia do esporte, o interesse pessoal a uma futura 
atuação profissional ao homem do século XXI. O objetivo deste estudo foi identificar 
o motivo e\ou motivação de praticantes de exercício físico para treinar sob a 
supervisão de um Personal Trainer e dessa forma verificar a aplicação da teoria da 
Auto Determinação e sua relação entre o Personal e seu cliente. Para a 
concretização deste estudo foi realizada uma revisão bibliográfica com utilização de 
material pertinente ao assunto. Vimos, que o treinamento personalizado traz 
benefícios extremamente positivos, principalmente motivacionais (intrinsecamente e 
extrinsecamente) nota-se tanto a melhora física quanto possíveis benefícios aos 
estados emocionais. A influência da supervisão direta incrementou de forma 
significativa a teoria da Auto Determinação que é amplamente aceita e utilizada em 
diversas áreas do conhecimento. Além disso, a inserção na Psicologia do Esporte 
aparece como uma fonte importante de informação para esse profissional. De 
acordo com os estudos analisados destaca-se que a orientação de um Personal 
Trainer tende a otimizar resultados e trazer mais motivação para os praticantes de 
atividades físicas.  
 
Palavras chave: Estados emocionais; Psicologia do esporte; Motivação; Teoria da 

Auto Determinação Atividade Física. 
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MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO: IDOSOS EM FOCO 
 

Amanda Mayara do Nascimento Cardoso, Nara Heloisa Rodrigues, Gisele Maria Schwartz 

  
O envelhecimento populacional se configura como um fenômeno mundial refletido 
em muitos países, inclusive no cenário brasileiro. Atrelado a isso, levando em 
consideração a importância da adesão e manutenção de um estilo ativo de vida 
entre os idosos, ressalta-se a importância de aumentar os conhecimentos 
relacionados aos fatores motivacionais associados à prática de exercícios físicos 
desta população. A investigação e o reconhecimento desses elementos se tornam 
essenciais, na medida em que os mesmos podem contribuir para a elaboração de 
intervenções mais pontuais do profissional atuante neste segmento, de modo a 
ajudá-lo a definir estratégias e metodologias mais eficientes e que alcancem às 
expectativas dos indivíduos nesta fase do desenvolvimento. Este estudo de 
natureza descritivo-exploratória objetivou analisar os fatores motivacionais de idosos 
em um programa de exercícios físicos. O estudo foi desenvolvido por meio da união 
de pesquisas bibliográfica e exploratória. Utilizou-se como instrumento para coleta 
de dados o Inventário de Motivação para a prática Regular de Atividades Físicas 
(IMPRAF-54) de Balbinotti e Barbosa (2006). O IMPRAF-54 é um inventário que 
avalia 6 dimensões associadas à motivação para a realização de atividade física 
regular. Fez parte deste estudo uma amostra não-probabilística composta por 57 
idosos participantes do Programa de Atividade Física para Terceira Idade (PROFIT)  
realizado na cidade de Rio Claro/SP, sendo eles 44 do sexo feminino e 13 do sexo 
masculino, os quais apresentaram idade média de 68,12 (±6,81) anos. Utilizou-se a 
estatística descritiva com as medidas de média e desvio-padrão quando aplicáveis 
aos dados. Os fatores motivacionais evidenciados pelos idosos do programa 
seguiram a seguinte ordem: Saúde ( = 37,57; ± 3,30); Sociabilidade ( = 37,01; ± 

3,90); Prazer ( = 36; ± 3,86); Controle de Estresse (  =31,98; ± 6,81), Estética ( = 

25,08; ± 8,34); e Competitividade ( = 14,84; ±8,25). Segundo a Teoria da Auto 

Determinação - TAD, as dimensões motivacionais de maior destaque (Saúde, 
Sociabilidade e Prazer) podem ser classificadas como sendo de motivação 
intrínseca, o que pode evidenciar forte probabilidade de os idosos persistirem e 
permanecerem no programa. Assim, considera-se que o programa esteja sendo 
importante para o desenvolvimento das necessidades psicológicas básicas dos 
idosos (autonomia, competência e relações sociais), também indispensáveis para o 
desenvolvimento de motivações intrínsecas. Sugerem-se novos estudos, no intuito 
de se qualificar os programas de exercícios físicos onde os mesmos possam se 
configurar como ambientes propícios para o desenvolvimento da autodeterminação, 
atendendo às expectativas motivacionais desta fase do desenvolvimento humano. 
 
Palavras- Chave: Motivação, Idosos, Atividade Física. 
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MOTIVOS DE ADESÃO DE PROFESSORES E ALUNOS ÀS REDES SOCIAIS 
VIRTUAIS 

 
Lucas Ribeiro Cecarelli, Afonso Antonio Machado, Gustavo Lima Isler, Marcela Tomé, Vivian de 

Oliveira 

 
É notório os avanços e mudanças proporcionados pela era tecnológica na qual 
estamos imersos, assim como as influencias advindas  do uso das tecnologias da 
informação e da interação em redes. De acordo com Lipsman (2007), as redes 
sociais virtuais adquiriram proporções gigantescas e tornaram-se um fenômeno de 
escala global.  As interações sociais estenderam a possibilidade de modelar 
identidades de indivíduos online da forma como eles querem ser vistos e isso 
aumentou a diferença entre as pessoas “offline” e “online”. Deste modo, torna-se 
fundamental compreender como as TIC influenciam nas relações de professores e 
alunos via redes sociais virtuais. O objetivo deste trabalho é analisar quais os 
principais motivos de adesão às redes sociais em dois grupos: professores e alunos, 
e comparar se há diferenças entre as motivações de cada grupo. A coleta de dados 
desta pesquisa foi pautada em ferramentas netnográficas, via um questionário 
criado no Google Drive® e divulgado pelas redes sociais virtuais, sendo os mesmos 
posteriormente tabulados, categorizados e interpretados com base em uma 
metodologia qualitativa, apoiada pela estatística descritiva. Após a análise dos 
dados destaca-se que os alunos apresentaram como principal motivo para adesão 
às redes sociais virtuais a influência de amigos destacado por 66% dos 
participantes, seguido por interesse pessoal indicado por 33% dos indivíduos. Entre 
os professores os principais motivadores para aderência as redes sociais virtuais 
foram: interesse pessoal relacionado por 50 % dos indivíduos e influência de amigos 
destacado por 33% dos participantes. Deste modo, nota-se que a influência de 
amigos influi de modo mais incisivo nos alunos ao se comparar aos professores, 
assim como o interesse pessoal apresenta-se como fator principal para a maioria 
dos professores. Estes fatos destacam que apesar de faixas etárias distintas tanto 
professores quanto alunos apresentam de modo geral os mesmos fatores 
motivadores para aderência às redes sociais virtuais.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento humano e tecnologias; Redes sociais virtuais; 
TIC; Professores. 
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MOTIVOS PARA A PRÁTICA DE AULAS DE DANÇAS DE SALÃO: UMA 
QUESTÃO DE GÊNERO 

 
Silvia Deutsch, Luis Felipe de Castro Marinotti, Marcus Vinicius Abade Rodrigues da Silva, Willer 

Henrique Calixto Coelho, Cainá Volp Williams e Gabriel Rodrigues dos Santos 

 
Introdução: Vários são os motivos que as pessoas apresentam para praticar 
determinadas atividades físicas ou esportes. Entre os motivos mais comuns são 
apresentados: o controle do estresse, a manutenção da saúde, a sociabilidade, a 
competitividade, a estética e o prazer. Justificativa: Estudos mostram que no caso 
das aulas de danças de salão outros motivos são apresentados em função das 
características específicas desta atividade. Objetivo: Com a intenção de melhor 
atender as expectativas de seus praticantes, este estudo teve como objetivo 
verificar quais os motivos que levam jovens e adultos a buscarem a prática de aulas 
de danças de salão. Metodologia: Participaram deste estudo 51 indivíduos sendo 
28 do sexo feminino e 23 do sexo masculino com média de idade 28,87 anos, 
alunos do curso de iniciação em danças de salão do Departamento de Educação 
Física da Unesp de Rio Claro. Foi aplicado um questionário, elaborado pelos 
pesquisadores, contendo questões abertas referentes a informações pessoais, nível 
de conhecimento da atividade e motivação relacionada à prática da mesma. Para 
esse estudo foram estudadas as questões referentes a motivação em relação a 
prática de aulas de dança de salão de acordo com gênero. Os dados foram 
analisados descritivamente e os resultados apresentados a seguir. 
Resultados/Discussão: Entre os resultados apresentados podemos notar que o 
aspecto da sociabilidade foi o mais destacado entre as respostas sendo mais 
enfatizado principalmente no grupo das mulheres. Na sequência, a busca de maior 
conhecimento da atividade foi o segundo ponto escolhido pelos participantes. A 
maioria quer conhecer mais sobre a Dança de Salão e busca na atividade resposta 
para essa motivação. Controle de estresse, manutenção da saúde também foram 
mencionados. Conclusão: Concluímos assim que as aulas de Dança de Salão 
oferecem atividades que atendem as expectativas de seus praticantes que é a 
possibilidade de encontrar outras pessoas, criando assim um ambiente de 
sociabilização ao mesmo tempo em que oferece um espaço de aprendizado e 
aprimoramento do conhecimento da área. 
 
Palavras-Chave: Motivação; Motivos; Dança; Danças de Salão. 
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MUSCULAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL PARA PRATICANTES DE MMA 
 

Nilo Pedrazza Soares Mega 
 

Introdução: O Treinamento Funcional está trazendo uma nova era, principalmente 
em relação ao método voltado para artes marciais mistas, o MMA. Em tese, 
lutadores treinam em uma base similar ao treinamento funcional; o treinamento 
Funcional é regido para trabalhar três aspectos primordiais no condicionamento 
humano: resistência, agilidade e equilíbrio; portanto, força/potencia muscular aliada 
a resistência e agilidade, e domínio corporal ao equilíbrio. Um segundo ponto é que 
o treinamento funcional normalmente não se utiliza de cargas de peso extra, quero 
dizer que o próprio peso corporal é suficiente. O nome funcional vem dos aspectos 
ditos acima, ou seja, juntando resistência/força muscular e domínio corporal, 
realizamos muito melhor as tarefas do cotidiano; tornamos então nosso corpo 
“perfeitamente funcional”. Revisão: Ao longo da historia da humanidade sempre 
esteve presente a “arte de defesa pessoal”. Os conflitos entre povos sempre foram a 
razão de mudanças e evoluções das sociedades, portanto junto com tais mudanças, 
as técnicas de combate também se aprimoravam e ganhavam destaque cultural. 
Cada povo detinha suas próprias características de combate, entretanto todas eram 
um mix de artes marciais pela mistura de técnicas. O primeiro registro de uma 
disputa de MMA foi nos Jogos Olímpicos de 648 A.C na Grécia, denominado 
Pancrácio. A literatura mostra que esse evento era o anseio do povo em saber qual 
técnica de luta era melhor, exemplo de um boxeador contra um wrestler. Vários 
povos tiveram grande influencia no MMA atual, como os gregos, os romanos tiveram 
o papel fundamental de espalhar a gloria do MMA atingindo 25% da população 
mundial na época. Descrever todos os povos e suas técnicas de combate levaria um 
livro inteiro, porem podemos citar as técnicas universais que originaram o MMA 
atual através dos tempos. Todos os públicos podem praticar Artes Marciais Mistas e 
se tornarem bons lutadores, porem nem todos poderão ser profissionais; o sucesso 
de um atleta de alto rendimento é derivado de vários fatores; como ter iniciado 
precocemente no esporte, bons professores ao longo da carreira, não ocorrência de 
graves lesões ou problemas de saúde que interfiram drasticamente em sua carreira, 
e principalmente suas características físicas/genéticas, ponto alvo do capitulo a ser 
escrito. Objetivo: Este trabalho visará analisar o efeito de um treinamento físico e 
psicológico em atletas do MMA. Procedimentos: Adotaremos o molde da pesquisa 
participante e coletaremos depoimentos que serão categorizados e analisados. 
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NÍVEL DE MOTIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS DE BASQUETE 
EM CADEIRA DE RODAS 

 
Caio Rosas Moreira, Andressa Ribeiro Contreira, Vandressa Teixeira Ribeiro, João Ricardo 

Nickening Vissoci, José Roberto Andrade do Nascimento Júnior, Lenamar Fiorese Vieira 

 
Introdução: Dados atuais do Senso (IBGE, 2000) apontam que 14,5% da 
população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, sendo a deficiência física 
adquirida a mais frequente. Nessa perspectiva, a prática esportiva possui grande 
papel no suporte psicológico destes sujeitos, principalmente no aumento da 
motivação e qualidade de vida (Medola et al., 2011). Justificativa: Apesar de a 
literatura apontar a importância da prática esportiva para indivíduos deficientes, são 
escassas as pesquisas com este tipo de população, principalmente se tratando de 
variáveis psicológicas. Objetivo: Investigar o nível de motivação e qualidade de vida 
de atletas de basquete em cadeira de rodas. Foram sujeitos 81 atletas de ambos os 
sexos (34,31±7,77 anos) participantes da I Etapa do Campeonato Paranaense. 
Como instrumentos foram utilizados a Escala de Motivação para o Esporte e o SF-
36 (Medical Outcomes Study 36 - item short – form health survey). Para análise dos 
dados foi utilizado o teste de normalidade de Anderson-Darling, sendo a estatística 
descritiva apresentada por meio da mediana (Md) e do intervalo interquartílico (Q1-
Q3). Resultados: os atletas apresentaram alto nível de motivação intrínseca para 
experiências estimulantes (6,00; 5,37-7,00), conhecer (6,00; 5,00-7,00), e atingir 
objetivos (6,00; 4,50-7,00), enquanto a amotivação apresentou o menor valor (2,50; 
1,37-3,46). Em relação à qualidade de vida, o domínio limitação física demonstrou 
ser um fator que pouco prejudica a vida dos atletas (100,00; 50,00-100,00) e os 
aspectos sociais (87,50; 62,50-100,00) e a saúde mental (80,00; 70,00-88,00) 
também demonstraram ser de fundamental importância; no entanto a dor (62,00; 
51,00-84,00) e a capacidade funcional (60,00; 37,27-75,00) foram os aspectos que 
apresentaram menores valores. Discussão: Os cadeirantes são motivados 
intrinsecamente apresentando, um comportamento autônomo para a prática 
esportiva, achado que vai ao encontro de estudos com atletas sem deficiência 
(Perreault, Vallerand, 2007). Além disso, os cadeirantes percebem uma grande 
importância dos aspectos sociais e da saúde mental na qualidade de vida, resultado 
que vai de encontro com pesquisas que avaliaram deficientes sedentários (Silva et 
al., 2013). Conclusão: os atletas apresentaram motivação autodeterminada e boa 
qualidade de vida em relação aos aspectos sociais e saúde mental, evidenciando a 
importância da prática esportiva para a motivação, interação social e bem-estar 
psicológico de indivíduos deficientes. 
 
Palavras-Chave: Motivação; Qualidade de Vida; Esporte. 
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O APOIO DOS PAIS A ATLETAS ESCOLARES 
 

Natália Papacídero Magrin, Sandra Maria do Nascimento Moreira, Lucas Braga do Couto Rosa, Aline 
Dessupoio Chaves, Wagner Wey Moreira, Regina Simões. 

 

Introdução: Atualmente os pais exercem papel fundamental na carreira esportiva 
dos filhos, desde o transporte para treinos e competições, passando pelo 
custeamento de viagens e mensalidades, até o monitoramento da competência dos 
técnicos. Os pais devem ser considerados os principais interlocutores do processo 
esportivo moderno, e é necessário que as instituições desenvolvam estratégias para 
motivá-los a participar na vida esportiva dos filhos. Justificativa: Justifica-se por ser 
na fase escolar quando os jovens se despertam para as atividades esportivas 
competitivas e/ou participativas. Objetivo: Analisar o quão importante e influente é o 
apoio dos pais na vida esportiva de atletas escolares participantes dos Jogos 
Escolares de Uberaba – MG (JEURA). Metodologia: Pesquisa Qualitativa do tipo 
descritiva, a qual contou com 53 jovens com idades entre 8 e 16 anos participantes 
do JEURA. A coleta dos dados se deu a partir da aplicação de um questionário com 
perguntas de múltipla escolha, posteriormente tabuladas no programa Excel 2007, 
com suas variáveis categóricas descritas em valores percentuais. Resultados: Dos 
53 atletas questionados, 77% tem a presença esporádica dos pais em seus treinos, 
13% sempre estão presentes e 10% deixaram de responder. Dos atletas que têm a 
presença dos pais de alguma forma, 65% se sentem felizes com isso, 17% ficam 
nervosos, 8% entusiasmados, 6% apresentam sentimentos diversos, 2% ficam 
tristes e outros 2% não responderam. Em contrapartida daqueles atletas que não 
tem a presença dos pais, 57% preferem que eles realmente não compareçam, 
porem 23% sentem falta da presença deles, e 20% deixaram de responder.Neste 
sentido buscamos saber quem do âmbito familiar mais os incentivam para a prática 
esportiva, detectando ser a mãe com 33%, seguida do pai com 21%, dos irmão e 
tios/primos com 11% cada, e os avós aparecem com 8%. Discussão: Os dados 
apresentaram que os pais incentivam a prática e trazem sentimentos e emoções 
positivas para a maioria dos entrevistados. Porem vale destacar que encontramos 
dados que nos preocupam, afinal, 10 atletas apresentaram sentimentos negativos 
quanto ao apoio dos pais no esporte. Ao técnico cabe identificar tais situações para 
auxiliar os atletas a lidarem com este fato. Conclusão: o suporte e 
acompanhamento dos pais neste processo são de fundamental importância para 
que este seja positivo, e contribua de maneira adequada na formação pessoal e 
esportiva destes jovens.  

Palavras-Chave: Jogos Escolares, Esportes, Apoio dos Pais. 
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O ATLETA EXPERTISE NO CONTEXTO ESPORTIVO 

Deivison Luis Corrêa, Francieli Pires Barbosa, Guilherme da Silva, Marcelo Callegari Zanetti. 

(Introdução) Pesquisas voltadas para o ensino-aprendizagem-treinamento (EAT) 
bem como aos jogos-esportivos-coletivos (JEC), ganham destaque no contexto 
esportivo. Fatores como o desempenho do jogador e consequentemente a sua 
aceleração na aprendizagem ressaltam uma melhora técnica/tática aliada à tomada 
de decisão, diferenciando esse atleta dos demais. A tomada de decisão 
corresponde à ação do atleta em um menor tempo possível influenciando o 
comportamento tático do mesmo. (Objetivos) O objetivo do presente estudo foi 
apontar os desempenhos dos atletas que variam entre expert, expertise, termos 
estes que giram em torno do atleta perito que se destacam no contexto esportivo. 
(Metodologia) Adotamos como estratégia metodológica a revisão de literatura 
nacional sobre a temática proposta.   (Resultados) Após a revisão constata-se que 
a excelência no desporto ganha relevância na Psicologia do Esporte e nas Ciências 
do Desporto, buscando a compreensão, características e competências dos atletas 
expertises ou como adquirem determinadas características que os diferencie dos 
demais, sendo de extrema importância desenvolver os aspectos cognitivos dos 
atletas nas fases iniciais à medida que as experiências vão sendo adquiridas. Este 
sucesso parece estar atrelado à tomada de decisões rápidas onde estas decisões 
não estão baseadas somente na memória, mas sim em conjunto com o sistema 
locomotor que o executa. (Discussão) Pensar em expertise, requer propostas de 
ensino-aprendizagem-treinamento eficazes buscando exigências cognitivas sendo a 
tática elemento central dos treinadores. Os atletas necessitam desenvolver a 
capacidade tática para responder às situações que são impostas no contexto 
esportivo, fazendo necessário o seu desenvolvimento nas fases iniciais. 
(Conclusão) O presente estudo acredita que os professores/treinadores necessitam 
oferecer ao atleta o desenvolvimento de capacidades motoras e cognitivas inerentes 
ao esporte atreladas com a técnica e a tática por meio de propostas de ensino que 
levem esse atleta ao armazenamento das informações adquiridas levando à tomada 
de decisões eficazes ao contexto esportivo que o cerca. Conhecimentos da 
Psicologia do Esporte também podem ser bastante úteis na ampliação da 
abordagem didático-pedagógica. 

Palavras-chave: Psicologia do Esporte. Tomada de Decisão. Expertise. 
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O CIRCO NA ESCOLA E A DIVERSIDADE CULTURAL: ESTRATÉGIAS PARA 
UMA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA REFLEXIVA E DINÂMICA 

 
Giovana Feliciano Mozena Maria Aparecida Ribeiro, Iane Cândida da Silva, Ana Beatriz Fortes de 

Carvalho 

 
Introdução: Percebendo o potencial educativo, formativo e lúdico das atividades 
circenses, o circo nos dá ferramentas de alto valor não somente no aspecto corporal 
como também um alto valor sócio-cultural. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi 
despertar o interesse dos educandos para as diversas formas de manifestações da 
cultura brasileira e sua intima relação com a construção sócio-cultural do individuo. 
Metodologia: O referencial metodológico da pesquisa-ação foi utilizado neste 
trabalho, cujas características pressupõem operar mudanças e gerar conhecimentos 
a partir da realidade e garantir formação de todos envolvidos no processo, 
oportunizando nossos alunos ao diálogo e a reflexão a respeito das diversas formas 
de se expressar e movimentar-se, tendo como ponto de partida o respeito às 
diferenças. Convidamos todos os alunos da unidade escolar, os trinta primeiros 
inscritos iriam participar do projeto. Tivemos inscritos 30 alunos, do gênero feminino 
e masculino, faixa etária de 7 a 15 anos. Realizamos oficinas, duas vezes por 
semana, com duração de duas horas dia, totalizando 32 horas aula até 
apresentação do circo na escola, sob a regência de cinco bolsistas do PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), para coleta de dados 
aplicamos um questionário após apresentação do circo na escola, com cinco 
questões fechadas para avaliarmos a eficiência e eficácia do circo na escola. 
Resultados: 100% dos alunos que participaram do projeto na unidade escolar 
gostaram da participação e apresentação, 70% relataram o prazer em fazer novos 
amigos, 80% dos sujeitos de pesquisa desejam continuar praticando as atividades 
circenses, 70% responderam que desejam apresentar em outros locais, 60% 
relataram que o circo na escola proporcionou alegria na escola. Os resultados 
observados nesse estudo indicam a relevância significativa de selecionar atividades 
circenses como estratégia de conteúdo para se trabalhar a diversidade cultural, pois 
permitiu ao aluno não somente o aumento de movimentos tecnicamente mais 
apurados desenvolvido com as atividades propostas do circo, como também uma 
maior compreensão a respeito de sua própria identidade como individuo que ocupa 
um espaço privilegiado dentro das discussões das relações sociais na escola. 
Conclusão: Portanto, as atividades circenses despertaram o interesse dos alunos 
bem como a melhoria de convivência. 
 
Palavras- Chave: PIBID, Circo, Diversidade cultural. 
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O CLIMA MOTIVACIONAL DE JOVENS NADADORES 
 

Aline Dessupoio Chaves; Michele Viviene Carbinatto; Osvaldo Luiz Ferraz 

 
Introdução: O clima motivacional influencia na forma como o praticante se dedica 
ao esporte. Duas orientações são utilizadas para explicar o envolvimento na prática 
do esporte, são elas, orientado para Tarefa ou orientado para Ego. Justificativa: 
Compreender o clima motivacional das aulas pode influenciar nas práticas 
pedagógicas da natação e, a partir disso, os profissionais poderão repensar a 
maneira de ensinar a modalidade, melhorando a participação e adesão dos 
nadadores nas aulas. Objetivo: Verificar o clima motivacional de jovens nadadores. 
Metodologia: Participaram do estudo 36 alunos, com média de idade de 10,12 
(+2,38), sendo 20 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, do Centro Municipal de 
Educação Avançada - CEMEA da cidade de Uberaba – MG, que participam da 
modalidade natação há mais de 6 meses no Programa de Tempo Integral – 
PROETI. Utilizou-se o questionário a orientação para a tarefa e Ego in Sport 
Questionnaire - TEOSQ (DUDA e Nicholls, 1992), traduzido, adaptado e validado 
por Hirota e De Marco (2006), onde podemos identificar se o indivíduo é orientado 
ego ou tarefa orientada. A consistência interna das sub-escalas de tarefas e 
orientação ego foi determinada pelo coeficiente alfa de Cronbach e uma orientação 
média de cada um para identificar a orientação motivacional dos participantes.  
Resultados: Os resultados do cálculo do Coeficiente Alpha de Cronbach 
relacionados com a orientação para Tarefa atingiu um valor de 0,81, enquanto que a 
orientação do Ego para o valor foi de 0,71. Os resultados de média de orientação 
para Tarefa e orientação para o Ego foram 4,28 (+0,19) e 2,44 (+0,14), 
respectivamente. Discussão: Os indivíduos orientados para tarefa podem ser 
competitivos, mas julgando sua competência em termos de auto-referência e 
"fazendo o seu melhor" no contexto competitivo. A orientação para Ego foi 
associado claramente com incentivos estado/reconhecimento, demonstrando que 
estes indivíduos são referenciados mais por fatores extrínsecos. Os resultados 
apóiam a visão de que uma orientação para a tarefa é motivacionalmente positivo, 
pois está associada a razões mais intrínsecas para o envolvimento no esporte. 
Conclusão: Os resultados mostraram que os nadadores investigados são 
orientados para Tarefa, ou seja, acreditam no seu esforço, são mais persistentes e 
cooperativos, julgam o êxito pela qualidade de seu trabalho, sendo assim, otimistas 
e buscam a satisfação pessoal. A criação de um ambiente orientado para Tarefa 
facilita, portanto, na manutenção dos alunos engajados na aprendizagem das 
tarefas propostas e a persistirem nos novos desafios propostos.  
 
Palavras-chave: clima motivacional; natação; aprendizagem. 
 

 

 

 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  105 

 

O COMPORTAMENTO DOS PAIS NA NATAÇÃO PARA BEBÊS 

 
Aline Dessupoio Chaves; Marcelo Silva Cruz; Michele Viviene Carbinatto; Osvaldo Luiz Ferraz 

 
Introdução: Analisar a participação dos pais na iniciação esportiva é importante, 
porque, quando se trata de esporte na infância, verifica-se que a família tem um 
papel decisivo na escolha da modalidade, principalmente em se tratando de bebês. 
Qualquer que seja o papel atribuído à participação dos pais na vida esportiva dos 
filhos, a relação entre esses personagens deve ser cuidadosamente observada, já 
que as relações entre família e prática esportiva estão estritamente ligadas ao 
processo de formação e desenvolvimento da personalidade das crianças no 
esporte. Justificativa: Nas aulas individuais, o bebê participa da natação com o 
auxílio apenas do professor, porém, na maioria das vezes, os pais ficam assistindo 
as aulas e a presença deles é capaz de interferir na aprendizagem, seja de forma 
positiva ou negativa. Objetivo: Verificar o comportamento dos pais nas aulas de 
natação para bebês. Metodologia: Participaram do estudo 12 pais, com média de 
idade de 32.77 (+3,93), que assistiam às aulas de natação de seu filho, com idades 
entre 6 meses e 3 anos de idade. Para a coleta de dados foi realizada a observação 
dos pais através da técnica de “Registro de Evento” de Fagundes (1999), 
caracterizada pela contagem de frequência das vezes em que os comportamentos 
investigados no estudo se repetem, sendo que uma nova ocorrência foi considerada 
quando ocorria novamente após uma pausa de 3 segundos. A análise dos dados foi 
feita através da quantificação de comportamentos e depois calculou-se a média de 
ocorrências entre os indivíduos.Resultados: O número médio de ocorrências de 
cada comportamento observado durante as aulas de natação para bebês foram: fala 
com o bebê (55); fala com outra pessoa (31); fala com o professor (27); observa a 
aula (22); utiliza o celular/tablet/computador (21); aproxima da piscina, saindo do 
local reservado para os pais (14); sai do ambiente da piscina (7); lê 
revista/livro/jornal (5). Discussão: Os comportamentos mais frequentes 
relacionaram-se com estímulos sonoros e visuais gerados pelos pais. Em se 
tratando de bebês, que possuem pouca capacidade de concetração, isto pode 
dificultar a atenção nos aspectos estimulados pelo professor durante a aula. Embora 
o “falar com o bebê” possa, em alguns momentos, acalmar e dar segurança para o 
aluno inciciante. Conclusão: A partir dos resultados analisados, conclui-se que o 
comportamento dos pais durante a aula de natação para bebês, interfere no 
desempenho e no aprendizado do aluno. 
 
Palavras-chave: comportamento; natação; aprendizagem. 
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O CONTEXTO DO ESPORTE ESCOLAR: O CASO DA NATAÇÃO 

 
Laudeth Alves dos Reis, Carlos Roberto Franco, Liliane Isabel Aparecida Franco, Regina Simões, 

Wagner Wey Moreira, Aline Dessupoio Chaves. 

 
Sabemos que o cenário esportivo é de fundamental importância para o 
desenvolvimento e permanência dos alunos e atletas no esporte. O que nos remete 
a refletir sobre o sentido do esporte enquanto prática educadora e formadora da 
condição e conduta humana (BENTO, 1991). O objetivo desse estudo foi identificar 
o contexto esportivo de nadadores de nível escolar. Utilizou-se como instrumento 
um questionário aplicado a 27 atletas, com idade média de 13,42, que participaram 
dos Jogos Escolares de Uberaba – MG. Os dados foram analisados através da 
frequência de respostas e apresentados em percentual. Foram encontrados os 
seguintes resultados: 1) Quanto tempo pratica natação? (30% a mais de 4 anos, 
22% 1 a 2 anos, 19% 3 a 4 anos, 15% 2 a 3 anos, 7% menos de 1 ano, 7% não 
responderam); 2) Quantas vezes por semana pratica a modalidade? (29% 5 vezes 
por semana, 26% 3 vezes, 18% 1 vez, 15% 2 vezes, 4% 4 a 6 vezes por semana, 
4% não responderam); 3) Qual a duração dos treinos por dia? (63% 1 a 2 horas, 
15% menos de 1 hora, 4% 2 a 3 horas, 3% mais de 3 horas); 4) O local do treino é 
adequado? (96% sim, 4% não responderam); 5) a- Você pratica outras modalidades 
esportivas? (67% sim, 26% não, 7% não responderam); b- Qual? (29% futsal, 22% 
atletismo, 14% empate entre handebol e tênis, 7% empate entre basquete, volei e 
futebol). Os dados nos mostram que 100% das respostas foram positivas, 
demostrando atletas disciplinados em relação aos treinos e horários, envolvidos no 
esporte como um todo e com boa referência de infraestrutura. Este quadro propicia 
uma vivência de natação de maneira benéfica e que poderá contribuir para a 
formação destes jovens através dos valores que o esporte pode proporcionar 
quando trabalhado no contexto escolar. Palavras-chave: natação; escolar; contexto 
esportivo. 
 
Palavras-Chave: Natação, esporte escolar, pedagogia do esporte. 
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O CONTEXTO FAMILIAR DOS ATLETAS DE NATAÇÃO 

 
Liliane Isabel Aparecida Franco, Laudeth Alves dos Reis, Carlos Roberto Franco, Regina Simões, 

Wagner Wey Moreira, Aline Dessupoio Chaves. 

 
A familia exerce um papel importante no desenvolvimento do ser humano, na 
construção de conhecimento, e na formação do individuo, sendo assim referência 
para seus filhos. O contexto familiar influencia nas escolhas ao longo longo da vida, 
seja esse seguimento positivo ou negativo. Nunomura e Oliveira (2014), dizem que 
a família, principalmente os pais, são os grandes responsáveis pela inclusão do filho 
nos esportes e são eles que oferecem e facilitam os grandes recursos e meios para 
mantê-lo assíduo e entusiasmado na prática esportiva. Na natação, por ser uma 
modalidade que a iniciação é bem precoce, muitas vezes a decisão de prática é dos 
pais e não do nadador. O objetivo dessa investigação foi identificar a influência da 
família na prática da natação. O estudo, investigou 27 nadadores, com idade média 
de 13,42 anos, participantes dos Jogos Escolares de Uberaba –MG. Como 
instrumento foi utilizado um questionário com questões fechadas para investigar o 
contexto familiar dos atletas. Os dados foram analisados através da frequência de 
respostas e apresentados em percentual. Foram encontrados os seguintes 
resultados:1) Seus pais/responsáveis assistem aos seus treinos? a) sim, sempre 
(23%); sim, as vezes (54%), não (23%); b) Não. Mas gostaria que eles 
asssistissem? sim (33%), não (67%); 2) Seus pais/responsáveis assistem suas 
competições? a) sim, sempre (46%); sim, as vezes (46%); não (8%). Mas gostaria 
que eles assistissem sim (0%) não (100%); 3) A presença dos seus 
pais/responsáveis nos treinos ou nas competições te deixa: a) feliz, pois eles te 
incentivam (63%), b) Nervoso, pois quero mostar meu melhor para eles e não sei se 
consigo (15%), c) Entusiasmado, pois quero mostrar o meu melhor para eles e sei 
que consigo (7%), d) Indiferente, pois tanto faz a presença deles (11%), 4) Alguém 
da sua família te incentiva a praticar esporte? sim (96%), não (4%). Através das 
respostas verificamos que embora a maioria dos nadadores se sintam felizes com a 
presença dos pais nos treinos e/ou competições, preferem que eles não estejam 
presentes, talvez por questões da fase da adolescência. Constatamos também, que 
os pais costumam incentivar seus filhos à prática do esporte e têm o hábito de 
assistirem às competições. Desta forma, fica demostrado que a  família estimula e 
se faz presente na vida esportiva de seus filhos. 
 
Palavras-chave: Natação; Apoio dos pais; Pedagogia do Esporte.          
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O DISCURSO DO LAZER NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Letícia Fernanda Feitosa Masson, Mayara Arina Bertolo 

 
O presente estudo se desenvolve através da análise bibliográfica sobre o lazer 
relacionado à contemporaneidade, partindo do pressuposto do desenvolvimento 
histórico do lazer a partir da Revolução Industrial. Entretanto, diante do avanço da 
produtividade na indústria, com a revolução tecnológica, os profissionais têm ao seu 
dispor máquinas, equipamentos e computadores, tendo como consequência 
imediata a redução na jornada de trabalho, aliada à prática crescente de atividades 
exclusas ao tempo de trabalho, dentre elas o lazer. Nesse sentido, coloca-se em 
questionamento compreender como o lazer é vivenciado na sociedade 
contemporânea. A partir desse estudo pretende constituir uma análise deste 
fenômeno que faz parte do nosso cotidiano, quais os significados do lazer, bem 
como a consideração das atividades nele compreendidas relacionada com a 
contemporaneidade, tendo em alta o virtual e a tecnologia, alterando 
significativamente nas relações sociais e pessoais.  Contudo para discutirmos esta 
temática, faz-se necessário uma abordagem no sentido de entender como surgiu o 
lazer e como o lazer se processa na sociedade contemporânea. Dentre os autores 
brasileiros recorri a Marcellino (1983; 1990; 1996; 2006 e 2010), Camargo (1986), 
Schwartz e Moreira (2003; 2007), para uma revisão sobre o conceito e as vivências 
do lazer. Todavia, o objetivo é relacionar o lazer ao mundo contemporâneo e como 
se processa nessa sociedade atrelada a tecnologia e ao virtual, apresentando as 
diferentes concepções das vivencias do lazer na atualidade. Este estudo trata-se de 
um estudo bibliográfico, tendo como base de dados o acervo da UNIMEP, 
UNILAGO e sites acadêmicos. Portanto, observou-se que são vários fatores que 
envolvem a relação entre o lazer, a tecnologia e o virtual. Contudo é possível 
associar esta tríade como instrumento fundamental para aumentar as possibilidades 
de lazer. Fundamentando-se  que o lazer é um campo vasto de expressão das 
categorias pós-modernas pela facilidade das experiências do tempo livre, o mesmo 
influência e é influenciado pela sociedade. É premente a necessidade de conhecer 
especificamente a área do lazer, suas concepções e os diferentes valores 
atribuídos. Nesse sentido constitui a importância de uma reflexão destinada a várias 
formas de lazer na contemporaneidade, destacando as mudanças conceituais de 
lazer e contribuindo para maior conhecimento das possibilidades de sua prática 
efetiva. 
 
Palavras chave: lazer, contemporaneidade e os interesses virtuais. 
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O DOPING NO CONTEXTO DO ESPORTE MODERNO, DA ÉTICA E DO DIREITO 
ESPORTIVO 

 
João Augusto Cardoso 

 

A presente pesquisa tem como escopo uma introdução ao estudo do doping na 
literatura e na legislação esportiva brasileira, bem como sua conceituação jurídica; 
além de apontar o uso da dopagem nas práticas esportivas modernas em 
contrapartida à violação da ética e do Direito Esportivo. Tendo em vista as delicadas 
questões envolvendo o problema da dopagem na prática desportiva, tanto coletiva 
quanto individual, seu controle e prevenção tomam um vulto ainda maior para o 
Brasil, quando a agenda esportiva internacional prevê dois megaeventos esportivos 
sendo sediados em nosso país, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e dos Jogos 
Olímpicos de 2016. No sentido de aprimorar os aspectos técnicos dos sistemas de 
controle e prevenção da dopagem, é de suma importância ressaltar sua correlação 
estreita com aspectos de ordem ética, administrativa, jurídica e política. O objetivo 
desse estudo visa um levantamento preliminar do doping na história do esporte 
moderno, correlacionando os aspectos de regulação jurídica e administrativa para o 
controle e diagnóstico da dopagem. A Metodologia empregada nesse estudo 
caracteriza-se por uma revisão bibliográfica exploratória, tanto da literatura quanto 
de documentos jurídicos e administrativos. O doping “é a utilização de substância, 
método ou outro qualquer meio proibido, com o objetivo de obter modificação 
artificial de rendimento mental ou físico de um atleta, por si mesmo ou por 
intermédio de outra pessoa, devidamente configurado mediante processo regular de 
análise, observadas as normas nacionais e internacionais”, sendo uma prática 
antiga ainda presente no esporte moderno, com maior incidência no esporte de alto 
rendimento. A relação existente entre os aparatos de controle e diagnóstico 
antidopagem e o emprego da tecnologia para a superação de limites fisiológicos e 
recordes não são equivalentes, a medida em que a tecnologia sempre está a frente 
dos mecanismos de detecção do doping. Portanto, considerando que a dopagem 
viola as condições formais de igualdade entre os atletas na prática desportiva, o que 
é antiético e ilícito, a pura regulação é incapaz de combater o doping. 
  
Palavras-Chave: Doping; Direito Esportivo; esporte moderno; ética no esporte. 
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O ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS EM ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO 
DO JUDÔ 

 
Raphael Moura Rolim, Afonso Antônio Machado, Anna Cândida de Figueiredo Melo Pereira 

Guimarães, Betina Casanova Forgearini, Emerson Nascimento Soares, Josué Maciel de Queiroz 
Filho 

 
Introdução: O judô é uma arte marcial que tem por característica uma gama de 
técnicas e bases filosóficas, sendo estas de muita influência e valor na formação do 
indivíduo. Além de uma combinação de diversas capacidades físicas, aspectos 
técnicos, táticos e psicológicos. Modalidade esportiva de origem japonesa que 
chegou ao Brasil no século passado e atualmente apresenta grande adesão, 
sobretudo entre jovens e crianças. Justificativa: A realização do estudo se mostra 
significativa, a partir do momento que é levada em consideração a possibilidade de 
utilização de seus resultados como uma ferramenta no auxilio da preparação 
psicológica dos atletas de judô. Objetivo: Identificar e analisar contextualmente os 
problemas enfrentados durante uma fase de preparação para as principais 
competições estaduais e nacionais vivenciados por atletas de alto rendimento do 
judô e as respectivas estratégias de enfrentamento destes problemas. 
Metodologia: Esta pesquisa foi realizada com atletas, do sexo masculino, da 
modalidade judô, categoria adulto/profissional. A amostra foi composta por 11 
atletas que treinam em uma academia conceituada em artes maciais na cidade de 
Natal/RN. O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o EMEP 
(Escala Modos de Enfrentamento de Problemas). Resultados e Discussão: Os 
integrantes das equipes participantes desta pesquisa possuem média de idade de 
18 anos (desvio padrão 3,60). Os principais problemas enfrentados pelos judocas 
da amostra analisada estão ligados às dificuldades nas relações interpessoais e aos 
problemas familiares (27,3%). Em seguida, os problemas mais citados referem-se 
aos estressores múltiplos de diferentes naturezas e a insatisfação consigo mesmo 
(18,2%). Quanto às estratégias para o enfrentamento, foi observado que a 
estratégia focalizada no problema foi a mais citada com 45,5%. Esta estratégia 
caracteriza-se pelo manejo ou modificação da situação estressora, com o objetivo 
de controlar ou lidar com a ameaça, dano ou desafio. Em segundo lugar, o 
enfrentamento de problemas focalizadas na emoção apareceu em 27,3% das 
respostas e tem como função regular a resposta emocional causada pela situação 
problema com a qual a pessoa se depara (atitudes de afastamento ou paliativas). 
Conclusão: Os resultados obtidos com o a aplicação do EMEP nos permitiram 
traçar um perfil comum, com poucas variáveis para as possíveis estratégias de 
enfretamento de problemas nos atletas, mostrando que os atletas conseguiram 
identificar os possíveis estressores, que podem influenciar em seu rendimento, e 
quais as melhores estratégias para a resolução de problemas. 
 
Palavras-chave: enfrentamento de problemas, judô, psicologia. 
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O ENSINO DA DANÇA EM AMBIENTES NÃO-FORMAIS: CORPO 
INSTRUMENTO OU CORPO SUJEITO? 

 
Roberta Miranda Ferreira, Liliane Isabel Aparecida Franco, Michele Viviene Carbinatto 

 
Introdução: Os autores que elucidam concepções sobre a dança são unânimes ao 
argumentar que sua essência buscava revelar na transcendência das atitudes 
corporais, sobretudo, mostrando através de gestos e movimentos os 
acontecimentos da vida humana (GARAUDY, 1980). Nos dias atuais consolidaram-
se metodologias de ensino voltadas a formação corporal, sendo que nos ambientes 
formais criaram-se diálogos que permitem compreender a valorização da educação 
do ser humano por meio de uma linguagem artística transformadora e articulada a 
ideia de fazer-pensar e fazer-sentir, através de textos e contextos da dança e nos 
ambientes não-formais, a preocupação em aprimorar as habilidades técnica, 
estética e visual, para a apresentação em formato coreográfico (MARQUES, 2007), 
que num entendimento de corpo enquanto existência no mundo se distanciam 
dessa essência de ato máximo e expressão primaria da corporeidade. Justificativa: 
Acreditamos na importância de ensinar a dança numa perspectiva de educação 
integral do ser humano também nos ambientes não-formais. Objetivo: Por este 
motivo, apontamos neste trabalho os resultados encontrados em relação a 
concepção sobre que é ensinado nas aulas de dança para 39 profissionais 
(n=86,6%) atuantes nos ambientes não-formais de ensino de dança em uma cidade 
do Triângulo Mineiro/MG. Metodologia: Por meio de uma pesquisa qualitativa do 
tipo descritiva, através de uma pergunta geradora, analisamos as respostas pela 
Técnica de Elaboração e Análise de Unidades de Significado (MOREIRA, SIMÕES, 
PORTO, 2005). Resultados: Verificamos que as concepções mais apontadas 
foram: a. preocupação em ensinar a técnica e execução correta dos movimentos 
(51%); b. filosofia de vida, como momento de cultivar a paixão pela dança (41%); c. 
bem estar e descontração (31%); d. disciplina no sentido de responsabilidade e 
educação (28%); e. consciência corporal (23%); f. oferecer condições que respeitem 
os limites corporais do aluno, prevenindo lesões (21%); g. ensinar mais que técnica 
e expressar os sentimentos (21%); j. coletividade e respeito pelo colega (18%). 
Discussão: Independente do estilo de dança trabalhado as concepções elencadas 
sobre o ensino da dança trouxeram dimensões físicas, psíquicas, afetivas e sociais; 
assim como, princípios humanos podem variar de acordo com os valores que o 
professor transmite na sua aula e não se generalizar a ambientes ou a um estilo 
específico de dança. Conclusão: Para finalizar, compartilhamos do discurso de um 
dos professores que acredita na importância de ensinar o aluno a se descobrir 
primeiramente como ser humano para que ele possa desenvolver uma atividade 
corporal através da dança. 
 
Palavras-Chave: Dança, Ensino, Ambientes Não-formais. 
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O ESPORTE É NOTA 10? A RELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA ESPORTIVA E O 
DESEMPENHO ESCOLAR 

 
Priscila Vieira de Almeida, Evandro Morais Peixoto 

 

À luz das discussões de Paulo Freire, os pilares da educação, do conceito de 
cidadania, da psicologia do esporte e do conceito de projetos sociais, o Presente 
trabalho teve como origem um estudo que foi desenvolvido por um grupo de alunos 
em uma disciplina de pesquisa optativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
Ainda hoje, são poucos os estudos que se debruçam sobre a interface esporte e 
educação, menos ainda aqueles que visam constatar quanto o esporte pode 
influenciar na educação.  Este estudo teve como objetivo verificar se o esporte 
influencia o rendimento escolar de crianças e adolescentes. Para isto, a pesquisa foi 
dividida em duas partes, uma parte quantitativa e uma qualitativa. Primeiramente Foi 
feita uma comparação entre as notas de 18 alunos que participaram regularmente 
durante um ano das aulas de um projeto social de esporte na periferia da Cidade de 
São Paulo (que contavam com aulas de rugby, campeonatos e passeios culturais) e 
18 alunos das mesmas escolas que não participavam do projeto, todos os alunos 
cursavam o ensino fundamental, com idades que variavam entre 11 e 14 anos. Em 
seguida foram realizadas entrevistas com educadores a respeito do comportamento 
destes alunos. Os objetivos da pesquisa foram atingidos parcialmente, pois não foi 
possível tabular as notas dos alunos e verificar se houve um aumento delas, já que 
o sistema de ensino público do estado de São Paulo não tem uma padronização no 
sistema de avaliação dos alunos.  Contudo, foi possível verificas através das 
entrevistas que a participação no projeto social e sua relação com o esporte pode 
ajudar na educação de adolescentes, contribuindo para melhora comportamental 
dos alunos, neste sentido todas as respostas obtidas foram favoráveis á importância 
do esporte. Embora não foi possível mensurar, concluiu-se que a participação em 
projetos sociais tem um importante papel na educação integral dos adolescentes. 
Sugere-se que futuros estudos verifiquem os impactos da participação em projetos 
sociais no desempenho escolar, a fim de verificar o papel destes projetos e suas 
relações com a educação. Por fim, destaca-se a necessidade de maior dialogo e 
integração entre as escolas e os projetos sociais, para que ambas as intervenções 
sejam mais eficazes.   
 

Palavras-chaves: Esporte, Educação, Projetos Sociais e Desempenho Escolar 
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O ESTADO EMOCIONAL DE ATLETAS DE BASQUETEBOL DA CIDADE DE 
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS- SP 

 
Murilo Pereira de Araújo, Tiago Andries Cornelus Molenkamp Geluk , André Luis Aroni, Afonso 

Antonio Machado 

 
Em esportes de alto rendimento, devemos ter conhecimento de que diferentes 
estímulos geram emoções positivas e negativas, que podem afetar a performance 
dos atletas, bem como o modo de se posicionar frente as disputas de campeonatos, 
ou mesmo aos adversários (LAZARUS, 2000). De acordo com Vieira et al. (2008), 
“as emoções seriam reações afetivas agudas e momentâneas, provocadas por um 
estímulo significativo, sempre acompanhado por uma descarga somática”. Deste 
modo, há uma necessidade de acompanhar este fator em uma equipe competitiva. 
O objetivo deste estudo  foi analisar o estado emocionais de atletas de basquete, 
das categorias de base da equipe de Santa Cruz das Palmeiras - SP, em período 
competitivo.Esta pesquisa caracterizou-se como quali-quantitativa.Os sujeitos desta 
pesquisa foram analisados 30 atletas do gênero masculino, pertencentes às 
categorias sub 13 e 14, com média de 13,06 anos de idade e 1,73 anos de prática, 
participantes da Liga Regional de Basquete, região de Iracemápolis. Como 
instrumento de análise dos estados emocionais, foi utilizado o PANAS (Positive 
Affect Negative AffectScale), a coleta dos dados ocorreu antes dos treinamentos da 
equipe, logo após os atletas seguiram normalmente a rotina de treino.. Como 
resultados consideramos as duas emoções positivas e negativas mais respondidas 
pelos atletas, destacamos que 56,6% deles se sentiam “muito ativos” e “muito 
atentos”, enquanto para as emoções negativas, 43,3% se sentiam “muito tímidos” e 
outros 20% se sentiam com “muito sono”. Em nossas considerações finais, 
percebemos que os resultados encontrados, ajuda nos a conhecer algumas 
características da equipe encontrando que devem sempre ter uma atenção 
diferenciada por parte das comissões técnicas. Diversos fatores podem ocasionar 
em quedas de rendimentos, sendo estes associados aos aspectos físicos, técnicos, 
táticos e psicológicos. Desta forma, todos estes devem ser focalizados e 
devidamente trabalhados, assim sendo  necessário um acompanhamento das 
equipes em todos os aspectos, aumentando desta maneira as chances de sucesso. 
O trabalho psicológico adequado promoverá, certamente, o atleta um nível de 
prática mais consciente. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Humano; Estados emocionais; Basquete 
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O FUTEBOL E A ANSIEDADE DE SEUS PRATICANTES: ANÁLISES DE 
TRAÇOS E ESTADOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
Gustavo Lima Isler, Fernando Generoso; Mauro Schiavon Klebs; Afonso Antonio Machado 

 
A ansiedade é um estado emocional, manifesto em traço e estado, o qual influencia 
potencialmente o desempenho de atletas nas mais diversas situações e 
modalidades. O nível considerado ideal é variável, sendo dependente da situação e 
de como cada indivíduo percebe, ou sente este conjunto de emoções. Desta forma, 
o objetivo do presente estudo foi analisar e comparar os níveis de ansiedade-traço, 
coletada durante um treinamento, e estado (pré e pós-competitiva), coletada em 
uma partida da fase semifinal em uma competição regional, em 45 atletas de futebol 
das categorias sub 11, 13 e 16. Para a coleta dos dados foram utilizados o SCAT- C 
(ansiedade-traço) e o CSAI- 2C (ansiedade-estado). Os resultados apresentados 
indicam que pela média os atletas apresentaram níveis medianos de ansiedade-
traço. Quanto aos níveis de ansiedade-estado, a cognitiva foi percebida como mais 
elevada para todas as categorias em comparação com a somática. Na análise pós-
competitiva, as categorias sub 11 e 16 apresentaram aumento da ansiedade 
cognitiva e variação na somática, enquanto que na categoria sub 13 ambos os 
níveis de ansiedade sofreram redução. Na comparação entre as categorias, os 
participantes da categoria sub 16 foram os que perceberam os maiores níveis de 
ansiedade-traço e estado pré e pós-competitiva. Em contrapartida, a categoria sub 
11 demonstrou os menores valores em ambas as classificações. Através da análise 
dos dados, concluiu-se que os níveis de ansiedade-traço dos participantes parecem 
estar adequados à prática do futebol e que os níveis de ansiedade-estado 
demonstraram variação, aparentemente influenciados por aspectos subjetivos e 
situacionais. Devido a essas variações e oscilações, o estudo da ansiedade deve 
ser estimulado e a mesma monitorada e controlada permanentemente nas equipes 
e atletas das mais diversas categorias e modalidades. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano; Psicologia do Esporte; Educação 
Física; Ansiedade; Futebol. 
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O FUTEBOL RETRATADO NOS COMERCIAIS DE CERVEJA 
 

Mayara Bertolo 

 

Considerando a fase de realização de grandes eventos esportivos no país, como a 
Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de Futebol de 2014, observou-
se na mídia televisiva o aumento na quantidade de anúncios de cerveja que 
empregaram como recurso de convencimento o consumo de cerveja e o futebol, 
esporte considerado paixão nacional. As cenas que são apresentadas nos 
comerciais enfatizavam o patriotismo, a socialização, amizade e situações 
agradáveis e divertidas. Nesse sentido verifica-se um fator preocupante que se deve 
a aproximação entre o esporte, caracterizado por proporcionar qualidade de vida e 
bem estar com o álcool, considerada uma droga licita que consumida em excesso 
pode ocasionar diversos problemas pessoais e sociais. Portanto essa relação feita 
de forma criativa nas propagandas entre cerveja e futebol naturaliza e banaliza o 
consumo da bebida ao ser utilizada como recurso principal nas imagens das 
propagandas. O objetivo do estudo foi analisar os recursos de convencimento 
empregados nas propagandas de cervejas e sua relação com a prática e ou 
assistência aos espetáculos futebolísticos. Trata-se de estudo descritivo e 
qualitativo baseado na coleta e análise de comerciais de cerveja divulgados pela 
mídia televisiva com menção à prática e ou assistência ao futebol. Foram analisados 
três comerciais de cerveja veiculados na mídia em período que antecede 
importantes eventos de futebol sediados no Brasil. A análise das imagens das 
propagandas foi feita com base na teoria da análise do discurso e semiótica de 
Barthes (1990), pautando-se em dois signos, linguístico e figurativo. O torcedor dos 
times e da seleção brasileira de futebol torna-se principal alvo das campanhas 
publicitárias, que ganham intensidade com a aproximação dos megaeventos, 
fortalecendo assim a contraditória relação entre futebol e cerveja. Após a análise 
verificou-se o crescente uso das imagens referentes ao futebol: estádios, torcidas, 
seleções e jogadores. Esses ícones são excessivamente explorados como recurso 
de persuasão emocional para a venda de bebidas alcoólicas, contribuindo para que, 
os telespectadores ao assistir os comerciais possam relacionar as cervejas com 
seus momentos de lazer, diversão e a prática e assistência ao evento esportivo. 
 
Palavra Chave: Futebol, Mídia e Cerveja. 
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O JOGO TRADICIONAL E TECNOLÓGICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 

 
Benecta Patrícia Fernandes e Fernandes, Cinthia Lopes da Silva.  

 

Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar o que se têm discutido nos 
últimos cinco anos sobre jogos e brincadeiras tradicionais e tecnológicas na escola. 
Esta investigação justifica-se na busca da análise e discussão dos significados dos 
jogos e brincadeiras para as crianças com idade escolar de 06 a 09 anos (ensino 
fundamental 1). A modalidade denominada jogo tradicional infantil, filiada ao 
folclore, incorpora a mentalidade popular, expressando-se, sobretudo pela 
oralidade. Ivic e Marjanovic (1986, p.90) apontam hipóteses que justificam o 
emprego dos jogos tradicionais na educação: ”os jogos tradicionais, por estarem no 
centro da pedagogia do jogo, devem ser preservadas na educação contemporânea”. 
Quanto aos jogos eletrônicos, podemos compreendê-los dentro de uma categoria 
mais ampla que é o jogo. Assim, muitos elementos que encontramos no jogo 
tradicional estão presentes no jogo eletrônico, bem como há outras que se 
diferenciam e caracterizam este tipo de jogo e revelam suas especificidades. 
Parafraseando Batista e Betti (2005), podemos afirmar que a necessidade de 
educar a população para a cultura eletrônica que, como outras formas culturais, 
interfere na capacidade dos sujeitos de perceber a realidade, indica que a escola 
precisa ensinar a refletir sobre os jogos eletrônicos, tornando imperativa sua seleção 
como conteúdo da Educação Física escolar. O procedimento metodológico da 
investigação é a pesquisa bibliográfica realizada a partir de levantamento efetuado 
nos sistemas de bibliotecas da UNICAMP, UNIMEP e USP, em ferramentas 
acadêmicas disponíveis na Rede Mundial de Computadores, nos últimos cinco anos 
(2009-2013). Para a investigação consideramos as seguintes palavras-chave: lazer, 
educação física escolar, cultura, educação, lúdico, brinquedos e brincadeiras. As 
análises textual, temática e interpretativa são parte dos procedimentos para a 
análise e interpretação dos textos. O levantamento bibliográfico se encontra em fase 
inicial, pelo que podemos identificar até o momento pode-se afirmar que com base 
nos autores estudados a saber: Huizinga(1980), Kishimoto(2006), Marcellino(2001), 
Mendes(2005), os jogos tradicionais e eletrônicos apresentam um caráter lúdico 
cultural infantil e traduzem valores, costumes, formas de pensamento e 
ensinamento. Desta forma, estes jogos contribuem para o desenvolvimento social, 
cognitivo e afetivo dos sujeitos envolvidos.        
 
Palavras-chave: Jogo, Educação Física escolar, Cultura. 
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O PAPEL DO IMAGINÁRIO E DO DEVANEIO NA APRENDIZAGEM MOTORA, 
UMA PERSPECTIVA BACHELARDIANA. 

 
Erbio Felipe Francisco.  

 

A aprendizagem motora representa um conjunto de processos cognitivos 
associados à experiência e à prática, que resultam em mudanças permanentes no 
comportamento motor. No livro “A poética do devaneio”, Gaston Bachelard trabalha 
algumas relações entre o  devaneio e  o imaginário, colocando a importância da 
criatividade, sensibilidade, onirismo e dos devaneios na constituição do sujeito 
psíquico e na criação de imagens diante da palavra dita ou escrita que prepõem o 
devanear, considerando que a ação motora e o aprender motor envolvem-se 
diretamente com os fatores supracitados. Em acordo com esta relação e com o 
intuito de entender fenomenologicamente a importância da imaginação na 
aprendizagem motora, este artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica tendo como autor base Gaston Bachelard, posto que na ação de 
ensinar, cada palavra proferida em conduta dirigida e ética do professor, atua de 
forma condizente com o pensamento poético do devaneio de Bachelard aplicado ao 
contexto pedagógico. Através das interações do halter ego com base em Alfred 
Schutz, na relação professor e aluno, fomenta-se no educando a imagem de um 
universo particular, “noturno” e “diurno”,  que tornam a ação motora, possível de ser 
assimilada e passível de transformações de acordo com as imaginações “reais e 
criadoras”, considerando que este aluno  possui um estoque de imagens e 
sensações peculiares, que deve ser habitado, preenchido e explorado, estando na 
imaginação  uma das contribuições para a exteriorização do conteúdo deste 
”estoque”, visto que, um dos produtos desta exteriorização é a ação motora que 
pode ignorar as submissões e valores do mundo real e Através das imaginações e 
da vontade as ferramentas de interação contra  a matéria do mundo da vida se 
fortalecem, e definem a intensidade, força e vontade de agir do indivíduo no mundo, 
colocando a imaginação como um estímulo fundamental na aprendizagem motora, 
estimula-la nas aulas, pode ser um ponto importantíssimo para se viver sempre com 
entusiasmo no aprender em todos os momentos da vida. 
 
Palavras-Chave: Imaginação, devaneio, professor, aluno. 
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O PERFIL DE JOVENS ATLETAS PRATICANTES DE GINÁSTICA 
 

Natália Papacídero Magrin, Sandra Maria do Nascimento Moreira, Lucas Braga do Couto Rosa, Aline 
Dessupoio Chaves, Wagner Wey Moreira, Regina Simões. 

 

Introdução: É um estudo sobre o Programa Desporto Educacional/Jogos Escolares 
de Uberaba (JEURA) – 2013, estruturado pela Gestão Municipal e executado pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com o apoio da Secretaria de Educação e 
Superintendência Regional de Ensino a fim de propiciar a participação da juventude 
estudantil em atividades esportivas, bem como promover a integração social, o 
exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos em esportes coletivos e 
individuais na cidade. Justificativa: Justifica-se por ser na fase escolar quando os 
jovens se despertam para as atividades esportivas competitivas e/ou participativas. 
Objetivo: Traçar o perfil de jovens praticantes de ginástica, ginástica acrobática, 
ginástica artística e ginástica rítmica do município de Uberaba – MG. Metodologia: 
Pesquisa Qualitativa do tipo descritiva, a qual contou com 53 jovens com idades 
entre 8 e 16 anos participantes do JEURA. A coleta dos dados se deu a partir da 
aplicação de um questionário com perguntas de múltipla escolha, posteriormente 
tabuladas no programa Excel 2007, com suas variáveis categóricas descritas em 
valores percentuais. Resultados: Dos questionados 81% eram meninas, 13% 
meninos, e 6% não responderam. Quanto à modalidade Ginástica que praticam 
58% não especificaram, 23% praticam Ginástica Artística, 11% Ginástica 
Acrobática, 4% Ginástica Rítmica e outros 4% não responderam.  Destes, 40% 
apresentam menos de 1 ano de prática, 30% de 1 a 2 anos, 11% de 2 a 3 anos, 6% 
de 3 a 4 anos, também 6% para mais de 4 anos, e outros 7% não responderam. 
Neste cenário detectou-se que 53% dos alunos não realizam seus treinos em locais 
adequados a prática contra 47% que afirmam treinarem em locais adequados. 
Quando perguntados à respeito da prática de outras atividades esportivas, 69% não 
responderam, porem 17% disseram praticar outra modalidade ginástica (acrobática, 
trampolim, artística) sobrepondo 14% que praticam modalidades diversas (Futebol, 
Vôlei, etc). Discussão: Os resultados apontam para antiga discussão em que os 
homens são minoria no universo das ginásticas, bem como para o predomínio da 
Ginástica Artística sobre as demais em numero de praticantes. Ressaltam ainda um 
grave problema de estrutura e investimentos para o esporte de base, para a 
promoção e para a massificação do conteúdo ginástica entre jovens atletas. 
Conclusão: O estudo traçou o perfil de jovens atletas das modalidades ginásticas 
do município de Uberaba, deixando evidente a necessidade de estudos em outros 
polos, bem como apoio a este esporte que se arrasta pelo município sem as 
condições ideais de prática.  

Palavras-Chave: Jogos Escolares, Esportes, JEURA. 
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O PROCESSO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE PROFESSORES DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, SOB A ÓTICA DE SEUS EGRESSOS NO ANO LETIVO 

2012-2013. 

 
Maria Aparecida Ribeiro, Rafaela Aparecida da Silva Jesus, Ana Beatriz Fortes de Carvalho 

 
O objetivo da pesquisa é investigar o processo de iniciação à docência dos 
egressos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) da 
Universidade de Taubaté (UNITAU). Durante a pesquisa será possível refletir sobre 
a prática pedagógica de forma a enriquecer a formação inicial, confrontando teoria e 
prática, com a finalidade de consolidar conhecimentos didáticos e pedagógicos, 
articulando os saberes, teórico e prático. A partir de teorias da área de formação de 
professores e da profissionalização docente, trabalhadas por pesquisadores, que 
afirmam que o movimento de profissionalização do ofício de ser professor ou do 
tornar-se professor implica reconhecer a docência como um conjunto de 
comportamento, habilidades, competências, atitudes e valores que constituem a 
especificidade de ser professor. A coleta de dados ocorreu em três etapas. A 
primeira realizar o mapeamento de todos os bolsistas de Educação Física que 
passaram pelo projeto no ano letivo, 2012 e 2013, a segunda etapa foi o envio do 
encaminhamento um questionário para todos. Esse mapeamento foi constituído 
pelos nomes, e-mail para contato e período de atuação no PIBID/UNITAU 
fornecidos pelos coordenadores e supervisores da área de Educação Física. O 
questionário inicial foi com dados sobre a formação inicial, formação no PIBID e as 
experiências profissionais incluindo trabalhos de docência ou não. O intuito é traçar 
o perfil dos ex-bolsistas (egressos). Essa etapa também procurará identificar os 
egressos, em especial, aqueles que seguiram carreira docente para 
aprofundamento dos dados. Na última etapa, foi solicitado ao egressos o envio de 
um depoimento de sua prática de ensino no PIBID a fim de compreender as 
percepções sobre o processo de formação, de entrada na profissão e perspectivas 
futuras. Com essa última etapa pretende-se identificar e evidenciar as principais 
atividades desenvolvidas no PIBID e as aprendizagens docentes significativas que 
estes reconhecem na sua atuação no programa. Análise dos dados será baseada 
na teoria da análise do conteúdo de Bardin (1977). Resultados apresentados o 
PIBID contribui para a formação docente, onde o futuro docente aprende a 
investigar a realidade escolar, detectar demanda propor um projeto de ação, colocar 
a teoria na prática docente, fazer diferente com eficiência e eficácia. 
 
Palavras chave: PIBID, Egressos, Educação Física. 
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OBESIDADE INFANTIL E BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSISCA: 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
Fernanda G. Dias, Simone Thiemi Kishimoto, Paula Teixeira Fernandes 

 
Obesidade infantil e bullying são dois problemas atuais que vêm provocando alarde 
entre a população, principalmente escolar, no sentido de identificar, encontrar as 
causas e lutar contra esses fenômenos. O presente estudo traz suas definições, 
bem como suas relações com as aulas de Educação Física (EF) escolares. Os 
objetivos desta pesquisa foram reunir os principais estudos sobre o tema, 
encontrados na literatura; identificar e discutir as questões do bullying e da 
obesidade infantil nas aulas de educação física; estabelecer uma relação entre 
esses itens e atentar para os prejuízos futuros nas vidas dos alvos desse tipo de 
violência; apresentar um estudo de caso sobre o tema, mostrando a prática concreta 
do bullying na obesidade em aulas de EF escolar. Desse modo, por meio de uma 
revisão bibliográfica, foi possível estabelecer as seguintes relações: entre bullying e 
obesidade, entre bullying e esportes, entre bullying e EF, entre bullying e 
habilidades motoras pobres, entre habilidades motoras e habilidades sociais; e 
questões sobre a intervenção do professor de Educação Física em relação ao 
bullying.  Os resultados mostram que, apesar da pouca literatura relacionando os 
temas obesidade infantil, bullying e Educação Física, é possível indicar que crianças 
obesas tem maior predisposição ao bullying; que os esportes podem ser ambientes 
de disseminação das agressões, bem como as aulas de EF; que as habilidades 
motoras tem relação direta com as habilidades sociais; e que o profissional de EF, 
como educador e profissional da saúde tem um papel importante tanto no combate 
à obesidade quanto no combate às situações de discriminação, preconceito e 
violência, como é o bullying.  
 
Palavras-Chave: obesidade-infantil; bullying; educação-física 
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ORIENTAÇÃO EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA: VISÃO DE EDUCADORES 
FÍSICOS 

 
Francieli Pires Barbosa, Marcelo Callegari Zanetti 

 
(Introdução) Com a grande busca por um corpo perfeito as pessoas estão 
frequentando cada vez mais academias de ginástica a fim de obter o corpo 
desejado. Tal busca às vezes é acompanhada pela falta de informação sobre como 
atingir tais objetivos, sendo assim o Educador Físico tem um papel importante nesse 
processo, podendo levar informações necessárias para que esses alunos não vejam 
os exercícios como adestramento ou pura repetição mecânica. (Justificativa) Este 
trabalho justifica-se pela importância desse profissional junto aos praticantes de 
atividades físicas, além da pequena produção científica desse tipo de pesquisa. 
(Objetivos) O objetivo desse trabalho foi verificar na visão dos Educadores Físicos o 
tipo de acompanhando dispensado para com seus alunos e o tipo de informação 
que os mesmos buscam passar.  (Procedimentos metodológicos) A coleta de dados 
ocorreu entre os meses de outubro a dezembro de 2013 em três academias da 
cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP. A amostra foi composta por 8 (oito) (1 
homem e 7 mulheres) Educadores Físicos com idades entre 21 e 50 anos. O 
instrumento utilizado foi 1 (um) questionário aberto contendo diversas questões, 
porém, nesse trabalho foi utilizada apenas a questão: “Você procura passar 
informações para seus alunos sobre os exercícios, algum tipo de alimentação ou 
outros assuntos relacionados a prática de atividades físicas? Se sim, quais 
informações procura passar?”. (Resultados) Os resultados apontaram que 100% (8 
pessoas) dos Educadores relataram passar algum tipo de informação para seus 
alunos, sendo que: 53,9% (7) procuram abordar sobre alimentação saudável, e até 
orientam seus alunos a procurar um nutricionista; 38,4% (5) orientam sobre 
exercícios e 7,7% (1) informações para melhorar a qualidade de vida. (Discussão) 
Não há dúvida que conhecimento e qualificação sejam requisitos necessários para 
qualquer profissional. O Educador Físico necessita dessas qualidades para que 
possa desenvolver seu trabalho orientando e fazendo intervenções junto a seus 
alunos. É preciso também que esse profissional aperfeiçoe-se para conseguir bons 
resultados no seu trabalho. (Conclusão) Diante desse estudo foi possível concluir 
que os Educadores Físicos relataram demonstrar interesse para com seus alunos, 
sendo que estes procuram passar informações sobre alimentação, além dos 
exercícios, pois um bom professor é aquele que oferece orientações, motivação e 
não apenas os melhores treinos, porém, também parece importante verificar junto 
aos alunos se na prática tal situação de fato ocorre. 
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ORIENTAÇÃO MOTIVACIONAL E ANSIEDADE EM JOVENS JOGADORES DE 
FUTEBOL DE DIFERENTES NACIONALIDADES  

 
Ricardo José Belli, Diogo Vicente Martinho, Gustavo Henrique Leso, Eduardo Barros, Vasco Vaz, 

Gonçalo Dias, António Figueiredo e Afonso Antônio Machado. 
   

A orientação motivacional e a ansiedade cognitiva e somática que emergem em 
jovens jogadores de futebol têm merecido a atenção de vários investigadores (e.g., 
Reilly et al., 2000; Asghar et al., 2013; Hirota et al., 2013; Caruzzo et al., 2013 e 
López-López et al., 2013). Neste sentido, o presente estudo teve como principal 
objetivo analisar a orientação motivacional e a ansiedade apresentada por jovens 
jogadores de futebol de diferentes nacionalidades. Para tal, foram avaliadas duas 
equipas da categoria de juniores, com idades compreendidas até os 19 anos, que 
disputaram os campeonatos nacionais portugueses e brasileiros. A amostra foi 
constituída por 43 jogadores, sendo 19 portugueses e 24 brasileiros, com idades 
entre os 16 e 19 anos, estando inseridos no escalão de juniores de uma equipe 
portuguesa e de uma equipe brasileira. Em ambos os países, foram escolhidos, 
clubes que participaram nos principais torneios de futebol para essa faixa etária. Em 
Portugal o Campeonato Nacional de Juniores A (1ª divisão), que é organizado pela 
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e no Brasil a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, que é organizado por uma parceria entre a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e a Federação Paulista de Futebol (FPF). Através dos questionários 
Task and Ego Goal Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) e Sport Anxiety 
Scale-2 (SAS-2) ambos traduzidos e validados para o português, analisaram-se os 
seguintes fatores: 1) Ego; 2) Tarefa; 3) Ansiedade Somática; 4) Preocupação e 5) 
Perturbação da Concentração (Smith et al., 2006). Os resultados indicam que não 
existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de atletas 
brasileiros e portugueses para a orientação motivacional. Relativamente à análise 
da ansiedade, o grupo de atletas brasileiros apresentou diferenças estatisticamente 
significativas face ao grupo de jogadores portugueses. Considerando a 
nacionalidade dos atletas, os dados mostram que a orientação motivacional não foi 
afetada significativamente. Constata-se ainda que os atletas brasileiros tendem a 
ser mais “ansiosos” e “preocupados” na competição que os portugueses. Conclui-se 
que ambos os grupos de atletas tendem a estar mais orientados para tarefa do que 
para o ego.  
 
Palavras-chave: futebol, ansiedade, motivação, jovens jogadores.  
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ORIENTAÇÃO PARA A META E A ANSIEDADE TRAÇO COMPETITIVA: 
ANÁLISE FATORIAL E AS DIFERENÇAS POR TIPO DE ESPORTE 

 
Diogo Vicente Martinho, Ricardo José Belli, Maria João Almeida,  

Manuel João Coelho e Silva e Afonso Antônio Machado. 

 
Especialistas da área da psicologia esportiva tem mostrado uma preocupação para 
entender como os jovens atletas estão motivados para a prática desportiva. O 
comportamento motivacional, no exercício e na atividade física, tem sido analisado 
de uma perspetiva cognitiva, justificando a individualidade cognitiva um determinado 
comportamento em um contexto específico (Hawood, Cumming, & Flecher 2004). 
Outra preocupação que tem gerado um consenso social, no fenómeno do esporte, é 
o estresse esportivo e a ansiedade no atleta (Passer, 1983; Scanlan & Lewthwaite, 
1984), uma vez que os praticantes estão sujeitos a índices de pressão 
extremamente elevados para atingir o nível ótimo de desempenho e as exageradas 
cobranças por resultados satisfatórios que acontecem independente do nível, seja 
profissional, de formação ou amador (Jones, 1995). Devido a importância a essa 
temática, o objetivo do presente estudo foi analisar as propriedades psicométricas 
dos questionários Task and Ego Goal Orientation in Sport Questionnaire (TEOSK) e 
Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2), ambos traduzidos e validados para o Português. A 
amostra completa do estudo foi constituída por 228 jovens praticantes provenientes 
de diferentes modalidades: basquetebol, canoagem, futebol, futsal, kickboxing, 
natação, rugby e voleibol. Sendo que para além da simples aplicação dos 
questionários, foram aferidas as diferenças entre esportes coletivos e individuais, e 
entre género feminino e masculino. A análise fatorial exploratória foi utilizada para 
calcular os fatores e suas cargas. Para verificar as diferenças entre as modalidades 
esportivas foi reportado o teste U de Mann-Whitney. Os resultados confirmaram a 
validade interna do TEOSQ, com cargas próximas daquelas que explicam o fator do 
ego e da tarefa. Para o SAS, a análise necessita de ser confirmada, pelo que o 
modelo apresentado não está de acordo com o que a literatura apresenta. Entre 
tanto nos esportes individuais e coletivos, foram encontradas diferenças na 
ansiedade somática e na preocupação. Concluímos ressaltando a importância de se 
estudar o tema do nosso estudo, porém com uma amostra mais homogénea, para 
poder identificar se existem influências e diferenças dos traços de ansiedade e 
motivação. 
 
Palavras-chave: ansiedade, motivação, esportes coletivos e individuais. 
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OS BENEFICIOS DA PRÁTICA ORIENTADA DE ATIVIDADE FISICA NO 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE MOTORA EM AUTISTAS. 

 
Shirley Miranda Silva, Juliana Ribeiro Caetano, Tais Cristina Ferreira, Haline Silva Reis 

                                  
O autismo aparece nos três primeiros anos de vida, é mais comum no sexo 
masculino do que no feminino e considerado um Transtorno Global do 
Desenvolvimento (Gauderer,1997). Segundo Wing (1981) o autismo envolve três 
tipos de áreas afetadas comumente denominadas de tríade: deficiências sociais, 
comunicativas e comportamentais. Segundo Vatavuk (1996) um dos primeiros 
passos para o desenvolvimento de uma habilidade motora de autistas, é conhecer 
suas habilidades motoras e sua capacidade comunicativa. Apesar de autores como 
Torres (1999) afirmarem que a criança estimulada de forma ampla, tem mais 
chances de praticar as habilidades motoras, poucos estudos são encontrados 
quando se trata de crianças com algum tipo de patologia. Em relação às crianças 
com autismo praticamente não se encontram estudos que afirmam esta importância. 
Assim, esta pesquisa se justifica pela importância do conhecimento científico na 
atuação profissional com patologias neurológicas e, principalmente, pela quase 
inexistência de trabalhos científicos que investigam a importância da pratica de 
atividade física para autistas. A escolha da habilidade de equilibrar-se de deve ao 
fato de que muitas crianças autistas têm dificuldade em processar as informações 
do sistema vestibular e podem ser mais reativas aos estímulos percebidos pelo 
sistema vestibular (Hoekman, 2005). O presente estudo tem como objetivo analisar 
a influencia da pratica de atividades físicas, orientadas por um profissional de 
Educação Física, na projeção do equilíbrio do autista. A amostra foi composta por 
alunos autistas de grau moderado, do sexo masculino, das instituições das APAES 
de duas cidades de Minas Gerais, sendo que, em uma delas (G1) há um programa 
de atividades físicas, orientadas por um profissional de Educação Física, inserido no 
planejamento ao longo do ano e na outra (G2) não há. O instrumento utilizado foi o 
Berg Test, para avaliação do equilíbrio dos autistas. Encontrou-se que os 
componentes de G1 alcançaram 90% de êxito nas tarefas enquanto que G2 
alcançou apenas 26,7% de êxito. De acordo com os resultados encontrados, pode-
se afirmar que existe diferença entre os dois grupos em relação à capacidade de 
equilíbrio. Araújo (1999) afirma que as pessoas com deficiência têm direito à prática 
da Educação Física e dos desportos. Com isso, pode-se concluir que a pratica de 
atividades físicas orientadas por um profissional de Educação Física, possibilita 
melhora significativa na projeção do equilíbrio do autista. Acredita-se que crianças 
com autismo são beneficiadas com a prática da Educação Física, na medida em 
que a mesma poderá lhes garantir um desenvolvimento integral. 
 
Palavras chaves: Autista, Educação Física, Equilíbrio. 
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OS ESTADOS EMOCIONAIS E A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO 
PSICOLÓGICO NO CONTEXTO ESPORTIVO DE ALTO DESEMPENHO 

 
Ludmylla Arantes de Andrade 

 
Inúmeros estudos têm comprovado cientificamente a influência, tanto 

positiva quanto negativa, dos aspectos psicológicos no desempenho de atletas 
frente às demandas que a competitividade estabelece no ambiente esportivo. Tendo 
em vista a importância da preparação psicológica no desempenho de atletas, a 
psicologia do esporte visa trabalhar com as questões relacionadas à performance 
do sujeito como atleta e as possíveis influências psicológicas em seu desempenho 
como um todo. Nesse sentido, a psicologia do esporte deve estar voltada não só 
para a otimização do desempenho, mas também para o desenvolvimento do atleta 
enquanto sujeito, pois é necessário lembrar que o atleta, antes de ser um atleta, é 
um ser humano e precisa ser tratado como tal. A prática do esporte de alto 
rendimento produz no sujeito diferenças em várias ordens: simbólica, real, social, 
cultural, filosófica, econômica, entre outras. Deste modo, aquele que se dedica a 
essa atividade, para ser considerado um atleta de alto rendimento, independente da 
modalidade escolhida, necessita adequar-se e submeter-se a uma série de padrões 
de treinamento, de rotina, de dieta, etc., o que o diferencia dos demais. Nesse 
sentido, o treinamento das emoções vem ganhando cada vez mais ênfase no 
desporto de alto rendimento, sendo considerado essencial no antes, durante e 
depois do processo competitivo. Isso posto, temos por objetivo descrever e analisar 
o conjunto de práticas que caracterizam a psicologia esportiva, as quais se definem 
pelo trabalho das habilidades mentais aplicadas ao treinamento psicológico no 
treinamento esportivo de alto rendimento. Valoriza-se, deste modo, fatores e 
aspectos psicológicos como: emoção, concentração, motivação, diligência, ativação, 
resistência psicológica, autoconfiança e mentalização são vistos nos dias de hoje 
como fundamentais para o bom desempenho dentro e fora do contexto esportivo, e 
intervêm positivamente na qualidade de vida profissional e pessoal do atleta. Desse 
modo, concluímos que existe uma integração entre os elementos técnico, tático, 
físico e psicológico, que são responsáveis diretamente pelo êxito, sendo que a falta 
de um deles pode comprometer os resultados. No esporte de alto desempenho, o 
atleta deve ser preparado e acompanhado tanto física quanto psicologicamente, 
tendo assim uma mente condicionada para enfrentar todo o processo ao qual será 
submetido, devendo o psicólogo ressaltar que poderá haver grandes dificuldades e 
que essas deverão ser superadas ao longo do percurso com paciência, 
determinação, dedicação e persistência. 
 
Palavras-chave: Psicologia do esporte; Treinamento psicológico; Esporte de Alto 
Desempenho. 
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OS JOGOS DIGITAIS: MOTIVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Aline Fernanda Ferreira, Fernanda Moreto Impolcetto, Suraya Cristina Darido  

 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) dominam o cotidiano dos 
jovens. Um dos objetivos para a inserção das tecnologias na educação é o de 
proporcionar aos alunos: 1. Educação contextualizada; 2. Criticidade na utilização 
das ferramentas conhecendo seus benefícios, limites e malefícios; 3. Compreensão 
das variadas informações oferecidas; 4. Motivação para o estudo e aprendizagem; 
5. Criação e interação das ideias, pensamentos e conhecimentos. Uma das 
tecnologias que mais cresce em venda são os jogos digitais e estudos apontam um 
enorme potencial educativo quando bem articulados com o conteúdo escolar. Na 
busca da diversificação das metodologias de ensino e para aproximar os 
conhecimentos da cultura corporal com a vida destes alunos, o objetivo do estudo 
foi verificar a motivação de alunos do 9º ano do ensino fundamental para participar 
de aulas de Educação Física com a presença dos jogos digitais. Foram elaborados 
quatro planos de aulas com a inserção de jogos digitais para o ensino dos temas: 
Capoeira, Jogo e Esporte, Beisebol e Futebol de campo. Além de uma aula para 
refletir sobre a influência dessa tecnologia na vida dos alunos. As aulas foram 
registradas em um diário de campo e para verificar se houve a motivação realizou-
se uma entrevista semiestruturada com 9 dos 14 alunos participantes da pesquisa e 
com o professor. Ao apresentarmos a proposta do estudo aos alunos, eles 
mostraram-se bastante motivados e ansiosos a vivenciarem experiências com os 
jogos digitais. Todos os alunos afirmaram se sentirem motivados a participar das 
aulas, por considerarem legal e gostarem dos jogos digitais, aprenderem novos 
conhecimentos e se sentirem inseridos nas atividades. A inserção de alguns alunos 
foi também considerada pelo professor como a principal facilidade no trabalho com 
os jogos digitais. Ele apontou que estes jogos são uma alternativa para motivar os 
alunos que não gostam muito das situações e vivências práticas das aulas de 
Educação Física. Além disso, considerou que por ser novidade os alunos se 
interessariam mais pelas aulas. Em duas aulas do estudo (Jogo e Esporte e Futebol 
de campo) os alunos aparentaram estar menos motivados a participar. Porém, não 
sabemos se essa motivação seria ainda menor caso não houvesse a presença dos 
jogos digitais. Consideramos que estes se constituem como estratégia para a 
ampliação dos conhecimentos sobre os conteúdos da cultura corporal e são 
ferramentas que motivam os nativos digitais para a aprendizagem, sendo estes 
aspectos importantes a serem considerados no processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Educação Física Escolar; jogos digitais; motivação; ensino-
aprendizagem. 

 

 

 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  127 

 

PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS: UMA ANÁLISE DA PSICOLOGIA DO 
ESPORTE 

 
Elvio Sitolini Cano, Lucas Ribeiro Cecarelli, Afonso Antonio Machado 

 
Segundo a Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB), o basquete é um 
esporte popular, praticado em todo o mundo por mais de 300 milhões de pessoas. 
Manoel Tubino (2001, p. 57), aponta “é um fenômeno social que atingiu níveis muito 
complexos de desenvolvimento nas diversas sociedades”. Sobre o jovem atleta 
Cratty (1984) destaca que este acaba vivenciando situações em que seu 
rendimento, tanto sendo um sucesso como um fracasso se torne visível perante a 
sociedade, deixando que os sentimentos emocionais e psíquicos se aflorem junto 
com os fisiológicos influenciando no desempenho. Entre os vários fatores intra e 
extra quadra que podem influenciar no resultado, estão os aspectos psicológicos e 
os pensamentos automáticos.  Para Cecarelli (2011) um dos fatores que mais 
afetam os atletas é a ansiedade e está diretamente ligado, a importância da 
competição e de cada jogo, distância de casa, viagem, mudança de hábitos, 
adaptação ao clima e fuso horário, entre outros aspectos que provocam possível 
processamento errôneo do pensamento automático e um aumento da ansiedade. 
Desta maneira torna-se imprescindível destacar que os aspectos fisiológicos e 
psicológicos de jovens atletas não se encontram eficientemente maduros para lidar 
com cobranças e pressões advindas do meio esportivo, cabendo aos sujeitos 
envolvidos na prática do basquetebol (técnicos, diretores, pais, patrocinadores, 
psicólogo do esporte e atletas) fazer uso da psicologia do esporte a fim de objetivar-
se um bom rendimento. O objetivo deste estudo foi compreender como se dá a 
relação entre os pensamentos automáticos e a ansiedade. A metodologia deste 
estudo pautou-se em uma revisão de literatura utilizando os principais referenciais 
teóricos que circunscrevem os temas principais deste trabalho. Segundo Beck 
(2005) “é tão possível perceber um pensamento, focar nele e avaliá-lo, como é 
possível identificar e refletir sobre uma sensação como a dor”, levando isso em 
conhecimento pode-se ver que pensamentos nas fronteiras da consciência que 
ocorrem espontânea e rapidamente e são uma interpretação imediata de qualquer 
situação. São chamados de pensamentos automáticos e são distintos do fluxo 
normal de pensamentos observado no raciocínio reflexivo ou na livre associação. 
São geralmente aceitos como plausíveis, e sua acurácia é aceita como verdadeira. 
A ligação entre pensamento automático e a ansiedade se dá frente ao resultado do 
comportamento final, segundo Sampedro (1999) o mau processamento da 
informação nos leva a detectar erros na solução final das ações, ou seja, a má 
significação dos pensamentos automáticos pode influir diretamente de modo 
principalmente negativo no rendimento.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Estados Emocionais, 
Basquetebol, Pensamento Automático, Ansiedade. 
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PENSE: O BULLYING POR OUTRA PERSPECTIVA 

 
Luis Henrique Oliveira Gomes, Caio Alessandro de Almeida 

 

O bullying não produz sempre os mesmos resultados, as suas vítimas não reagem 
sempre da mesma forma, podendo sofrer uma deterioração da autoestima, reduzir o 
conceito de si, suicídio, assim como agir de forma agressiva em resposta a situação. 
O projeto foi estruturado para se tornar mais uma contribuição para o entendimento 
acerca da temática, utilizando das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) para ampliar as conjunturas do trabalho. O objetivo foi produzir 
um curta metragem que abordasse de forma impactante e objetiva seus 
espectadores, revelando outra perspectiva de uma realidade que muitas das vezes 
não é exposta ou compreendida, atentando-se para as atitudes agressivas das 
vítimas em resposta aos autores do bullying, buscando causar uma inquietação e 
reflexão sobre “O que é certo ou errado e quem decidi isso?”. O vídeo foi filmado na 
Moradia Estudantil da UNESP campus de Rio Claro, contando com a partição do 
Grupo de Artes A’morasDance, não houve nenhum patrocínio que sustentasse a 
obra, portanto não possui nenhuma influência e objetivo econômico. Foi produzido 
um vídeo de 7 minutos e 55 segundos com ótima qualidade de áudio e imagem. O 
curta apresenta autores e vítimas do bullying, porém o roteiro foi estruturado na 
tentativa de permitir a quem assiste se tornar espectador do ocorrido, 
transformando-o então em um personagem da história. Dessa forma todos os 
indivíduos que podem existir em uma situação de bullying estão presentes no 
contexto (autor, vítima e espectador) e quem assiste participa ativamente da 
história. A linguagem cinematográfica não consegue determinar com propriedade o 
quanto da mensagem pré-objetivada foi entendida por quem assiste, porém a forma 
com que sua história discorre durante as cenas, visa-se causar uma inquietação e 
reflexão sobre o posicionamento ético social, valores morais e relações 
socioafetivas. Como próximo passo do projeto, está por decidir onde, como e 
quando utilizar este material por meio de uma diretriz, além de coletar com 
propriedade as sensações e reflexões causadas em quem o assiste, assim dando 
continuidade ao estudo sem descartar o fato de que o curta possui uma capacidade 
de intervenções em diversos aspectos. 
 
Palavras-chave: bullying; psicologia do esporte; valores morais. 
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PERCEPÇÃO DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA E SUAS INTERFACES 
COM A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO ÂMBITO DO LAZER  

 
José Pedro Scarpel Pacheco, Nara Heloisa Rodrigues, Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro, 

Priscila Raquel Tedesco da Costa Trevisan, Gisele Maria Schwartz 

As atividades vivenciadas no âmbito do lazer, por seu caráter espontâneo e por 
promoverem alto teor emocional, podem alterar e interferir na percepção sobre bem-
estar e qualidade de vida. Sendo assim, este estudo, de natureza quali-quantitativa, 
teve como objetivo investigar o significado e a percepção de bem-estar e suas 
interfaces com a qualidade de vida, na concepção dos participantes de vivências 
relacionadas a atividades físicas e anímicas. O estudo foi desenvolvido por meio de 
pesquisa exploratória, tendo como instrumento um questionário com três questões 
abertas, sendo os dados analisados pela Técnica de Analise de Conteúdo.  A 
amostra intencional foi composta de 37 estudantes, de ambos os sexos, com idades 
entre 14 e 41 anos. Os resultados para a questão relacionada ao significado de 
bem-estar sugerem que 31 indivíduos relacionam o termo com estar bem consigo 
mesmo, sendo que desses, 4 mencionam que é estar bem com outras pessoas, 3 
mencionam que é estar bem com o que se faz, 5 que é estar saudável, 1 que é 
estar bem com a natureza e ainda outro menciona que é dormir bem. Apenas 3 
indivíduos entendem por bem-estar o fato de ter saúde, 2 apenas relacionam a estar 
com amigos e família e 1, que bem-estar é uma felicidade momentânea. Quanto à 
questão sobre a percepção de bem-estar e suas interfaces com a qualidade de vida 
após as atividades vivenciadas, 100% responderam que estes aspectos estão 
interligados e destes aproximadamente 16% afirmam que são também 
interdependentes e todos mencionam que atividades físicas no âmbito do lazer 
podem ser uma das formas de promoção de bem-estar e, consequentemente, de 
qualidade de vida. Na questão relativa à opinião se as atividades nas quais 
participaram trouxe alterações no bem-estar, 100% dos entrevistados responderam 
afirmativamente e as justificativas mais mencionadas foram que o lúdico é uma 
forma prazerosa de conduzir atividades físicas e trouxe aos participantes à 
sensação de descontração, percepção de melhora no estado de humor, diminuição 
de estresse e quebra de rotina. Os resultados do estudo demonstram que, apesar 
da diversidade de significados atribuídos ao termo bem-estar, todos os 
entrevistados reconhecem as intrínsecas relações entre as atividades físicas e 
anímicas realizadas como vivências no âmbito do lazer e o aumento da percepção 
de bem-estar e qualidade de vida.  

Palavras-chave: Percepção de qualidade de vida, atividade física, lazer. 
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PIBID: CRIANÇA ARTEIRA: A ARTE DE COOPERAR 

 
Laise Medeiros Roque, Maria Aparecida Ribeiro, Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Ana 

Beatriz Fortes de Carvalho 

 
Introdução: O PIBID é um programa que oferece bolsa para estudantes de cursos 
de licenciatura plena, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas 
públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a 
melhoria da qualidade nas escolas. Onde os bolsistas são divididos em grupos de 
cinco, cada cinco irão para uma unidade escolar, num total de vinte bolsistas, quatro 
unidades escolares, sob a supervisão de um professor de Educação Física da 
unidade escolar, onde investigaram a realidade escolar, detectaram a demanda e 
propuseram um projeto de ação para essa demanda. Objetivo: Verificar se com os 
jogos cooperativos haveria melhoras no comportamento dos alunos. Metodologia: 
O projeto aplicado na Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, em 2012 e 2013 
foi o de Jogos Cooperativos, na área de educação física escolar, para os alunos e 
professoras do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, no período vespertino, gênero 
feminino e masculino sendo que para o 1º ao 5º ano foi aplicado um questionário 
com aspecto qualitativo para as professoras de classe e para o 1º ao 3º ano aplicou-
se uma tabela qualitativa através da observação de comportamentos dos alunos 
durante as aulas. Resultados com os resultados, 67% das professoras de outras 
disciplinas comentaram que houve melhora. Quanto à tabela qualitativa, no início 
dos estudos, os resultados mostram que os comportamentos de agressões físicas, 
verbais e desrespeito eram apresentados constantemente no comportamento 
destas crianças. Essas situações foram sendo atenuadas ao longo da pesquisa e 
evoluíram no decorrer da pesquisa com as conversas e reflexões propostas no 
decorrer da mesma. Conclusão: Contudo, os jogos cooperativos melhoraram o 
comportamento dos alunos. 
 
Palavras- Chave: PIBID, Jogos Cooperativos, Socialização. 
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PIBID: PROJETO DIVERISIDADE DA CULTURA URBANA 

 
Giovana Feliciano Mozena, Ms. Maria Aparecida Ribeiro, Iane Cândida da Silva, Ms.Ana Beatriz 

Fortes de Carvalho 

 
Introdução: Sabendo que o PIBID é um Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação a Docência que fornece ao aluno de Licenciatura a prática pedagógica 
dentro da comunidade escolar, lapidando o aluno e transformando-o em futuro 
docente. Dentro do programa os bolsistas tem planejamento conhecer a realidade 
escolar, detectar demanda, discuti- lá, propor um projeto de ação para essa 
demanda. O projeto de ação criado foi Diversidade Cultural, resgatando alguns 
esportes para dentro do contexto escolar. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi 
vivenciar as diferentes culturas urbanas. Metodologia: O projeto foi aplicado para 
os primeiros 30 alunos que trouxessem as autorizações. Foram realizadas vivências 
em formato de oficinas com aporte teórico dos conceitos, oportunizando 
possiblidades de intervenção no cotidiano urbano da comunidade, dentre essas 
vivências destacam-se o Parkour, slackline, grafite, skate e by boys, onde os 
bolsistas contextualizava a parte teórica e trouxeram profissionais da área para 
transmitir o conteúdo prático. Após as oficinas aplicamos um questionário contendo 
dez questões fechadas questionando a avaliação das modalidades e oficinas. 
Resultados: Trouxemos alguns resultados significativos para esse estudo. Os 
resultados observados nesse estudo indicam 100% dos alunos tiveram interesses 
nas oficinas por praticar as diferentes vivências de atividades dentro da escola, 70% 
dos alunos apontaram interesse em continuar participando nas atividades na escola, 
90% responderam que não tinha conhecimento das modalidades, 50% tinham 
preconceitos das modalidades Parkour e grafite, 40% assinalaram que achavam 
que essas modalidades eram somente para homens. Conclusão: Portanto, as 
atividades propostas despertaram o interesse do aluno em praticar as 
atividades/esportes não somente dentro da escola, mas fora dela e conscientizou a 
todos sobre como são trabalhados bem como seus valores. 

Palavras- Chave: PIBID, Diversidade cultural, Educação Física. 
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PIBID: RITMOS E SAÚDE 
 

Caroline Glavickas Soares Costa, Leticia Moric Araujo Cardoso,  Ms. Maria Aparecida Ribeiro, 
Virginia Mara Souza dos Santos Smegal, Laise Medeiros Roque 

 
Introdução: O PIBID (Programa de Incentivo de bolsa a iniciação a docência) é 
uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores 
para a educação básica. Os bolsistas são direcionados a unidade escolar, sendo 
cinco bolsistas por escola, sob a coordenação de um professor da Universidade do 
curso de Educação Física, um professor supervisor de Educação Física lotado na 
unidade escolar. Onde conhecem a realidade escolar, investigam a demanda, 
reúnem para estudar a demanda e prpor um projeto de ação para essa demanda. 
Objetivo: O projeto tem por objetivo estimular a conscientização de uma boa 
alimentação e prática de atividade física das alunas do Ensino Médio por meio de 
atividades rítmicas. Metodologia: O Projeto foi realizado com o 1º, 2º e 3º ano do 
Ensino Médio em uma escola particular do município de Taubaté, com 30 alunas do 
gênero feminino. Consistiu no primeiro momento a realização de anamnese para 
saber a rotina de alimentação e prática de atividade física, foi feito também 
avaliação física para obtermos termos noção das condições das alunas. Foi 
realizada 32 hora aula, duas vezes por semana, uma hora por aula, onde 
transmitimos o aporte teórico e logo em seguida a prática da atividade física, aulas 
ministradas pelos bolsistas por meio de vídeos, acervos, dinâmicas de grupos. 
Aplicamos no grupo uma tabela de alimentos onde cada aluna deveria sinalizar os 
alimentos ingeridos nesse período do projeto e quais atividades físicas realizaram 
nesse período. Resultados: Os resultados obtidos foram que 66% praticavam 
atividade física fora do contexto escolar como ginástica, caminhada, andar bicicleta, 
63% das alunas estão realizando uma alimentação saudável. Conclusão: Portanto, 
as aulas rítmicas foram benéficas para todas as alunas do Ensino Médio regular, 
onde se inicia a conscientização de atividade física regular, uma alimentação 
adequada. Podemos considerar que provocamos um estilo de vida saudável as 
sujeitas de pesquisa. 
 
Palavras chave: PIBID, Ritmos, Educação Física Escolar. 
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PRECONCEITOS/ESTEREÓTIPO E ESPORTE: UMA PARTIDA DESIGUAL. 
 

Caio Almeida de Alessandro, Luis Henrique Oliveira Gomes 

 
O preconceito ainda hoje se faz presente na sociedade, no meio esportivo e nas 
atividades físicas. Ainda existem os estereótipos que se apresentam como meio de 
disseminar a classificação de modalidades esportivas e atividades físicas por 
gênero e sexo. Norteados pela influência das novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), se faz útil a produção de uma ferramenta para a 
conscientização das diferenças que encontramos em nossas relações sociais. O 
objetivo do trabalho foi elaborar um documentário que abordasse de forma objetiva 
e com depoimentos verídicos as experiências sobre o preconceito contra a 
homossexualidade e os estereótipos presentes no esporte e na dança. Como base 
da construção da temática do trabalho, conjecturamos o documentário a partir da 
frase “todos os meninos tem que jogar futebol”, dada no intuito de direcionar e trazer 
junto às falas dos entrevistados suas experiências e se tornando o título do vídeo: 
“Não jogo futebol”. O documentário foi produzido sem colaboração de 
patrocinadores, por tanto, não sofreu influencia para ser externado com fins 
comerciais e lucrativos. Os relatos foram de um atleta de voleibol e um bailarino, as 
filmagens foram realizadas na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, no 
Campus da ESALQ – USP. O documentário resultante deste trablho foi composto 
por 8 minutos e 44 segundos em alta qualidade de imagem e áudio.  Existem 
diversas formas de agir agressivamente de maneira hostil a uma pessoa e várias 
teorias que abordam quais são elas e como intervir, portanto, este vídeo se torna 
mais uma ferramenta de intervenção para uma abordagem do tema “gênero e 
sexualidade”. Ainda não há uma diretriz de utilização deste vídeo, mas como 
andamento dos estudos que o resultou e que ainda se persiste, espera-se que 
posteriormente este vídeo possa ser utilizado em outros meios e veículos de 
informações, assim como trabalhos em ONG’s, TIC, especialmente em Blogs e 
Redes Sociais (pelo rápido compartilhamento e disseminação do conteúdo), Ensino 
a Distância, Educação Continuada e até mesmo em equipes esportivas, aulas de 
Educação Física escolar e graduação. 
 
Palavras-chave: gênero e sexualidade; homossexualidade; preconceito; psicologia 
do esporte. 
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PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA: EM BUSCA DE AULAS 
MAIS DEMOCRÁTICAS  

 
Amanda Gabriele Milani; Suraya Cristina Darido 

 
A história da Educação Física escolar é marcada por diferentes acontecimentos que 
infringem os princípios democráticos. No século XIX as mulheres eram proibidas de 
praticar ginástica, nome dado a Educação Física na época. No século XX a 
Educação Física escolar, foi um meio para desenvolver o processo de eugenização, 
cujo objetivo, era o embranquecimento da população brasileira. Durante a década 
de 1960 e 1970 havia na Educação Física uma supervalorização do esporte, cujo 
objetivo principal era a formação de atletas, sendo todos os alunos que não 
possuíam habilidade esportiva excluídos das aulas. Na Educação Física a exclusão, 
ainda é algo bastante recorrente nos dias atuais. Contudo considera-se que todos 
os educandos têm o direito participarem e terem aulas de Educação Física de 
qualidade. Por isso a necessidade da Educação Física escolar pautar-se em 
princípios democráticos, a fim de assegurar a inclusão e participação de todos os 
alunos independente de gênero, raça, classe social; deficiência física, intelectual e 
mental. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi analisar a literatura quais são os 
princípios pedagógicos indicados para Educação Física na escola, e elencar quais 
desses princípios são fundamentais para o desenvolvimento de uma Educação 
Física democrática. A metodologia adotada é de natureza qualitativa, sendo 
realizada uma análise documental. Foram analisados três materiais cuja temática 
buscava uma reflexão sobre os princípios que a Educação Física deveria seguir. O 
primeiro material analisado foi o artigo intitulado “Educação Física, esporte e 
cidadania”, autoria de Betti (1999). O autor elenca os princípios da inclusão; 
alteridade, e formação/informação como fundamentais para uma Educação Física 
democrática. Outro material analisado foi os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1998) de Educação Física, estando presentes os princípios da inclusão de da 
diversidade de conteúdos. O terceiro material analisado foi um livro didático de 
basquetebol produzido por Rodrigues e Darido (2012), cujos princípios foram 
inclusão, diversidade; contextualização; participação ativa; estabelecer regras e 
combinados e ponto de partida. Após análise de todos esses princípios considera-se 
que para uma Educação Física numa perspectiva democrática se faz necessário 
que ela esteja fundamentada nos princípios da inclusão; diversidade; coeducação; 
participação ativa; e as regras e os combinados sejam estabelecidos em conjunto 
com os alunos. Ter acesso e conhecimento sobre as práticas corporais é direito de 
todos os alunos, e cabe a Educação Física proporcioná-los esse acesso de forma 
crítica e democrática.  

Palavras- chaves: Educação Física escolar; Princípios Pedagógicos; democracia. 

 

 

 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  135 

 

PRIPAR – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE ALTO 
RENDIMENTO 

 
Julio Cesar Santos Ribeiro, João Ricardo Lebert Cozac 

 
Este programa é um projeto de extensão que está sendo realizado desde janeiro de 
2014 entre a CEPPE (Consultoria, Estudos e Pesquisa em Psicologia do Esporte) e 
a Secretaria Municipal de Esportes de uma cidade de pequeno porte do interior de 
São Paulo. Como objetivo principal, busca melhorar o desempenho de atletas de 
alto rendimento das modalidades karatê e judô nas categorias infanto-juvenil do 
município quando em competições, utilizando-se de instrumentos, cientificidade e 
metodologia inerentes da Psicologia e da Psicologia do Esporte. A partir do 
entendimento de que o atleta forma-se a partir da unicidade ser-humano e ser-
atleta, justifica-se transpor conhecimentos da Psicologia acerca tipos de 
comportamentos, fenômenos cognitivos, crenças e pensamentos automáticos, entre 
outros para a prática esportiva vislumbrando complementar este atleta com o 
refinamento de habilidades emocionais que, provavelmente, contribuirão para que o 
mesmo tenha um melhor desempenho em suas competições.  Em relação a 
metodologia utilizada neste programa, a mesma se faz em três momentos distintos 
e intrínsecos: caracterização e mapeamento psicológico dos atletas envolvidos a 
partir de questionário, entrevistas e observações sistemáticas da rotina de 
treinamento dos  mesmos para verificação das demandas e contextualização do 
grupo esportivo (de janeiro a março de 2014); intervenção individual e coletiva com 
os atletas através de palestras, entrevistas, estudos de casos, acompanhamento em 
competições, treinamento de habilidades mentais como diminuição de ansiedade, 
manutenção da concentração, controle da respiração, entre outros (em curso até 
agosto de 2014); e, verificação e análise dos resultados para avaliação e re-
avaliação do programa (em setembro de 2014). Dentre os resultados preliminares 
alcançados, destaca-se: 1) coletivamente: o entendimento de 99,9% dos atletas que 
a preparação emocional é tão importante quanto as contrapartes física, técnica e 
tática na busca por melhores resultados. 2) individualmente: a reflexão sobre a 
importância do acompanhamento do atleta antes, durante e depois das 
competições, em trabalho de planejamento, delineamento de metas, intervenção e 
checagem de resultados, para que haja um processo ético e sustentável 
individualizado na busca dos objetivos traçados entre psicólogo e atleta. Assim, o 
presente programa em Psicologia do Esporte se propõe a contribuir para o 
preenchimento de uma lacuna em se tratando de treinamento esportivo de alto 
rendimento que é a própria condição emocional do sujeito que se posta a competir 
em alto nível se deparando com situações diversas e adversas as quais, o 
desenvolvimento de competências emocionais, poderá, amenizar as benesses 
atreladas à uma carreira esportiva em alto nível.  

 
Palavras chave: Psicologia do Esporte; Alto Rendimento; Artes Marciais. 
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PROBLEMATIZAÇÃO DA PALMADA EM CRIANÇAS 
 

Kelly Marques dos Santos 

 
O termo problematização é caraterizado pelo levantamento de fatos, ou seja, 
levantar os pontos e trazê-los ao âmbito social. Isso, diante a questão da palmada, 
expõe o castigo físico como método disciplinar, propiciando “traumas” aos 
agredidos. Assim sendo, a sociedade, deve questionar os fatos negativos que isso 
trará ao contexto educacional. O Estatuto da Criança e do adolescente preza 
através do 227º Artigo que:  
  
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
 
Nós acadêmicos da educação, ao nos deparamos com as inúmeras atrocidades de 
agressão infantil, nos sentimos informados com tal atitude, reconhecemos que o 
agressor, ao agredir uma criança, não pondera quais serão as feridas emocionais 
que posteriormente tornam-se cicatrizes.  O objetivo deste trabalho visa combater e 
problematizar a questão de qual é a dor emocional da palmada. A metodologia 
utilizada será por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da 
Jurisprudência e da diversidade que os acadêmicos da educação transmitem ao 
seus seguidores. Esta técnica de problematizar os assuntos é uma ferramenta 
apresentada pela hermenêutica jurídica, que é a chamada Tópica ou Topois. A 
Tópica é o conjunto de ideias e questionamentos que, organiza o nosso 
pensamento. Esse conjunto é ordinário pois utiliza a retórica, o discurso persuasivo. 
O núcleo da tópica é o problema, não a norma. Perante o modelo doutrinário, a 
tópica possui o dever de deduzir a solução para o caso concreto, o início desta 
ferramenta é o próprio problema. Concluímos que este assunto não pode ficar 
impune, pois nossos descendentes serão os construtores de um mundo melhor, 
portanto, o método inapropriado de educação deve ser analisado  e transmitido a 
todo corpo social, bem como, demonstrar os meios de semear jovens que serão 
adultos e cultivadores deste modesto estudo.  
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PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO SOBRE CRIATIVIDADE 
MOTORA 

 
Priscila Raquel Tedesco da Costa Trevisan, Gisele Maria Schwartz 

 
Uma das qualidades mais aspiradas atualmente é a criatividade.  Devido à sua 
complexidade e envolvimento com diferentes aspectos da qualidade da vida 
humana, esse tema é abarcado em investigações nos âmbitos psicológico, 
esportivo, artístico, educacional e, inclusive, no lazer. As descobertas científicas, a 
criação de produtos e os avanços tecnológicos, comprovam a relevância da 
capacidade criativa.  Contudo, apesar desse reconhecimento, também para as 
áreas das Ciências da Motricidade e da Psicologia do Esporte, o potencial criativo 
relacionado ao aspecto motor representa uma demanda desafiadora, apresentando 
lacunas e problemáticas importantes a serem elucidadas pela produção científica 
pertinente. Entre outras, pode-se citar a conceituação do termo criatividade sob o 
enfoque motor, suas formas de avaliação e expressão, incluindo a escassez de 
publicações relacionadas. Assim, esse estudo de natureza qualitativa teve por 
objetivo investigar a produção científica acerca do tema criatividade motora/motriz. 
Para tanto, foi realizada uma pesquisa no portal Periódicos CAPES, utilizando-se a 
busca por assunto, sendo consideradas apenas as publicações de artigos em 
periódicos revisados por pares. Primeiramente, foi feita a busca com os termos 
criatividade motora e, visando expandir os resultados e apreender termos 
pertinentes ao assunto, foram pesquisados, posteriormente, os termos criatividade 
motriz e motor creativity. Os dados foram analisados por meio da técnica de Análise 
de Conteúdo. Evidenciaram-se artigos publicados em bases de dados na área de 
Ciências da Saúde, subárea Educação Física e Esportes. A busca por criatividade 
motora nessas bases localizou 17 artigos, sendo que, na análise dos títulos, 
resumos e descritores, apenas 2 estiveram relacionados ao esporte: um envolvendo 
o lúdico e outro o futebol. A busca por criatividade motriz e esporte localizou 1 
artigo, o qual apontava a importância da criatividade entre nadadores. Já quanto à 
busca por motor creativity, foram filtrados 606 artigos, porém, ao refinar a pesquisa 
relacionando o assunto à Sport, a pesquisa limitou-se a 14 artigos completos. 
Desses, analisando os títulos, resumos e descritores, apenas 4 apresentavam o 
termo completo motor creativity, os quais envolviam a infância, sendo que 2 
associaram criatividade ao desenvolvimento e aprendizagem motora, 1 apontou 
para diferenças entre gêneros e outro se relacionou às instruções verbais em 
escolas. Os outros 10 salientaram a importância da criatividade e o desenvolvimento 
do potencial criativo por meio do esporte e das atividades motoras. Esses resultados 
comprovam a escassez de estudos sobre a temática, salientando a necessidade de 
novas pesquisas. 
 
Palavras-chave: criatividade, esporte, produção do conhecimento. 
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PROJETO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE: AUXILIANDO NA QUALIDADE DE 
VIDA DE SEUS PARTICIPANTES E FORTALECENDO A FORMAÇÃO DE 

FUTUROS PROFESSORES. 

 
Ana Cláudia Gomes de Amorim Pinto, Silvia Deutsch, Thayz Carina Sousa de Figueirêdo, 

Gabriela Grimaldi, Bruno do Prado Santos, Déborah Oliveira. 

 

O objetivo é demonstrar que a prática de Yoga na universidade pode além de 
beneficiar a comunidade, fomentar um ambiente propício ao ensino didático-
pedagógico na preparação de futuros profissionais da área permitindo um vasto 
campo para novas pesquisas. O projeto de extensão de Yoga ocorre na UNESP – 
Rio Claro. Vigente, nessa estrutura, desde março de 2011, possui duas turmas que 
atendem aos alunos da Universidade e a comunidade local. Para participar das 
aulas, os alunos necessitam responder, inicialmente, uma ficha de anamnese que 
visa identificar possíveis problemas de saúde. Em geral, grande parte dos alunos 
apresenta problemas físicos, incluindo problemas posturais, lesões articulares e 
dores. Também é frequente a constatação de problemas de ordem 
psicológica/emocional, caracterizados por sintomas de estresse e ansiedade 
excessivos, depressão e insônia. À partir dos dados coletados na ficha de 
anamnese, os professores preparam aulas mais específicas, a fim de minimizar tais 
problemas. O procedimento é acompanhado do controle da frequência. Após um 
ano do início da prática, os alunos responderam novamente a ficha de anamnese 
onde foi possível registrar as alterações ocorridas. Os dados foram comparados e 
foram observadas melhoras tanto nos componentes psicológicos quanto físicos 
desses praticantes. Destacamos a melhora dos níveis de insônia, onde os 
participantes relataram também a melhora na qualidade do sono e também nos 
níveis de stress e ansiedade que se apresentaram mais controlados. A melhora de 
problemas de ordem emocional mostra-se importante, uma vez que essa 
informação divulgada, fortalece o valor dessa prática. O Projeto proporciona ainda, a 
vivência pedagógica para alunos do curso de graduação em Educação Física como 
forma de aprimoramento profissional e possibilita o desenvolvimento de diversos 
estudos relacionados com o Yoga.  
 
Palavras chaves: Yoga, insônia, estresse, ansiedade. 
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PROJETO PILOTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SENSOPERCEPÇÃO EM 
NADADORES: MODELO DE TRABALHO E RESULTADOS 

 
Carolina Mie Kawagosi Onodera, Angela Nogueira Neves Betanho Campana 

 
A sensopercepção é o meio pelo qual experienciamos a sensação em sua 
totalidade, é um processo complexo e não linear. É a percepção das experiências 
físicas, corporais. Apesar do evidente protagonismo do corpo na experiência das 
sensações, a sensopercepção ainda é um fenômeno pouco conhecido na área da 
Educação Física.  O profissional de educação física  pode ter um papel fundamental 
no processo de desenvolvimento da sensopercepção uma vez que está em contato 
direto com seus alunos, podendo estimulá-los a movimentos e vivências corporais, 
gerando sensações a todo instante. A prática de atividade física proporciona uma 
infinidade de possibilidades de sensações, estímulos e vivências, assim amplia as 
formas de experienciar o corpo. Frente a esta realidade o papel do profissional de 
educação física também se torna fundamental uma vez que conduz essas práticas 
corporais. O objetivo geral do presente estudo foi criar um modelo de trabalho 
focado no desenvolvimento da sensopercepção através de aulas de natação. 
Sustentando teoricamente um modelo de trabalho, através das obras de Peter 
Levine, para isso registramos todos o processo de criação do projeto piloto, 
podendo assim ser utilizado para pesquisas futuras ou como uma forma de 
intervenção diária.  Durante a realização de 30 aulas, foi registrada através de um 
diário e um relato final, a percepção das experiências corporais durante a atividade 
do nado para cada indivíduo, constatamos que a intervenção realizada auxiliou no 
processo de tomada de consciência das percepções corporais dos voluntários. Além 
disso, tanto os alunos como os professores observaram maior facilidade na 
correção das técnicas dos nados. A valorização do processo de sensopercepção 
contribuiu não só para o aprimoramento técnico nas práticas de atividade física, 
como promoveu  nos alunos/clientes um aprendizado de melhor cuidar, valorizar e 
respeitar o próprio corpo. O projeto mostrou uma boa aderência pelos participantes. 
Ao analisarmos os instrumentos de coleta observamos que o projeto foi bem 
avaliado tanto nas atividades propostas, bem como na forma com que as mesmas 
foram conduzidas, juntamente com a postura da pesquisadora nos momentos de 
propor as atividades e corrigi-las.  
 
Palavras-Chaves: Sensopercepção; Natação; Atividade Física 
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PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO PROFILE OF MOOD STATES (POMS) 

 
Flávio Rebustini, Marcos Alencar Abaíde Balbinotti, Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, 

Antonio Afonso Machado 

 
Desde sua adaptação para o esporte, o teste POMS (Profile of Mood States) tem 
sido adaptado para diversos idiomas e originou diversas outras versões. No Brasil 
são escassos os estudos que tratam de forma profunda das propriedades 
psicométricas do instrumento. Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar as 
propriedades psicométricas do Teste POMS. O teste é composto por 6 fatores 
(Tensão, Raiva, Depressão, Vigor, Fadiga e Confusão), num total de 65 itens. O 
teste foi aplicado em 200 atletas de voleibol feminino federadas do Estado de São 
Paulo, com idade média de 15,49 + 1,37. A análise das propriedades psicométricas 
foi realizada a partir de três técnicas estatísticas: Análise fatorial exploratória, 
análise paralela e análise fatorial confirmatória. Apesar do KMO = 0,843 e da 
consistência interna por meio do alfa de Cronbach (0,896) apresentarem valores 
satisfatórios, há vários indicadores que não apresentam a mesma tendência: a 
média das correlações ficou em .11, o que pode ser considerado muito baixa; o 
determinante da matriz de correlação foi de |R| = 3,35-18, os resultados não mostraram 
ajustamento do instrumento em 6 fatores pela análise exploratória, conforme modelo 
original. Vários itens não obtiveram cargas fatorais acima de .40 e alguns tiveram 
dupla saturação. A análise exploratória indicou 16 fatores com autovalor maiores do 
que 1, que explicam cerca de 56% da variância do constructo. A análise paralela 
não mostrou a adequação do instrumento com 6 fatores, indicando que a melhor 
solução ocorre com apenas dois fatores. A análise fatorial confirmatória também não 
apresentou adequação do modelo em 6 fatores, com resultados muito aquém dos 

limites propostos para o ajuste do modelo: 2/df = 2,51; SRMR = 0,10; GFI = 0,482; 
AGFI = 0,449; TLI = 0,468; CFI = 0,485 e RMSEA = 0,087. O conjunto desses 
resultados evidenciam problemas de ajustamento do modelo com 6 fatores para o 
POMS, conforme a amostra em questão. Sendo assim, estes primeiros resultados 
poderiam indicar a necessidade de uma revisão profunda do instrumento a partir de 
estudos que extrapolem a população estudada, bem como, em estudos futuro um 
revisão mais aprofundada da fase de adaptação e validade de conteúdo. 

 
Palavras-Chave: Propriedades psicométricas, POMS, voleibol, psicologia do 
esporte 
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REDES SOCIAIS: O ACOMPANHAMENTO DE UMA TORCIDA DE FUTEBOL 

 
Luis Fernando Gonçalves, Kauan Galvão Morão, Matheus de Oliveira Martins, Afonso Antonio 

Machado 
 

Introdução: As novas mídias surgiram com os avanços tecnológicos e na 
sociedade atual são utilizadas de maneira intensa, principalmente por meio da 
potencialização do uso das redes sociais (destaque para o facebook e twitter). De 
acordo com o que Rebustini (2012) aponta em seus estudos, pode-se dizer que 
novas dinâmicas de relacionamentos surgiram devido às redes sociais. 
Justificativa: As questões relacionadas ao pós-modernismo, sobre o não lugar, 
sobre o estar e não em um determinado lugar estão ligadas as quebras de barreiras 
regionais, isso se dá em vista o aumento do homem no acompanhamento das redes 
sociais. A sociedade pós-moderna em que estamos inseridos tem uma normativa 
em que o homem na maioria das vezes vem relacionado a tecnologia, aumentando 
então o seu contato midiático diário. Objetivos: Fazer uma especulação sobre o 
fácil acesso de torcedores de um determinado time de futebol em diversas regiões 
geográficas através de uma rede social. Revisão de literatura: De acordo com os 
apontamentos realizados por Rebustini (2012), os atletas vêm utilizando cada vez 
mais as novas mídias com diversos objetivos, sendo possível destacar como 
principais o intuito de divulgarem e promoverem seus próprios nomes e de suas 
equipes, aproximação com os torcedores e divulgação das marcas associadas a 
esses atletas em questão, muitas vezes devendo manter uma conta ativa em 
determinadas redes sociais devido a um contrato assinado com os patrocinadores. 
Segundo estudo realizado por Flores Vivar (2009, p.75) a página oficial do site 
facebook possui diversos fins, não tendo um único foco, porém seu objetivo principal 
é fazer com que os usuários ampliem o contato entre eles por meio dessa rede 
social, tendo por consequência o fato de se tornarem “visíveis”. Metodologia: O 
estudo foi realizado através de uma página na rede social facebook. O total da 
amostragem é composta de 270 torcedores de idades distintas e ambos os sexos, 
todos esses que acompanham a equipe de futebol na rede social. Resultados: Foi 
avaliado a região geográfica em que cada torcedor se encontra os dados nos 
mostra que: 185 são residentes da região sudeste, 45 são oriundos da região sul, 16 
torcedores têm residência na região centro-oeste, 11 deles no norte e por fim 15 
residem na região nordeste. Tabela esta que demonstra que por mais que o clube 
de futebol analisado seja oriundo da sociedade paulista sua torcida de estende em 
meio ao Brasil. Ainda quando perguntado sobre a interação com as redes sociais 
142 pessoas do total da amostragem consideraram o uso da rede social compulsivo 
para fazer o acompanhamento da equipe, também para a interação com o restante 
dos torcedores. Conclusão: É notório como nos estudos já citados a interação que 
a rede social pode causar na vida de um cidadão, o atleta é um espelho, a 
expansão das notícias é repentina, e esses grupos fazem uma grande disseminação 
de informação.  

Palavras Chave: Desenvolvimento Humano, Redes Sociais, Cultura de Massa.  
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REFLEXÃO SOBRE A ATUAÇÃO EM DANÇA DENTRO DAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
Liliane Isabel Aparecida Fraco, Roberta Miranda Ferreira, Michele Viviene Carbinatto 

 
Apesar da relevância da dança ser afirmada em documentos políticos oficiais e 
livros na Educação Física Escolar, como: Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s); Conteúdo Básico Comum de Minas Gerais (CBC); Kunz (1994), Ehrenberg; 
Gallardo (2005), Barreto (2008), Verderi (2009), dentre outros, infelizmente ainda 
observamos uma esportivização dos conteúdos das aulas, envoltos no futsal, 
basquete, vôlei e handebol. É corrente em abordagens pedagógicas para esta 
disciplina na escola, que os conteúdos sejam diversificados, especialmente entre os 
esportes, jogos, brincadeiras, conhecimento sobre o corpo, lutas, ginásticas e 
atividades rítmicas e expressivas/danças, sendo, esta última, o foco da nossa 
pesquisa. No Brasil ainda são mínimas as produções nessa temática no ambiente 
escolar o que acarreta dificuldade de modificação naquele cenário, constatado em 
produções como de Carbinatto; Ferreira; Franco (2013) e Muglia-Rodrigues; Correia 
(2013). Além disso, propostas de aula, organização didática e sugestões de trabalho 
parecem ser insuficientes para a implementação da dança nas aulas que 
transcendam os rituais juninos e festas de datas comemorativas. Neste sentido, 
nosso objetivo foi identificar se os 17 professores efetivos de Educação Física da 
rede municipal de ensino da cidade de Uberaba-MG utilizam a dança dentro de suas 
aulas de Educação Física Escolar e em qual momento esta ação acontece. A 
metodologia de trabalho pautou-se na aplicação de um questionário com perguntas 
abertas. A análise se deu pela Análise de Conteúdo e frequência de resposta. Como 
resultados encontramos: 12% não utilizam a dança e 88% afirmando que sim. Em 
se tratando do momento da aula, os resultados foram: a) datas comemorativas 
(53%); b) festas juninas (24%); c) projetos da escola (24%); d) durante as aulas de 
Educação Física (18%); e) no período integral (12%); f) durante as aulas de 
ginástica (12%); e, g) nas brincadeiras de roda (6%). Ao confrontar os dados 
percebemos que o conteúdo voltado para as datas comemorativas e festas juninas 
ainda prevalecem (77%). A questão que nos instigou é se os professores utilizam o 
produto da coreografia já formatado e apenas ensaia os alunos ou trabalha na 
perspectiva dos fundamentos da dança e, como consequência (e não o foco do 
trabalho) a coreografia surge. Acreditamos que o trabalho com a dança possibilite 
ampliar as possibilidades de linguagem corporal no âmbito físico-psiquico e social, 
em prol da formação integral do aluno. 
 
Palavras- Chave: Dança, Atuação, Educação Física. 
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REFLEXÃO SOBRE ÉTICA E PRÁTICA PROFISSIONAL NA AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA NO ESPORTE  

 
Vanessa Petermann Bonatto, Thaynara Cristina Zaia 

 
Este trabalho propôs refletir a respeito das implicações e desafios éticos envolvidas 
na prática da avaliação psicológica no esporte, levando em consideração a 
necessidade de se desenvolver essa área. Para efetivação desse objetivo, as 
autoras  reavaliaram as conclusões do  trabalho de exemplificação da aplicação da 
Avaliação psicológica no contexto do esporte, realizado em conjunto no ano de 
2011, para aproveitamento da disciplina Avaliação Psicológica II. Tendo como 
método o relato de experiência de monitoria na disciplina referida, do curso de 
Psicologia da FHO – Uniararas por uma das autoras em 2013, e pesquisa de 
literatura, verificou-se a permanência ou não das problemáticas levantadas 
anteriormente na atualidade. O trabalho de 2011 consistiu na realização de uma 
dinâmica com a sala tratando-se de situação-caso para criar clima de competição 
entre duas equipes da mesma, favorecendo variações de humor. Como parte desse 
processo, aplicou-se um instrumento psicológico (POMS – Perfil dos estados de 
Humor) em cada equipe após realização da dinâmica, em seguida discutiu-se com a 
sala as vantagens e limitações da aplicação do instrumento problematizando a 
prática da avaliação psicológica. Posteriormente foi confeccionado um relatório. Em 
2014, pelo método apresentado, constatou-se que as problemáticas levantadas em 
2011 permanecem presentes, especialmente no contexto da formação profissional 
do psicólogo no contexto do esporte. As críticas ainda se referem mais às 
características do instrumento utilizado do que em relação à Avaliação Psicológica 
no âmbito processual. Algo semelhante que ocorre não só no contexto do Esporte, 
mas em diversas áreas. Refletiu-se também que apesar de um crescimento das 
publicações na área,  as produções acadêmicas na área de Avaliação Psicológica 
como um todo ainda são insipientes, em parte devido a anos de mau uso dos testes 
e da associação de Avaliação Psicológica como sinônimo de psicodiagnóstico e 
testes psicológicos, promovendo práticas rotuladoras. Em conclusão, a discussão 
que se faz hoje em torno da avaliação psicológica tanto no que se refere ao esporte 
quanto em outros âmbitos da psicologia como recursos humanos, deve estar 
centrada não no uso do instrumento em si, pois qualquer método de avaliação pode 
ser utilizado tanto para rotular como promover saúde, mas na finalidade da 
avaliação, na postura ética do profissional, na interpretação que é feita dos 
resultados obtidos e no encaminhamento dado ao caso a partir desse resultado. 
Considerando que semelhante a todas as áreas da psicologia, o psicodiagnóstico no 
esporte pode servir como um instrumento de exclusão e não apenas de avaliação.  
 
Palavras-Chave: Avaliação Psicológica; Psicologia e Esporte; POMS 
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REFLEXÃO SOBRE O CONTEXTO FAMILIAR DOS ATLETAS PARTICIPANTES 
DOS JOGOS ESCOLARES DE UBERABA 

 
Ana Paula Soares de Andrade, Angélica Emboaba Salomão, Aline Dessupoio Chaves, Júlio César 

Rodrigues, Wagner Wey Moreira, Regina Simões. 

 
Diversas ações esportivas no âmbito federal têm sido desenvolvidas com o intuito 
de identificar, orientar e incentivar a formação de atletas escolares, sendo os Jogos 
Escolares de Uberaba (JEURA) um dos eventos que fazem parte dessas ações e 
que é capaz de proporcionar a esses indivíduos o valor educativo do esporte, o 
espírito de cooperação e de competição. O contexto familiar desses atletas também 
pode influenciar na construção do cenário competitivo e no desempenho deles. O 
estudo objetivou identificar o contexto familiar dos praticantes de judô participantes 
dos Jogos Escolares de Uberaba – 2013. O estudo caracterizou-se como descritivo 
e a coleta de dados foi através da aplicação  de um questionário a 38 atletas 
escolares da modalidade judô, de ambos os sexos, com idade compreendida entre 
11 e 18 anos. Os resultados mostraram que a maioria (73,68%) dos sujeitos 
afirmaram que seus pais/responsáveis assistem aos treinamentos e 76,31% 
assistem as competições. Quando questionamos sobre o sentimento dos sujeitos 
com relação à presença dos pais/responsáveis tanto nos treinamentos quanto nas 
competições, a maioria dos atletas (68,4%) afirmou ficar feliz, 15,4% disseram ficar 
nervosos, 2,7% tristes, 2,7% entusiasmados, 2,7% indiferentes, 2,7% não quiseram 
responder e 5,4% responderam outros. Ao serem questionados sobre que pessoas 
da família incentivavam o atleta a praticar o judô, os sujeitos mencionaram tanto a 
mãe (36,7%) quanto o pai (34,7%) como os maiores incentivadores. Percebemos a 
partir dos resultados que a presença dos pais/responsáveis nas competições é 
quase similar aos treinos e que aqueles que não assistem aos treinamentos também 
não se interessam pela competição esportiva dos filhos. Sobre o sentimento dos 
filhos com a presença dos pais/responsáveis tanto nos treinamentos quanto nas 
competições, notamos que ela é determinante para o sucesso esportivo dos 
sujeitos, assim como o incentivo que recebem deles. Pode-se concluir que na visão 
dos atletas a participação presencial e o incentivo dos pais/responsáveis ao esporte 
deixam-os felizes e que pode influenciar no desempenho e na qualidade das ações 
executadas pelos atletas durante os treinamentos e competições.  
 
Palavras-Chave: Atletas Escolares, Judô, Contexto Familiar  
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RELAÇÃO ENTRE HABILIDADE MOTORA E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM 
PACIENTES PÓS AVC ISQUÊMICO. 

 
Helio Mamoru Yoshida, Paula Teixeira Fernandes 

 
Segundo a OMS, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) acomete cerca de 15 milhões 
de pessoas por ano. A sequela motora é presente em 90% dos pacientes que 
sobrevivem ao AVC, sendo uma das principais causas de incapacidades entre os 
adultos. Além desta, a depressão também se destaca, com uma prevalência alta. 
Ambas as sequelas geram um negativo impacto na qualidade de vidas dos 
pacientes. Porém, estes dois aspectos não são relacionados nos estudos existentes 
sobre pacientes pós-AVC. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a relação entre 
a habilidade motora e os sintomas depressivos em pacientes que sofreram AVC 
isquêmico (AVCi). Para mensurar o nível de habilidade motora nos pacientes, 
utilizamos o Protocolo Desempenho Físico de Fugl-Meyer que avalia o Membro 
Superior (MS; máximo de 66 pontos), Membro Inferior (MI; máximo de 54 pontos), 
Equilíbrio (EQ; máximo de 14 pontos) e Sensibilidade (SE; máximo de 24 pontos) 
(quanto o maior a pontuação melhor a habilidade motora). Para verificar os sintomas 
depressivos, utilizamos o Inventário de Depressão de Beck (BDI), que avalia 
sintomas e atitudes, através de 21 questões, com escore variando de 0 a 63 (quanto 
maior, mais sintomas depressivos). A pesquisa foi realizada no Ambulatório de 
Neurovascular do Hospital das Clínicas da UNICAMP e aprovada pelo Comitê de 
Ética. Foram avaliados 100 pacientes: 58 sujeitos do sexo masculino, com idade 
média de 60 anos ±15,17; Para a habilidade motora, os pacientes apresentaram: 
MS = 55,42 ±17,77; MI = 29,65 ±7,29; EQ = 11,12 ±3,40; SEN = 22,30 ±4,21. Para 
uma análise entre 0 e 100 soma-se MS com MI, portanto, o grupo apresentou 85,07 
± 23,76. O grupo apresentou uma média de 9,69 ±7,2 para o BDI, indicando poucos 
sintomas depressivos. Para verificar a relação entre a habilidade motora e os 
sintomas depressivos, foi demonstrada uma correlação negativa, mostrando que os 
pacientes que possuem um melhor prognóstico motor, possuem menores sintomas 
depressivos. Com estes dados, podemos ressaltar a importância da relação entre 
sequelas motoras e psicológicas, auxiliando assim na melhor compreensão dessa 
doença, que afeta cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo. 
 
Palavras-chave: Habilidade motora, Depressão, AVC.  
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SENSAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS GERADAS EM VIVÊNCIAS DE 
ATIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA E SUAS INFLUÊNCIAS NA PERCEPÇÃO 

DO ESTADO DE BEM-ESTAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 
José Pedro Scarpel Pacheco, Tiago Aquino da Costa e Silva, Cheng Hsin Nery Chao, Leandro 

Jacobassi, Gisele Maria Schwartz 

 
As motivações que levam à aderência às atividades físicas de aventura são diversas 
e têm levado a prática de tais atividades a um crescimento considerável nos últimos 
anos. A vivência dessas atividades de aventura junto à natureza é capaz de induzir 
os praticantes a novas sensações e percepções, diferentes das vividas no cotidiano. 
Tendo em vista que os aspectos subjetivos, por sua complexidade, são ainda pouco 
explorados nesse contexto, este estudo teve como objetivo investigar a influência de 
sensações positivas e negativas na percepção do estado de bem-estar, após a 
vivência de atividades de aventura, realizadas em ambiente natural. A atividade 
proposta incluiu uma trilha às cachoeiras e a atividade bóia-cross. A amostra 
intencional foi constituída por 43 estudantes de um curso superior de Graduação em 
Educação Física, de ambos os sexos, com idades entre 18 e 26 anos, participantes 
de uma excursão didática à cidade de Brotas/SP. O estudo, de natureza qualitativa, 
foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória e como instrumento para a 
coleta de dados foi aplicado um questionário aberto, com duas questões sobre o 
tema proposto. Os dados foram analisados descritivamente, por meio da Técnica de 
Análise de Conteúdo Temático.    As sensações citadas após as vivências são 
diversas, podendo ser destacadas entre as positivas: prazer, satisfação, 
relaxamento, liberdade e alegria. Entre as negativas: frio, medo, algumas dores e 
cansaço. A ansiedade foi citada por dois estudantes como uma sensação positiva, e 
por um como negativa. Ainda, quatro estudantes citaram a adrenalina como 
responsável pela percepção das sensações positivas e negativas durante as 
atividades vivenciadas. Para a questão relacionada à influência das sensações 
positivas e negativas no estado de bem-estar, 41 estudantes consideraram que 
ambas as sensações influenciaram, pois , segundo eles, durante as atividades há 
alterações no humor, influenciando, assim, o bem-estar, para melhor ou para pior. 
Dois estudantes não consideraram que as sensações podem influenciar o estado de 
bem-estar, justificando que estas são breves e se modificam conforme são 
realizadas outras atividades. Pode-se concluir, pelas respostas dos estudantes, que 
as atividades de aventura despertam sentimentos diversos e que, segundo a 
percepção dos participantes do estudo, as sensações negativas são pontuais, 
prevalecendo o estado de bem-estar gerado pela influência das sensações 
positivas, decorrentes da atividade de aventura e do contato com a natureza. 
Tornam-se relevantes novos olhares sobre os aspectos subjetivos envolvendo a 
prática de atividades de aventura na natureza. 

Palavras-chave: Percepção de bem-estar, atividade física de aventura, sensações. 
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SEXTING, CONTEÚDOS ERÓTICOS VIA CELULAR: UMA ANÁLISE DE 
CONTEÚDO SOBRE A ÁREA 

 
Kauan Galvão Morão, André Luis Aroni, Guilherme Bagni, Vivian de Oliveira, Afonso Antonio 

Machado 

 
O sexting é um fenômeno que ocorre geralmente no público jovem, implicando no 
envio e recepção de conteúdos eróticos via aplicativos e SMS’s em celulares e 
smartphones. Os conteúdos variam entre fotos e vídeos de nudez, momentos 
íntimos e mensagens “indiscretas”. Corriqueiramente, a mensagem é enviada por 
casais como prova de cumplicidade, por amigos próximos ou virtuais. Devido à 
ênfase dessa temática no cenário atual, o objetivo deste estudo foi analisar o 
conteúdo de uma busca realizada no Google®, visando identificar e analisar os 
resultados mais frequentes nesse buscador. O estudo teve o seguinte 
procedimento: primeiramente os autores pesquisaram a palavra “sexting” na 
plataforma Google®, e após a obtenção dos resultados foi feita uma análise do 
conteúdo encontrado, verificando os pontos em destaque. Como resultado, obteve-
se 2.650.000 links relacionados ao sexting, porém somente os 50 primeiros foram 
analisados. Os conteúdos encontrados variavam entre notícias, páginas em redes 
sociais contendo fotos eróticas que caracterizassem esse fenômeno, pesquisas 
sobre o número de vítimas que procuraram apoio psicológico, quem são os alvos 
mais frequentes, motivos que levam as pessoas a praticarem esses atos, além de 
definições e orientações sobre como agir nessas situações. Analisando o conteúdo, 
nota-se que os assuntos mais tratados acerca dessa temática encontrados nesse 
buscador apontam para um aumento no acontecimento do sexting, principalmente 
pela intensificação do uso das redes sociais e pela troca de experiências com 
pessoas que são conhecidas apenas virtualmente. Outro ponto a ser destacado são 
as campanhas que surgiram para a conscientização e orientação do melhor uso da 
rede, evitando situações de sexting, acarretando menor número de vítimas e 
exposição da privacidade e/ou intimidade, resultando em minimização de tragédias 
como pessoas com depressão ou que cometem suicídio. Com isso, é possível 
concluir que existe uma vasta diversidade de conteúdos sobre o assunto sexting na 
rede, podendo evidenciar a preocupação com esse tema. Fica evidente que as 
mulheres são vítimas mais frequentes desses casos, os quais possuem tendência a 
aumentar. Entretanto, esse aumento pode ser evitado por meio da conscientização 
e orientação aos pais e jovens. É necessário que mais campanhas surjam 
abordando assuntos como a falta de controle sobre as proporções que a veiculação 
dos conteúdos pode ter e, também, sobre a conscientização e orientação às 
pessoas. 

 
Palavras-chave: sexting, tecnologias, redes sociais. 
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TECNOLOGIA COMO FACILITADORA DA AMBIENTAÇÃO A CIDADE SEDE NA 
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR 

 
Lucas Ribeiro Cecarelli, Carlos José Martins, Afonso Antonio Machado 

 
A Copa São Paulo de Futebol Júnior, é reconhecida como a maior e mais disputada 
competição de futebol para atletas juniores do Brasil, com grande destaque no 
cenário do futebol brasileiro, uma enorme cobertura da mídia e dos meios de 
informação e a atenção de grandes clubes e empresários do país e do mundo. A 
realização deste estudo torna-se interessante ao destacar que em trabalho 
antecessor, de conclusão de curso, Cecarelli (2011) aponta em suas considerações 
finais que os jogadores analisados relatam a “adaptação à cidade sede” como um 
dos principais fatores que influenciam na diminuição da ansiedade e possivelmente 
melhoram o desempenho de atletas que disputam a Copa São Paulo de Futebol 
Junior. O objetivo geral deste estudo é o de contribuir para a compreensão de quais 
estratégias podem ser realizadas pelo clube que se prepara para a disputa da Copa 
São Paulo de Futebol Junior de modo a facilitar a ambientação de seus atletas à 
cidade sede. Para identificar quais as estratégias são interpretadas como 
importantes pelos membros da comissão técnica, realizar-se-á entrevista via redes 
sociais com membros da comissão técnica que participaram da adaptação e disputa 
da competição. Nesta entrevista semi estruturada buscar-se-á identificar as ações 
que são compreendidas como importantes e quais deveriam ser utilizadas e que 
ainda não o são. A tarefa de análise dos dados implica na organização de todo o 
material coletado, dividindo-o em partes, relacionando-os e procurando identificar 
neles tendências e padrões de comportamento relevantes, buscando relações e 
interferências. Deste modo, torna-se fundamental destacar a importância do 
Psicólogo do Esporte como membro da comissão técnica e de sua atenção para tal 
fator importante na preparação dos atletas (destacando a necessidade de sua 
presença e participação ativa no dia a dia da equipe não somente durante a 
competição, mas também – e fundamentalmente- pré, durante e após os torneios, 
de maneira planejada e estruturada) de modo que a prévia adaptação à cidade sede 
possa facilitar a ambientação ao local de concentração, treino e jogo e majorar o 
desempenho dos atletas principalmente influindo sobre os estados emocionais. 
  
Palavras-chave: Desenvolvimento Humano e Tecnologia; Estados Emocionais; 
Futebol; Psicologia do Esporte. 
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TECNOLOGIA, CORPO E EDUCAÇÃO FÍSICA: RELAÇÕES POSSÍVEIS   
 

Evandro Antonio Corrêa, Dagmar Hunger 

 
No cenário atual observa-se uma explosão das tecnologias em diferentes setores da 
sociedade, as quais estão em processo contínuo de desenvolvimento e ampliação. 
Nesse sentido, este estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão referente as 
relações entre tecnologia, corpo e Educação Física. Trata-se de uma abordagem 
teórica referente as temáticas. O corpo mediado pela tecnologia propicia o 
surgimento de novos espaços que podem representar as relações humanas e a 
sociedade. A Educação Física por sua vez vem se apropriando das funcionalidades 
das tecnologias digitais de informação e comunicação, e incorporando-as em suas 
formas de relacionamento. Com o avanço tecnológico, o aparecimento de modernos 
meios de telecomunicações, tem se reconfigurado as atuais formas de espaço e 
tempo, conduzindo a rápidas transformações na sociedade. De certa forma, uma a 
ideia que sempre perseguiu o homem é a busca de criar e recriar o corpo, num ato 
de imortaliza-lo e talvez isso se materialize no mundo virtual, dando ao ser humano 
a imortalidade. Nesse contexto, os indivíduos podem entrar em um estado de 
embriaguez fomentado pela indústria do consumo, a qual está cada vez mais 
presente no mundo virtual, com o estreitamento na relação homem-máquina, onde o 
ciberespaço cria condições para uma nova forma de sociabilidade e consumo. 
Considerando estes aspectos, sob a ótica tecnológica, a Educação Física estaria 
participando da “cibercultura” e criando em seu interior um “ciberespaço” com suas 
diversas possibilidades, com a utilização de diferentes recursos (softwares, internet, 
aplicativos, jogos eletrônicos, entre outros) e equipamentos tecnológicos na 
construção de corpos. Exige-se, assim, um “novo” perfil de profissional que saiba 
atuar criticamente com tecnologias discutindo-se os referenciais teóricos, os 
métodos de abordagens e os procedimentos, compreendendo as mudanças 
tecnológicas e sua intervenção junto a sociedade. O profissional de Educação Física 
deve compreender o corpo e sua relação direta com a tecnologia, bem como suas 
configurações, permitindo a reflexão, estar apto a agir em uma sociedade cada vez 
mais complexa, ao indivíduo emancipado política e humanamente e a sua 
inclusão/participação na sociedade do conhecimento e tecnológico. Conclui-se que 
cabe aos profissionais da Educação Física compreender o corpo e suas nuances, 
seja na expressão de proporções perfeitas, avatares, Ciborgs, anatômico e 
biomecânico, expressivo, desprezado, modificado, biônico e/ou biológico, além da 
elaboração e formação de saberes para sua intervenção profissional. 
  
Palavras-Chave: Tecnologia, Corpo, Educação Física. 
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UMA LEITURA FENOMENOLÓGICA DO CORPO VIVIDO NA CAPOEIRA 
 

Alcylanna Nunes Teixeira, Thabata Castelo Branco Telles 
 

O presente trabalho coloca em evidência o corpo sob a luz da capoeira, 
apresentada aqui enquanto um fenômeno. Considera-se suas múltiplas facetas, 
como um ícone cultural da arte afro-brasileira, que reflete a luta dos escravos pela 
sobrevivência, num jogo corporal de dissimular em movimentos, ritmos e músicas, 
diversas expressões de enfrentamento ativo ao outro. Ao longo da história, a 
capoeira configurou-se como um esporte nato brasileiro, sendo usado como 
instrumento pelo qual se promove educação e o desenvolvimento de habilidades 
ligadas às esferas físicas, cognitivas, afetivas, psíquicas e motoras. Tal esporte 
recebe nesse trabalho uma conotação filosófica, visto que faz-se necessário 
explorar as possibilidades que essa arte oferece. O olhar exposto aqui versa sobre o 
mundo de expressões intencionais implícitas nas atividades motrizes da capoeira, 
com o objetivo de compreender o caráter fenomenológico dos movimentos do corpo 
vivido através dessa arte e, desse modo, contribuir com os estudos em psicologia 
aplicada a esportes e exercícios físicos, bem como integrar áreas afins. Para tal, 
faz-se uso do método de pesquisa bibliográfico, de caráter qualitativo, considerando 
o levantamento de estudos que coadunam com a compreensão fenomenológica 
merleau-pontyana de corpo. Nesta perspectiva, os movimentos relacionais na 
capoeira unificam as categorias de corpo, espaço e tempo, manifestando uma 
relação dialética que revela a motricidade enquanto uma intencionalidade original do 
corpo vivido. O olhar fenomenológico a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty 
apresenta-se como uma possibilidade de compreensão do corpo e do fenômeno da 
motricidade na capoeira; e ainda, a capoeira como uma arte de possibilidades, onde 
o mundo se encontra entrelaçado ao corpo, revelado na atividade motriz, no jogo, 
na roda, diante do outro. A capoeira desvela o mundo de possibilidades de um 
corpo que se comunica nas expressões implícitas aos movimentos, numa condição 
ativa para com o outro. Há uma compreensão de estreita relação entre mundo e 
corpo, que se move, convoca e envolve-se no jogo em que o capoeirista é o seu 
próprio corpo. 
 
Palavras - chave: Capoeira. Fenomenologia. Merleau-Ponty. Corpo. Movimento. 
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USO DA AUTOSCOPIA COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Cássio José Silva Almeida 

 

Este artigo é um processo de avaliação de comportamentos e posturas chamado 
autoscopia, realizado a partir de sessões de jogos cooperativos, que consiste na 
gravação em video de sessões dos jogos com a participação do professor e de 
alunos. O material videogravado é submetido a sessões de análise depois da ação, 
que se destinam à apreensão do processo reflexivo do ator (ou atores), através de 
suas verbalizações e ações durante a análise das cenas videogravadas. A coleta 
dos dados ocorreu durante quatro semanas de jogos cooperativos, registrados 
através de filmagens dos jogos desenvolvidos com os alunos no período da manhã 
com duração de 2 horas. Após estas atividades, o grupo assistiu às sessões de 
vídeos, seguidas das sessões de discussões. Ao final as crianças registraram, em 
uma ficha de autoavaliação, suas opiniões quanto ao aprendizado alcançado No 
presente caso, a autoscopia foi utilizada como um modo de ampliação da percepção 
do ambiente das aulas de Educação Física, de 25 crianças do ensino fundamental, 
que vivem em situação de vulnerabilidade social, quando elas praticavam jogos 
cooperativos. Neste tipo de jogo, em confronto com outras ações mais competitivas, 
o que se percebe é uma consciência da importância do trabalho coletivo para 
alcançarmos nossos objetivos. Os resultados desta análise apontam para a 
confirmação da hipótese de que ocorre, através desta metodologia, uma produção 
de sentido quanto à importância das relações interpessoais cooperativas para atingir 
os objetivos das atividades, a superação das deficiências e a percepção do 
ambiente social e espacial. Conclui-se, também que a Educação Física é um 
ambiente favorável para utilização desta metodologia e pode contribuir de forma 
eficaz para o aprendizado de valores da convivência social dentro e fora do 
ambiente escolar. Na autoscopia foi possível a percepção pelo grupo das 
dificuldades no cumprimento das regras e a construção de novas regras 
consensuais adaptadas às características do grupo. 
 
Palavras-chave: Educação Física; autoscopia; jogos cooperativos 
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USO DE SUBSTÂNCIAS ERGOGÊNICAS E PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO: 

INFORMAÇÕES DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 
 

Nilo Pedrazza Soares Mega 

 
Introdução: Primeiramente, Substancias Ergogênicas, são todos artifícios 
suplementares nutricionais ou farmacológicos que influenciem fisiologicamente na 
performance do individuo. Atualmente a pratica de exercícios físicos, que as 
academias modernas dispõem, vem crescendo, e abrangendo um novo espaço de 
lazer para a população. Em especial, para o publico masculino, a musculação; e 
para o publico feminino, as ginasticas aeróbias. O foco do estudo será dado em 
praticantes de musculação, tanto avançado quanto iniciante. Revisão: Não existe 
uma data precisa de quando surgiu o treinamento com pesos, porém descobertas 
arqueológicas de pedras com braçadeiras ou formatos de moldes para as mãos 
eram utilizados no inicio das civilizações, fazendo pensar que as pessoas 
praticavam treinos com pesos. Há também a historia de Milo de Crotona, atleta 
olímpico e discípulo de Pitágoras, que treinava carregando um bezerro e conforme o 
animal crescia e ganhava peso, Milos ficava mais forte. O esporte que carrega a 
musculação como exercício físico é o Fisiculturismo/Bodybuilding, e seu criador foi 
Eugene Sandow (1867 – 1925). A primeira competição ocorreu em 1901, na cidade 
de Londres. Esta competição tinha o titulo “O Físico Mais Fabuloso do Mundo”. 
Atualmente o campeonato mundial de fisiculturismo chama-se Mr. Olympia, criado 
por Joe Weider, que manteve a tradição do troféu sendo a figura de Eugene 
segurando uma barra com anilha em formas de esfera. Do ponto de vista da 
Psicologia do Esporte, as questões discutidas sobre imagem corporal e alterações 
emocionais exercem preocupações em treinadores, mas a literatura aponta ser 
desnecessário o uso de substancias ergogênicas para a concretude de tal fim. 
Suplementos de qualquer natureza não serão suficientes para transformar os 
aspectos psicológicos, da maneira como supõem a mídia, conclusivamente. Resta-
nos cuidados que nos permitam entender a relação entre a estrutura corporal e a 
imagem corporal, no entanto, vemos muitos estudos que tangenciam esta esfera de 
debate, mas não avançam, visto que as academias de musculação são ambientes 
impermeáveis para tal estudo. 
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VULNERABILIDADE NO ESPORTE: ANÁLISE DO AMBIENTE ESPORTIVO 

 
Flávio Rebustini, Antonio Afonso Machado 

  
A vulnerabilidade no esporte é uma temática que não tem sido observada com a 
devida importância. Diversos aspectos do ambiente esportivo podem expor os 
atletas, técnicos e demais participantes em zonas de vulnerabilidade, expondo ao 
risco e ao dano temporário ou permanente. Desta forma, o objetivo deste estudo é 
analisar o ambiente esportivo a partir da complexidade existente, amparando-se na 
Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano e na Teoria Crítica. Para tanto, foi 
feito um levantamento dos estudos sobre o ambiente esportivo buscando identificar 
possíveis agentes/fatores que possam desencadear situações de vulnerabilidade 
sejam individuais, estruturais e/ou de ambiente/contexto. O levantamento resultou 
na identificação, preliminarmente, de 34 fatores primários com diversas nuances 
que podem afetar o atleta e os demais integrantes do ambiente esportivo.  Como 
forma de melhor análise, os fatores foram ajustados em 6 categorias: Treinamento 
(Ex: overtraining, doping, especialização precoce e lesões); Sociais (ex: família, 
racismo, torcida e educação); Gestão e Infraestrutura (gerenciamento, recursos de 
treinamento e preparação, corrupção); Psicológicas (vergonha, alexitimia,  medo, 
agressividade); Comunicação (mídias, jornalismo esportivo e marketing) e Políticas 
(Dirigentes, políticas esportivas e esporte escolar). Esse mapeamento possibilitou a 
identificação de um vasto número de fatores que podem ser entendidos conforme 
sua interação com o atleta e demais membros como desencadeadores da 
vulnerabilidade. Sendo que a intensidade, duração e extensão do dano provocado 
pelo fator poderão, inclusive, provocar o abandono esportivo e em casos mais 
extremos: a morte.  É fundamental nesse cenário encontrar mecanismos e formas 
de identificar e mitigar os efeitos destes fatores. De forma muito clara é um desafio 
enorme adentrar nos estudos da vulnerabilidade no esporte, em decorrência do 
meio esportivo ignorar essa exposição, soma-se a isso, o fato de que a leitura do 
ambiente esportivo não pode ser feita de forma ingênua ou pela visão de uma única 
variável, já que os efeitos são multidirecionais e facetados, a incidência sobre uma 
variável atinge de forma secundária, mas não menos importante, diversas outras 
variáveis que estão interconectadas.  
 

 
Palavras-Chave: Vulnerabilidade. psicologia do esporte, estados emocionais, 
desenvolvimento humano 
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A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE “PSICOLOGIA DO ESPORTE” PARA OS 
ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA NA CIDADE DE NATAL/RN 

 
Raphael Moura Rolim, Afonso Antonio Machado, Josué Maciel Gueiroz Filho, Matheus Oliveira, 

Mauro Klebis Schiavon 
 

Introdução 
 

O presente trabalho consistiu em detectar o interesse acadêmico dos 
estudantes de psicologia da cidade de Natal/RN, localizada na região Nordeste do 
brasil, para com a disciplina de psicologia do esporte. Nesta cidade há cinco cursos 
de graduação em psicologia ativos em cinco universidades distintas, sendo uma 
delas federal e as demais de instituições particulares. 

A disciplina de psicologia do esporte investiga as causas e os efeitos das 
ocorrências psíquicas que apresenta o ser humano antes, durante e após o 
exercício ou o esporte, sejam estes de cunho educativo, recreativo, competitivo ou 
reabilitador. Segundo Weinberg e Gould (2001), investigam também, o modo como 
os fatores psicológicos afetam o rendimento das pessoas. 

Posto isso, uma nova área de pesquisa se abre para os investigadores, 
particularmente nos cursos de Educação Física onde a psicologia do esporte 
passou a ser componente curricular. Isto nos remete a questionar o porquê dessa 
mesma disciplina não estar na grade curricular nos cursos de Psicologia, já que 
teoricamente um psicólogo graduado deveria poder exercer esse tipo de trabalho, 
talvez isso aconteça, pois no período de formação os psicólogos não são 
qualificados adequadamente, desperdiçando assim uma nova área em grande 
expansão. 

Vários autores norteiam a psicologia do esporte de maneiras diferentes, Feltz 
(1992) diz que essa é uma subdisciplina da Psicologia, em contra partida, Gill (1986) 
diz que é uma subdisciplina das Ciências do Esporte, evidenciando o 
questionamento acima. Quanto a não importância da Psicologia do Esporte para os 
cursos de graduação de Psicologia, Machado e Gouvêa (1996) nos fornecem dados 
interessantes, em 1978, somente 19% dos trabalhos publicados nessa área eram de 
psicólogos, 2,93% eram de médicos e a grande maioria 53,6% eram de profissionais 
de educação física, outro dado, em 1993 no Congresso Mundial de Psicologia do 
Esporte em Lisboa, 32,15% dos trabalhos eram de psicólogos e 40,4% eram de 
profissionais relacionados a motricidade humana. Na realidade brasileira nenhum 
estudo com essa especificidade foi encontrado mais recentemente, abrindo assim 
uma brecha para novas pesquisas e discussões sobre o fato, então se partimos do 
pressuposto que a maioria dos trabalhos relacionados à Psicologia do Esporte vem 
da Educação Física, Casal (2007) conclui que: 

 
Os professores de educação física e treinadores esportivos estudam 
disciplinas da Psicologia que estão a mil milhas do que 
necessitariam, porque, se não há psicólogos preparados para essa 
especialidade é evidente que não existem bons professores da 
disciplina, e então, qualquer um começa a falar o que acredita e a 
ensinar o que entende de Psicologia do Esporte e da Educação 
Física (p.20). 
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Como disciplina científica e como área profissional, a psicologia do esporte e 

do exercício, pode ajudar a compreender melhor o exercício e o esporte praticados 
pelo ser humano, avaliando, analisando e dirigindo estas atividades através de 
processos psicológicos (BECKER Jr., 2000). Sua função consiste na descrição, 
explicação e no prognóstico de ações esportivas, com o fim de desenvolver e aplicar 
programas, cientificamente fundamentados, de intervenção, levando em 
consideração os princípios éticos (NITSCH, 1989 apud SAMULSKI, 2002). 
 
Justificativa 

 
A justificativa deste trabalho se dá pela importância atual da psicologia do 

esporte, seus campos de intervenção e suas funções perante o esporte em suas 
vertentes (educacional, alto rendimento, reabilitação, inserção e lazer) que estão em 
pleno desenvolvimento, pela falta de pesquisas recentes explorando essa relação 
intercursos e também a provável não qualificação adequada dos psicólogos do 
esporte. 

Para Weinberg e Gould (2001), os psicólogos do esporte possuem três 
campos de atuação: pesquisa, ensino e intervenção. Na pesquisa o objetivo é 
compreender a regulação psicológica do exercício e esporte, realizar pesquisas com 
caráter cientifico teórico, estudos de campo, trabalhos laboratoriais e buscar o 
conhecimento empírico e aplicado. No ensino, o psicólogo do esporte busca auxiliar 
a educação dos indivíduos ligados ao esporte, nas instituições acadêmicas prepara 
alunos para a atuação na área, desempenha a função de professor. E na 
intervenção, basicamente existem dois papéis a serem cumpridos: diagnóstico e 
avaliação, o que envolve testes de cognição, de habilidades motoras, sensoriais e 
detecção de talentos e o outro é a atuação como consultor, este procura através de 
sua intervenção resolver problemas especiais do atleta, atua de maneira 
cooperativa com outros profissionais da mesma área.  

Como já dito anteriormente, todos esses campos abrem um grande espaço 
para a atuação de vários profissionais, não só os de psicologia, mas também de 
outras áreas e os ex-atletas, que começam a desempenhar papéis de 
treinadores/técnicos, ou que ocupam cargos executivos em clubes e equipes dos 
mais variados esportes. 
 
Objetivo 
 

Avaliar a importância acadêmica da disciplina de psicologia do esporte dentro 
das grades curriculares dos cursos de psicologia na cidade de Natal/RN para os 
alunos de graduação em psicologia. 
 
Procedimentos Metodológicos 

 
A pesquisa em questão foi desenvolvida a partir de análises quali-

quantitativas, de natureza descritiva. A partir de um questionário estruturado com 
seis perguntas objetivas, criado on line por meio da ferramenta de criação de 
formulários do Google™ Drive, foi divulgado um link de acesso nos grupos de 
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alunos de graduação em psicologia na rede social facebook®, que estejam 
vinculados a alguma das cinco universidades da cidade de Natal/RN. Para coleta de 
dados será utilizado um questionário on line estruturado com seis perguntas 
objetivas. 

Pretendeu-se com o uso on line deste questionário favorecer o anonimato 
dos participantes, onde os mesmos serão enviados automaticamente para o banco 
de dados do Google™ Drive no e-mail cadastrado. Os alunos só responderam as 
perguntas quando concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), apresentado no início do questionário. 
 
Resultados e discussões 
  

Obteve-se uma amostra total de 213 estudantes e, fazendo um recorte das 
questões, analisando os dados coletados, observamos que, entre os pesquisados, 
91%, ou seja, 194 estudantes acham importante ter a disciplina de "psicologia do 
esporte" na grade curricular do curso de graduação em psicologia (gráfico 1). 
 

 
Gráfico 1. Estudantes que acham importante ter a disciplina “Psicologia do Esporte” nas 

grades curriculares dos cursos de psicologia. 

 
Os resultados apontam para uma problemática a ser discutida de forma 

imediata, pois, os estudantes de psicologia participantes da pesquisa, em particular 
tratando-se da cidade de Natal/RN, sentem a necessidade de uma formação mais 
ampla e voltada para áreas da psicologia aplicada e, dentre elas, a psicologia do 
esporte. 

Entendemos que a formação profissional deve visar um programa que 
abarque áreas emergentes da psicologia, que possibilite ao aluno o conhecimento, 
não só teórico e clínico, mas também prático e em contextos pouco explorados por 
esta ciência, ainda tão pouco compreendida pela grande massa populacional. 
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A INFLUÊNCIA DO TRABALHO PSICOLÓGICO NA PREPARAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ATLETAS DE FUTEBOL 

  
Kauan Galvão Morão, Claudio Gomes Barbosa, Luis Fernando Gonçalves, André Luis Aroni, Afonso 

Antonio Machado. 

 
Introdução 
 

A formação de um esportista é dependente de diversos fatores que variam de 
pessoa para pessoa sendo que Coelho et al. (2008) afirmam por meio de estudos 
que o rendimento de um atleta é resultado da preparação que o mesmo realizou 
somado às suas experiências anteriores e aos aspectos técnicos, táticos, físicos e 
psicológicos, visando maior equilíbrio emocional. 

A parte psicológica deve ter sua importância ressaltada, visto que muitos a 
deixam de lado, não lhe dando o devido valor. Entretanto, a psicologia do esporte é 
uma área que permite com que sejam feitas algumas observações, resultando em 
diversas conclusões sobre alguns fatores analisados por meio de uma visão geral 
do assunto. 

A literatura traz uma vasta gama de estudos que comprovam a influência dos 
fatores emocionais (por exemplo, motivação, estresse, medo, pressão, vergonha, 
ansiedade, concentração, dentre outros) no rendimento final dos atletas em diversas 
etapas de sua carreira, tanto em situações de treinamento, quanto em jogos 
amistosos e campeonatos. Corroborando com essa afirmação, Santos (2008) 
realizou um estudo concluindo que as emoções interferem no desempenho 
esportivo, devendo ser trabalhadas cuidadosamente durante o período de 
preparação dos atletas, com o intuito de possuir maior equilíbrio psicofisiológico, 
influenciando diretamente na performance do atleta. 

A influência causada pelas alterações psicológicas, emocionais e no estado 
de humor dos atletas pode ser acarretada em diferentes momentos e com 
intensidades distintas, despertando sentimentos variados nos atletas, sendo 
diferenciada de acordo com a importância da situação ou partida, grau de 
experiência do sujeito, dentre outros fatores intrínsecos e extrínsecos (SAMULSKI, 
2002). 

É nítido que no âmbito esportivo existe muita diferença na infraestrutura das 
equipes e nas maneiras de preparar e formar um atleta. Sendo assim, nota-se que 
alguns clubes e, consequentemente, seus jogadores, possuem maior apoio em sua 
formação, tendo contato com diversos profissionais e ajuda de uma equipe 
multidisciplinar, contando com treinador, preparador físico, fisioterapeuta, médico, 
nutricionista, psicólogo e outras profissões que cabem ao ambiente esportivo. 

Entretanto, poucos são aqueles que possuem a oportunidade de presenciar 
algo parecido com o que foi citado anteriormente, ou seja, é muito difícil que os 
clubes se preocupem com as categorias de base, dando apoio para que um jogador 
passe atenciosamente pelo trabalho de tantos profissionais, preocupados com sua 
melhor formação, possibilitando maior amparo ao atleta. 

As diferenças na formação de um jogador podem influenciar diretamente no 
rendimento do mesmo quando enfrentar determinadas situações, portanto é 
essencial que exista a presença de um psicólogo do esporte visando desenvolver 
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maior equilíbrio emocional nos atletas, resultando em performances próximas ou 
superiores ao que se espera. 

Devido à dificuldade de se trabalhar com grandes grupos, traçando um perfil 
psicológico para equipes de modalidades coletivas e o fato de cada sujeito ter suas 
particularidades, foi necessária a criação de um questionário, denominado “Escala 
de Afetos Positivos e Negativos” (PANAS), desenvolvido por Watson et al. em 1988 
e revisado e expandido por Watson e Clark (1994) com o intuito de mensurar o nível 
das emoções dos jogadores, podendo ser aplicado em atletas de qualquer 
modalidade esportiva, em diversos períodos, inclusive durante competições e em 
seus momentos precedentes e posteriores. 

Com isso, o objetivo principal deste estudo implica na comparação entre os 
níveis de aspectos emocionais de duas equipes de futebol de base, sendo que em 
uma delas se faz presente a figura do psicólogo do esporte, enquanto no outro clube 
a presença deste profissional não ocorre em nenhum momento. 

 
Procedimentos Metodológicos 

 
A pesquisa foi realizada por meio da aplicação do questionário PANAS, 

revisado e expandido por Watson e Clark (1994), contendo 60 questões de múltipla 
escolha, utilizando uma escala do tipo Likert, tendo valores variados de 1 a 5, sendo 
correspondente a “muito pouco ou nada” e “excessivamente”, respectivamente. 

Esse estudo é de cunho quantitativo, porém com uma análise qualitativa dos 
dados, dando outra visão para a análise dos dados, originando uma pesquisa quali-
quanti. 

A amostra foi composta por 45 jogadores de futebol, todos do gênero 
masculino, possuindo média de idade de 17,72 anos (±1,02). Esses atletas 
compunham duas equipes que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior no 
ano de 2013. Tanto a participação das equipes, quanto dos atletas foi voluntária, 
visto que previamente era estabelecido o contato com as gestões dos clubes que 
permitiam, ou não, a abertura para tal pesquisa. 

É válido lembrar que os sujeitos foram orientados a responderem as questões 
da maneira mais adequada, explicando que não existem respostas corretas ou 
incorretas e que os pesquisadores não possuíam nenhuma relação direta com a 
equipe, não influenciando em qualquer atitude que fosse tomada pela gestão do 
clube com os atletas. 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa “SPSS 
Statistics 17”, buscando destacar somente os resultados com mais índices de 
significância. 
 
Resultados e Discussão 

 
Após a análise dos dados, verificou-se diferença quanto aos níveis de alguns 

fatores emocionais ao serem comparadas as duas equipes participantes do estudo. 
Somente serão destacados aqui, os resultados mais impactantes. Obviamente que 
esses aspectos emocionais, caso sejam mal trabalhados, podem influenciar 
diretamente de maneira pejorativa na performance dos atletas durante a 
competição. É válido lembrar que os valores podem variar de 1 a 5, sendo o 
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primeiro equivalente a “muito pouco ou nada” e o último a “excessivamente”, 
devendo ser levado em consideração que alguns índices são mais adequados 
quando mais baixos e outros quando possuem valores maiores. 

O fator jovialidade apresentado pelos clubes, aponta para valores mais 
adequados da equipe que possui o trabalho de um psicólogo do esporte, obtendo 
valores de 3,94 (± 0,94), enquanto o outro time apresenta inferioridade nesse valor, 
equivalente a 2,77 (± 1,18). Este fator psicológico demonstra alegria, entusiasmo e 
prazer por parte dos atletas enquanto disputam a competição, por isso, os valores 
mais elevados, porém não excessivos, são considerados ideais nesse caso, 
indicando melhor preparo da equipe que contava com o trabalho psicológico. 

A autoconfiança é outro fator que pode ser destacado nesse estudo, já que 
pode ser essencial na luta contra o medo, permitindo que o atleta vivencie emoções 
positivas, provavelmente resultando em melhores valores de concentração e 
aumento no empenho pela consecução dos objetivos (MACHADO, 2006). A equipe 
que contava com o auxílio do psicólogo do esporte, apresentou valores de 3,63 (± 
1,02), enquanto a outra mostrou-se menos preparada de acordo com o valor obtido 
por meio do questionário, apresentando o equivalente a 3,1 (± 1,19). 

De acordo com a pesquisa realizada por Samulski (2002), um atleta que 
encontra-se mal preparado psicologicamente não consegue lidar com algumas 
situações que presencia, principalmente, nos momentos que precedem uma 
competição, deixando os pensamentos negativos serem superiores aos positivos, 
minimizando os níveis de autoconfiança, aumentando a ansiedade e, 
possivelmente, interferindo negativamente no desempenho final do jogador, 
resultando em fracasso. 

Quando analisado o fator atenção, novamente foi verificado o mesmo que 
havia sido constatado anteriormente, ou seja, a equipe com valores mais adequados 
e melhor preparo contava com a presença do psicólogo do esporte enquanto o 
clube sem apoio psicológico apresentou valores inferiores, equivalentes a 4,03 (± 
0,93) e 3,18 (± 1,17), respectivamente. Samulski (2002), afirma que a atenção e o 
rendimento de um atleta possuem extrema proximidade, pois a performance 
depende da atenção para que o jogador consiga realizar corretamente suas ações 
durante a prática esportiva. 

Outro fator que pode ter influenciado diretamente no rendimento dos atletas 
dentro de campo é a fadiga/cansaço, já que pode mostrar certa tensão e desgaste 
por parte dos atletas, sendo físico e/ou mental, devido às situações que os atletas 
foram expostos. Novamente, nota-se melhor preparo da equipe com apoio do 
profissional da psicologia do esporte, apresentando valores iguais a 1,65 (± 081), 
demonstrando baixo índice, enquanto a outra equipe aponta níveis de 
fadiga/cansaço de 2,26 (± 1,16), mostrando maior desgaste dos atletas que 
compõem esse time. 

Por meio dos dados apresentados, fica claro que a equipe que contava com a 
presença do psicólogo do esporte se encontra melhor preparada quando comparada 
ao outro clube, que não possuía qualquer tipo de apoio psicológico. Esses 
resultados são confirmados pelo desempenho final das equipes durante a 
competição, sendo que o time sem colaboração do psicólogo do esporte foi 
eliminado na primeira fase, enquanto a equipe com auxílio chegou mais a frente no 
campeonato. 
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É evidente que o trabalho do psicólogo do esporte pode influenciar 
diretamente no rendimento dos atletas e na sua formação/preparação. Isso é visto, 
principalmente pelos atletas dessa faixa etária abordada serem muito novos e 
estarem ingressando sua carreira no ambiente esportivo profissional, passando 
primeiramente pelas categorias de base e tendo nessa competição uma das 
maiores oportunidades de suas vidas, por isso, é necessário que haja certo 
equilíbrio psicológico, visando que os rendimentos não sejam afetados de maneira 
negativa diante de um agente estressor como a competição esportiva. 

 
Conclusão 

 
Sendo assim, de acordo com os dados obtidos nesse estudo, conclui-se que 

é essencial o trabalho psicológico na formação de um atleta e em sua preparação 
para uma competição, principalmente em atletas de categorias de base que estão 
sendo inseridos no mundo do futebol profissional. O maior intuito é que o 
desempenho não seja afetado pejorativamente e para que os fatores psicológicos 
não sofram alterações drásticas antes, durante e após o período competitivo, já que 
é essencial o equilíbrio emocional para melhores performances. 

Conclui-se, também, que a equipe que conta com a presença do profissional 
da psicologia do esporte se encontra melhor preparada para enfrentar situações 
como a descrita durante a pesquisa quando comparada a outra que não possui o 
mesmo apoio. 

É válido lembrar que o auxílio psicológico deve estar presente a todo o 
momento durante a carreira do atleta, implicando em melhor preparo do mesmo e 
que o papel do psicólogo do esporte é importante na vida esportiva dos jogadores, 
pois as emoções podem influenciar significativamente no rendimento. 

  

Palavras-chave: formação de atletas, futebol, psicologia do esporte, estados 
emocionais. 
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A RELAÇÃO ENTRE INSTAGRAM®, FUTEBOL E GÊNERO FEITA POR MEIO 
DA ANÁLISE DE IMAGENS. 

 
Vivian de Oliveira, Guilherme Bagni, André Luis Aroni, Luciana Botelho Ribeiro, Afonso Antonio 

Machado. 

 
Introdução 

 
O Instagram® é um aplicativo de rede social baseado em localização móvel 

que oferece aos usuários uma maneira de tirar fotos, aplicar diferentes ferramentas 
de manipulação (filtros) para transformar a aparência da imagem e compartilhar 
instantaneamente com os outros usuários e amigos no próprio aplicativo ou em 
outras redes sociais, como Facebook®, Foursquare®, Twitter®, etc. (HOCHMAN, 
SCHWARTZ, 2012).  

Para utilizar o Instagram®, o indivíduo deve criar um perfil na rede social e 
selecionar os usuários que ele deseja seguir. A partir do momento em que um 
indivíduo começar a seguir alguém, ele terá em sua página inicial todas as fotos que 
essa pessoa postar. O aplicativo possui uma ferramenta de busca, denominada 
"explorar" e através dela, é possível pesquisar usuários, hashtags e as fotos mais 
populares da rede social naquele momento. Um dos diferenciais do Instagram® em 
relação a outras redes sociais é que este só pode ser utilizado por meio de 
dispositivos móveis. Para postar uma foto, o usuário pode tirá-la diretamente da 
câmera do seu dispositivo móvel, aproveitar uma imagem que já esteja salva no 
aparelho, ou ainda utilizar fotografias que foram feitas com outros dispositivos, como 
por exemplo, as câmeras fotográficas digitais (CAVENDISH, 2013). 

O verbo compartilhar (do inglês share) desloca o lugar do sujeito, 
“convidando-o a um constante trânsito de narração de sua própria vida e de seu 
cotidiano” (SILVA, 2012, p. 5). O Instragram® consolida a demanda de visibilidade 
do sujeito contemporâneo, altera o modelo convencional de se fotografar na era 
digital e otimiza o processo de edição de imagens. É por isso que o aplicativo possui 
um grande número de usuários e faz tanto sucesso, crescendo cada vez mais. 
(SILVA, 2012). 

Sobre as diferença entre os gêneros, estudos mostram que mulheres e 
homens possuem diferenças em relação aos aspectos biológicos, neuroendócrinos, 
socioculturais e psicológicos (BAPTISTA et al., 1999; MENDOZA, 2000; 
HORSTMANN et al., 2011). Sobre a prática de esportes e atividades físicas, 
Rosemberg (1995) afirma que no Brasil existiam restrições para as mulheres, 
datadas de 1941 à 1975, quando vigorava o Decreto-Lei 3.199, que estabelecia as 
bases da organização dos esportes. Nesse decreto havia um artigo sobre a prática 
do esporte feminino, dizendo que não se permitia às mulheres a prática de 
desportos incompatíveis com as condições de sua natureza.  

Para Silva et al. (2011), este modelo influencia as escolhas de determinadas 
modalidades esportivas por parte de homens e de mulheres, já que ao optarem por 
atividades que não são consideradas ideais ao seu gênero, enfrentam preconceito 
por parte de toda a sociedade. Massimino (2011), ressalta que as mulheres atletas 
da atualidade encararam preconceitos, relacionados com as diferenças físicas que 
as faziam menos competentes para algumas modalidades do que os homens. Em 
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alguns casos, a prática do esporte as “masculiniza”, tornando-as fora do padrão 
esperado da mulher, e recebendo classificações pejorativas como “anormal/lésbica”. 

 
Justificativa  

 
As redes sociais estão cada vez mais presentes na vida dos atletas e acabam 

por gerar consequências. Desta forma, é importante estudar como os atletas têm 
utilizado as redes sociais virtuais, dentre elas, o Instagram®. A partir desta 
introdução e com a curiosidade de saber como as questões relacionando atletas, 
Instagram® e gênero têm sido discutidas pelos pesquisadores, utilizou-se a 
plataforma Google Acadêmico® para observação. Foram buscadas as palavras-
chaves “Esportes, Gênero e Instagram”, “Sports, Gender and Instagram” e “Deporte, 
género y Instagram”.  A busca foi feita no dia 30 de junho de 2014, às 11:00 horas. 
As dez primeiras referências encontradas para cada busca foram analisadas e 
nenhum estudo encontrado relacionou os três assuntos.  

 
Objetivos  

 
Analisar a quantidade e o conteúdo das fotos postadas no Instagram® pelas 

atletas do Wolfsburg e pelos atletas do Real Madrid, campeões da UEFA Women’s 
Champions League (feminino) e da UEFA Champions League (masculino), 
respectivamente, na edição 2013/2014. 

Metodologia 
 
Esta é uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva e utilizou do método 

netnográfico para a coleta de dados. Netnografia, segundo Fragoso et. al. (2013) é 
um neologismo criando nos anos 90, a partir dos termos net + etnografia, com o 
objetivo de demarcar as adaptações do método etnográfico em relação à coleta e a 
análise de dados, além da ética em pesquisa. A análise das imagens foi baseada 
nos pressupostos da sociologia visual. Para auxiliar neste processo, foi criado um 
protocolo de análise, num formato check-list, que compreende itens pertinentes aos 
objetivos do trabalho. Optou-se pela criação de um instrumento para a análise pois 
não foi encontrado na literatura nenhum outro que possua os mesmos objetivos. Os 
atletas selecionados para as análises foram os jogadores e jogadoras que 
disputaram a final da UEFA Women’s Champions League (feminino) e da UEFA 
Champions League (masculino) edição 2013/2014 e que foram campeões. 
Excluíram-se da pesquisa os jogadores reservas e que não entraram em campo 
durante o jogo e, obviamente, os que não possuem perfil no Instagram®. No total, 
17 atletas participaram desta pesquisa por preencherem os requisitos. Os perfis 
destes atletas foram seguidos e analisados por um período de 17 dias.  

 
Resultados   

 
A primeira diferença encontrada se refere ao número de atletas que possuem 

uma conta na rede social. Na equipe do Wolfsburg, campeã da UEFA Women’s 
Champions League, apenas 3 das atletas que disputaram a final possuem perfil no 
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Instagram®, sendo que uma delas não publicou nenhum conteúdo no decorrer da 
pesquisa. Já no Real Madrid, todos os jogadores que jogaram a final possuem perfil 
nesta rede social, e, deste total, dois não publicaram nenhuma foto ou vídeo durante 
os dias em que a pesquisa foi realizada. 

Durante os 17 dias em que os perfis dos atletas foram analisados, 76 fotos 
foram publicadas. Deste total, 15,79% das fotos foram publicadas pelas atletas do 
Wolfsburg, enquanto a grande maioria, 84,21%, foi postada pelos jogadores do Real 
Madrid.  

Em relação às pessoas ou coisas que estão presente nas fotos publicadas, 
em das 10 (83,33%) das 12 fotos postadas pelas mulheres elas estavam presentes, 
com ou sem outras pessoas. Para os homens, esta porcentagem é de 78,12%. Os 
selfies, categoria em que a pessoa tira foto dela mesma, foram realizados apenas 
pelos homens, em 4,68% de suas fotos. Vale lembrar que consideramos como 
selfies apenas as fotos tiradas pelo próprio atleta e que outras pessoas não 
participam. Apenas uma foto de paisagem foi publicada, e foi por uma das atletas do 
Wolfsburg. Fotos que se enquadraram nas categorias “Objetos” e “Outros” foram 
encontradas apenas na população masculina desta pesquisa. 

Sobre o momento em que as fotos foram tiradas, 2 fotos (16,67%)  tiradas 
durante o trabalho foram publicadas pelas mulheres, enquanto 18 (28,12%) pelos 
homens. As mulheres publicaram 25% das fotos durante os momentos de lazer, 
enquanto os homens, 15,62%. Sobre as fotos que se encaixam como momentos de 
descontração, 33,33% foram publicadas pelas mulheres e 26,56% pelos homens. 
Em algumas das fotos não foi possível definir em qual momento foram tiradas, por 
isso criamos a categoria “Não é possível definir”. Nesta categoria estão 16,67% das 
fotos publicadas pelas mulheres e 4,68% fotos publicadas pelos homens. 

Quando analisamos as propagandas presentes nas fotos postadas, 
percebemos que em 33,33% das fotos postadas pelas mulheres possuem algum 
tipo de propaganda dos patrocinadores das atletas, enquanto em 59,37% das 
postadas pelos homens estas propagandas aparecem. 

Sobre o uso de hashtags na legenda, em 50% das fotos publicadas pelas 
mulheres elas aparecem, enquanto nas fotos postadas pelos homens esta 
porcentagem é um pouco maior, de 57,81%. 

Quando analisamos o destaque que a foto dá ao corpo ou a alguma parte do 
corpo dos atletas, verificamos que em nenhuma das fotos postadas pelas mulheres 
este destaque é dado. Nos homens, 6,25% das fotos postadas por eles apresentam 
algum destaque para seus corpos. 

Da mesma maneira, quando verificamos o destaque que é dado a roupa que 
o atleta veste no momento em que a foto foi postada, nenhuma das fotos publicadas 
mulheres traz essa característica e 6,25% das fotos postadas pelos homens 
destacam a roupa utilizada por eles. 

 
Discussão 

 
O primeiro dado que chama atenção é a diferença na quantidade de perfis 

dos atletas no Instagram® de acordo com o gênero. O futebol é um esporte 
predominantemente masculino e, enquanto os jogadores são celebridades, as 
atletas são praticamente desconhecidas. Para Massimino (2011), os valores 
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sexistas criam e perpetuam as desigualdades do gênero, mantém códigos de 
conduta específicos do comportamento feminino, atingindo assim a prática 
esportiva. As barreiras impostas à mulher trazem também uma comparação injusta 
entre o rendimento de homens e mulheres. Além do gênero, esta diferença pode ter 
outra explicação, já que a maioria das jogadoras do Wolfsburg são alemãs, 
enquanto os jogadores do Real Madrid são de diversas nacionalidades. Portanto, 
isto pode estar relacionado também com a popularidade do Instagram® em 
diferentes países, porém não achamos dados que possam confirmar esta 
possibilidade. 

O segundo dado que vale a pena comentar é a diferença nas propagandas 
que estão veiculadas às fotos postadas, já que nas fotos publicadas pelos homens 
percebemos mais propagandas articuladas à elas quando comparadas com as fotos 
postadas pelas mulheres. Segundo Moraes e Antonielli (2014), apenas 0,5% de 
todo o patrocínio comercial esportivo do mundo vai para esportes femininos, dado 
que pode explicar esta diferença.  

 
Considerações Finais  

 
Com esta pesquisa, podemos concluir que a aderência ao Instagram® dos 

jogadores de futebol da equipe do Real Madrid, que jogaram a final da UEFA 
Champions League na edição de 2013/2014 e se tornaram campeões é muito maior 
que as jogadoras do Wolfsburg, na mesma situação. 

O tipo de fotos, seus conteúdos, o local e o momento em que elas foram 
tiradas são bastante variados e não parecem ter uma relação direta com o gênero 
dos participantes desta pesquisa, assim como o uso ou não de hashtags nas 
legendas. 

Sobre a o destaque aos patrocinadores, ao corpo e as vestimentas dos 
atletas, podemos sugerir que estas são características mais aparentes nas fotos 
publicadas pelos jogadores homens.  

 
Palavras-Chave: Gênero, Futebol, Instagram®, Desenvolvimento Humano, 
Tecnologias 
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A VIOLÊNCIA REPETITIVA ENVOLVIDA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 
DEFININDO CONCEITOS SOBRE O BULLYING 

Affonso Manoel Righi Lang, Maristela Righi Lang 

Resumo: Apresentar o bullying e suas principais características é o objetivo central 
deste estudo. Através de uma pesquisa documental de publicações realizadas nos 
últimos dez anos evidenciamos alguns dados referentes à conceituação do contexto 
histórico do bullying, o fenômeno, suas características, os tipos, os personagens e 
as consequências geradas nos agressores, vítimas e espectadores. Destacamos 
também, a importância do combate à prática do fenômeno e quais as principais 
entidades que deveriam envolver-se para tentar solucionar este problema tão 
presente em diversos locais, sejam eles escolares ou não.  

Palavras-chave: bullying; educação; violência. 

Introdução 

 
 Colapsos nas relações interpessoais são corriqueiras e acontecem em vários 
ambientes: em governos, grandes e pequenas empresas, instituições públicas e 
privadas de ensino, clubes, entre outros locais. Normalmente são oriundas de 
desvio de conduta ou comportamento de seus atores, que por vários motivos 
acabam criando desconforto entre os protagonistas dos ambientes de trabalho ou 
socialização. 
 Nas escolas, as crises são mais evidentes, e não menos graves, por tratar-se 
da instituição que serve de base para os seres humanos serem inseridos na 
sociedade. Professores com baixa qualificação profissional, pouco tempo disponível 
para planejamento, baixa remuneração, estrutura precária, alunos desmotivados 
e/ou oriundos de estrutura familiar frágil, são alguns dos problemas que fazem parte 
da realidade atual da educação brasileira. 
 Um dos pontos da crise interna da instituição escolar que vem ganhando 
ampla divulgação e sendo tema de estudos de diversos pesquisadores ao redor do 
mundo, é o bullying (FANTE, 2005; ROLIM, 2008; PINGOELLO, 2009; 
MALDONADO, 2011). O fenômeno ocorre sempre nas relações interpessoais e tem 
como característica principal a repetição do ato de violência, seja ela física ou 
verbal. 
 O interesse pelo assunto emerge frente a constante formação profissional 
que devemos seguir, pois cientes de que o papel do formador não é apenas ensinar 
e educar para o conteúdo específico da disciplina, faz-se necessário estudar os 
fenômenos que ocorrem nos educandários para que assim possamos potencializar 
a formação dos futuros alunos. Sendo assim, o tema tão discutido nas escolas e 
instituições de formação docente foi escolhido para pesquisa.  
 O presente estudo desenvolveu-se através de uma pesquisa documental em 
que foram analisados artigos, dissertações e teses publicados, nos últimos dez 
anos, sobre a temática. Com o objetivo de apresentar alguns marcos do tema, foram 
analisados o contexto histórico do bullying, a conceituação do fenômeno, suas 
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características, os tipos, os personagens e as consequências que essa ação 
desumana provoca nos agressores, vítimas e espectadores.   

Contexto Histórico do Bullying 
 
Apesar de ter ganhado maior visibilidade nos últimos anos, o bullying vem 

sendo objeto de estudo desde pelo menos, a década de 70 (FANTE, 2005). Naquele 
momento, Suécia, Noruega e Escandinávia puxaram a frente do grupo europeu que 
decidiu estudar os fenômenos que envolviam a violência existente entre agressores 
e vítima (LEÃO, 2010; MALDONADO, 2011). Mais a frente, no início da década de 
oitenta, quando o fenômeno começa a ganhar maiores delimitações e a preocupar a 
sociedade em geral, uma sequência de homicídios - provocados por graves 
situações de bullying – de crianças norueguesas, com idades entre 10 e 14 anos 
acabou gerando uma grande campanha do governo local (LEÃO, 2010, p. 121). 
 Trazendo para discussão a história do surgimento do conceito bullying, não é 
possível encontrar alguém que afirme a sua “data de nascimento”. O mérito de 
utilizar primeiramente o termo bullying em estudo científico é seguidamente 
atribuído a Dan Olweus (FANTE, 2005; ROLIM, 2008; AMADO et al, 2009; LEÃO, 
2010). Seu estudo do início da década de 80 visou diferenciar a prática do bullying e 
gozações ou relações de brincadeiras entre iguais (LEÃO, 2010). 
 Várias pesquisas realizadas na Europa durante a década de 80 e 90 
apresentaram números alarmantes sobre o caso. Chalita (2008, apud LEÃO, 2010) 
concluiu em sua pesquisa realizada em vários países do velho continente, que na 
Grã-Bretanha 37% dos estudantes de Ensino Fundamental sofriam com o bullying, 
em Portugal aproximadamente 22% e na Espanha uma média de 18% dos alunos 
eram vítimas do fenômeno. Com a ampla divulgação das pesquisas e preocupação 
das autoridades, foi desenvolvida uma legislação específica e ações integradas para 
tentar resolver tais problemas (LEÃO, 2010). 
 Em relação ao Brasil, estima-se que o país esteja atrasado no mínimo 15 
anos em relação a outros países, pelo baixo índice de pesquisas desenvolvidas até 
o momento. 

Em 1997, no Brasil, foram realizadas diversas pesquisas. A primeira foi pela 
professora Marta Canfield e seus colaboradores; a segunda pelos 
professores Israel Figueira e Carlos Neto em 2000-2001; e a terceira 
pesquisa “foi desenvolvida pela Associação Brasileira Multiprofissional de 
Proteção à Infância e Adolescência”. Os dados coletados revelaram que 
40,5% dos alunos entrevistados disseram estar envolvidos em episódios de 
violência. A pesquisa também “demonstrou que o bullying em nossas 
escolas se encontra com um índice mais elevado do que os apresentados 
em países europeus” (LEÃO, 2010, p. 122). 

 

Decifrando o Conceito e suas Característica 

 O termo bullying que é amplamente utilizado e conhecido nos educandários 
brasileiros tem sua origem da palavra em inglês bully - na tradução livre significa 
tirano, valentão. Porém o bullying não tem uma tradução direta para o português, 
sendo utilizado para caracterizar um conjunto de ações maldosas direcionada de um 
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sujeito a outro. Os estudos disponíveis sobre a conceituação do bullyng nos levam 
entender que não se trata de um simples fenômeno de violência escolar. Tattum e 
Tattum (1992, apud ROLIM, 2008, p. 12), por exemplo, trataram do tema a partir da 
seguinte definição: “bullying é um desejo consciente e intencional de ferir alguém e 
colocá-lo sob estresse”. Neste caso, a interpretação leva a entender que o ato é 
consequência de um desejo, o que, segundo o próprio estudo, não se sustenta, pois 
a educação escolar tem a possibilidade de “evitar que tais sentimentos ou desejos 
se transformem em práticas violentas” (ROLIM, 2008, p. 12).  
 Boa parte dos estudiosos da área tem tratado o bullying como um 
comportamento agressivo e perigoso, disseminados nas escolas ou ambientes 
frequentados por jovens e crianças. Normalmente, a ação ocorre em uma única 
direção: do mais forte para o mais fraco, seja em aspectos físicos ou psicológicos 
(FANTE, 2005; ROLIM, 2008; AMADO et al, 2009; LEÃO, 2010).  
 A discussão sobre o tema faz emergir raízes que dão sustentabilidade a este 
ato cruel e desumano. Smith e Morita (1999, apud ROLIM, 2008, p. 13) afirmaram 
que o bullying deve ser compreendido “como uma subcategoria do comportamento 
agressivo, de tipo destacadamente pernicioso já que seu alvo é quase sempre 
alguém que, pelos mais diferentes motivos, não pode se defender eficazmente das 
agressões”. 
 Várias são as definições que se aproximam na literatura para explicar o 
conceito e as características do bullyng. Sendo assim, podemos entendê-lo sob uma 
mescla de comportamentos de maus-tratos tomados conscientemente por um ou 
mais indivíduos em relação a outro. Podendo ser tanto de caráter físico e/ou 
psicológico, que, sistematicamente, são repetidamente impostos a indivíduos mais 
vulneráveis e incapazes de se defenderem, o que os leva a uma condição de 
sujeição, sofrimento psicológico, isolamento e marginalização (ROLIM, 2008; 
AMADO et al, 2009; PINGOELLO, 2009; LEÃO, 2010; MALDONADO, 2011). 
 O fenômeno não tem características sociais, locais ou físicas, ele pode 
ocorrer em qualquer ambiente em que existam relações interpessoais. Estes 
espaços normalmente compreendem lugares de inserção e interação social: 
escolas, clubes, trabalho, família e até mesmo nas prisões (LEÃO, 2010). Segundo 
Pingoello (2009, p. 45) o bullying “pode ser de professor para professor, professor 
para aluno ou vice-versa, de aluno para aluno, de pais para filhos, entre casais, 
entre colegas de trabalho e demais relações sociais”. Leão (2010) destaca que 
quando ocorrido na escola, é “oportuno mencionar que o comportamento agressivo 
por parte do autor do fenômeno em questão geralmente ocorre pela falta da 
presença da família no dia-a-dia da criança e até mesmo pela ausência de limites” 
(p. 123). 
 Porém, cabe destacar aqui, como anteriormente mencionado, que o bullying 
não pode ser caracterizado como um simples ato de violência escolar. Pois a 
violência normalmente está associada a fatos isolados que podem ocorrer nos 
ambientes escolares, quase sempre visível aos olhos dos responsáveis pelo 
ambiente. Em contrapartida, o bullying apresenta a característica de ser um 
fenômeno que ocorre de forma repetitiva e não isolada, normalmente seus 
espectadores são colegas e potencialmente ocorrem longe dos olhos dos 
professores. Ou seja, nem toda agressão é bullying, mas todo bullying é uma 
agressão (MALDONADO, 2011). 
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Mas distante dos olhos de professores, colegas, amigos, e até mesmo dos 
pais dos agressores e vítimas do bullying, emergiu nos últimos anos um novo 
fenômeno muito parecido: o cyberbullying. Este tem sua aparição 
hiperpotencializada pelo crescente número de aparelhos eletrônicos surgidos nos 
últimos anos: computadores, notebooks, tablets, smartphone, entre outros. Trata-se 
então de mensagem, vídeos ou imagens postadas na rede mundial de 
computadores denegrindo, ferindo, humilhando, difamando, amedrontando ou 
ameaçando as vítimas via web.  

Vários detalhes acabam diferenciando o bullying do cyberbullying, mesmo 
que os objetivos da prática sejam muito parecidos. Ao ser tratado como um novo 
“modelo” de bullying, Amado et al (2009, p. 263) comentam que o 

cyberbullying constitui uma nova expressão do bullying, enquanto agressão 
realizada com recurso a dispositivos electrónicos, e amplia 
incomensuravelmente as suas consequências, afetando mais intensamente 
o clima de boa convivência e colaboração que deve reinar nas escolas, 
colocando em risco a saúde mental das crianças e dos jovens e pondo em 
causa os direitos fundamentais dos cidadãos. 

 Trata-se de uma prática em que os espectadores não são controlados quanto 
ao seu número, à mensuração de quem assiste e tem acesso ao conteúdo do ato 
não é controlável, podendo chegar a milhares de pessoas. Assim sendo, “produz 
efeitos psicossocioemocionais que abalam a integridade do agredido de forma ainda 
mais cruel quando comparado ao Bullying tradicional, visto que, em muitos casos, 
sequer sabemos de quem nos defender” (PERFEITO, 2012, p. 61). 

Se por um lado, o número de espectadores não é controlado, identificar o 
agressor do cyberbullying não é tarefa fácil. Normalmente agressores virtuais 
utilizam-se de perfis falsos, os chamados fakes e, em muitos casos, somente são 
identificados após intervenção judicial que determina a identificação do computador 
utilizado pelo agressor. Reforçando a ideia da diferença entre bullying e 
cyberbullying quanto a sua crueldade,  

o Cyberbullying é ainda mais cruel comparado ao preconceito tradicional, 
pois inscreve marcas de inferioridade em terceiros sem que ocorra a 
possibilidade de identificar o agressor, ou seja, no mundo virtual, as 
informações podem ser criadas através de identidades falsas ou no 
anonimato (PERFEITO, 2012, p. 63). 

Tipos de Bullying 
  

Como já comentado anteriormente, o bullying pode ser visualizado de 
diversas maneiras. Ele pode manifestar-se em diversos formatos e pode incluir 
atitudes bastante variadas como: violência física e agressões, linguagem vulgar, 
apelidos e humilhações, ameaças e intimidações, extorsão, furtos e roubos ou 
exclusão do grupo de colegas (ROLIM, 2008; AMADO et al, 2009; PINGOELLO, 
2009; LEÃO, 2010). Entretanto, diversos autores já citados no texto destacam 
tradicionalmente a existência de três tipos principais de “bullying”: a) Direto e Físico: 
ameaças e práticas que envolvam a imposição de violência física como: bater, 
socar, chutar, agarrar, empurrar. Ou a submissão do outro, pela força, à condição 
humilhante - como em determinados trotes, por exemplo - o furto e o roubo, o 
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vandalismo, a extorsão e a obtenção forçada de favores sexuais; b) Direto e verbal 
– práticas que consistem em insultar e em atribuir apelidos vergonhosos ou 
humilhantes; a produção de comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes 
quanto às diferenças econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, 
religiosas, entre outras; c) Indireto – manifesto pelas condutas propositais de 
exclusão ou isolamento do outro, pela fofoca e disseminação de boatos ou de 
informações que deponham contra a honra e a boa imagem do outro (quadro 
adaptado de ROLIM, 2008). 

Personagens do Bullying 

 
 O bullying somente ocorre quando existem relações interpessoais, seja no 
mundo real, seja no virtual. Basicamente são identificados três perfis de 
participantes do bullying: agressores, vítimas e espectadores (FANTE, 2005, 
MALDONADO, 2011). Sobre as características de cada um, Pingoello (2009) 
apresenta o seguinte quadro: 

Vítima típica: apresenta aspecto físico de sensibilidade, timidez, 
passividade, submissão, insegurança, baixa auto-estima, alguma 
dificuldade de aprendizagem, ansiedade, aspecto depressivo e 
coordenação motora deficiente, fisicamente é mais frágil, comparado com o 
aspecto de seus companheiros, tem medo de sofrer algum dano, de ser 
fisicamente ineficaz nos esportes e nas brigas, tem dificuldades de se impor 
e não apresenta comportamento agressivo.  
Vítima provocadora: é o aluno provocador, mas que não possui 
habilidades para lidar com as consequências de suas provocações. Briga 
quando é atacada, mas não consegue resolver a situação. Pode apresentar 
características de hiperatividade ou ser inquieta, dispersiva e ofensora. 
Vítima agressora: é o aluno que transfere todo seu sofrimento para outro, 
reproduzindo as agressões sofridas em um aluno mais frágil que ele. 
Contribui com o aumento no número de vítimas. 
Agressor: poder ter a mesma idade ou ser mais velho que sua vítima, pode 
ser fisicamente maior, ser mais dinâmico nos esportes e nas brigas. 
Vangloria-se de sua superioridade, intimida, ameaça, domina e subjuga os 
outros alunos. Tem dificuldades em aceitar normas, irrita-se com facilidade 
e não aceita ser contrariado, é visto como o aluno mal, frio e antipático.  
Espectador: é o aluno que testemunha todo o sofrimento da vítima, mas 
não tem coragem de denunciar por medo de represália dos agressores. 
Com medo de se transformar no próximo alvo, o aluno que testemunha as 
agressões tende a se afastar da vítima, contribuindo com o processo de 
exclusão. 

Causas e Consequências  

 
 As causas e motivações que levam crianças, adolescentes e adultos a 
cometerem bullying são diversificadas. Alguns autores como Chalita (2008), Rolim 
(2008) e Leão (2010) convergem em destacar alguns característicos da motivação: 
(a) influência da família, por adotarem modelos autoritários e repressores; (b) 
ambiente familiar superprotetor também pode desencadear o bullying, visto que a 
criança se tornará dependente de outros, buscando a atenção e aprovação de suas 
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atitudes pelos pais; (c) relação negativa com os pais, uma vez que os mesmos não 
demonstram interesse pelo filho; (d) a má educação a que foram submetidos; (e) 
fatores econômicos, sociais e culturais; (f) influência de colegas; e (g) as relações 
de desigualdade e de poder existentes no ambiente escolar.  
 Em relação às consequências o que pode ser verificado, é que em muitos 
casos a reação não é o revide com uma nova agressão. Talvez por isso, 
professores, pais e comunidade em geral não levem tão a sério o problema do 
bullying, pois julgam que quem não revida, tem a maturidade suficiente para 
enfrentar qualquer brincadeira de mau gosto e superá-la naturalmente, entretanto, 
sabemos que a verdade não é essa.  
 Rolim (2008) apresentou em seu estudo, resultados de uma pesquisa 
apresentada em 2004, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) com estudantes brasileiros. Segundo o 
autor, os estudos “demonstraram que a rejeição que alguns estudantes sofrem na 
sala de aula, por parte dos colegas ou dos professores, tem significativo impacto no 
desempenho escolar” (p. 44). 
 Outro tipo de consequência que pode ocorrer com vítimas de bullying é a 
depressão (MALDONADO, 2011). Aqui, temos uma ressalva, pois “o aluno pode 
ficar deprimido por ser vítima de bullying, mas também, por já ser depressivo, pode 
estar mais susceptível aos ataques dos bullies” (PINGOELLO, 2009, p. 51). 
 Como estamos falando de um problema mundial, consequentemente os 
problemas também serão de tal magnitude. O médico pesquisador Lopes Neto 
(2005, apud ROLIM, 2008) comenta que em poucos anos o bullying será tratado 
como uma medida de saúde pública, pois além dos problemas psíquicos, podem 
causar problemas graves de saúde. Entre as doenças atreladas ao bullying o autor 
destaca: enurese noturna, alterações do sono, cefaleia, dor epigástrica, desmaios, 
vômitos, dores em extremidades, paralisias, hiperventilação, queixas visuais, 
síndrome do intestino irritável, anorexia, bulimia, isolamento, irritabilidade, entre 
outros.  
 Em relação aos agressores, também é necessária a exposição das 
consequências de suas agressões. Conforme aponta Fante (2005, p. 81) as 
prováveis consequências aos agressores são: 

Agregação a grupos delinquentes, agressão sem motivo aparente, uso de 
drogas, porte ilegal de armas, furtos, indiferença à realidade que o cerca, 
crença de que deve levar vantagem em tudo, crença de que é impondo–se 
com violência que conseguirá obter o que quer na vida, afinal foi assim nos 
anos escolares.  

 

 Normalmente indivíduos que sofreram ou praticaram bullying durante a 
infância e adolescência acabam levando marcas e consequências para toda vida. 
Ao chegar à fase adulta, sem superar o trauma vivido, pode ser desenvolvida a 
síndrome do estresse pós-traumático: “a pessoa mergulha em um estado de 
angústia crônica, em que as cenas mais traumáticas permanecem na memória, 
trazendo de volta as sensações físicas e emocionais de desconforto, medo, 
insegurança e desamparo” (MALDONADO, 2011, p. 35). 

Além disso, na fase adulta é possível verificar outros tipos de 
comportamentos oriundos do período em que o sujeito fora agressor ou vítima do 
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bullying. Adultos com desvio de conduta, que cometem furtos, com dificuldades de 
relações interpessoais, consumidores de drogas, agressivos com seus pares e 
familiares, entre outras ações, são normalmente pessoas que na infância ou 
adolescência sofreram com bullying ou outro tipo de violência que acometeram um 
desvio de comportamento padrão em relação à sociedade na qual vivemos (ROLIM, 
2008; AMADO et al, 2009; PINGOELLO, 2009; LEÃO, 2010, MALDONADO, 2011). 

Considerações Finais 

  
Vimos aqui que o fenômeno bullying é algo amplamente discutido e 

pesquisado na comunidade internacional. Há cerca de quarenta anos no mínimo a 
temática é discutida e combatida em países nos quais os índices de educação 
encabeçam as pesquisas mundiais sobre o nível da educação escolar, diferente do 
que ocorre em nosso país.  

Neste ponto, faz-se necessário destacar o atraso em que o Brasil se 
encontra, em relação a outros países, nas pesquisas e ações contra o bullying. Se 
na Europa, há muitos anos, já existem pesquisas e campanhas relacionadas à 
temática em estudo, aqui caminhamos a passos lentos em relação a pesquisas, e a 
passos de tartarugas em relação a políticas públicas que combatam a prática do 
bullying na sociedade em geral. 
 Sobre o conceito da temática é notável a complexidade em conceituar e 
determinar o que é bullying. Entretanto, pode-se afirmar que é sim um ato de 
violência repetitivo, ocorrido em várias instituições sociais tendo como objetivos 
denegrir, ofender, oprimir, humilhar, machucar, etc., seja com agressões físicas ou 
verbais. Destacam-se aqui os envolvidos diretamente no bullying: os agressores, as 
vítimas e os espectadores. 
 Esses três personagens do bullying frequentemente apresentam graves 
consequências durante a própria infância, adolescência e até na fase adulta. 
Normalmente as crianças e adolescentes sofrem caladas, com distúrbios 
psicológicos que podem alterar suas relações sociais, seu desempenho escolar e 
até seu desenvolvimento motor e, em casos extremos, levam as vítimas a cometer 
homicídios e suicídio. Na fase adulta, é possível verificar adultos com desvio de 
conduta padrão em relação ao que “aprovamos” como normal na nossa sociedade. 
 Vale destacar aqui que o bullying é um ato desumano e cruel. Alguns 
cuidados se fazem necessários quanto ao seu diagnóstico. O principal ponto a ser 
observado é a diferença existente entre violência e bullying. Violência normalmente 
é considerada um fato isolado em que ocorrem agressões entre indivíduos ou de um 
para outro. Enquanto o bullying é uma ação repetitiva de uma pessoa ou um grupo 
contra um determinado indivíduo. Fatalmente, as vítimas de bullying são 
“escolhidas” por apresentarem características físicas, sociais ou psíquicas que a 
diferem da grande maioria dos seus agressores. Relembrando: nem toda violência é 
bullying, mas todo bullying é violência. 
 O problema é uma preocupação mundial e comumente ocorre de três formas 
diferentes. A primeira é direta é física, em que as agressões físicas ganham 
destaque, a segunda é direta e verbal, sendo o discurso atribuído à determinada 
pessoa o ato de violência, e a última é indireta, sendo que a exclusão de um 
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determinado sujeito é o principal exemplo, não sendo necessária nenhuma palavra, 
somente a ação já caracteriza o formato. 
 Em relação às ações de combate ao bullying temos alguns pontos a destacar. 
Um deles é a ação conjunta da comunidade escolar e da sociedade em geral para 
que os atos de bullying sejam cada vez menores. Como não é somente um 
problema da escola, faz-se necessário esforço coletivo para a diminuição dos 
números de incidência de bullying. Políticas públicas de conscientização e educação 
antibullying também se fazem necessária. Pois assim, teremos a possibilidade de 
fazer ações nas nossas microrregiões (escolas), para então adentrarmos a meso 
região (famílias) até chegarmos à macro região (sociedade em geral).  
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ALEMANHA 7, BRASIL 1 E A VERGONHA NA MÍDIA. MAS QUE VERGONHA? 

 

Arlete Guisso Scaramuzza Portilho Nicoletti, Afonso Antonio Machado, Lucas Portilho 

Nicoletti. 

 

Introdução 

 

Segundo Machado (2013), ao vermos o desempenho de um atleta de alto 

nível, não pensamos, na maioria das vezes, em todo processo vivenciado por esse 

atleta para alcançar o patamar atual e quais as dificuldades sociais, físicas e 

psicológicas pelo qual passou. Dentro do contexto esportivo, quanto mais resiliente 

for o atleta para superar todos esses obstáculos, maior será sua chance de obter 

sucesso no esporte. 

Tais variáveis relacionadas a um ano de copa e dentro do pais de origem, 

aumentam consideravelmente os fatores estressantes, como também os 

motivantes, dos atletas que desejam uma vaga na equipe titular de futebol brasileira. 

Mas quando tudo parecia ir bem, um desempenho pífio de uma seleção 

altamente motivada por salários milionários e por uma torcida repleta de alegria e 

paixão se encontrou estampada nas manchetes de todo o mundo como um “vexame 

brasileiro” (SERÓDIO, 2014). 

O que falaram os comentaristas desse fatídico 7 X 1 em um jogo de semifinal 

com milhões de torcedores vibrando e aguardando para o grito de vitória? 

Qual o sentimento desses atletas ao se depararem com um resultado tão 

desastroso quando sabiam que estavam a cada movimento sendo julgados e 

observados por um público ansioso e esperançoso de uma vitória? 

Que sentimento foi esse que envolveu os apaixonados pelo futebol? 

A exposição dos atletas, o sentimento de perda e a vergonha instalada após 

o jogo pode trazer danos irreparáveis na vida desses profissionais. 

É sobre esse sentimento, a vergonha, que segundo La Taille (2006) constitui-

se como elemento central na construção ética do indivíduo e está relacionada com 

os aspectos morais das pessoas, que iremos tratar neste estudo. 

Além da pressão e do turbilhão de sensações e sentimentos que envolveram 

os atletas em um momento de decisão de uma semifinal de copa, os comentários 

nos blogs, noticiários e redes sociais após um jogo, como o ocorrido no dia oito de 

julho de 2014, pode tomar proporções imensuráveis na vida desses atletas. 

 

Descrição metodológica 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, que procurou 

diagnosticar opiniões de uma população específica, três comentaristas do 

jornalismo esportivo. 
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Em relação aos procedimentos, foi realizada uma busca em três blogs de 

comentaristas da Jovem Pan, rede de emissoras de rádio brasileira direcionada ao 

jornalismo e à transmissão esportiva, de 08 (oito) à 11 (onze) de julho de 2014 (dois 

mil e catorze). 

O escopo do estudo foi realizar uma análise do uso da palavra “vergonha”, e 

seus derivados, nos comentários e postagens nos blogs desses jornalistas 

esportivos, direcionada ao resultado do jogo Brasil e Alemanha, aos atletas e/ou a 

equipe brasileira de futebol. 

A busca se deu logo após o jogo da seleção brasileira de futebol no dia 8 

(oito) de julho contra a Alemanha. Com uma vasta experiência em trabalhos com 

futebol, esses comentaristas são ouvidos e seguidos por milhares de pessoas 

adoradoras do esporte. 

 

Amostra 

 

A amostra deste estudo foi composta por comentários postados nos blogs de 

três comentaristas esportivos da Jovem Pan, rede de emissoras de rádio brasileira 

direcionada ao jornalismo e à transmissão esportiva: Fábio Seródio, Luis Carlos 

Quartarollo e Vanderley Nogueira, entre o período de 8 (oito) de julho a 11(onze) do 

mesmo mês. 

 

Resultados 

 

Foram encontradas e selecionadas as seguintes postagens para análise dos 

comentaristas abaixo citados: 

 

Fábio Seródio 

“Um absurdo tão grande, como se fosse possível esquecer que a seleção 

implodiu. Deveria perder o terceiro lugar por WO por pura vergonha”. (08/07). 

“... É preciso romper com essa vergonhosa marca da história. Não deixaria 

ninguém, médico, roupeiro, assessor de imprensa, mensageiro e etc. No Brasil tem 

gente competente para exercer qualquer cargo. Chega de panela. Prazo vencido 

prá todo mundo”. (08/07). 

“Nunca antes na história da Copa do Mundo uma seleção sofreu a vergonha 

de tomar sete gols numa seminal de competição. Tomar de sete, dentro da própria 

casa, numa semifinal, algo que jamais vai acontecer na história do futebol. 

Incalculável o tamanho do vexame”. (08/07). 

“Foi uma vergonha imperdoável”. (10/07). 

“E sou radical. Dos 23 jogadores convocados pela seleção para a Copa de 

2014, só garanto vaga para Neymar na seleção no futuro. Os demais, tendo alguém 
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melhor ou no mesmo nível, a vergonha dos 7 a 1 para a Alemanha é fator 

determinante para barrar a escolha do treinador”. (10/07). 

 

Luis Carlos Quartarollo 

“É a maior vergonha da história do futebol brasileiro e Felipão será demitido. 

Eu já o teria demitido logo após o jogo. Ele e toda sua Comissão Técnica”. (10/07). 

“Neymar foi o único que teve coragem de dizer até agora que 7 X 1 no nosso 

lombo foi vergonhoso”. (11/07). 

 

Vanderley Nogueira 

“[...] não é vergonha reconhecer que os treinadores brasileiros devem e 

precisam estudar e absorver o futebol moderno”. (09/07). 

 

Discussão 

 

Com relação ao uso da palavra vergonha e seus derivados os comentaristas 

a usaram no sentido de constrangimento, humilhação, desonra considerando tanto o 

resultado do jogo, quanto a atuação da equipe brasileira de futebol como ato falho, 

defeituoso. 

A vergonha geralmente é relacionada ao fracasso com todas as suas dores, 

imperfeições e frustrações está diretamente vinculada à culpa, determinada 

especialmente pela construção de valores da família e da cultura de um povo, 

podendo ser um empecilho para a ação. 

Segundo Lavoura e Machado (2007) “[...] a vergonha é uma emoção de auto-

avaliação, um sentimento de insegurança, provocado pelo medo do ridículo, ou de 

uma situação embaraçosa, que compromete o relacionamento social do indivíduo”. 

A ansiedade dos jogadores e de toda a equipe brasileira em apresentar 

resultado tão negativo em um jogo de semifinal, em especial jogando em seu pais, 

possibilita o surgimento de tensão, medo, pavor e angústia que envolve sintomas 

fisiológicos e psicológicos e que podem prejudicar consideravelmente a atuação dos 

atletas no jogo. 

Ao fazer uso da palavra vergonha, os comentaristas de fato, sabiam com 

embasamento teórico o significado da mesma? A frustração e a raiva fizeram dos 

comentários algo que pudesse mudar ou possibilitar reflexões em relação à atuação 

da seleção ou acrescentou conhecimento aos leitores? 

Com exceção do México (1970 e 1986), nunca uma seleção anfitriã havia 

perdido duas copas em casa ou sofrido uma goleada tão grande em uma semifinal. 

Os comentaristas fizeram uso dos processos regulatórios de suas emoções 

ao postarem suas opiniões? 
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A responsabilidade em formar opiniões e estar à frente de mídias tão 

poderosas concede aos jornalistas poder de enaltecer e/ou de minimizar o outro de 

maneira a intervir definitivamente na vida dos atletas? 

Transformar a música do futebol em ruído, talvez não seja a única saída para 

a atuação de muitos profissionais que versam sobre o futebol. 

De acordo com Kenn (2010), “A tecnologia de transmissão está se tornando 

tão onipresente que tudo que fazemos ou dizemos pode, mediante um par de 

cliques, ser disseminado por toda a internet. Mas haverá em tudo isso alguma coisa 

digna de ser assistida?”. 

 

Considerações finais 

 

Esse estudo possibilitou a investigação de um fenômeno atemporal, a 

vergonha, e estimulou a reflexão sobre a atuação da mídia no favorecimento do 

sentimento de fracasso ou de sucesso de um sujeito ou grupo social. 

Ele pode contribuir como passo fundamental para que novos estudos possam 

ser realizados em relação à atuação de nossos comentaristas na mídia e que esses 

auxiliem através de notícias, opiniões, mensagens, propostas e sugestões de 

maneira construtiva, contribuindo para a compreensão do fenômeno. 

Para isso, poderão buscar soluções pautadas em pesquisas e experiências 

de sucesso capazes de validar atuações diferenciadas de nossos atletas e toda 

equipe que compõe a seleção brasileira de futebol. 
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ANALISE DOS NÍVEIS DE ESTRESSE E RECUPERAÇÃO EM EQUIPES 
FEMININAS DE VOLEI DE PRAIA DURANTE OS JOGOS REGIONAIS 

 
Mauro Klebis Schiavon, Afonso Antonio Machado, Raphael Moura Rolim, Matheus Oliveira, Luciana 

Botelho Ribeiro  

 
Introdução 
 

O Volei de Praia é um esporte considerado recente no cenário esportivo e 
tanto no masculino quanto no feminino o Brasil vem alcançando grandes resultados 
a nível Olímpico e Mundial, despertando interesse por sua prática. 

O esporte de alto rendimento vem, ao longo do tempo, exigindo dos atletas 
em todas as modalidades um aumento constante de desempenho. Durante a fase 
de competição intensa, alguns atletas podem apresentar um declínio em seu 
rendimento, o que tem sido atribuído a determinados processos psicológicos e 
fisiológicos. Quando a intensidade, o volume de competição e treinamento 
ultrapassam a capacidade de recuperação e de adaptação do corpo, o organismo 
pode apresentar estados de fadiga excessiva. Esse processo de cargas excessivas 
de estresse no treinamento e na competição, combinadas com um insuficiente 
tempo de recuperação é denominado overtraining.  

O overtraining é um sintoma de instabilidade psicofisiológico prejudicial à 
saúde física e mental dos atletas que ocorre devido ao desequilíbrio entre o 
estresse (carga de treinamento e competições) e os períodos de recuperação 
(descanso das atividades esportivas – folga).  

Segundo Samulski (2009) o estresse deve ser pensado de maneira 
tridimensional, onde os conceitos biológicos, psicológicos e sociológicos devem ser 
pensados com certa ligação, porque os processos psíquicos e sociais estão 
relacionados aos processos biológicos. Os processos sociais são influenciados 
pelos processos psicológicos e quando associados podem exercer grande influência 
na resposta biológica. 

Na rotina diária de uma equipe de alto desempenho, na qual a frequência de 
jogos é elevada, é importante desenvolver e aplicar estratégias para o 
monitoramento dos níveis de estresse e recuperação que sejam de rápida 
aplicabilidade nas atletas e eficientes no diagnostico de possíveis fatores de risco de 
overtraining. 

Também é importante considerar que o atleta sofre alterações 
psicofisiologicas no nível de estresse, ao longo da temporada, dependendo da 
sobrecarga e das fases de treino e competição. Essas variáveis ressaltam a 
importância de um monitoramento periódico e eficiente dos níveis de estresse e 
recuperação de cada atleta da equipe, visando alcançar o máximo rendimento 
possível individual e prevenir os efeitos nocivos relacionados à sobrecarga. 

Uma das variáveis mais utilizadas no monitoramento de programas de 
treinamento esportivo, principalmente em fases de cargas elevadas, é a percepção 
de estresse e recuperação, através do questionário de estresse e recuperação para 
atletas (RESTQ-Sport). Essa variável tem sido utilizada principalmente em estudos 
que investigam a relação entre diferentes cargas de treinamento e seus efeitos no 
estado psicológico em atletas de diferentes modalidades esportivas. 
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O presente estudo avaliou 16 atletas de equipes de alto rendimento da 
modalidade de Volei de Praia Feminino, durante o período de competição dos Jogos 
Regionais de Itatiba-2013. 

Os Jogos Regionais são disputados pelas representações municipais do 
estado de São Paulo e realizados anualmente pela Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer, em conjunto com os municípios–sede. As competições são 
realizadas em oito regiões esportivas, normalmente são realizadas no mês de julho. 
Os Jogos Regionais tiveram início em 1950, na cidade de Presidente Prudente, 
oeste do estado com a finalidade da revelação de novos talentos. Desde aquela 
época, os campeonatos que se realizavam em algumas regiões paulistas evoluíram 
e se tornaram eliminatórios para Jogos Abertos do Interior. A partir de 1984, os 
Jogos Regionais passaram a ser disputados em seis zonas. Foram desmembrados 
os Jogos Regionais da Zona Sudeste, criando-se os Jogos Regionais do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, ficando assim estruturados: Zona Norte; Zona Leste; Zona 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Zona Sudeste; Zona Centro-oeste. A partir de 
1988, os Jogos Regionais passaram a ser realizados por regiões esportivas. 
Atualmente, com a emissão da Portaria G. CEL 08/2004, os Jogos foram divididos 
em 8 oito regiões esportivas com suas subdivisões.  

Os Jogos Regionais, durante todos esses anos, têm alcançado seu objetivo 
de promover a massificação e o intercâmbio esportivo, contando com um número, 
cada vez maior, de atletas e de municípios inscritos, revelando valores como 
Hortência Marcari e Paula, no basquetebol, Aurélio Miguel, no Judô, e Cláudio 
Kano, no Tênis de Mesa, entre outros.  
 
Procedimentos metodológicos 
 

Durante a competição, variáveis psicológicas foram avaliadas em 8 equipes 
de alto nível do voleibol de praia brasileiro composta por 16 atletas do sexo 
feminino, com media de idade de 25,20 ± (3,30) anos, que disputaram os Jogos 
Regionais de Volei de Praia 2013 na cidade de Itatiba/SP, utilizando o questionário 
de estresse e recuperação (RESTQ-Sport-76).  

Nos Jogos Regionais as equipes analisadas disputaram de 02 a 06 jogos em 
dias consecutivos e o questionário foi aplicado após o último jogo da equipe na 
competição. 

O questionário (RESTQ-Sport-76), desenvolvido por Kellmann e Kallus, 
validado na língua portuguesa por Costa e Samulski, e composto por 76 itens 
organizados em 19 escalas, sendo 12 escalas gerais e sete escalas especificas 
para o esporte. Por sua vez, essas 19 escalas são organizadas em quatro grandes 
dimensões (estresse geral, recuperação geral, estresse no esporte e recuperação 
no esporte). As dimensões avaliam eventos potencialmente estressantes e de 
recuperação dentro e fora do ambiente esportivo. Os itens do instrumento foram 
respondidos, utilizando-se uma escala de Likert de sete pontos, que varia de 0-
nunca a 6-sempre. Os níveis de estresse e recuperação da equipe foram agrupados 
segundo as quatro grandes dimensões do instrumento. A dimensão “Estresse Geral” 
refere-se a percepção das atletas sob as condições estressantes fora do ambiente 
esportivo, e a dimensão “Estresse no Esporte” envolve condições mais especificas 
da vida esportiva da atleta. A dimensão “Recuperação Geral” diz respeito as 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  182 

 

estratégias diárias de recuperação extra ambiente esportivo e a dimensão 
“Recuperação no Esporte” esta relacionada a percepção das estratégias especificas 
de controle e recuperação das demandas no esporte.  
 
 
 
Resultados 
 

Em relação às duas dimensões de estresse, geral (escalas de 1 a 7) e no 
esporte (escalas de 13 a 15), foram encontrados baixos níveis nas duas dimensões  
(tabela 1). Das nove escalas que avaliam a recuperação geral (números 8,9, 10, 11 
e 12) e a recuperação no esporte, (números 16, 17, 18 e 19) foram encontrados 
altos níveis (tabela 2). 

 
Tabela 1. Escalas de dimensão “Estresse Geral” e “Estresse no Esporte” 
 

Situações Dimensões Media (±dp) 

Estresse geral  

1. Estresse geral 
1,37 (±0,63) 

2. Estresse emocional 
1,56 (±0,44) 

3. Estresse social 
1,18 (±0,82) 

4. Conflitos/pressão 
2,25 (±0,75) 

5. Fadiga 
3,12 (±1,88) 

6. Perda de energia 
1,37 (±0,63) 

7. Queixas somáticas 
2,43 (±0,57) 

Estresse no esporte  

     13. Distúrbios nos intervalos 3,18 (±0,82) 

     14. Exaustão emocional 1,56 (±0,44) 

     15. Lesões 2,62 (±1,38) 

 
Tabela 2. Escalas da dimensão “Recuperação Geral” e “Recuperação no Esporte” 
 

Situações Dimensões Media (±dp) 

Recuperação geral  

8. Sucesso 
4,12 (±0,88) 
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9. Recuperação Social 
4,37 (±1,63) 

10. Recuperação Física 
3,93 (±1,07) 

11. Bem Estar Geral 
5,00 (±0,50) 

12. Qualidade do Sono 
4,93 (±0,57) 

Recuperação no esporte  

     16. Estar em Forma 4,50 (±1,00) 

     17. Aceitação Pessoal 4,37 (±0,63) 

     18. Autoeficácia 3,12 (±0,88) 

     19. Autorregulação  4,25 (±1,25) 

 
Discussão 
 

A recuperação é um processo através do qual as consequências psicológicas 
referentes ao estresse, causadas pelas atividades anteriores, são equilibradas e a 
capacidade funcional é restaurada. É um processo fisiológico, psicológico e social, 
sendo que alguns desses sistemas podem ser treinados ao mesmo tempo em que 
outros se recuperam. 

Os itens 5 (Fadiga) e 13 (Perturbações nos intervalos) apresentaram-se um 
pouco acima dos demais índices estressores o que acreditamos estar  relacionados 
a essas atletas estarem alojadas em escolas com outros inúmeros atletas  e não 
dormirem o suficiente e não conseguirem descansar  durante o período de repouso. 

Num esporte praticado em dupla como o voleibol de praia, onde os jogos são 
realizados com duração de 40 a 50 minutos em média, onde a intensidade muitas 
vezes é alta, seria ideal que a equipe possuísse maior intervalo de recuperação, 
como no caso, os Jogos Regionais onde as disputas acontecem diariamente, 
embora tenha ocorrido a total recuperação por parte dessas atletas, nesses jogos.  
 
Conclusão 
 

Conclui-se, dessa forma, que os indicadores de estresse se encontravam 
baixos no período de competição, e que alguns marcadores de recuperação, como 
sucesso, aceitação pessoal, auto eficácia e auto regulação apontaram altos níveis 
de recuperação nestas equipes, durante esses jogos.  

Na rotina diária de uma equipe de alto desempenho, na qual a frequência de 
jogos e elevada é importante desenvolver e aplicar estratégias para o 
monitoramento dos níveis de estresse e recuperação que sejam de rápida 
aplicabilidade nas atletas e eficientes no diagnostico de possíveis fatores de risco de 
overtraining. 

Os resultados apontaram para baixos níveis de estresse e alta recuperação o 
que acreditamos ser fundamental para o esporte de competição. 
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APLICAÇÕES E INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 

André Aroni, Kauan Morão, Renato Verzani, Henrique Michelin, Afonso Machado 

 
Introdução  
 

Ao falarmos de intervenções na psicologia do esporte devemos, neste 
primeiro momento, definirmos qual será o “problema” a ser superado, e assim 
traçarmos um objetivo para a intervenção. Um dos grandes obstáculos dentro do 
esporte e práticas físicas é o estresse, muitas vezes confundido com outras 
emoções bem próximos na psicologia do esporte: a 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 necessidade de longas explicações a respeito. Eles 
citam em seu livro outros autores: 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. 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 documento é revisar alguns estudos de 
ansiedade e estresse, relacionando estes estados emocionais com o ambiente de 
prática atual, seja ele uma atividade física ou esportiva. 

 
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, 
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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, por 
entendermos que na atividade física as variáveis são consideradas de menor 
intensidade. Segundo De Rose Jr. (1997), qualquer nível de competição apresenta 
quatro aspectos que são evidenciados a todo o momento:  
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 
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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 levá-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, 
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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: 

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 
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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). 

 
Considerações finais  
 

A atividade física ou competição pode se apresentar como uma fonte 
inesgotável de situações causadoras de estresse. Qualquer que seja o nível do 
praticante ou do atleta envolvido, 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. 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. 
 
Referências bibliográficas 
 
De Rose Jr, D. Sintomas de “stress” no esporte infanto-juvenil. Revista 
Treinamento Desportivo. Curitiba: 1997; 2(3):12-20. 

De Rose Jr, D. Situações específicas e fatores de estresse no basquetebol de 
alto nível. São Paulo, Escola de Educação Física e Esporte USP, Tese de Livre 
Docência, 1999. 

De Rose Jr, D.; Deschamps, S.R. e Korsakas, P. Situações causadoras de 
estresse no basquetebol de alto rendimento: fatores extracompetitivos. 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 2001; 9(1): 25-30. 

Machado, A. A. Psicologia do Esporte: da educação física escolar ao 
treinamento esportivo. São Paulo: Guanabara Koogan, 2006. 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  191 

 

Martin, G. L. Consultoria em psicologia do esporte: orientações práticas em 
análise do comportamento. Campinas: Instituto de Análise de Comportamento, 
2001. 

McGrath, J. E. Major methodological issues. In J. E. Mcgrath (Ed.), Social and 
psychological factors in stress. New York: Holt, Rinehart & Winston; 1970: p.19-
49. 

Seggar, J. F.; Pedersen, D. M.; Hawkes, N. R.e McGawn, C. A measure of stress 
for athletic performance. Perceptual and Motor Skills; 1997; 84: 227-236. 

Smith, R.E. A component analysis of athletic stress. In M.P. Weiss and D. Gould 
(Ed), Sport for children and youths. Champaign (Ill), Human Kinectics; 1986: 107-
111. 

Spielberger, C. D. Theory and research on anxiety. In C.D. Spielberger (Ed.), 
Anxiety and Behavior. New York: Academic press; 1966: p.3-22. 

Weinberg, R. S. e Gould, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do 
Exercício. 2° Ed, Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  192 

 

ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DE UM CURSO ONLINE: ANÁLISE DA 
OPINIÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES 

 
Guilherme Bagni, André Luis Aroni, Vivian de Oliveira, Renato Henrique Verzani, Afonso Antonio 

Machado. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Com a inserção das tecnologias dentro de sala de aula para auxiliar no 
ensino e aprendizagem e o apoio da internet como meio difusor de informação, é 
crescente o número de cursos online tanto para graduação quanto para 
capacitação. Porto (2006) entende tecnologias como os produtos das relações 
estabelecidas entre os indivíduos com as ferramentas tecnológicas, que acarretam a 
produção e disseminação de informações e conhecimentos.  

O surgimento de software de fácil utilização que torna possível a criação e 
edição de páginas na web, comunicação através de fóruns e mensagens, dentre 
outros aspectos tornaram possível à afirmação das TIC’s (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) dentro deste processo educacional. Sendo assim, 
acontece uma espécie de “extensão virtual da sala de aula presencial” (GOMES, 
2005, p.230); com o apoio da internet fica possível a disponibilização de materiais, 
indicações de outros ambientes virtuais, resumos, dentre outros fatores que apoiam. 

No contexto da educação física, as TIC’s ainda não são exploradas como 
deveriam e os tipos de atividades que são desenvolvidas estão aquém do potencial 
oferecido pelos seus recursos. A pesquisa de Sebriam (2009) revela que apenas 
16% dos professores de educação física do universo pesquisado utilizam as TIC 
junto aos alunos, considerando o contexto pedagógico e que somente 26,7% dos 
professores de Educação Física receberam formação para utilização das TIC junto 
aos alunos.  
 As TIC’s também facilitam a educação a distância, visto que as tecnologias 
possibilitam a transmissão dos conteúdos de forma a transpor as barreiras de tempo 
e espaço, que acabam sendo fatores que separam quem transmite e quem recebe 
estes, isto é, professores e alunos. Atualmente, os ambientes virtuais permitem que 
haja uma grande distribuição de materiais e conteúdos, além da utilização de 
diversas ferramentas que criam uma comunicação que pode ser síncrona ou 
assíncrona, que viabilizam a educação à distância.  

O ensino a distância, até o fim da década de 90, enfrentou a chamada 
síndrome do isolamento e as suas consequências, como: desmotivação, 
dificuldades de compreensão, gestão do tempo e desvalorização do meio de ensino. 
Esses fatores causavam problemas como baixa qualidade da aprendizagem e 
abandono do curso. Porém, esses riscos não existem atualmente, pois os materiais 
pedagógicos são mais interativos, o que faz do processo de aprendizagem mais 
motivador, prático e eficiente (NASCIMENTO, 2003). 
 Frente a isso este trabalho tem como objetivo neste trabalho analisar as 
impressões, positivas e negativas, dos alunos referentes à participação em um 
curso online. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, do tipo descritiva e exploratória, foi 

realizada utilizando o método o método netnográfico para a obtenção dos dados 
(PINTO et al., 2007). Segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), a netnografia é 
um neologismo criado no final dos anos 90 (net + etnografia) para demarcar as 
adaptações do método etnográfico em relação, tanto a coleta e análise de dados, 
quanto à ética da pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa foram os participantes do segundo curso online, 
realizado pelo LEPESPE (Laboratório de Estudos e Pesquisa em Psicologia do 
Esporte), denominado “Psicologia do Esporte na Educação Física Escolar”. Os 
participantes concluintes do curso foram 198. Todos estes foram convidados a 
participar da pesquisa, sendo que 121 responderam o questionário. 

Como explicado anteriormente, aqueles que concluíram o curso foram 
convidados a participar da pesquisa, por meio de um link enviado por e-mail. Este 
link direcionava as pessoas para um questionário armazenado no Google Drive®. O 
questionário é composto por questões sociodemográficas, perguntas fechadas com 
respostas dadas em escala do tipo Likert e 2 perguntas abertas: 1) Quais pontos 
positivos você destacaria no curso? e 2) Quais pontos negativos você destacaria no 
curso? Para este trabalho serão apenas analisadas as respostas das perguntas 
abertas. 

As respostas ficaram armazenadas no Google Drive® e foram exportadas 
para o computador em um arquivo no formato Excel®, sendo em seguida 
categorizadas e analisadas por meio análise de conteúdo proposta por Franco 
(1994).  

 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

As respostas foram organizadas e categorizadas de acordo com a frequência 
de resposta. Segue abaixo o quadro 1 e quadro 2 que apresentam as três 
categorias mais mencionadas pelos alunos com suas respectivas descrições. 

 

PONTOS POSITIVOS 

Conteúdo 23% 

Materiais Didáticos 16% 

Flexibilidade/Facilidade/Praticidade 11% 

Quadro 1. Pontos positivos destacados pelos alunos. 
 

No quadro 1 temos as categorias que contemplaram os itens que foram 
respondidos referentes aos aspecto positivos do curso em questão. Nota-se que o 
conteúdo foi a categoria com a maior porcentagem, o qual sugere a boa distribuição 
dos temas e também a evolução do curso, tal qual foi planejado, com conteúdos 
gerais e específicos e voltado às questões mais práticas. A segunda categoria foi a 
de materiais didáticos, que sugere que a temática foi contemplada por meio dos 
materiais disponíveis, tais como vídeos, artigos, resumos, dentre outros. A terceira 
categoria, flexibilidade/facilidade/praticidade, talvez se dê pelo fato de ser um curso 
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online, onde se pode entrar a qualquer hora e de qualquer lugar, sendo que a única 
restrição era em relação aos prazos finais para envio das atividades de avaliação.  

 

PONTOS NEGATIVOS 

Nenhum 25% 

Vídeos/ Material Didático 15% 

Design/ Plataforma 14% 

Quadro 2. Pontos negativos destacados pelos alunos. 
 

 Neste segundo quadro temos a categorização dos pontos negativos da 
avaliação do curso. A primeira categoria, nenhum, sugere que o curso não 
apresentou aspectos negativos na opinião da maioria dos indivíduos que 
responderam o questionário. Já na categoria vídeos/material didático, a segunda 
mais indicada, percebemos que alguns participantes do curso não ficaram 
satisfeitos com a qualidade dos vídeos produzidos para o curso e com o resumo 
didático elaborado no Prezi. Em terceiro lugar temos a categoria design/plataforma, 
na qual os participantes do curso destacaram como aspecto negativo a plataforma 
Moodle e o design nela utilizado. 

Guerreiro (2013) questiona como se pode avaliar, aproveitar e integralizar o 
conhecimento e as habilidades adquiridas pelos estudantes nesses cursos, na 
formação que ofertamos em nossas universidades. Para eles, as inúmeras 
possibilidades oferecidas pelos MOOC’s poderão obrigar dirigentes, 
administradores, e até mesmo legisladores, a discutir e tomar decisões sobre o 
assunto, porém, ainda há pouco conhecimento nesta área para embasá-las. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

De modo a incentivar a produção de e-learnings em programas de graduação 
e pós-graduação, pode-se afirmar que, a descrição das estratégias de 
planejamento, construção e execução de um curso online pode ajudar equipes e 
laboratórios de pesquisas a desenvolver cursos sobre suas áreas específicas. De 
acordo com as impressões coletadas pela avaliação dos alunos mostra que de 
modo geral esta experiência se mostrou positiva tanto na estrutura e conteúdos 
curso e de forma negativa no modo de interagir e discussões no fórum. 

A leitura dos resultados, seguida da análise dos mesmos, sugere que os 
objetivos iniciais foram atingidos e apontam para que se conclua que a experiência 
resultou positivamente. Isso indica que os dados apontados como negativos devam 
ser revistos e aproveitados como feedback na reelaboração de nova proposta, de 
maneira a se replicar a experiência, em outras temáticas e versões, mas com a 
certeza de convalidar o ensino online, como foi proposto inicialmente. Num avanço, 
novas tentativas deverão seguir outras direções, como a possível mudança de 
plataforma ou mesmo da abordagem aos alunos, porém já será outra experiência, 
partindo de um inicio bem sucedido. 

 
REFERÊNCIAS  

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  195 

 

FRAGOSO, S.; RECUERO, R.; A., A. Métodos de pesquisa para internet. 1ª ed. 
Editora Sulina, Porto Alegre, 2011. 
 
FRANCO, M. L. P. B. Ensino Médio: desafios e reflexões. Campinas, Editora 
Papirus, 1994. 
 
GOMES, M. J. E-learning: reflexões em torno do conceito. Challenges'05: Actas do 
Congresso Internacional sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Educação, 4. p. 229-236. Braga, 2005.  
 
GUERREIRO, D. S. MOOCs: Introdução à discussão. Revista da Sociedade 
Brasileira de Computação, n. 22, p. 30-37, 2013. 
 
NASCIMENTO, R. J. Uso das tecnologias da informação e comunicação na 
formação de professores de educação física e desporto: estudo experimental 
num módulo de basquetebol.  2003. 353 f. Tese (Doutorado em Ciências da 
Educação) – Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa. 2003. 

 
PINTO, Virginia. et al. Netnografia: uma abordagem para estudos de usuários no 
ciberespaço. Actas: Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, Vol. 1, n. 9, 2007. 
 
PORTO, T. M. E. As tecnologias de comunicação e informação na escola; relações 
possíveis e relações construídas. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 31, p. 
43-57, jan./abr. 2006. 
 
SEBRIAM, D. C. S.. Utilização das tecnologias da informação e comunicação 
no ensino de educação física. 2009. 184 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
de Mídias para a Educação) - Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, 
Université de Poitiers, Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, 
Madrid, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  196 

 

COMO AS NOVAS MÍDIAS CONSTROEM O CORPO CONTEMPORÃNEO 

 
Matheus de Oliveira Martins, Luis Fernando Gonçalves, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução 
  

A abordagem do tema corpo, com um enfoque especial nos assuntos 
relacionados aos distúrbios de imagem corporal, direcionada aos mais diferentes 
públicos, como uma forma de análise das tendências contemporâneas, é de 
extrema relevância, uma vez que o corpo deve ser pensado como uma 
multiplicidade de forças que adquirem formas distintas ao longo de sua construção 
em uma determinada época e/ou cultura. 

Nos dias atuais, onde a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas, 
em suas mais variadas formas, quer seja através da mídia, das técnicas de 
intervenção cirúrgicas, nos produtos de beleza, aparelhos para ginástica, etc., não 
poderíamos deixar de ressaltar o fato de que o corpo toma-se como central seu 
papel na sua própria construção. 

A busca pelo corpo perfeito tem o efeito de produzir discursos duplos que se 
justificam por relacionar as atividades físicas como promotoras de boa saúde e 
veículo de credibilidade social, bem como ser objeto de desejo, mas não deixam 
claro, ou pelo menos não fazem questão de revelar, quais os processos pelos quais 
passam os que já adquiriram o tão desejado corpo perfeito, ficando somente sua 
imagem como fontes de inspirações e desejos. 

O acesso facilitado de informações para que o indivíduo se torne responsável 
por si e pela construção corporal, resvala no que é ser valorizado em uma 
determinada cultura e época, pois vivemos em uma cultura onde os corpos que 
possuem valor são aqueles ditos “sarados”, com musculatura aparente, ativos, 
sempre em busca de uma beleza perfeita, por isso temos sempre corpos em 
construção, corpos transitórios. 

O corpo que tenho hoje pode não ser valorizado amanhã, ao passo que se 
me empenhar um pouco mais, melhorar meus treinamentos, me alimentar melhor, 
poderei ser/ter o modelo de corpo perfeito.  

Até quando? 
Vemos então que se cria uma sacralização do corpo, passa-se a cultuar o 

corpo como algo a ser cuidado e melhorado cada vez mais, tem-se uma inversão de 
valores que se opõem ao ideal ascético do corpo. O corpo passa a ser o objeto de 
culto e cuidados, estabelece relações bastante estreitas com nossas redes de 
valores atuais, sob o risco de desenvolver patologias relacionadas a estas práticas. 

 A patologia obsessiva do exercício físico, sob o pretexto de boa saúde, traz 
um paradoxo onde se coloca em risco sua constituição física com práticas no seu 
uso excedido e passam a produzir efeitos nocivos ao corpo. A transição corporal, de 
um corpo menos valorizado, para aquele que carrega consigo os atributos ideais e 
necessários para ser valor, acaba por reforçar e afirmar o estilo de vida atual. 

O aparecimento das patologias relacionadas à imagem corporal, como 
formas de expressão corporal ou estilo de vida, como preferem referir a si próprios 
os acometidos por estes distúrbios de imagens, e que tendem ao desejo de serem 
perfeitos, mas nunca estar satisfeito com esta perfeição, é uma das formas de 
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obtermos de maneira bastante incisiva indícios de que os corpos na 
contemporaneidade não são somente algo a serem considerados como força de 
trabalho, pois houve uma transição destes para corpos como força e valor social, 
pelas suas formas e pela forma como se administram e constroem seus corpos. 

O impacto das novas tecnologias sobre a construção dos corpos não deve se 
limitar somente aos aprimoramentos corporais através do desenvolvimento de 
técnicas cirúrgicas, rotinas de exercícios em aparelhagens modernas, administração 
de novas drogas para aumento de massa muscular, etc., deve-se atentar para o fato 
de que estas pessoas que estão à procura do corpo perfeito encontram nas mídias, 
com especial destaque para a internet, meios de divulgação, pesquisa, debate e 
autopromoção, bastante eficientes, de alcance e potencialidades “virtualmente” 
ilimitados. 

Tendo em vista o exposto acima, sedimenta-se a ideia de compartilhamento 
de experiências, desde que estas estejam de acordo com suas expectativas, pois, 
nas mais variadas comunidades virtuais, escolhe-se o que se quer ler e expor. A 
busca constante pela perfeição encontrada em seus corpos ganha espaço também 
nas páginas pessoais dos ambientes virtuais, com constantes retoques, 
atualizações e embelezamentos. 
 
Fundamentação 

 
No decorrer dos últimos anos, percebeu-se em grande escala o aumento no 

interesse pelos assuntos relacionados aos cuidados corporais, em especial 
destaque, o culto ao corpo e suas consequências sociais. 

Não falamos aqui de qualquer corpo, evidenciaremos aquele corpo dito 
perfeito, que vende produtos de grifes famosas, que tem grande apelo midiático, 
estabelecendo padrões de beleza e de grande aceitação e admiração social, o 
corpo dito “malhado”, trabalhado horas a fio em salas de musculação para obter 
resultados máximos. 

Para desenvolver tal estudo, focaremos nossas atenções no fato de que este 
corpo dito perfeito e desejável traz consigo inúmeras consequências, até então, 
somente imagináveis em ambientes de ginásios de fisiculturistas ou atletas de alto 
nível. 
 A proximidade das realidades dos ambientes supracitados e a vida cotidiana 
das pessoas que fogem a estas caracterizações é cada vez mais palpável se 
atentarmos para o fato de as mídias estabelecerem laços estreitos com a população 
em geral e, deste meio estar cada vez mais sendo influenciado e sendo 
influenciador em todos os níveis sociais. A mídia possui um papel fundamental, pois 
ao popularizar conhecimentos produzidos pela ciência, atua na produção e 
veiculação das representações sociais (Camargo & Barbará, 2004). 

A internet, como um meio de interação, divulgação das mais variadas formas 
de notícias, entretenimento, entre outros atributos, exerce forte influência no que 
tange aos comportamentos e atitudes sociais validadas como sendo aceitáveis e 
reproduzíveis, o que acaba trazendo consigo situações que, nem sempre, serão as 
melhores opções quando analisadas de uma maneira séria e crítica.  
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Pensar o corpo é pensar em todo aspecto que o cerca e todos os fatores que 
influenciam sua construção ao longo do tempo, isso envolve muito mais que a uma 
simples definição de aparência física, ou seja, simplesmente seu formato. 

Debruçamo-nos, mesmo que inicialmente, no que Malysse (2002), referindo-
se a Duflot-Priot (1981), quando este relata a aparência física como: 

 
“... o corpo e os objetos usados pelo corpo, ou ainda como um conjunto de 
características físicas constantes (ou que variam lentamente), de atitudes 
corporais (posturas, expressões, gestos) e atributos (roupas, penteados e 
acessórios). Ou seja, a aparência é a parte visível que a pessoa oferece à 
percepção sensorial do outro, e todo ato social que utiliza a aparência 
ocorre em um ambiente visual.” MALYSSE, 2002, p. 117-118. 

 
 Fatores distintos compõem a relação visual social, um dos fatores é o da 
aparência física, considerada como a primeira fonte de informação na interação 
social, a realidade física, como já explicitada acima, fator este que pode ou não ser 
gerador de insatisfações corporais, uma vez que pessoas que possuem aparência 
física condizente com os cânones de beleza atuais podem se sentir bem consigo 
mesmos ou não, e o contrário também se aplica, pois não possuir um corpo padrão 
de beleza, para inúmeras pessoas, pode não ser fator de insatisfação corporal, o 
que nos leva a pensar em algo que envolva toda sua percepção subjetiva do corpo, 
suas vivências e experiências corporais, ou seja a imagem que fazemos do nosso 
corpo, nossa imagem corporal. 

 Rosen (2007); Mocellin (2007); Recuero (2004); Aguiar (2007) 
demonstram um aspecto interessante que ocorre nas redes sociais de 
relacionamentos virtuais, tais como Orkut, Myspace, Facebook, etc, que é a 
ocorrência das chamadas “Comunidades Estéticas” ou “Comunidades Narcisistas” 
cujos objetivos são o de garantir um status diferenciado aos participantes de tais 
comunidades, o que não significa que estes interajam entre si e promovam 
discussões e acréscimos significativos sobre os temas das comunidades. 

Quando este faz alusão a matérias de jornais e revista em que o corpo 
masculino e feminino está cada vez mais padronizado e atendendo aos interesses 
comerciais de grifes de roupas famosas ou para a exposição desses corpos em 
eventos de grande porte, como o carnaval, e continua ainda enfatizando 
 

“... uma tendência ético-estética atual, a qual denominei androlatria: 
adoração, tanto por parte de homens quanto de mulheres, dos princípios 
morais e éticos constitutivos da masculinidade hegemônica, considerados 
como símbolos de superioridade e sucesso econômico e social.” (SABINO, 
2002, pg.144) 

 
Com o advento das novas tecnologias de intervenções corporais para sua 
potencialização social e (re)criações de corpos novos para a obtenção de uma 
beleza mutante, não seria de se estranhar que o padrão de beleza esteja sempre 
em busca de algo mais, de uma perfeição ainda mais perfeita que a anterior, e 
capaz de nos escancarar situações sociais onde as patologias relacionadas à 
imagem corporal se fazem cada vez mais presentes, independentemente de 
questões de gênero. 
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Justificativa 
 
A justificativa desse futuro trabalho se dá pela maior exploração dessa temática que 
consiste em relacionar as novas mídias com o molde que o corpo dos dias atuais 
está inserido, e entender qual a influencia dessas mídias na construção de um corpo 
instrumentalizado na contemporaneidade. 
 
Objetivo 
 
O objetivo do futuro estudo é analisar a interferência das novas mídias na 
construção do corpo atual. 
 
Metodologia 
 
O trabalho será desenvolvido através de uma pesquisa exploratória, qualitativa, que 
usará de referencias bibliográficas adequadas para sua abordagem e 
aprofundamento.  
 
Conclusão 
 
Espera-se concluir através das pesquisas os vários fatores que influenciam os 
usuários das novas mídias a construírem seus corpos de maneira já pré instituídas 
por esses meios de comunicação, e depois de analisar a referencia bibliográfica 
apropriada, entender como esse corpo é produzido, construído e vendido e/ou 
comercializado através da mídias contemporâneas.  
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EQUIPES JUNIORES DE FUTEBOL E A INFLUÊNCIA DOS ESTADOS 
EMOCIONAIS 

 
Renato Henrique Verzani,Guilherme Bagni, Luis Fernando Gonçalves, Afonso Antonio Machado 

 

Introdução 
 
 O esporte tem evoluído nas últimas décadas de modo que as análises que 
envolvem as modalidades vêm sendo feitas sobre diversos tipos de olhares, que 
possibilitam uma intervenção baseadas nas mais variadas perspectivas e que 
tornam muito mais preciso o trabalho que é executado com os atletas, aumentando 
assim as condições de melhores performances dentro das modalidades. 
 Desta forma, o futebol tem acompanhado esta evolução e diversos aspectos 
passaram a ser valorizados, necessitando assim de maiores aprofundamentos. É 
evidente que quando pensamos em um atleta, devemos ter ciência que diversos 
aspectos precisam ser trabalhados, e isto vai além dos treinos físicos, técnicos e 
táticos. Temos também os aspectos psicológicos, que inclusive vem sendo 
constantemente citados por profissionais envolvidos com a área e pelos próprios 
atletas, confirmando portanto a importância do olhar vindo desta perspectiva. 
 Sendo assim, a Psicologia do Esporte está em constante expansão e cada 
vez mais estudos vem sendo realizados envolvendo questões de ordem psicológica 
com relação aos atletas em suas modalidades. No caso deste trabalho, a 
modalidade em questão é o futebol, modalidade muito tradicional em nosso país e 
que é responsável por deslocar um número muito alto de jovens em busca do sonho 
de se profissionalizar por uma grande equipe nacional. 
 Levando em consideração que um dos pilares da formação dos jovens é a 
convivência familiar, cada vez mais cedo estes têm abandonado suas famílias em 
direção aos grandes centros em busca da chance de participar de uma categoria de 
base de uma grande equipe, fator este que pode ser negativo, caso o trabalho 
executado não seja adequado. A importância dada a modalidade é evidenciada pelo 
fato de 62% dos R$72 bilhões vindos do PIB brasileiro destinados ao esporte, serem 
direcionados ao futebol (FIESP, 2013). Isto evidencia que o futebol é o principal 
esporte nacional e justifica o fato de ser o sonho de grande parte dos jovens do 
país. 
 A busca por um alto rendimento faz com que diversas emoções positivas e 
negativas estejam presentes processo, podendo assim afetar a performance destes 
jogadores, além do modo com enfrentam o período competitivo e seus adversários 
(LAZARUS, 2000). Viera et al. (2008) afirma que “as emoções seriam reações 
afetivas agudas e momentâneas, provocadas por um estimulo significativo, sempre 
acompanhado por uma descarga somática”.  
 Quando analisamos os estados emocionais, devemos ter atenção com 
relação aos estados de humor, que oscilam quanto a duração e intensidade e 
interferem assim nos sentimentos de tristeza, felicidade, angústia, etc. (BRANDT et 
al., 2010).  
 Devido a toda esta atenção dada a modalidade e a enorme disputa por vagas 
nas equipes, a pressão dentro e fora de campo sobre os atletas é muito grande, 
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podendo ser originadas em dirigentes, investidores, empresários, familiares, 
treinadores, e muitas outras pessoas que possuem proximidade com os atletas.  
 Sendo assim, precisa ser evidenciado que a preparação dos aspectos 
psicológicos deve ser parte do processo, isto é, ser trabalhada sempre, assim como 
todos os outros aspectos que possibilitam, caso devidamente trabalhados, uma 
maior chance de sucesso dentro da modalidade. 
 Os sentimentos, emoções, afetos e humor são fundamentais para a vida dos 
jogadores. Quanto aos sentimentos e emoções, temos que o primeiro está 
relacionado com estados afetivos mais estáveis e menos intensos. Já o segundo, 
com reações afetivas agudas e momentâneas, acompanhados por descargas 
somáticas. A respeito do afeto, seria uma qualidade emocional que está 
acompanhada de uma representação ou idéia (GAZZANIGA e HEATHERTON, 
2005).  
 O humor, segundo Dalgalarrondo (2000), pode ser considerado como o tônus 
afetivo da pessoa, visto que pode interferir o modo como se percebe as 
experiências reais, podendo aumentar o diminuir o modo como estas influenciam. 
 A competição utilizada para este trabalho foi a Copa São Paulo de Futebol 
Junior, competição que possui reconhecimento nacional devido a possibilidade de 
descobrir grandes promessas para a modalidade e, sob a perspectiva dos atletas, a 
grande chance de conseguir um lugar no esporte profissional. Sendo assim, uma 
competição com tal importância é ideal para ter uma visão com relação aos estados 
emocionais, pois é um período decisivo na vida profissional destes atletas. 
 Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar os estados emocionais de 
atletas de diversas equipes juniores durante uma competição nacional de futebol, 
com grande visibilidade.  
 
Procedimentos metodológicos 
 

A coleta foi realizada com 88 atletas de 4 clubes participantes da Copa São 
Paulo de Futebol Junior, no ano de 2013. A média de idade era de 17,94 anos e de 
prática na modalidade de 8,73 anos. O instrumento utilizado foi o PANAS - Positive 
Affect Negative Affect Schedule - (WATSON, CLARK e TELLEGEN, 1988), tendo 
sido aplicado durante a competição. O instrumento é de auto-avaliação, abordando 
11 afetos: medo, hostilidade, culpa, tristeza, jovialidade, autoconfiança, atenção, 
acanhamento, fadiga, serenidade e surpresa. Houve também a utilização do SPSS 
(StatisticalPackage for Social Sciences), versão 17.0 para Windows para a análise 
estatística. 
  
Resultados 
 
 Através do gráfico 1, podemos observar os resultados encontrados através 
da utilização do PANAS com as quatro equipes envolvidas na competição. Os itens 
que correspondem a jovialidade, autoconfiança e atenção são positivos e obtiveram 
os maiores resultados dentre as equipes em questão, fato este que pode ser 
bastante interessante durante a competição, caracterizando que os afetos positivos 
obtiveram um maior destaque. 
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 Com relação a equipe B, foram encontrados os menores resultados no que 
se diz respeito aos itens positivos da escala, bem como nas escalas negativas 
obtiveram resultados mais elevados do que todas as outras equipes, o que aponta 
para um possível desequilíbrio dentro desta equipe que pode acarretar em 
resultados negativos durante a competição.  
 
 

 
Gráfico 1. Média dos resultados encontrados. 

 
Discussão 
 
 De acordo com Viera et al. (2008), ao estudarmos a alta performance 
esportiva, precisamos ter como parâmetros que diferentes estímulos podem 
ocasionar em efeitos emocionais, que podem ser positivos ou negativos. Desta 
forma, existe uma possibilidade de alterar o rendimentos dos jogadores, como no 
caso da equipe B, que obteve resultados mais elevados quanto aos aspectos 
negativos e mais baixos quantos aos positivos, com relação as outras equipes 
participantes da modalidade. 
 A autoconfiança foi um dos itens que obtiveram maiores resultados dentro da 
escala, sendo que ela é fundamental para a prática esportiva de alto rendimento. 
Segundo Machado (2006), a autoconfiança pode auxiliar a enfrentar o medo, 
possibilitando a vivência de emoções positivas e aumentando as chances de 
melhoras na concentração e esforço direcionado a alcançar os objetivos e metas 
traçados anteriormente. 
 Com relação aos itens positivos, obtiveram melhores resultados do que os 
negativos, o que é considerado mais adequado. O fato de uma das equipes 
apresentar os índices negativos mais elevados, pode ter relação com a cobrança 
excessiva durante a competição. Weinberg e Gould (2001) afirma que esta pode ser 
negativa para a prática, ainda mais aliada com a cobrança própria, que irá gerar 
uma elevação no grau de perfeccionismo, aumentando ainda mais a pressão na 
busca pela vitória.  

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  204 

 

 
Conclusão  
 
 Portanto, através dos resultados encontrados, foi possível observar que os 
itens positivos obtiveram melhores resultados que os negativos, mas que uma das 
equipes encontrou resultados menores quanto aos positivos e maiores quanto aos 
negativos, com relação as outras equipes analisadas. Este fator pode contribuir para 
diminuições no rendimento esportivo, que podem ser prejudiciais na busca por bons 
resultados em uma competição tão importante. Isto evidencia que estudar os 
estados emocionais pode ser fundamental na preparação de uma equipe que visa 
grandes resultados. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM ATLETAS UNIVERSITÁRIOS: UMA 
ANÁLISE POR MEIO DO EMEP 

 
Guilherme Bagni, Claudio Gomes Barbosa, Kauan Galvão Morão, Vivian de Oliveira, Afonso Antonio 

Machado  

 
Introdução 

 

A avaliação e análise de comportamentos e estados emocionais de atletas e 
técnicos por meio de instrumentos advindos da psicologia do esporte vem 
colaborando para melhorar o desempenho de equipes.  

Um dos eixos esportivos considerado com grande potencial de crescimento e 
possibilidade de visibilidade no Brasil é o esporte universitário. Este eixo, cujo 
desenvolvimento vem abarcado por falta de investimento e pouco envolvimento dos 
poderes públicos, possui como principais participantes os atletas universitários. 
Alem de todos os problemas enfrentados pelo esporte universitário brasileiro os 
atletas tem que conciliar a rotina de treinos com o cotidiano acadêmico. 

O estudo sobre enfretamento de problemas (coping) pode agregar e ajudar 
no desenvolvimento de atletas universitários colaborando no entendimento dos 
principais agentes estressores que afetam o seu cotidiano e análise das estratégias 
de enfrentamento utilizadas. 

Para Antoniazzi, Dell’Aglio e Bandeira (1998, p. 274) “coping é concebido 
como o conjunto de estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a 
circunstâncias adversas”. 

A organização do esporte universitário no Brasil se dá pela Confederação de 
Desporto Universitário (CBDU), a qual é vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) (COB, 2013). A confederação brasileira também é vinculada a federação 
internacional, denominada International University Sports Federation (FISU). A partir 
da CBDU, temos as federações estaduais de desporto universitário (CBDU, 2013). 

O enfrentamento de problemas é frequente na vida de atletas, pois os 
mesmos estão em contato constante com situações estressoras. Ao analisarmos 
pelo lado dos atletas universitários, temos as situações do esporte e as situações da 
universidade. Isso se dá principalmente pelo fato do esporte universitário não ser 
totalmente integrado com as instituições de ensino. 

Portanto, os atletas universitários vivem situações estressoras do cotidiano 
da vida acadêmica tais como provas e avaliações, viver longe de casa, questões 
financeiras, dentre outras.  

Barbosa et al. (2013) analisou as estratégias de enfrentamento utilizadas por 
atletas juniores de futebol de campo durante o período de competição e identificou 
que as principais situações estressoras enfrentadas pelos atletas são ligadas a 
problemas profissionais, estressores múltiplos de diferentes naturezas, tais como 
ansiedade e auto insatisfação. A maioria desses atletas utiliza de estratégias 
focadas no problema visando solucionar ou ao menos atenuar essas situações.  

Souza Junior (2007) buscou analisar em sua dissertação as estratégias de 
enfrentamento em praticantes de artes marciais e identificou como maior média as 
estratégias focalizadas no problema e a busca por suporte social, enquanto as 
estratégias focalizadas na emoção apresentaram a menor média. Também foi 
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identificado que conforme aumentava o tempo de prática também aumentava as 
estratégias de suporte social. 

Verardi et al. (2011) comparou em seu estudo atletas de futebol profissional e 
amador  comparando-os em suas respectivas posições. Como resultados o autor 
identificou que a estratégia mais utilizada por ambos os grupos, em quase todas as 
posições, foi a estratégia focalizada no problema, com exceção dos laterais 
amadores que utilizam mais estratégia relacionadas ao pensamento fantasioso e a 
religiosidade 

Frente a uma situação estressora surgem quatro fatores, os quais visam 
solucionar ou ao menos atenuar o problema, esses fatores são: o enfrentamento 
focalizado no problema, a religiosidade e o pensamento fantasioso, o enfrentamento 
focalizado na emoção e a busca de suporte social (SEIDL, TRÓCCOLI E ZANNON, 
2005). 

 
Justificativa 

 

 A justificativa para esse estudo se dá devido ao fato de poucos estudos 
publicados na área do enfrentamento de problemas ligados ao esporte. A maioria 
dos trabalhos publicados em português sobre enfrentamento de problemas é 
referente à pacientes com HIV/AIDS e outras doenças. Na língua inglesa existem 
vários trabalhos publicados nessa área, vale ressaltar que em inglês é utilizado o 
termo coping o qual faz referência ao enfrentamento de problemas. 
 
Objetivo 

 

 O objetivo deste estudo será analisar quais são os problemas enfrentados por 
atletas universitários e quais são as principais estratégias utilizadas pelos atletas 
para o enfrentamento dessas situações estressoras.  
 
Procedimentos metodológicos 

 

 Este estudo é do tipo quanti-qualitativo e utilizou o método netnográfico 
colaborou para coleta dos dados e análise. 

A amostra do estudo foi constituída por 93 atletas, 39 do sexo feminino e 54 
do sexo masculino, com média de idade de 22,59 (±3,34) de 16 modalidades 
esportivas. Todos afirmaram representar sua universidade em competições 
universitárias, sendo que apenas um recebe bolsa para tal atividade. 
 O instrumento utilizado foi o questionário Estratégias de Modos de 
Enfrentamento de Problemas (EMEP), o instrumento foi adaptado e traduzido para o 
português por Gimenes e Queiroz (1997 apud SEIDL; TRÓCCOLI; ZANNON, 2005). 
O EMEP é composto por 45 questões fechadas e 2 perguntas abertas. Para este 
estudo, apenas foram consideras as questões fechadas. As mesmas são divididas 
em 4 fatores: enfrentamento focalizado no problema (18 questões), enfrentamento 
focalizado na emoção (15 questões), religiosidade e pensamento fantasioso (7 
questões) e busca de suporte social (5 questões). As respostas são dadas em 
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escala do tipo Likert  1“eu nunca faço isso”, 2“eu faço isso pouco”, 3“eu faço isso às 
vezes”, 4“eu faço isso muito”, 5 “eu faço isso sempre”.  
 A aplicação do questionário foi realizada por meio da plataforma online 
Google Drive®. O link foi disponibilizado em grupos do Facebook® de diferentes 
faculdades e universidades as quais se conseguiu o acesso. Também foi realizado o 
contato com as atléticas por meio do Facebook®, visando ampla divulgação do link. 
A escolha pela aplicação do questionário por meio de uma plataforma online visou 
abranger uma população variada e extensa sem que seja necessário grande 
deslocamento.  
 Os dados foram tabulados automaticamente em uma planilha Excel® pela 
própria plataforma Google Drive®. Apenas as respostas do questionário serão 
agrupadas conforme as categorias acima descritas. Para a análise dos dados, será 
utilizada a estatística descritiva para obtenção das médias e desvio-padrão das 
questões fechadas e da frequência para os dados sócio-demográficos, para isso foi 
utilizado o programa estatístico S.P.S.S. versão 22.0.  
 
Resultados e discussão 

 

Quadro 1. Resultados sobre as estratégias de enfrentamento encontradas 
 

Com os resultados apresentados acima, pode-se notar que as estratégias de 
enfrentamento de problemas mais utilizadas por atletas universitários são as 
focadas no problema e a busca por suporte social, enquanto as menos utilizadas 
são as focadas na emoção e no pensamento fantasioso e religiosidade. Esses 
resultados sugerem que os atletas utilizam de estratégias mais eficazes para lidar 
com situações estressoras. 

Os resultados obtidos sugerem que a maioria dos atletas universitários busca 
como estratégias de enfrentamento de problemas focalizado no problema, o que 
indica que os mesmos buscam analisar o problema e verificar qual a melhor 
solução, vale ressaltar que essa maneira é considerada uma das melhores para 
lidar com situações estressoras. 

Em segundo lugar vem a estratégia focada no suporte social, o que também 
é positivo, especialmente por esses atletas passarem muito tempo juntos e longe da 
família, namorados e namoradas, amigos e demais pessoas. 

As estratégias focadas na emoção e pensamento fantasioso/ religioso, são 
menos utilizadas que as outras duas por esses atletas, o que indica um melhor 
controle emocional e a busca direta na resolução do conflito (SOUZA JUNIOR, 
2007). 

 
Considerações finais 
 

ESTRATÉGIAS FOCADAS NO (A) MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Problema 3,81 0,82 

Emoção 2,49 1,15 

Pensamento fantasioso/religioso 2,78 1,31 

Busca de suporte social 3,60 0,95 
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Os resultados evidenciaram que a estratégia mais utilizada frente a uma 
situação estressora por atletas universitários é o enfrentamento focalizado no 
problema, enquanto a estratégia menos utilizada é o enfrentamento focado na 
emoção.  

Isso sugere que os atletas utilizam estratégias de enfrentamento de 
problemas eficazes frente a situações estressoras, o que possibilita facilitar sua 
resolução ou atenua-las.  

Assim, sugere-se a realização de futuros estudos sobre o tema, comparando 
atletas durante o período de competição e de treinos, dentre outros, visando assim 
instrumentar melhor os profissionais que trabalham com o esporte. 
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FATORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUENCIAM NO DESEMPENHO DE 
ATLETAS 

 

Marcus Vinicius Grecchi Pizzi; Gabriel Fontanetti 

 
Introdução 
 

Existem diversos fatores psicológicos que influenciam o desempenho de 
atletas, dentre eles: ansiedade, medo, agressão, vergonha, estresse, personalidade, 
família, amigos, dirigentes, torcidas, no entanto, neste trabalho estaremos 
analisando apenas o estresse e a motivação. Estresse é defido como um 
desequilíbrio substancial entre demanda, (física e/ou psicológica) e capacidade de 
resposta, sob condições em que a falha em satisfazer aquela demanda tem 
importantes consequências (MCGRATH,1970 apud WEINBERG; GOULD, 2001).  

Porém, existe uma grande variabilidade de estressores, internos e externos, 
que podem desequilibrar um atleta durante uma competição tanto física como 
psicológicamente (DOS SANTOS; SHIGUNOV, 2000). Frente a isso, Martens (1990) 
apud Santos e Stefanello (2010) cita alguns agentes estressores no contexto do 
esporte, como adversários, árbitros, técnicos, torcida, preparação, o clima e , até 
mesmo, em relação aos aspectos administrativos, como registro de jogadores, 
patrocinadores, contratos e fatores paralelos como imprensa e torcida. Já para Sage 
(1977) apud Andrade et al. (2006) a motivação é definida simplesmente como a 
direção e a intensidade de nossos esforços , podendo ter algumas características 
como de personalidade interna, de influência externa e como consequência ou 
explicação para nosso comportamento (WEINBERG; GOULD, 2001). 
 
Objetivo 

 
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura, onde o objetivo é 

apresentar e discutir as influências da motivação e stress para os atletas, fatores 
que estão estritamente ligados, ja que os efeitos do stress exigem a consideração 
simultânea de variáveis psicológicas como autoconfiança e motivação (RÉ, 2004).  
 
Resultados e Discussões 

 
Sabe-se que, tanto o nível de motivação quanto o de estresse podem 

melhorar ou piorar o desempenho de atletas, visto que em um estudo realizado por 
Braz et al. (2007) verificou-se um baixo desempenho de atletas jovens de futebol 
quando receberam uma intervenção negativa do treinador diante do Teste de 
Cooper,  e uma melhora no desempenho mediante a alguma punição. A motivação 
também está relacionada com o tempo de prática, e com o tipo de motivação, visto 
que no estudo de Andrade et al. (2006), atletas com menos tempo de prática 
apresentaram motivação intrínseca em niveis mais elevados do que os atletas com 
maior tempo, mostrando assim que um treinador deve se preocupar em motivar 
mais seus jogadores experientes do que os menos experientes. Em outro estudo, 
realizado com atletas de um time de voleibol, foi percebido um baixo nível de 
motivação devido a essa equipe ser mais vitoriosa que as demais (MONTIBELER et 
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al., 2012). Em outro estudo, feito também com atletas de voleibol, procurou-se 
descobrir entre os atletas quais fatores de estresse tinham maior efeito negativo 
para o desempenho deles, a preparação técnico-tática inadequada e machucar-se 
durante o jogo, foram as opções em que os atletas se sentiram mais suscetíveis a 
tal efeito(BALBIM; JUNIOR; VIEIRA, 2011).  

A relação do stress e competição se confirma com Dos Santos & Shigunov 
(2000), onde afirmam que todas as situações do cotidiano competitivo, podem ser 
chamadas de agentes estressores, na medida que quanto mais elevado o nível 
competitivo, maiores são as exigências e as “cobranças”. O efeito do stress está 
estritamente ligado ao valor que é dado a uma situação pelo indivíduo, por exemplo, 
Ré (2004) ressalta que a disputa de uma final de campeonato é mais estressante do 
que um jogo normal de temporada, mas não se sabe se o tipo de competição é 
capaz de provocar situação semelhante em seus participantes, porém, parece que o 
stress experimentado depende muito mais do valor dado pelo indivíduo à 
competição do que a competição propriamente dita.  Diante disso, busca-se saber 
até onde esses fatores podem afetar o desempenho dos atletas, até que ponto 
devemos motivar ou estressá-los. É indispensável que no meio competitivo e de alto 
rendimento o treinador conheça fisicamente e psicológicamente seus atletas, isso 
lhe dará suporte para saber como agir com o indivíduo e até que ponto deve motivar 
ou estressá-lo, a boa co-relação desses fatores tem uma boa chance de fazer com 
que o atleta tenha seu desempenho melhorado e assim o tornando vencedor, o que 
é o mais importante quando falamos de competições de alto nível. 
 
Conclusão 

 
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, que futuramente poderá se 

tornar uma pesquisa de campo. A partir do que foi apresentado, percebemos a 
quantidade de agentes estressores e motivacionais que influenciam um atleta, seja 
positiva ou negativamente, contudo, esses fatores são de extrema importância para 
o rendimento de um atleta, ou também, nas relações interpessoais do dia-dia, visto 
que isso está presente em todo ser humano. O stress pode ser causado por um 
estímulo motivacional, e é isso que deve ser analisado da maneira correta, para ver 
até onde isso vai ajudar o prejudicar o atleta/indivíduo. Contudo, percebemos que 
tanto os fatores de motivação quanto o de estresse podem ser treinados e, dessa 
forma, minimizar os efeitos negativos e otimizar os positivos, buscando assim o 
melhor desempenho do atleta. 
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FUTEBOL FEMININO: ANALISE HISTORICA DE SUA TRAJETORIA 

 

Renata de Andrade Teixeira, Carlos José Martins  

 

Introdução  
  

A escolha de escrever a respeito da participação das mulheres no futebol 
brasileiro, não se originou de uma tentativa supérflua e ingênua de delatar as 
desigualdades sociais que vinculam o contexto de gênero. Antes isso, essa 
pesquisa designa, a saber, como alguns grupos foram estabelecidos, colocando-se 
como superiores ou inferiores a outros grupos, alem de investigar os recursos de 
poder que lhes permitem “afirmar uma superioridade e lançar um estigma sobre os 
outros, como pessoas de estripe inferior.”. (SEGURA-RAMIRES, 2001, P.166).  

Pesquisar a participação dessas mulheres nesse esporte surgiu de uma 
inquietude de percepção de distinção na visão da própria autora. Porem, Escrever a 
respeito de algo que nos inquieta, sem correr o risco de cair no senso comum, não é 
uma tarefa fácil.  De certa forma, é preciso pensar e elaborar uma escrita sem 
assumirmos a responsabilidade de uma escrita substancialista. Ou seja, é 
importante que o pesquisador assuma uma composição de caráter autônoma.  

Segura-Ramirez (2001), expõe que quando o autor assume essa postura 
autônoma ele evita que “os preconceitos de sua própria época e de seu próprio 
grupo lhe fechem o caminho da compreensão das relações humanas que procura 
entender.”.   
 
Objetivo 
 

O presente estudo tem o intuito de investigar como se constituiu as relações 
de gênero e as possíveis discriminações associadas a esse marcador identitário, 
especificamente dentro do futebol feminino, esse estudo narrará como seu iniciou a 
pratica dessa modalidade no Brasil e toda a luta enfrentada pelas mulheres 
praticantes desse esporte. O propósito é a tentativa de ampliar as discussões 
acerca do assunto em questão, podendo servir de subsídio para reflexões de 
educadores, atletas, técnicos e a sociedade em geral.  
 
Procedimentos metodológicos 
 
 Trata-se de uma pesquisa analítica de revisão. Segundo Thomas e Nelson 
(2002) esse tipo de pesquisa compreende analises, avaliações e integração da 
literatura publicada, podendo nos levar a algumas importantes conclusões em 
relação às descobertas sobre aquele tema até o presente momento. Para a 
realização desse estudo foram analisados atlas, artigos, dissertações, teses e 
palestras inerentes ao tema. 
  
Resultados e considerações finais 
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O futebol começou a ser jogado no Brasil na primeira metade da década de 
1880. Ao chegar aqui, essa modalidade foi organizada e popularizada 
primeiramente pela elite brasileira, para apenas mais tarde se consolidar entre a 
classe operaria. A questão que aqui coloco é, será que desde o começo da 
presença desse esporte em nosso país permaneceu aqui uma discriminação não 
apenas por classe social, como também a de gênero?  

 O texto de Goellner (2005) analisa através de documentos produzidos 
na primeira metade do século XX e também publicações recentes inerentes ao 
tema, a inserção das brasileiras no futebol. A autora identifica que, embora essas 
mulheres ainda hoje não possuam visibilidade no cenário do futebol, elas já, há 
muito tempo, protagonizam sua história. Entretanto foi apenas a partir das primeiras 
décadas do século XX que obtiveram alguma visibilidade dentro desse território.    
 Pfister (2004) afirma que durante o século XIX, o papel das mulheres na 
sociedade era o de cuidar de suas casas, ficando assim longe de frequentar uma 
quadra esportiva. Dentro desse ambiente o papel feminino seria apenas o de coroar 
os homens vitoriosos por seus jogos, porém nunca caberia a elas praticá-los.  
 A fase da estruturação do esporte feminino foi marcada por discursos e idéias 
que apontavam mulheres atletas como “não femininas”. Era uma época onde se 
podia observar uma grande ambigüidade: por um lado havia o preconceito do 
discurso onde mulheres atletas eram vistas como masculinizadas e vulgarizadas, 
por outro lado se notava uma crítica aquelas mulheres que continuavam 
estritamente domésticas. Sobre isso, Goellner (2005), constata que nessa época as 
mulheres eram incentivadas a pratica esportiva moderada, afim de uma melhor 
preparação para a maternidade. Dessa forma, a falta de exercício físico também as 
levava a serem vistas como intransigentes. Porém, esses exercícios deveriam ser 
restritos e limitados, e, sendo assim, alguns esportes como futebol eram 
marginalizados. 
 Outra forma de repressão as mulheres no cenário esportivo, era através de 
um discurso biomédico como forma de normatização. O estudo de Franzini (2005) 
apresenta a carta de um médico, escrita em 1940, que pronuncia a respeito das 
conseqüências nocivas para a saúde da mulher, que um jogo de futebol poderia 
causar. A carta dizia que um jogo tão violento quanto o futebol não poderia ser 
praticado por mulheres, pois era incompatível com sua natureza fisiológica.  
 Todas essas formas de preocupação com o bem-estar das brasileiras nessa 
época não conseguiam esconder o medo que pairava entre a população da 
descoberta de uma mulher não frágil, pois, quando essas se mostravam mais fortes 
do que julgavam, cairia por terra o discurso das diferenças naturais, que 
apresentava a superioridade de um sexo sobre o outro. (Goellner, 2005). 
 Sobre isso, Silvana Goellner em uma palestra intitulada “Sobre a história da 
mulher brasileira no esporte: conquistas através do corpo” conferido em 11 de 
março de 2014, diz que mesmo que nessa época algumas práticas esportivas e 
corporais fossem incentivadas elas não poderiam ferir três grandes representações, 
sendo elas a de ser bela, ser feminina e ser mãe.   
 Mesmo em meio a tantos embargos, com o passar dos anos as mulheres 
começaram a ocupar algum lugar dentro do cenário esportivo, ou mais 
especificamente aqui falando, no futebol. Franzini (2005) confirma isso quando 
escreve a respeito de uma publicação da Revista Educação Física, de 1940, que 
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continha uma noticia a respeito de uma partida de futebol “entre senhoras” que 
ocorreria no Rio de Janeiro. Esse foi um jogo de grande sucesso, causando dessa 
forma um grande desconforto no mundo esportivo.  
 Esse desconforto gerado pela participação das mulheres no mundo do futebol 
provocou uma tensão extraordinária na sociedade brasileira. A conseqüência disso 
foi que em 1841, o General Newton Cavalcanti apresentou ao conselho Nacional de 
Desporto, subsídios que elaborassem um documento para a intervenção da 
participação das mulheres em esportes tidos como violentos para mulheres, naquela 
época. Dessa forma, em 1965, o Conselho Nacional de Desportos aprovou a 
Deliberação no. 7 que, em seu artigo que registrava não ser permitido a prática de 
lutas de qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, pólo aquático, 
“rugby”, halterofilismo e “baseball”. (GOELLNER, 2005, v.19, P.145).     

Tal documento veio como uma forma de oficializar o pensamento presente 
naquela época, onde o mundo esportivo, principalmente no que se refere a esportes 
visto como violentos, não deveriam fazer parte da vida de uma mulher, para que sua 
beleza e feminilidade permanecessem intactas. 

Dessa forma o futebol feminino não alcançou, nessa época, de fato, a mesma 
visibilidade do mesmo esporte quando jogado por homens, e o documento de 
proibição a sua pratica, foi uma das grandes razões para isso.   

É válido lembrar que, dizer que uma prática esportiva é proibida para 
mulheres, não significa dizer que essa não era praticada de fato. Os jogos 
continuavam a ser realizados por algumas mulheres, mesmo essas passando as 
serem vistas como afrontosas a sua própria natureza. O esporte e o futebol 
continuavam atraindo mulheres que viam tal lei como preconceituosa e se opunham 
aos discursos moralistas e sociais daquela época.   

Morel e Salles (2006), dizem ser difícil contar a historia do futebol feminino de 
uma forma linear, tendo em vista que esse não se desenvolveu de tal forma em 
nosso país. Dessa forma, devemos saber que mesmo as mulheres tendo 
participado ativamente no futebol, essa participação não foi significativa no cenário 
esportivo quando comparado a atuação masculina dentro desse esporte, ate mesmo 
porque “os decretos oficiais da interdição a determinadas modalidades 
impossibilitaram, por exemplo, que os clubes esportivos investissem em políticas de 
inclusão das mulheres no esporte.”. (GOELLNER, 2005, v.19, p.147). 

Sendo assim, é apenas a partir de 1979, quando a lei que proibia a 
participação de mulheres no futebol foi enfim revogada, que podemos dar inicio a 
uma nova história. Goellner (2005) diz que, com a lei abolida, a partir de 1980, 
começaram a surgir vários times femininos. De acordo com Atlas Do Esporte No 
Brasil (2006), o Clube Federal, um clube carioca, foi o primeiro a implantar a prática 
do futebol feminino, isso em 1977. Em 1981, foi fundada a Liga de Futebol de Praia 
Feminino do Rio de Janeiro, já com a realização do seu primeiro campeonato. 

Pode-se dizer então que foi a partir de meados da década de 80 que as 
mulheres começaram a ter um papel mais efetivo dentro das quadras, e em 1996 o 
futebol feminino conseguiu enfim seu lugar dentro dos Jogos Olímpicos (Atlanta- 
EUA- 1996). A década de 90 foi marcada por uma expectativa de consolidação do 
futebol feminino dentro do cenário esportivo. A criação de grandes eventos e a 
inserção da modalidade dentro de campeonatos já existentes deu uma esperança 
de que a mídia voltaria seus olhares para essas atletas, fato que não se confirmou. 
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De acordo com Darido (2002), foi também na década de 80 que a mídia 
começou a ter minimamente um olhar sobre o futebol feminino, pois foi nessa época 
que a televisão começou a exibir os seus jogos. De qualquer forma, para a autora, 
esse nosso espaço veio como forma de interesse econômico, e não como “tentativa 
de romper com os valores sexistas e discriminadores.”.  

Atualmente a situação do futebol feminino é muito diferente do que se 
observa no cenário no mundial, a exemplo dos EUA onde o futebol é muito mais 
popular entre as mulheres se comparado aos homens americanos. Hoje, para que o 
futebol feminino conquiste um crescimento significativo é estritamente necessário, 
segundo Morel e Salles (2006) que essa modalidade conquiste mais investimentos 
financeiros, interesse dos meios de comunicação e de clubes que incentivem a 
prática, adoção de um mecanismo de incentivo pelos órgãos dirigentes (Federações 
e Confederações) e uma melhor adequação de sistemas competitivos a mulher. 

Dessa forma, fica entendido que a participação do corpo feminino no futebol 
deve apresentar as mesmas oportunidades que o corpo masculino, representando 
assim uma importante superação dos preconceitos ainda existentes em nossa 
sociedade. 
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GÊNERO NO ESPORTE E A COBERTURA DA MÍDIA 

 
Matheus de Oliveira Martins, Luis Fernando Gonçalves, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução 
 

È sabido que mulheres e homens são diferentes em inúmeros aspectos, 
existem diferenças nas relações interpessoais, comportamentais, entre tantas 
outras, isso sem contar nas diferenças físicas e sexuais que por si só já 
caracterizam distinções gritantes. Mas como todas essas diferenças se misturam no 
esporte? Se formos considerar uma ideologia pautada no contexto histórico, 
biológico e social que permearam o esporte e ainda em algumas culturas é 
escarificado de forma bastante exacerbada, encontraremos um contexto esportivo 
predominantemente masculino. Mas e agora na contemporaneidade, essa ideologia 
vem se modificando? E no campo esportivo? E como a mídia retrata tudo isso? Já 
que o esporte se tornou um espetáculo em todo o planeta essas inquietações se 
tornam ponto de partida. Se fomos começar a entender a questão pelo conceito do 
que é gênero, segundo Bultler (2003) a divisão sexo/gênero funciona como uma 
espécie de pilar fundacional da política feminista e parte da ideia de que o sexo é 
natural e o gênero é socialmente construído, ou seja o gênero se vale das 
experiências vividas e vai se firmando ao longo da vida do individuo. 

Justificativa 

A justificativa desse estudo se da pela importância da temática no mundo 
esportivo e também pelo fato da cobertura midiática poder aparentemente 
influenciar no rendimento dos atletas sejam eles do sexo masculino ou feminino. 

Objetivos 

O objetivo da pesquisa é analisar se existe diferença da cobertura midiática 
entre os gêneros no esporte e os prováveis motivos em caso de existência dessa 
diferença. 

Metodologia 

A metodologia do presente trabalho se deu por uma revisão bibliográfica 
pertinente para abordar a temática. Foram usadas como palavras-chave na busca 
as seguintes palavras: “Gênero no esporte”, “Gênero e mídia”, a base de dados 
utilizada foi o Google acadêmico. Foram incluídos na pesquisa os artigos que 
tinham como questão o gênero no esporte e a mídia esportiva. 

Fundamentação e Resultados 

Foram analisados 8 artigos que discutiam a questão do gênero no esporte e 
a cobertura midiática.Segundo Messner (1995) as mulheres começaram a praticar 
esportes no inicio do sec. 19 na Europa, o tênis, andar de bicicleta e as caminhadas 
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eram exemplos. Levando em conta esse período, as mulheres eram vistas apenas 
como “Servas do lar”, assim suas funções se restringiam apenas aos afazeres 
domésticos e maternos, qualquer função que fizesse com elas se desviassem 
dessas tarefas era visto segundo Del Priore (2000:62) como “ uma novidade imoral, 
uma degenerescência e ate mesmo pecado”.  Diferente dos homens, que, quando 
praticavam esportes procuravam uma forma de afastar a feminilização e consolidar 
a masculinidade. Trazendo a questão para o Brasil, o esporte foi trazido pelos 
imigrantes que possuíam contato com as modas europeias, então surge a primeira 
lei que torna as aulas de educação física obrigatórias no colégio da Corte (Castro, 
2002). Nesta fase do páis, a prática era realizada para combater o ócio, pois este 
induzia as crianças ao homossexualismo e a masturbação, e a outros fatores que 
eram vistos como um entrave para o desenvolvimento moral e físico da criança  
Schpun (1999) e Castro (2002), e ai se chega a questão da diferenciação do gênero 
nas aulas, por que os exercícios eram prescritos de acordo com essa distinção, com 
o entendimento que esta era um processo natural da formação dos jovens e que 
segundo (Schpun, 1999: 50-51) os tornaria  “livres de doenças e endemias que 
assolavam o Estado Imperial”. Teoricamente na contemporaneidade as mulheres 
estão mais envolvidas com o esporte, se olharmos dados das Olimpíadas de 
Sydney, elas já representavam 40% da delegação do Brasil, porem ainda respalda 
nessas circunstâncias questões como a sexualidade envolvida na pratica esportiva 
por mulheres e também levantamentos sobre o corpo. A mídia começa a 
desempenhar um papel fundamental nesse tipo de reflexão, já que a mesma 
conecta estes estereótipos aos receptores das noticias, como dito anteriormente, as 
mulheres parecem estar aumentando suas participações nos esportes, entretanto a 
mídia não reproduz esses números, haja vista um estudo longitudinal de Messner et 
al (2006) que mostra as noticias esportivas de alguns canais importantes  de 
esportes nos Estados Unidos , entre eles Fox Sport e Espn, nesse estudo de 15 
anos de analise, de 1989 a 2004, praticamente não houve aumento nas noticias que 
se referiam a esportes femininos, em 1989 o percentual era de 4, e em 2004, 
aumentou para inacreditáveis 5 por cento. Outro estudo que embasa essa 
diferenciação foi realizado por Souza e Knijnik (2007), os objetivos foram dentre 
outros, quantificar a cobertura da Folha de São Paulo de esportes masculino e 
feminino através de uma analise percentual do numero de reportagens, os 
resultados quantitativos apontam para uma diferença de mais de 700% em favor 
dos esportes masculinos, outro resultado bastante interessante obtido por essa 
pesquisa, foi quanto ao conteúdo abordado nas reportagens entre homens e 
mulheres, “eles” são mais citados por suas habilidades atléticas enquanto “elas” são 
lembradas pelas suas aparências físicas. 

Conclusão  

Esses números nos fazem refletir para alguns pontos interessantes, como por 
exemplo, se as mulheres estão praticando mais esportes por que a mídia, em 
especial a televisão e os jornais não retrata essas mudanças? Talvez por que 
apenas na teoria a sociedade se autodenomina menos machista e mais aberta às 
questões femininas, entre elas, a mulher no esporte? Ou por que a mulher simboliza 
de maneira natural um apelo sexual, e isso quando enquadrado no esporte rebaixa 
as qualidades atléticas da mulher para favorecer outras características? 
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Inquietações que apenas ficam no campo especulativo, mas que levam a 
pensamentos um pouco mais longínquos do que os rotineiros, ainda que saibamos 
as diferenças de desempenho de homens e mulheres, a mídia ainda retrata esse 
fenômeno a sua maneira, ou seja, de uma forma que melhor a convém. Tirando 
como base os estudos citados acima, as mulheres ainda ocupam um lugar de 
coadjuvantes nas coberturas da mídia, mesmo que seus resultados tenham sido de 
destaque nas competições que participam, fazendo com que os homens ocupem 
quase que na totalidade as noticias nos esporte.  
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IDENTIDADE E CULTURA: O CONTEXTO DE UM ATLETA EM FORMAÇÃO 

 
Luis Fernando Gonçalves, Kauan Galvão Mourão, André Luis Aroni, Renato Henrique 

Verzani, Afonso Antonio Machado 

 
 

Introdução 
 
É de conhecimento popular que muitos jovens/garotos tem o “sonho” de se 

tornar um grande jogador de futebol. Devido à expansão territorial brasileira 
sabemos que a maioria dos jovens que seguem esse caminho em grande parte das 
vezes tem que deixar sua cidade natal ou mesmo sua região de origem e migrar 
para outras em razão da inicialização no mundo esportivo. 

Devido essa transitoriedade cultural temos uma mudança social na vida do 
atleta em formação. Que em razão do esporte entra em contato com outras culturas, 
outras formas de identidade, este contato que por sua vez, tende a motivar a 
formação de novas identidades baseadas no contexto esportivo. 

“As mudanças na sociedade como um todo e, em especial, no contexto 
produtivo da contemporaneidade, traz implicações tanto sobre as relações sociais 
quanto para o modo como os sujeitos se constituem nestas relações” 
(GONÇALVES, 2014, p 10). 

De acordo com Berger e Luckmann (1966; 2002) podemos citar que a 
identidade é objetivamente definida como localização em um certo mundo e só pode 
ser subjetivamente apropriada juntamente com este mundo. Se analisarmos as 
questões de identidade baseadas nas questões regionais fica perceptível a 
interação dos atletas com várias formas de cultura, principalmente o atleta foco do 
estudo, isso por que o “mercado da bola” é muito expansivo. 

 
Justificativa 
 
 O presente estudo está baseado nas questões identitárias que o 
indivíduo/atleta pode sofrer em razão da mudança de clube e o contato com 
diferentes tipos de cultura. Outrora temos a questão a exposição do atleta em 
formação e a caracterização de sua imagem através da exposição em redes sociais, 
caracterizando o conceito de “hipervisibilidade” descrito por Keen (2012).  
 
Objetivo 
 
 Demonstrar as principais características alteradas em relação a mudança de 
clube, e então mudança de hábitos relacionados a sociedade e seus paradigmas. 
 
Revisão de Literatura 
 
 O convívio social é comum a todos, de qualquer sociedade e quando 
analisados de maneira distinta e própria temos a figura das culturas, 
separadamente, sociedades essas que partilham de diferentes contextos culturais e 
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é, num processo dinâmico e contínuo, que toda a formação identitária é formada 
(BERGER & LUCKMANN, 1966). 

Dialeticamente, a formação cultural vem embasada aos aspectos de 
identidade que cada pessoa exibe perante um determinado grupo. Chegando as 
condições que o sujeito pós moderno não tem uma identidade fixa. Desta forma 
temos uma linha de raciocínio que nos diz que, a medida em que áreas diferentes 
do globo são ligadas umas com as outras, ondas de transformação social atingem 
virtualmente toda a superfície da terra. 

Podendo ocasionar a constante transformação de identidade, esta velocidade 
própria da pós-modernidade, que nos é proposta, faz com que isso ocorra de forma 
rotineira, sem que nós cheguemos a perceber a mudança. 

E essas transformações identitárias são ocasionadas de acordo com a 
mudança social, onde o indivíduo entra em contato com o meio. Chegando as 
palavras de Hall. 

A sociedade não é, como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo 
unificado e bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de 
mudanças evolucionárias a partir de si mesma, como o desenvolvimento de 
uma flor em seu bulbo. Ela está constantemente sendo “descentrada” ou 
deslocada por forças fora de si (HALL, 2001, p.17). 

 
 
Métodos 
 
 A pesquisa segue os moldes de um estudo de caso tendo como base a 
pesquisa qualitativa.  O instrumento utilizado para coletas de dados foi uma 
entrevista, está aplicada virtualmente utilizando de uma conversação sincrônica. 
 O indivíduo participante do estudo é masculino com idade 17 anos, atleta da 
categoria de base do Grêmio de Porto Alegre/RS.  

De primeiro momento as respostas estão agrupadas de acordo com as 
perguntas. Já em uma segunda oportunidade o autor faz uma breve discussão 
sobre os resultados. 
 
Resultados 
 
 Quando questionado sobre a mudança de hábitos sofrida quando deixou sua 
cidade natal Pedranópolis/SP para atuar na categoria de base do Santos Futebol 
Clube, o atleta respondeu que: primeiramente eu tive que lidar com a saudade, era 
o que mais sentia, ficar longe de minha mãe principalmente, os hábitos são novos, 
mas a vontade de ser jogador de futebol é o que me faz estar aqui. Ainda indagado 
sobre as principais alterações sofridas em seu modo de ser e agir enquanto jogador 
de futebol, o mesmo respondeu que: em minha cidade eu jogava com amigos, você 
lembra disso, jogamos juntos várias vezes, posterior não a cobrança aumentou, e 
conforme a idade aumenta a cobrança também aumenta, agora no Grêmio 
disputamos vários campeonatos, e se quero ser jogador de futebol tenho que ser o 
melhor. 
 Indagado a cultura local, e a mudança repentina no “visual” o atleta responde: 
quando eu cheguei no Santos era moda, todos queriam ser igual ao Neymar, todos 
do time tinham os cabelos pintados, tem até minha entrevista que dei pro jogo 
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aberto da band, em que eu ligo pra minha mãe pedindo se posso pintar o cabelo, lá 
era comum isso, era de lá, lá da baixada, quando eu vim pro Grêmio isso mudou, 
primeiro eu já cortei o cabelo, antes mesmo da apresentação, não queria chegar 
aqui “mascarado”, na minha idade podemos sofrer por isso e até mesmo ser 
boicotado pelos companheiros de clube. 
 A última parte da entrevista utilizada neste trabalho foi sobre os aspectos 
culturais, a mudança de Santos/SP para Porto Alegre/RS, e obtivemos a seguinte 
resposta: como disse, eu mudei um pouco pra chegar aqui, não queria chegar como 
um menino brincalhão como caracterizado na baixada, cortei meu cabelo, mudei 
alguns hábitos, mas logo me enturmei, as diferenças foram ficando para trás, mas 
também acho que não foi só a mudança de clube, estou ficando mais velho, isso 
implica também, não posso ficar só para brincadeiras. 
 
Discussão 
 
 Podemos analisar as etapas em que o atleta vem passando, a saída da 
cidade natal, a mudança repentina para o litoral paulista. O mesmo questionou a 
saudade, mas ressaltou a forma que foi recebido pelos companheiros de clube. 
Pedranópolis cidade natal do jogador fica a 654 quilômetros de Santos, e essa 
distância foi caracterizada como algo primordial na primeira mudança. 
 Ressaltamos também a mudança no estilo de vida, quando chegou ao Santos 
o atleta adotou uma forma de vida com base em atletas profissionais da equipe 
santista, se espelhava em Neymar, chegando a cortar o cabelo igual, pelas 
palavras, podemos perceber que isso é um ato comum de jovens moradores da 
localidade. Já com a mudança para o Rio Grande do Sul esse aspecto mudou, 
primeiramente por um fator pessoal, depois pelo entrosamento com os outros 
membros da equipe gaúcha. 
 
Conclusão 
 
 A mudança de localidade é algo comum dentro do futebol, pode se dizer que 
os atletas sofrem constantemente com a mudança de regiões e então de costumes 
locais. 
 Neste estudo obtivemos as respostas de um atleta de futebol em formação, 
que caracterizou a mudança de hábitos com a entrada no futebol e com a mudança 
de clube.  
 Temos então as bases do pensamento de Ciampa (1987) quando o mesmo 
destacou o papel da relação com o outro, visto que a identidade do outro reflete na 
minha e a minha na dele. 
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INQUIETAÇÕES ACERCA DA INTERAÇÃO TREINADOR E ATLETA NO 
TREINAMENTO ESPORTIVO À DISTÂNCIA 

 
Gustavo Lima Isler; Lucas Ribeiro Cecarelli; Vivian de Oliveira; Marcela F. Tomé de Oliveira ; Afonso 

Antonio Machado 

 
Introdução 
 

Atualmente percebe-se uma grande preocupação com o uso da tecnologia na 
formação de profissionais para atuar em diversas áreas e alguns estudos são 
realizados para reforçar a necessidade e a eficácia desta relação (PONTES et al., 
2003; MERCADO, 2002; MARCONDES, 2012; TORRES et al., 2012). O 
treinamento à distância há muito tempo vem sendo utilizado por diversas áreas que 
se dedicam à formação e instrução do homem, e tem sido muito mais estudado por 
pesquisadores vinculados à área da educação e da formação profissional, como por 
exemplo, para a indústria e o comércio. Esta forma de ensino é conhecida como 
Educação à Distância (EaD) (SILVA et al., 2010). 

Na formação do profissional de Educação Física, e mais especificamente no 
caso daqueles que vão atuar na área de treinamento esportivo, o enfoque dado à 
tecnologia se direciona para algumas áreas, como novos métodos e estratégias de 
treinamento, os instrumentos e ferramentas de avaliação física, psicológica e de 
rendimento que vêm se renovando e modernizando. No entanto, apesar desses 
avanços são inexistentes os dados científicos sobre uma prática que há muito vem 
sendo utilizada pelos profissionais que atuam na área do treinamento esportivo, a 
prescrição de treinamento esportivo à distância. 

Sabe-se que um elevado número, o qual pode ser constatado com uma 
rápida busca pela internet, ou em uma visita aos parques e praias brasileiras, de 
profissionais de Educação Física que atuam como Personal Trainer e que prestam 
assessoria esportiva, além dos treinamentos e acompanhamentos presenciais, se 
utilizam do treinamento à distância para preparar seus atletas. Em contraste a esta 
realidade, verifica-se a inexistência de estudos, nas mais diversas linhas de 
pesquisa sobre o treinamento esportivo à distância. Portanto, muito se faz, mas 
pouco se tem estudado sobre esta estratégia adotada na prescrição de tais 
atividades. 

Em contrapartida, cabe destacar que diversas pesquisas direcionadas para 
um melhor entendimento da relação entre treinador e atleta foram realizadas e 
apresentadas em estudos nas áreas do Treinamento Esportivo e da Psicologia do 
Esporte. No entanto, a relação entre estes personagens do espetáculo esportivo e 
seu envolvimento com o treinamento à distância, ainda não foi documentada por 
estudos em nenhuma destas áreas de atuação. Este fato se caracteriza como mais 
uma importante justificativa que contribuirá para o desenvolvimento profissional na 
Educação Física. 

Ao se vislumbrar a importância da internet na atualidade, a diversidade de 
usos e aplicações e a sua consequente relação com os diversos campos de atuação 
pessoal e profissional, inclusive a Educação Física e a Psicologia do Esporte, 
chegou-se ao objetivo deste estudo que foi apresentar algumas inquietações a 
respeito do relacionamento entre treinador e atleta durante o processo de 
treinamento esportivo à distância. 
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Materiais e Métodos 

 

 O presente estudo se caracteriza por uma revisão bibliográfica acerca do 
tema proposto, visando coletar dados como forma introdutória no estudo do 
treinamento esportivo à distância e as relações interpessoais entre treinadores e 
atletas. 
 A revisão bibliográfica neste trabalho tem relação com as descrições 
apresentadas por Marconi e Lakatos (2001), as quais reforçam a importância da 
mesma para a coleta de dados sobre o tema a ser estudado e salientam que, 
realizar uma pesquisa bibliográfica pode auxiliar no estudo de áreas exploradas 
anteriormente, mas também sobre as pouco exploradas, as quais sofrem com a 
escassez de respostas aos seus mais diversos problemas. 
 Para a concretização do presente estudo foram coletados e analisados textos 
e artigos provenientes de livros e revistas físicos e digitais referentes às áreas de 
estudo: a Educação Física, a Psicologia do Esporte, a Cibercultura, e a Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC). Sendo a pesquisa nestas áreas feitas com 
base nas seguintes palavras-chave: treinamento esportivo; relação interpessoal; 
relacionamento entre treinador e atleta; internet; assessoria esportiva; treinamento 
personalizado; personal training; comunicação mediada por computador (CMC); e 
redes sociais virtuais. 

 
Discussão 

 
O acesso à internet e a comunicação mediada por computador (CMC) 
 

O acesso à tecnologia e as suas facilidades são uma marca da sociedade 
contemporânea, a qual apesar de seu uso constante, ainda busca formas de fazê-lo 
de maneira mais eficiente e adequada (SCHMIDT; COHEN, 2013). Exemplo que 
ilustra a importância ao acesso e facilidade no uso da tecnologia, a popularização 
do uso de computadores, segundo Santos (2012), Bottentuit Júnior (2012) e CETIC 
(2013), demonstram que atualmente estas máquinas têm deixado as mesas e 
escrivaninhas dos escritórios e lares (Desktops) e estão nas mãos das pessoas, 
através dos computadores portáteis (Notebooks, Palmtops, Tablets e Smartphones). 

Outros acontecimentos que podem contribuir para ilustrar melhor o 
crescimento ao acesso à tecnologia e suas facilidades é a quantidade de pessoas 
que estão online. Segundo a ITU (2013), a quantidade de pessoas conectadas a 
Internet está estimada em 2,7 bilhões de usuários, totalizando 39% da população 
mundial, sendo 77% de usuários nos países desenvolvidos e 31% nos países em 
desenvolvimento. Uma vez conectados, estes usuários dispõem de uma diversidade 
de websites, softwares e aplicativos que permitem a eles a exploração, quase que 
irrestrita, das potencialidades dos equipamentos acima mencionados. 

Dentre os diversos recursos disponíveis nos muitos dispositivos que acessam 
a Internet se destacam aqueles que favorecem a interação humana, com referência 
ao ambiente comunicacional. Ambiente que é explorado pela Comunicação Mediada 
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por Computador (CMC) e é descrita por Recuero (2012, p. 23) como a “área de 
estudo dos processos de comunicação humanos realizados através da mediação 
das tecnologias digitais”, sendo caracterizada por práticas sociais que se apropriam 
dos recursos digitais, os quais possibilitam o processo comunicacional e de relações 
sociais, como reforçado por Kozinets (2010). 

A CMC enquanto área de estudo abrange as mais diversas possiblidades de 
aplicação da influência dos recursos digitais sobre a comunicação humana, a qual 
pode ocorrer em um ambiente informal (destinada ao lazer), ou formal (destinada à 
organização). Considerando a segunda possibilidade, a comunicação tem sido vista 
como peça fundamental para empresas que buscam a convergência de ações e 
estratégias no sentido de promover seu crescimento e melhorar a visibilidade, tanto 
de seu consumidor externo, quanto interno (MATTOS, 2012). 

A percepção da importância da comunicação para o desenvolvimento 
organizacional e para o relacionamento com o cliente tem feito parte da atuação dos 
profissionais da Educação Física, especialmente daqueles que atuam na área de 
treinamento personalizado, os quais se utilizam de diversos recursos tecnológicos 
para a sua concretização. 

 
O treinamento esportivo à distância: uma análise preliminar 
 

Tanto o treinamento esportivo individualizado, quanto as assessorias 
esportivas estão no mercado esportivo e são responsáveis pelo desenvolvimento e 
aplicação de sessões de treino para atletas amadores e profissionais de diferentes 
biótipos e que, segundo Garay, Silva e Beresford (2008), logicamente, possuem 
diferentes objetivos com relação a sua prática esportiva, como por exemplo, 
condicionamento físico, emagrecimento, rendimento esportivo, preparação para 
competições, saúde e qualidade de vida, dentre outros.  

Atualmente é frequente, para uma parcela de treinadores esportivos e para 
os profissionais, ou empresas que prestam assessoria esportiva, o fato de não ter 
um contato pessoal, direto e constante com todos, ou com alguns de seus alunos ou 
atletas. Quilômetros de distância muitas vezes separam treinadores e atletas, os 
quais recebem as orientações para a realização de suas sessões de treino através 
dos meios de comunicação, como, por exemplo, o telefone e a internet. 

Os treinadores e empresas que prestam assessoria esportiva, aproveitando-
se da evolução e proliferação da internet, seus baixos custos e seu ganho de força 
que tem ocorrido desde o início dos anos 2000 (FRAGOSO et al., 2011), se 
utilizaram de seu poder midiático, na realização do marketing e da propaganda de 
suas atividades, e de comunicação, ao utilizá-la como veículo de informações para 
orientar seus clientes antes, durante e após a realização de sua prática. 
 Com a prosperidade desta estratégia de atuação dos profissionais de 
Educação Física, demais áreas têm enxergado possibilidades de empreendimento, 
como é o caso da tecnologia da informação. Os profissionais de TI têm 
desenvolvido, em parceria com treinadores esportivos, verdadeiros centros “virtuais” 
de treinamento esportivo para acomodar, além das informações dos treinamentos 
(planilhas, resultados e relatórios), os chats, as comunidades virtuais dos clientes, 
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as lojas virtuais de equipamento e vestuário esportivo, enfim, tudo aquilo que é 
necessário para filiar o praticante à sua prática e, principalmente, àquela empresa. 
 Como principal auxiliar neste processo, e devido à sua eficiência, a internet 
tem sido muito utilizada pelos treinadores, durante o período de treinamento, para o 
envio das planilhas e para o fornecimento de orientações aos atletas. Atletas que 
recebem estas planilhas se organizam individualmente ou em grupos para realiza-
las e posteriormente transmitem os resultados, impressões e percepções sobre seu 
rendimento e nível de esforço ao treinador, para que este possa avaliar como foi 
essa sessão e saber como proceder com as próximas. Esse processo exige uma 
completa confiança no trabalho de ambos, que caminham juntos, mesmo estando 
distantes, em busca de melhorar cada vez mais seu rendimento, buscando sempre 
melhoras de desempenho e resultado. 
  
O papel do treinador e sua interação com o atleta 
 

Como principal interlocutor no complexo processo do treinamento esportivo, o 
treinador tem obviamente a responsabilidade de iniciar, orientar ou especializar os 
atletas na modalidade esportiva praticada. Estas obrigações caminham lado a lado 
com a necessidade de instruir os atletas para além do esporte, pois enquanto seres 
humanos os mesmos precisam, acima de qualquer propósito, serem instruídos para 
a vida (SANTOS, 2010). 
 Sendo o responsável pelo funcionamento e desempenho geral de atletas 
individualmente e/ou de equipes e dos atletas que as compõem, cabe ao treinador 
tomar decisões e também conscientizar-se de que suas ações influenciam todo o 
grupo na obtenção do êxito esportivo e na satisfação dentro da prática (BRANDÃO; 
CARCHAN, 2010). 

Em sua atuação enquanto formador, o treinador busca não somente a 
excelência de seus atletas, mas também a sua própria, a qual para ser atingida 
deve considerar o contexto no qual o trabalho é desenvolvido e as diferentes 
exigências de cada etapa percorrida. Se adaptar às necessidades ambientais é uma 
importante forma de se atingir os objetivos traçados no início do trabalho humano 
(SANTOS, 2010). 
 Nesse contexto, ser eficiente e obter sucesso depende muito de habilidades e 
competências que o treinador desenvolve durante sua formação pessoal e 
profissional (EGERLAND et al., 2009). Dentre estas habilidades destaca-se a 
comunicação, pois ela é o “ato que o treinador utiliza para instruir, ou seja, para 
transmitir um conjunto de conhecimentos, ordens ou indicações” (SANTOS, 2010 
p.8) a sua equipe. 
 Dominar a modalidade que se ensina ou treina e ter habilidade para se 
comunicar com os atletas, são ferramentas importantes para a qualificação de 
treinadores. A habilidade para estabelecer a comunicação pode ser melhorada se o 
treinador souber dirigir-se individualmente ao atleta, com convicção e no momento e 
dose certos (SANTOS, 2010). 

As informações transmitidas pelo treinador devem ser eficazes, portanto 
objetivas, positivas e diretas, indicando ao atleta quais são as ações a executar. 
Somados a essas informações estão os gestos e expressões do treinador, que 
devem ter a mesma intensidade e direção que a comunicação verbal, a fim de que o 
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atleta se sinta seguro e não haja conflito entre a comunicação verbal e não verbal 
(WEINBERG; GOULD, 2008; SANTOS, 2010). 
 Diante dessa especificidade do processo comunicativo é possível verificar 
sensíveis mudanças no comportamento e atuação dos atletas após receberem o 
feedback adequado de seu treinador. Cabe lembrar que Weinberg e Gould (2008) 
referem-se aos momentos distintos nos quais o feedback é mais ou menos eficaz e 
reforçam que durante o treinamento, a comunicação entre treinador e atleta deve 
ser imediata, para que erros e problemas sejam resolvidos. Em situação de 
competição, é importante que o treinador forneça tempo para que o atleta assimile 
sua ação e as consequências da mesma, para após receber a orientação referente 
ao ocorrido. 
 Tal afirmação foi confirmada por Santos (2010), quando apresentou estudos 
de Piéron feitos em 1980, e de Richheimer e Rodrigues realizados em 2000, os 
quais demonstraram alterações positivas em atletas quanto a atenção e o 
comportamento durante a prática, logo após terem recebido o feedback verbal de 
seus treinadores, sendo que este foi acompanhado por informações visuais e de 
informações necessárias à correção ou manutenção do comportamento. Diante 
deste fato, Samulski e Lopes (2009) ressaltam que as alterações provocadas 
afetarão o rendimento do atleta e certamente interferirão no resultado do jogo ou da 
competição. 
 Ao se traçar um paralelo entre o processo de treinamento esportivo à 
distância e as afirmações acerca da relação treinador-atleta pelo prisma da 
Educação Física, Psicologia do Esporte e da Pedagogia do Esporte, podem ser 
identificadas incertezas entre a teoria e a prática, sendo que esta não abrange 
aspectos tidos como importantes, como a necessidade de feedbacks imediatos, ou 
em momento oportuno (WEINBERG; GOULD, 2008), reforço ou inibição de 
comportamento através da atuação do treinador (PACHECO, 2009; BECKER JR., 
2008; BECKER JR., 2002), importância da comunicação não-verbal (SAMULSKI, 
2009) e também a presença do treinador como fator motivador para um maior 
envolvimento do atleta com a prática (GOMES et al., 2008 e LIZ et al., 2012). 
 
Considerações Finais 
 
 A indiscutível importância da internet e de suas aplicações nos âmbitos 
pessoal e profissional são a temática deste estudo que pretendeu levantar alguns 
tópicos acerca de seu uso por profissionais que atuam com o treinamento 
personalizado e a assessoria esportiva na prescrição de treinamento esportivo à 
distância. 
 Treinamento esportivo à distância que é muito difundido entre os profissionais 
de Educação Física, mas detém pouca, ou nenhuma atenção daqueles que se 
dispõe a estudar esta área. A flagrante inexistência de estudos torna as informações 
apresentadas por este trabalho importantes, como ponto de partida para outras 
investigações que possam ser realizadas futuramente. 
 Os “atores” que se apresentam no ambiente do treinamento esportivo à 
distância e seu relacionamento foram também o foco deste trabalho. O fato de não 
existir bibliografia específica nesta esfera, fez com que o entendimento da relação 
entre treinador e atleta principalmente mediada pelo computador, a qual, segundo 
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Primo (2007) parece ser um processo de interação mútua, não pudesse ser 
clarificada, resultando em algumas inquietações estimuladas por constatações feitas 
pela Psicologia do Esporte e que precisam ser melhor esclarecidas para  um 
adequado entendimento, utilização e aproveitamento deste processo de orientação 
de atletas. 
 Neste sentido, o presente estudo, para além da constatação dos fatos 
presentes na bibliografia, buscou levantar questões que na visão dos pesquisadores 
são pertinentes para as áreas envolvidas e principalmente para os profissionais que 
a elas estão vinculados. Pesquisas estão sendo desenvolvidas a respeito desta 
temática, cujos resultados em breve serão divulgados. 
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MOTIVOS DE ADESÃO E MANUTENÇÃO À PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA EM 
INDIVÍDUOS AMADORES DA CIDADE DE LAVRAS/MG 

Luciana Botelho Ribeiro, Renato Henrique Verzani, Vivian de Oliveira, Afonso Antonio Machado 

 
Introdução 
 
 A corrida de rua vem se tornando uma modalidade muito praticada 
atualmente sendo muito comum encontrar pessoas correndo por praças e ruas da 
cidade. A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) define as 
corridas de rua aquelas que são disputadas em circuitos de rua, estradas, avenidas 
com variações na distância entre 5 a 100 km (BASTOS et al., 2009). 
  As provas de corrida de rua se tornaram comuns, e são praticadas por 
indivíduos de todas as idades, níveis esportivos, econômicos que se reúnem para 
participar desses eventos (MASSARELLA; WINTERSTEIN, 2009). 
 Das modalidades esportivas que os indivíduos buscam para realizar a prática 
esportiva, a corrida é uma das mais procuradas devido ao fácil acesso, baixo custo 
e por não depender de ninguém e nenhum material específico para sua prática 
(TRUCCOLO et al., 2008). 
 De acordo com Weinberg e Gould (2008) o indivíduo precisa estar motivado 
para procurar realizar determinada atividade. A motivação pode ser definida como a 
direção e intensidade do esforço que o indivíduo dedica a realizar determinada 
atividade. Assim é importante compreender esses motivos para melhor desfrutar da 
modalidade (WEINBERG; GOULD, 2008). 
 Diversos fatores influenciam os indivíduos quando este já está inserido nas 
atividades e estes se dividem em fatores internos e externos. Mas estes fatores 
podem influenciar de maneira diferente o mesmo indivíduo, modificando apenas o 
momento (BALBINOTTI; CAPOZZOLI, 2008; WEINBERG; GOULD, 2008).  
 Há diversos motivos de adesão e manutenção para que os indivíduos 
permaneçam na prática da modalidade. De acordo com Lores et al., (2004) o motivo 
de adesão nem sempre é o mesmo que faz o indivíduo permanecer na atividade. Às 
vezes ele inicia na atividade e no decorrer do tempo ele modifica o interesse à 
medida que vai conhecendo e tendo mais intimidade com o contexto. 
 Inúmeros fatores de adesão e manutenção para prática de atividade física 
são apresentados pelos indivíduos idosos, mas o principal que estes apontaram foi 
a busca pela melhoria da saúde, o convívio social e melhora do bem-estar e 
diminuição do estresse (RIBEIRO et al., 2013). 
 De acordo com Sallis e Owen (1999), os fatores que podem estar mais 
associados a atividade física são os biológicos e demográficos. Em seguida, vem os 
fatores psicossociais, cognitivos, emocionais, os atributos comportamentais e 
habilidades, os fatores sociais e culturais, fatores do meio ambiente físico e por fim 
as características da atividade física.  
 O objetivo principal desse trabalho foi investigar os motivos de adesão e 
manutenção de indivíduos amadores à prática de corrida de rua da cidade de 
Lavras/Minas Gerais. E ainda investigamos se estes utilizam alguma tecnologia para 
melhora do desempenho. 
 
Procedimentos metodológicos 
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A amostra foi composta por 28 corredores de rua amadores da cidade de 

Lavras/MG, de ambos os sexos, 13 eram do sexo feminino e 15 do sexo masculino. 
A média de idade prevaleceu entre os participantes na faixa entre 18 a 30 anos, os 
quais preencheram os critérios de inclusão da pesquisa. 

O critério de inclusão era ser corredor de rua amador da cidade de 
Lavras/MG e o critério de exclusão era não ter mais interesse da participação na 
pesquisa. 

Para coleta de dados foi utilizado o questionário semiestruturado elaborado 
pelos pesquisadores com perguntas fechadas. O questionário era composto por 
questões relacionadas ao sexo, a faixa etária, a frequência da corrida, o tempo de 
prática, se pratica a modalidade sozinho ou não, sobre os motivos de adesão e de 
manutenção na modalidade e ao final quanto ao uso da tecnologia por esses 
indivíduos nesta modalidade. Para maior acessibilidade e economia do tempo o 
questionário foi adaptado para o Google Drive® e compartilhado na rede social 
virtual Facebook®. 

 Os pesquisadores fizeram contato com os corredores explicitando os 
objetivos e intenções da pesquisa e dos conteúdos a serem investigados. Ao 
aceitarem participar, os corredores foram orientados a responder o questionário, 
que constava de explicações sobre a pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Os participantes da pesquisa tiveram garantia de suas 
identidades preservadas e direito de desistirem da participação a qualquer 
momento.  

 
Resultados e discussão 
 
 A fim de responder adequadamente a questão central dessa pesquisa, 
percebe-se que diversos foram os motivos de adesão e manutenção à prática da 
corrida de rua apresentados pelos indivíduos pesquisados. Na tabela abaixo pode-
se verificar os resultados em porcentagem dos valores apresentados pelos 
indivíduos nos questionários. 
 
 
   Tabela1: Valores gerais apresentados pelos indivíduos no questionário de adesão e manutenção à prática de corrida 
de        rua 

SEXO 
MASCULINO 

(53,5%) 
FEMININO 

(46,5%) 

IDADE 
<18 ANOS 

(3,5%) 
18 A 30 ANOS 

(57,1%) 
30 A 45 ANOS 

(25%) 
45 A 60 ANOS 

(10,7%) 
ACIMA 60 ANOS 

---- 

T. PRÁTICA 
ATÉ 1 ANO 

(7,1%) 
1 A 3 ANOS 

(50%) 
3 A 5 ANOS 

(14,2%) 
ACIMA 5 ANOS 

(14,2%) 

Fq. CORRIDA 
1 DIA 
(7,1%) 

2 DIAS 
(14,2%) 

3 DIAS 
(53,5%) 

4 DIAS 
(3,5% 

5 DIAS 
(7,1%) 

6 DIAS 
(10,7%) 

7 DIAS 
---- 

DISTÂNCIA 
CURTA 
(64,2%) 

MÉDIA 
(57,1%) 

LONGA 
(32,1%) 
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MOTIVOS DE 
ADESÃO 

Monotonia 
Amb. 

Academia 
(14,2%) 

Fazer AF ao ar 
livre 

(39,2%) 

Socialização 
(3,5%) 

Prazer 
(53,4%) 

Correr com 
amigos 
(35,7%) 

Outros 
(saúde) 
(25%) 

MOTIVOS 
MANUTENÇÃO 

Ambiente 
agradável 

(32,1%) 

Prática ao 
ar livre 
(39,1%) 

Socialização 
(21,4%) 

Prazer 
(75%) 

Escolha da 
modalidade 

(25%) 

Outros(saúde) 
(25%) 

COMPANHIA 
Sozinho 
(67,8%) 

Grupo-amigos 
(57,1%) 

Grupo-família 
(10,7%) 

USO 
TECNOLOGIA 

SIM 
(53,5%) 

NÃO 
(46,5%) 

TECNOLOGIA 
FAVORECE 

DESEMPENHO 

SIM 
(64,2%) 

NÃO 
(35,7%) 

 
 O sexo masculino, neste estudo, esteve mais presente com 15 indivíduos, a 
faixa etária que predominou foi de indivíduos entre 18 e 30 anos (57,1%). Estes 
indivíduos já praticavam a modalidade há mais de 1 ano, (50%) de 1 a 3 anos. 
Houve uma predominância de treinos durante três dias por semana (53,5%) e nas 
corridas de curta distância (64,2%). Os motivos de adesão e manutenção à prática 
da modalidade oscilaram, porém o mais citado foi o “prazer” com (53,4%) e (75%) 
respectivamente. Outros motivos de adesão que valem destacar são “diversificar o 
ambiente”, “por ser uma atividade ao ar livre” e “ter a companhia dos amigos” e para 
a manutenção também destacam-se “ambiente agradável” e “atividade ao ar livre”. 
Percebe-se que pouco mais da metade dos indivíduos (53,5%), fazem uso da 
tecnologia para a prática da modalidade, mesmo a maioria relatar que esta melhora 
o desempenho. 
 Percebe-se, de acordo com os dados, que os indivíduos praticam a 
modalidade por lazer, manutenção da saúde e bem-estar físico e mental. Talvez 
isso aconteça pela diversificação do ambiente, frequência semanal e os motivos de 
adesão e manutenção na modalidade. 
 Confirma-se estes dados com os estudos de Truccolo et al., (2008); 
Massarella; Winterstein, (2009) no qual os indivíduos também praticam a corrida de 
rua e apresentam diversos motivos, por exemplo, lazer, manutenção da saúde, 
bem-estar físico e psicológico, integração social, superação, competição, e ainda 
outras manifestações que podem vir a acontecer devido a sua inserção no contexto 
esportivo.  
 Outro ponto a ressaltar é o uso da tecnologia na modalidade, como os 
indivíduos pesquisados não relataram estar muito preocupados com rendimento e 
competição, talvez seja esse um dos motivos do número de indivíduos que a 
utilizam. 
 
Conclusão 
 
 Este trabalho permitiu explorar dados dos indivíduos que participam de 
corrida de rua na cidade Lavras/MG, uma amostra bem variada. Um trabalho com 
pontos importantes a serem ressaltados dos motivos que está levando os indivíduos 
a adesão e manutenção na corrida de rua. Diversos motivos foram apresentados 
pelos indivíduos como lazer, melhora da saúde e bem-estar físico e mental e 
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mudança do ambiente. Provavelmente essa modalidade tende a crescer ainda mais, 
devido ao estilo de vida das pessoas e do meio que se vive hoje, presos em casa, 
sem muita liberdade para exercer qualquer tipo de atividade. Contudo essas simples 
atividades, seja sozinho ou em grupo, além da prática da atividade física, o indivíduo 
se socializa e interage em diversos outros contextos, utilizando ou não o uso da 
tecnologia, devido a não exigência da modalidade no amadorismo. 
 
Palavras-chave: Adesão, Manutenção, Tecnologias, Desenvolvimento Humano. 
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O PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO ON-LINE PSICOLOGIA DA INICIAÇÃO 
ESPORTIVA DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA 

DO ESPORTE (LEPESPE) DA UNESP DE RIO CLARO/SP 

 
André Luis Aroni, Guilherme Bagni, Claudio Gomes Barbosa, Vivian De Oliveira, Afonso Antonio 

Machado 

 
Introdução 
 

De acordo com Niskier (1999), entende-se por EAD (ensino a distância) a 
aprendizagem planejada que geralmente ocorre num local diferente do de ensino e, 
por causa disso, requer técnicas especiais de desenho de curso, técnicas especiais 
de instrução, métodos especiais de comunicação por meio da eletrônica e outras 
tecnologias, bem como arranjos essenciais organizacionais e administrativos. 

Zamlutti (2006) realizou uma busca histórica sobre o EAD, destaca que um 
dos primeiros registros consta no ano de mil setecentos e vinte e oito, tendo na 
Gazeta de Boston um anúncio em sua edição de vinte de março, que sugeria um 
material para ensino e tutoria por correspondência. No Brasil, existe uma ausência 
de referências com relação à história da educação a distância, contudo, Zamlutti 
(2006) destaca o Instituto Monitor e Instituto Universal Brasileiro como pioneiros no 
ensino a distância, nas décadas de trinta e quarenta, mais precisamente em estudos 
por correspondência.  

Os avanços tecnológicos das últimas décadas ampliou as possibilidades do 
EAD e, apesar de ainda hoje existir algum preconceito quanto a este tipo de ensino, 
é evidente que a marginalização das pessoas que recorrem a este serviço é bem 
menor se comparada à época do seu surgimento (ZAMLUTTI, 2006). Niskier (1999) 
definiu o EAD como “a tecnologia da esperança”, acredita que o deslocamento do 
conhecimento da sala de aula para diversos outros lugares, por meio destas novas 
tecnologias, possibilita um rompimento com a elitização do conhecimento e permite 
que todos possam ter acesso ao saber. Gomes (2005) acredita que o EAD pode ser 
uma extensão virtual da sala de aula presencial, sendo possível a disponibilização 
de materiais de apoio.  

Nos útlimos anos houve um aumento do número de Cursos Abertos Online 
para a Massa (MOOC’s – Massive Open Online Courses), os cursos de Stanford e o 
Coursera são bons exemplos de MOOC. Os cursos são abertos e gratuitos, e 
possuem um único pré-requisito: possuir acesso a internet, o formato e objetivos 
visam atender um grande volume de alunos. E foi diante desta tendência de 
mercado que o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da 
UNESP de Rio Claro decidiu iniciar seu próprio o ambiente virtual de ensino, e após 
a primeira tentativa, a necessidade de avaliação para o contínuo desenvolvimento 
se mostrou fundamental. Desta forma, o objetivo deste estudo foi descrever o perfil 
dos alunos que frequentaram o primeiro curso online  do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Psicologia do Esporte, chamado Psicologia na Iniciação Esportiva. 

 
Descrição metodológica 
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Esta é uma pesquisa quali-quantitativa de cunho descritivo que, segundo 
Thomas e Nelson (2002), contitui-se como uma técnica que procura determinar 
práticas presentes ou opiniões de uma população especificada.  

Em relação aos procedimentos, enviamos um e-mail para convidar os 
alunos à participarem da pesquisa, os interessados deveriam acessar um formulário 
online criado no Google Drive®, um serviço gratuito de armazenamento e 
sincronização de arquivos, que oferece algumas soluções online como criação e 
edição de documentos, folhas de cálculo, apresentações, formulários de pesquisa, 
entre outros. O formulário criado foi composto por algumas questões 
sóciodemográficas e outras perguntas fechadas com opções de respostas do tipo 
Likert, nele estava presente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando 
disponível para respostas entre os dias  9 de julho de 2013 e 18 de julho de 2013. 
As respostas foram tabuladas e apresentadas em valores percentuais. 

 
Amostra 
 

A amostra deste estudo foi composta por cento e treze alunos do curso 
online que aceitaram participar da pesquisa (sessenta do gênero masculino e 
cinquenta e quatro do gênero feminino), Os participantes tinham idade entre dezoito 
e cinquenta e dois anos [M = 29,93; DP = 8,57]. O único pré-requisito para participar 
do estudo foi exigir que o participante tivesse terminado o curso com 
aproveitamento acima de setenta por cento, valor mínimo para aprovação.  

 
Resultados 
 

Com relação ao perfil dos alunos, a questão sobre o nível de escolaridade 
mostrou que 76,9% da amostra concluíram a graduação, 22,1% a pós-graduação 
enquanto 1%, o ensino médio. Sobre a profissão, 40,7% são professores e 28,3% 
estudantes, sendo a maioria da área de Educação Física; 23,9% são profissionais 
de outras áreas e 7,1% psicólogos. O local de residência apontou que 61,9% estão 
no estado de São Paulo, 13,3% em Minas Gerais, 4,5% em Pernambuco, 2,6% Rio 
de Janeiro, o estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás 
representam 8,8% da amostra, 7,1% de outros estados Brasileiros e 1,8% residem 
fora do País, mais especificamente em Portugal e no Canadá. No formulário 
incluímos uma questão sobre a experiência dos sujeitos em cursos online, 53,1% 
nunca havia feito um curso EAD antes, outros 46,9% tinham experiência neste 
formato de curso. 

Com relação aos motivos que os levaram a realizar suas incrições nesse 
curso, 73,5% se disseram interessados pelo tema Psicologia na Iniciação Esportiva, 
14,1% afirmaram que foram atraídos pelo formato online e por poderem escolher o 
horário e local para realizar as atividades, 8,8% queriam receber um certificado para 
enriquecer seus currículos e finalmente, 3,6% por ser um curso gratuito. Outra 
questão interessante foi conhecer como eles souberam do curso, 46% relataram 
que foi por meio do facebook®, 28,3% pela indicação de amigos, 7,1% por outros 
websites, 6,2% por e-mail e os 12,4% restantes por outras fontes. Um resultado 
muito significativo foi 100% da amostra afirmar que indicaria o curso a um colega. 
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Considerações finais 
 

Esse estudo alcançou os objetivos propostos, também consideramos um 
importante passo para que mais trabalhos sejam realizados no âmbito do EAD, 
contribuindo para o entendimento das razões de procura da modalidade e  eficiência 
do ensino. Sugerimos para futuros estudos a utilização de instrumentos validados, 
com diferentes amostras, que estudem conceitos como a autodeterminação ou 
resiliência de estudantes do EAD. 
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TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO E O ENVOLVIMENTO NO CICLISMO 
MOUNTAIN BIKE AMADOR 

 
Renato Henrique Verzani, André Aroni, Luciana R. Botelho,  Afonso Antonio Machado 

Introdução 
 

O ciclismo é uma modalidade de atividade física que vem crescendo muito 
nos últimos anos no Brasil. Além de competidores de diversos níveis, cada vez mais 
pessoas estão ingressando nesta prática e se reunindo constantemente para 
pedalar, surgindo também por este motivo um novo tipo de prática: o cicloturismo. 
Este, por sua vez, vem se popularizando e possibilitando também com que novos 
lugares sejam conhecidos através das bicicletas e proporcionando também 
integração entre os participantes. (MACEDO, 2011). 
 É muito comum observar grupos aparentemente heterogêneos que se unem 
para praticar nas cidades e estradas (asfaltadas ou de terra), possibilitando assim 
que, em uma época em que as tecnologias tem promovido um distanciamento das 
pessoas, possam ser criados novos laços de amizade e criados grandes grupos e 
prol de uma prática esportiva. 
 De acordo com Zanetti, Lavoura & Machado (2008), quando estudamos a 
motivação, entendemos algumas relações das pessoas com as práticas esportivas, 
nas quais temos diversas dimensões motivacionais, como a intensidade, direção e 
persistência.  
 Seguindo este caminho, Weinberg e Gould (2001), afirmaram que a 
motivação deve ser utilizada com a finalidade de entender o porque os seres 
humanos focam a direção e intensidade de seus esforços em algo que realizam. 
Sendo assim, é preciso entender o que faz com que um individuo esteja motivado a 
fazer determinada atividade ou mesmo estar mais ou menos motivado do que os 
outros que estão praticando em conjunto. 
 A Teoria da Autodeterminação (TAD), de acordo com Deci & Ryan (1985) 
apud Gonçalves (2010), seria uma macroteoria na qual a motivação estaria 
diretamente relacionada com a personalidade dentro dos contextos sociais, bem 
como o modo como ela se desenvolve e funciona nestes. Sendo assim, é analisado 
como as pessoas agem e se comprometem com essas ações por vontade própria, 
isto é, o quanto se envolvem com as ações que realizam. 
 Ryan & Deci (2007a) apud Serra (2010) afirmam que existem necessidades 
psicológicas básicas que podem alterar o modo como é regulado o comportamento 
das pessoas. Estas necessidades seriam a autonomia (ligada a capacidade do 
sujeito em regular suas ações), competência (relacionada a eficácia com o que está 
se envolvendo) e relação (relacionado a criação de relações interpessoais). 
 Sendo assim, estas que seriam algumas necessidades psicológicas 
fundamentais no que se diz respeito ao controle que é exercido com relação ao 
comportamento humano tem relação com um continuum motivacional, oscilando 
entre momentos mais ou menos autodeterminados. (Serra, 2010) 
 Ainda de acordo com este autor, este continuum se inicia pela Amotivação 
(descomprometimento ou falta de intenção para fazer algo), passando então para 
Motivação Extrínseca Externa (na qual o indivíduo realiza algo devido a uma 
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motivação externa que resulte em uma recompensa ou evite alguma punição, sendo 
esta a menos autodeterminada), seguida pela Motivação Extrínseca Introjetada (há 
uma auto-cobrança quanto a determinado comportamento visando diminuir 
ansiedade ou mesmo não sentir culpa, procurando assim evitar sentimentos que 
possam ser negativos).  

Posteriormente, temos a Motivação Extrínseca Identificada (na qual existe 
uma identificação da pessoa com determinado objetivo, e isso faz com que esta se 
mantenha na ação, apesar da possibilidade de não ser uma preferência ou de 
gostar da mesma). Logo após vem a Motivação Extrínseca Integrada (na qual a 
pessoa adota o comportamento como parte de si, sendo esta a forma mais 
autônoma de motivação extrínseca, visto que a atividade ainda é realizada devido 
aos resultados). O ponto final é a Motivação Intrínseca, isto é, quando o individuo 
realiza determinada ação devido a sua própria vontade, interesse e o sentimento de 
satisfação que esta traz quando o mesmo realiza. Seria este, portanto, o estágio 
mais autônomo do comportamento autodeterminado (Serra, 2010). 
 Sendo assim, o Continuum da Teoria da Auto Determinação parte da 
amotivação, passa pela motivação extrínseca e chega até motivação intrínseca, 
uma vez que quando mais próximo da amotivação ou mesmo quanto mais 
controlada a motivação (baixa autonomia), maior é o impacto negativo. Por sua vez, 
quanto mais próximo da motivação intrínseca, maior é a autonomia e 
consequentemente maior é o impacto positivo. 
 Para Ryan e Deci (2007), a motivação intrínseca estaria intimamente 
relacionada com a aderência e permanência com relação as praticas esportivas. 
Este tipo de motivação leva as pessoas a se dedicarem mais, serem mais 
persistentes e também sentirem-se mais felizes ou realizados pelas atividades a que 
estão ligados. 
 
Objetivos 
 
 Analisar a motivação dos praticantes de cicloturismo na cidade de Rio Claro e 
que tipo de motivação faz com que os mesmos continuem adeptos da modalidade. 
 
Procedimentos metodológicos 
  

 A coleta foi realizada com 16 pessoas, no ano de 2014. A média de 
idade era de 26,5 anos e a prática na modalidade variou de 6 meses a 30 anos. O 
instrumento utilizado foi o “inventário de autodeterminação para praticantes de 
atividades físicas e/ou esportivas” (BALBINOTTI; BARBOSA, 2008a) é um 
inventário baseado (e adaptado) no Academic Motivation Scale de Vallerand et al., 
(1992). O inventário avalia quatro ‘níveis de autodeterminação’: ‘motivação 
intrínseca’, ‘regulação identificada’, ‘regulação externa’ e ‘amotivação’. Cada uma 
das dimensões é composta por 3 itens respondidos em uma escala de tipo Likert 
(LIKERT, 1932), em 5 pontos indo de ‘discordo fortemente’ (resposta 1)  até 
‘concordo fortemente’ (resposta 5). 
 
Resultados e discussão 
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 Através dos resultados obtidos, pode-se perceber que a motivação intrínseca 
foi a que mais se destacou, visto que a grande maioria dos participantes 
demonstraram que realizam determinada atividade devido ao próprio interesse pela 
mesma, isto é, possuem um grande sentimento de satisfação no que se diz respeito 
ao envolvimento com esta modalidade. Isto demonstra autonomia na busca pela 
prática. 
 Exemplo disto é que 75% das respostas discordam totalmente da 
possibilidade de estar se perguntando se deveria continuar praticando a modalidade 
ou mesmo os 69% que discordam totalmente do fato de não estar claro se deve 
continuar praticando a modalidade. Estes números evidenciam o quanto estão 
satisfeitos com a prática que realizam. 
 Logo em seguida, podemos observar a presença da regulação externa, visto 
que 56% dos praticantes dizem se manter na modalidade com a finalidade de se 
manter em boa forma ou 63% dizem praticar por se sentir interessados pela 
modalidade, mostrando que a atividade pode estar sendo sustentada mediante aos 
seus resultados, aproximando-se de uma autonomia, mas ainda dentro da 
regulação externa. 
 Com relação a regulação identificada, 63% discordam totalmente com o fato 
de que poderiam ter problemas com algumas pessoas caso não praticassem ou 
mesmo 56% afirmam praticar a modalidade devido ao fato de identificá-la como 
meio de se sentir saudável. 
 Segundo Deci & Ryan (2008), quando as pessoas estão motivadas de um 
modo intrínseco para a realização de determinada atividade, só o fato de estarem 
na ação já é o suficiente para estarem com sentimentos positivos quanto a mesma. 
Desta forma, o fato da motivação intrínseca ter obtido destaque, pode ter relação 
com o aumento da participação e também quanto a permanência na atividade, visto 
que todos os sujeitos estão a mais de 6 meses e alguns há 30 anos nesta prática. 
 Para Markland & Tobin (2010), o modo como as pessoas se motivam é muito 
importante para a prática, visto que a maioria das pessoas aderem a uma 
modalidade por questões extrínsecas, mas dificilmente continuam na mesma sem 
ter satisfação, o que torna, de acordo com Ryan & Deci (2007), a motivação 
intrínseca como algo fundamental para se manter em determinada atividade por 
muito tempo. 
 
Conclusão 
 
 Portanto, dentro da amostra coletada, encontraram-se resultados que 
apontam para uma motivação intrínseca no que se diz respeito a prática do ciclismo,  
fato este que de acordo com a literatura, demonstra ser fundamental para a 
permanência em qualquer atividade. Desta forma, como também foi citado, 
geralmente a motivação extrínseca é a responsável por “introduzir” as pessoas em 
uma modalidade, porém somente um comportamento mais autônomo e satisfatório 
irá conduzir a permanência nesta atividade, fato este que sugere a importância da 
motivação intrínseca nesta prática. Desta forma, é necessário buscar um 
aprofundamento nesta questão e entender questões referentes a esta aderência 
cada vez maior na modalidade, para termos repostas mais completas com relação 
ao envolvimento com o ciclismo. 
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PALESTRA DE ABERTURA 

 
 

CYBERPSICOLOGIA NO ESPORTE: RAZÕES DE PREOCUPAÇÕES 
 

Afonso Antonio Machado (*) 

                                                                                                 
Introdução  

Analisar a cibercultura remete-nos a refletir sobre as atitudes sociais de 
apropriação criativa das novas tecnologias, segundo Lemos (2011). E os exemplos 
são claros, quando nos vemos diante da febre dos jogos eletrônicos, as redes 
sociais, as reuniões e interações por videoconferências, o erotismo descomunal do 
cibersexo, a fugacidade das manchetes jornalísticas e os contatos intercontinentais 
em tempo real. Assim, fica difícil não perceber que a tecnologia torna-se uma 
ferramenta de conquista do mundo e de uma nova formação sócio-cultural; é uma 
tendência revolucionaria na vida cotidiana.  

Por outro lado (KOZINETS, 2011; MACHADO, 2011; GOFFMAN, 2003), 
pensando-analisando o corpo no viés da nanotecnologia e do ciberespaço, da 
tecnologia e da inteligência artificial, estudos inovadores tanto propagados por parte 
de cientistas, engenheiros, filósofos e artistas da cibernética, vemos o mesmo corpo 
acima apontado sendo observado e entendido como um espaço que tem como meta 
(ou sonho) promover o “transporte de nosso espírito para uma máquina superior”, 
mais perfeita e mais equilibrada.  

Poderíamos avançar, imaginando que seria como escanear nosso espírito 
para 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). 
Vemos fatos que assustam: 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. Outra 
concepção estranha, mas real, a de Stelarc, o artista plástico da Body Art, que 
implantou uma mão robótica em seu abdômen e, com isso, quis fortalecer seus 
postulados em relação à obsolescência do corpo biológico, de modo a garantir que 
o corpo humano criou um ambiente de informação e tecnologia, sobre o qual mal 
tem o controle e não mais consegue lidar, de modo a desatrelar o fazer do pensar-
sentir (MACHADO, 2011).  

Notamos, então, que o tempo, o zelo e a energia dedicados à aquisição, ao 
desenvolvimento e à difusão das idéias ainda contrastam brutalmente com os 
esforços dedicados à manutenção de nossos corpos e à produção de uma nova 
geração de humanos (ou humanóides) (THOMPSON, 2003), com fins semelhantes 
aos homens atuais, mas bem mais resistentes e produtivos. Advém dai o grande 
mote da questão: quem será o professor de Educação Física desta nova geração? 
Que tipo de formação deveremos ter, num futuro próximo, para lidarmos com corpos 
modificados? Quais ciências comporão o vasto universo das Ciências dos Esportes, 
que possibilitarão o perfeito manejo dos corpos híbridos? Nossa pesquisa, por meio 
de redes de comunicação e análise de discurso busca apontar para pistas que 
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merecem olhares surpresos e astutos para a compreensão deste novo momento, 
que está muito mais próximo do que nossos gestores acadêmicos possam pensar, 
para que os currículos sejam revistos e a educação seja plena.  
 
Ser humano é ser ímpar 

A crescente disposição humana em se autotransformar resulta num 
fenômeno que, embora constante na História da Humanidade, traz resquícios de 
crueldade própria da sociedade contemporânea. A construção do corpo atende ao 
desejo de quem o possui, buscando uma individualidade e uma possibilidade de 
engajamento numa comunidade de iguais. No entanto, sendo esta situação algo 
possível ou impossível, o que interessa é comunicar a transformação corporal, seja 
lá de que forma isso vier a acontecer.  

Ao longo da evolução humana, percebemos que os artefatos tecnológicos 
possibilitaram uma dissociação entre a comunicação e a presença física, favorecendo um 
tipo de comunicação considerada recente, quando pensamos no grupo social: certamente 
as tecnologias modificaram nossa posição diante da linguagem. As TICs possibilitam o 
afastamento do corpo nos processos comunicacionais, uma vez que não é mais necessária 
a presença física para a efetivação da comunicação.  

Assim, a internet apresenta algumas particularidades que a diferem de outros meios 
de comunicação, o que facilita a atração de mais adeptos à possibilidade de comunicação 
fugaz e sem compromisso, e nesse conjunto de situações a questão que não se cala: como 
se estabelecerá a sexualidade e o erotismo? De qual corpo o ciberespaço está cuidando? 
Os atletas que se apresentam, em propagandas da nova mídia percebem que expressam a 
imagem de um corpo sensualizado? 

O que trazemos de atual na situação é que a modelagem corporal se faz por 
meio de dietas, cirurgias plásticas e musculação, no entanto, o que temos de 
conservador é 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. Isso é uma característica atemporal, em que até a sexualidade 
é aparente nas postagens e mensagem visuais e ideográficas.  

Os corpos modificados, sejam intencionais ou não, por modismo, por 
cirurgias, por deformações acidentais, voluntária ou involuntariamente, estão 
presentes em nossos contextos urbanos e em nossos contextos distantes da 
modernidade. Estas modificações atendem aos parâmetros esportivos, delgados, 
afinados e assexuados, cada vez mais atraentes. Isso é um fato a ser analisado 
pela Antropologia, numa busca do elo perdido que apontará porque tal fenômeno é 
atemporal, fascinante e enigmático, sem atentar para o personagem que habita 
aquele corpo. 

Numa outra instancia temos a valorização excessiva do corpo atlético, 
quando observamos as propagandas de produtos entregues ao consumismo, sejam 
estes quais forem: do cigarro aos carros, do celular aos óculos de sol, da 
maquiagem ao sapato, enfim... tudo onde possa existir um corpo como suporte. 
Dentro desta ultima corrente, vemos ainda a valorização de um corpo rejuvenescido, 
reeducado por meio de dietas, exercícios, suplementos vitamínicos e dietas da 
moda, cirurgias plásticas, implantes de silicone e modelagens. Corpos sarados, 
atléticos, vigorosos. Somam-se a estes aplicativos os bronzeamentos artificiais, as 
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maquiagens definitivas, os implantes de cabelos e os cuidados “com a alma”, por 
meio das meditações, ioga, tai chi, chás, massagens.  

É importante salientar que as novas tecnologias de comunicação (TICs) 
transformam a experiência de corpo: reinventam as relações humanas, transformam 
as relações sexuais, alteram o corpo, a concepção de sociedade e de grupo. Desta 
maneira o corpo torna-se informação e imagem, mas vale ressaltar que o corpo 
virtual não se opõe ao real e pouco tem a ver com o falso, o ilusório ou o imaginário: 
é apenas uma representação de algo real com suas sensações e desejos 
manifestados no ciberespaço. 

Quando pensamos na interação homem-máquina e na internet, logo passa-
nos pela cabeça a questão da fluidez no meio e da maneira como as informações 
serão veiculadas e interpretadas. Aqui vale dizer que o ciberespaço foi habitado por 
identidades múltiplas, por “personas possíveis” distribuídas em diversos setores de 
quase-realidades, nas palavras de Amatuzzi (2009). Tanto os avatares criados 
como os nicknames dão vozes às mais variadas fontes de auto-reconhecimento e 
pertença: em cada ambiente que os avatares e os nicknames adentram, cria-se uma 
nova perspectiva de relação, da fonte real à fonte criada, com mais ou menos 
requinte, com mais ou menos verdade, mas uma perspectiva de relação que cresce 
e se sedimenta num espaço sócio-cultural. 

Nessa relação, ainda que fantasiosa (ou virtual como merece ser 
denominada) firmam-se contratos com demais ocupantes e a cibersociedade se 
estabelece com as regras ali instaladas e pouco comuns deixando a entender que 
todas as relações sejam possíveis e que quaisquer tipos de personagens têm 
significado _ já que estamos no virtual e que isto realmente tem significado 
(WALLACE, 2009). Percebemos, aqui, tratar-se da irrupção dos meios de massa no 
cenário da comunicação, que de certa forma altera a estrutura dialógica própria da 
interação face a face.  

Indo mais longe, temos que todo o diálogo estabelecido nas novas mídias, 
quando realizado por meio de avatares, “personas outras”, representa um 
verdadeiro desafio ao monologismo da interação mediada, uma vez que é 
caracterizado pela simulação e pela busca de pertenças sócio-culturais elaboradas 
na virtualidade, não valendo regras nem limites da realidade.  

Cibercultura: que cultura é esta? 
Tentando sair das análises mais superficiais e dos diálogos fáceis, vamos em 

direção a questões norteadoras (ou desnorteadoras) de novos campos de atuação 
ou estudos. Assim, é necessário que tenhamos claro que as transformações 
tecnológicas atuais tiveram seu início centrado na eletricidade e no amplo processo 
de alteração da percepção e uso dos nossos sentidos, que desde o inicio incentiva- 
acredita- amedronta-se- busca à relação homem-máquina.  

Com o crescente empenho de pesquisadores, estabelecemos 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, 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 nascidas com a eletricidade (KERCKHOVE, 
2011).  
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No Brasil, como no restante do Mundo, ampliam-se cada vez mais os estudos 
e projetos de pesquisas a respeito dos paradigmas interpretativos voltados às 
mídias e à cultura de massa. Isso permite que cada estudo e análise objetiva e 
inédita criem lacunas para novas categorias interpretativas específicas, visto o fato 
de estarmos diante do novo, que se transforma diante do contexto inusitado em que 
é experienciado.  

Para tanto, já não basta um modelo paradigmático de um bloco cientifico, 
mas uma estrutura interdisciplinar, em que se cruze elemento referencial e 
fronteiriço de cada abordagem. O mesmo se passa com relação aos métodos de 
pesquisas, que devem passar a adotar vieses múltiplos e segmentares para o 
entendimento do todo, do homem-máquina, que já não é mais o homem, nem a 
máquina, é a simbiose estabelecida e confirmada. Há que se entender dos dois, 
para o entendimento contextual.  

Neste sentido, resta-nos propor que está estabelecido um roteiro 
interdisciplinar para que novos caminhos investigativos sejam percorridos. 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. Parece ser assim que segue o desenvolvimento humano 
e tecnológico do novo tempo.  

É entendido que uma aproximação saudável, não patológica, possa ser 
aceita e incentivada. É viável a integração com dispositivos tecnológicos usuais ou é 
possível a utilização de aprimoradas tecnologias em nosso corpo, de modo a 
garantir melhor qualidade de vida e aproveitamento das capacitações humanas. 
Mas, também se faz viável o desenvolvimento de uma tecnopsicologia: nossa 
realidade psicológica depende de nosso contexto, do qual fazem parte as extensões 
tecnológicas que nos afetam. 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).  

Na mesma linha de pensamento temos que a relação homem-máquina deva 
ser entendida de maneira não invasiva: quando assisto a um programa de televisão, 
ouço uma notícia ou interajo por meio de alguma das novas mídias, estou à procura 
de que? Sou apenas alguém procurando me atualizar e entender meu mundo ou 
estou permitindo que me conduzam por caminhos e atalhos exteriores às minhas 
convicções? Estou sempre partilhando assertivamente das escolhas ou estou sendo 
levado à causas conflitantes em minha liberdade de escolha?  
 
Indicativos de síntese 

Diante da perspectiva de um avanço do desenvolvimento humano e das 
tecnologias, não nos surpreende que a relação homem-máquina esteja distante da 
perspectiva de trabalho e estudo dos profissionais que transformam o corpo, como 
matéria prima de suas funções. Percebemos que eles não se prendem a analisar 
perspectivas e mudanças de padrões motores e psicológicos diante de elementos 
naturais como as próteses, órteses, implantes, amputações e demais 
transformações, porque isso não se configura como um corpo sadio ou um corpo 
natural. 

O avanço tem-nos feito compreender que apreende-se o modo como essas 
tecnologias comunicacionais podem estar transformando a experiência de corpo, 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  247 

 

desde o sentido da presença, a percepção do outro e o sentido de espaço e tempo 
virtual, levando-nos a ampliar nossas concepções de relações humanas, espaços e 
formas de contatos e, especialmente, o entendimento do real e do imaginário. Estes 
detalhes fazem-nos analisar com mais propriedades as questões referentes à 
desterritorialização e a insuportável perda de referências corporais, já que aflora 
outra forma de sociabilidade possibilitada pelo ciberespaço. Então, teremos outro 
erotismo e outra sexualidade. 

O ciberespaço possibilita experiências reais, carregadas de emoções, 
expressões, desejos, realizações e sentimentos, que sempre avançam na direção 
da representação emocional que o corpo real está impossibilitado de demonstrar. 
Desta forma, o corpo será sempre um elemento fundamental nas interações de 
qualquer natureza, em especial porque as expressões provenientes do mesmo são 
fundamentais para expressar desejos humanos, emoções e sentimentos, aspectos 
favorecem os entendimentos do desenvolvimento da sexualidade e erotismo 
humano, fator essencial da sociabilidade humana. 

 Resta-nos a imagem de que se trabalha, e trabalha-se bem e 
adequadamente, mas que não se percebe a transformação corporal. Falamos de 
uma espécie de negação, diante do corpo transformado, seja lá qual corpo e qual 
transformação. Os corpos, sejam eles quais forem, merecem os mesmo olhares e 
atendimentos, no mínimo os essenciais, respeitando as individualidades. Mais do 
que isso, parece-nos que respeitar as diferenças é um preceito socialmente correto, 
enquanto ideologia, mas distante de uma prática assegurada, o que nos sugere 
mais atenção com nossos discursos e, em especial com nossos cursos de 
formação. Analisando do ponto de vista da Graduação em Educação Física, muitos 
dos grandes avanços tecnológicos nos atendem, sem levar em consideração a 
simbologia e a interpretação dada a ela, quando se fala na interação homem-
máquina.  

Para além disso temos outra questão: a formação dos profissional da 
Educação Física ou da Psicologia favorece ao uso e aplicação de muitas das 
invenções tecnológicas da época, mas no viés social, psicológico ou antropológico, 
como estão formados os profissionais que trabalharão com tais corpos 
transformados? Como os atuais e futuros profissionais da área entendem a noção 
biônica da relação homem-máquina?  

É sabido que nossos atuais profissionais carecem de melhor conhecimento e 
prática no que diz respeito ao uso da máquina pelo homem, quiçá da relação 
nascida do homem-máquina; acreditamos que tal conhecimento se faz mediante 
uma contextualização maior e mais profunda da cultura vigente e das buscas pelas 
oportunidades diferenciadoras, na prática profissional, que estão além do fato de 
serem apenas usuários das engenhocas atuais. A liberdade de escolha possibilitará 
que alguns profissionais sejam plenamente identificados com as novas tecnologias 
e seus usos, chegando a dominar técnicas avançadas e estabelecer um do 
desempenho diante das necessidades da contemporaneidade, enquanto outros 
permanecerão meros realizadores de rotinas de trabalho, numa leitura 
tradicionalista e, neste meio, estarão perdidas a identidade, a sexualidade, a 
imagem corporal e o próprio e pobre Homem Contemporâneo.  
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MESA REDONDA 

IMAGEM CORPORAL E A PSICOLOGIA DO ESPORTE: OLHARES 
INTERDISCIPLINARES E CONTUNDENTES 

Afonso Antonio Machado (*) 

 
 “Quase morro pelas lágrimas que não derramei”, 
pensou. As lágrimas escorriam pelas maçãs de seu 
rosto, por sua barba e por seu peito. Como vinham 
do coração, estavam extremamente quentes, de 
modo que não tardaram a derreter o que restava de 
sua armadura”. (O cavaleiro preso na  armadura, 
Robert Fisher) 

O foco 
As transformações da sociedade contemporânea vêm sendo analisadas por 

diversas disciplinas no campo das Ciências Humanas, buscando compreender suas 
implicações para os sujeitos e suas relações sociais. Neste contexto, categorias 
teóricas clássicas têm sido questionadas; assim, vamos traçar ligações entre 
algumas articulações teóricas possíveis entre os conceitos identidade e trabalho, 
considerando o cenário social contemporâneo. A identidade é discutida a partir de 
diferentes teorias sociais e da articulação com o conceito de identificação na 
Psicanálise, enfatizando sua dimensão processual.  

O corpo no capitalismo contemporâneo assume configurações como 
flexibilidade, temporariedade, precariedade, informalidade, produzindo alterações 
que se expressam no modo de ser dos trabalhadores. Nossas reflexões sobre o 
contexto produtivo contemporâneo nos levam a afirmar que, apesar das 
dificuldades, a construção dos processos identitários pelos sujeitos ainda tem lugar. 
Certamente são posições de sujeitos transitórias e efêmeras, mas não é possível 
negar a coerência e a continuidade na história de vida de cada um. O estudo busca, 
na análise focal, num ambiente midiático, localizar elementos que indiquem tais 
construções identitárias. 
 Consideramos que não existe, entre os pesquisadores, um consenso quanto 
ao conceito de imagem corporal. Encontramos, nos vários estudos, diferentes 
definições do assunto. Observamos que existe uma discussão, entre pesquisadores 
da área, sobre como conceituar adequadamente o assunto, pesquisadores que vêm 
na multidimensionalidade do tema algo positivo (e.g. Penna, 1989 e 1990; Pruzinsky 
& Cash, 1990) e pesquisadores que vêm nessa amplitude do tema uma falta de 
conceituação adequada (e.g. Gallaher, 1998; Eilan, Marcel & Bermúdez, 1998). 
Notamos uma tendência a associar imagem corporal apenas com o aspecto da 
aparência corporal e, de outro lado, uma preocupação por parte de alguns 
pesquisadores com este fato.   
  

1.1. Formação deste foco 
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As mudanças na sociedade como um todo e, em especial, no contexto 
produtivo, com implicações tanto sobre as relações sociais quanto para o modo 
como os sujeitos se constituem e interagem nestas relações na contemporaneidade. 
Discute-se em que medida as mudanças na sociedade moderna, em especial no 
corpo e em suas relações, se configurariam como uma nova forma social, 
denominada por alguns de sociedade pós-moderna. 

A contemporaneidade trouxe consigo transformações sociais, culturais, 
educacionais, econômicas, tecnológicas e geopolíticas em escala mundial, com 
implicações para todos os modos de ser dos sujeitos e suas formas de agir na 
sociedade, que produzirem um contexto marcado por características como 
temporalidade, fugacidade, transitoriedade, efemeridade, descontinuidade e caos, 
atingem algumas categorias teóricas chaves na área das ciências humanas e 
sociais, dentre as quais identidade e corpo. 

Conceituar identidade é tarefa de todas as gerações, nas mais diferentes 
áreas do conhecimento, o que nos permite dizer que sempre estaremos 
desconstruindo a idéia de uma identidade única, integral e originária e criticando os 
modelos existentes de compreensão do tema. No entanto, é curioso que se 
estabeleça a questão: como se formam as identidades, no século XXI? Diante da 
profusão de elementos das novas mídias e do mundo midiático, quais as principais 
interferências sofridas pela juventude? Reside ai um problema básico do estudo: na 
análise focal, num ambiente midiático, localizar elementos que indiquem tais 
construções identitárias. 

Sabemos que identidade tem sido apresentada como um conceito dinâmico, 
em construção, volátil, adotado freqüentemente para compreender a inserção do 
sujeito no mundo e sua relação com o outro. Berger e Luckmann (2002, p. 177) 
apontam que “... ela é objetivamente definida como localização em um certo mundo 
e só pode ser subjetivamente apropriada juntamente com este mundo.”. Por outro 
lado, Ciampa (1987, p. 59; 1998) ressalta o papel da relação com o outro, visto que 
“... a identidade do outro reflete na minha e a minha na dele.” Analisar esta inserção 
implica em reconhecer uma concepção dialética entre indivíduo e sociedade, na 
qual um se identifica e se transforma a partir do outro: o sujeito assimila a realidade 
e reproduz ativamente sua experiência social. E o corpo é o protagonista destes 
eventos.  

Entretanto, ao pensarmos na palavra “imagem” provavelmente uma das 
primeiras significações que nos vem em mente é a de imagem visual, isto é, 
imagem no sentido de desenho, foto, pintura, visualização de algo. Assim, ao 
falarmos em imagem corporal pode acontecer de pensarmos principalmente no 
aspecto visual, da aparência do corpo. No entanto, as imagens não são apenas 
visuais e a imagem do corpo inclui muitos fatores além daquele da aparência; 
segundo Achterberg (1996), imaginação é “o processo de pensamento que invoca e 
usa os sentidos: visão, audição, olfato, paladar, sentidos do movimento, posição e 
tato. É o mecanismos de comunicação entre percepção, emoção e mudança 
corporal” (p.9). 

As imagens não ocorrem necessariamente como memórias ou imaginações 
de situações, são também representações de sensações e processos de 
pensamento que estamos tendo no presente. Segundo Damásio (1996), é 
principalmente através de imagens que constantemente apreendemos informações 
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sobre o meio e sobre o corpo. Formamos imagens visuais, imagens sonoras, 
imagens olfativas, imagens de palavras, de ações, de esquemas relacionais, 
imagens somatossensoriais, imagens de equações matemáticas e assim por diante. 
Geralmente combinamos diversos tipos de imagem ao fazermos uma 
representação. Quando comemos algo, por exemplo, existe a representação visual 
da comida, sua cor, forma, tamanho, o cheiro da comida, sua consistência quando a 
mordemos ou cortamos, o som da comida se desfazendo quando mastigamos, o 
gosto da comida, e poderíamos ainda acrescentar outras imagens que nos seriam 
dadas nesse aparentemente simples ato de comer.  

As imagens são criadas e recriadas a cada momento em que percebemos 
algo ou recordamos algo ou ainda fazemos planos para o futuro. São construções 
momentâneas que fazemos a partir da ativação sincrônica de diversos padrões de 
disparo neural, ligados tanto à percepção, quanto à memória e ao raciocínio. A 
formação de uma imagem será diferente a cada vez, de acordo com as diferentes 
interpretações e significados que damos às situações, modificados pela nossa 
experiência e pelas diferentes circunstâncias que vivenciamos. 
 Damásio ressalta que as imagens de cada indivíduo são exclusivas dele. 
Cada ser humano possui uma forma única de vivenciar o mundo. “Essas diversas 
imagens [...] são construções do cérebro. Tudo o que se pode saber ao certo é que 
são reais para nós próprios e que há outros seres que constroem imagens do 
mesmo tipo. [...] Não sabemos, e é improvável que alguma vez venhamos a saber, o 
que é a realidade ‘absoluta’” (p.124). 
  

2. Imagem Corporal e Identidade 

Existe um consenso entre alguns autores de que a representação que fazemos de nós 
mesmos (imagem corporal) é fundamental para o desenvolvimento da nossa noção de 
sermos um “eu”. O movimento é elemento fundamental para que possamos adquirir essa 
noção de nós mesmos como entidades separadas dos objetos do meio e constantes no 
tempo.  

A partir das inter-relações entre a imagem corporal, o movimento e o “sentido 
de eu”, podemos perceber como cada movimento de um indivíduo está ligado à sua 
individualidade, tanto no sentido de expressar um significado único do que 
corresponde para aquela pessoa estar se movendo naquele instante, quanto no 
sentido da pessoa estar, naquele instante daquele movimento, adquirindo novas 
experiências que irão se integrar à representação que ela faz de si mesma. 

 Se consideramos o movimento como uma experiência que expressa a 
individualidade, consideramos também que está ligado às experiências afetivas da 
pessoa. Segundo Schilder (1999): “a diminuição da rigidez da imagem corporal 
[através do movimento] trará consigo uma determinada atitude psíquica. Assim, o 
movimento influencia a imagem corporal e nos leva de uma mudança de imagem 
corporal a uma mudança da atitude psíquica” (p.229). Inversamente, temos que 
mudanças na atitude psíquica também acarretarão em mudanças no movimento e 
na imagem corporal. 
 Categoricamente, um dos principais indicadores do desenvolvimento da atual 
sociedade da informação é a permanência, renovação e penetrabilidade das 
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tecnologias de informação na vida diária das pessoas e no funcionamento e 
transformação do modus operanti da sociedade como um todo. Em âmbito 
geográfico, mundialmente ou no microuniverso regional a penetrabilidade e 
renovação são medidas principalmente pelo número de usuários da Internet em 
uma determinada faixa de população.  

Desta maneira, os recursos, produtos e serviços de informação são 
identificados na Internet com o nome genérico de conteúdos e uma das 
contribuições mais extraordinárias da Internet é permitir que qualquer usuário, de 
forma pessoal ou institucional, tenha plena condição de ser produtor, intermediário e 
usuário de conteúdos. É fantástico perceber que o alcance dos conteúdos é 
universal, resguardadas as barreiras culturais, linguísticas e tecnológicas do 
processo de difusão. É por meio da operação de redes de conteúdos, de forma 
generalizada, que a sociedade atual vai mover-se para a Sociedade da Informação: 
a força motriz para a formação e disseminação destas redes reside na eficiência das 
decisões coletivas e individuais.  

Os conteúdos são, portanto, o meio e o fim da gestão da informação, do 
conhecimento e do aprendizado na Sociedade da Informação. As concepções de 
identidade cultural vêm transformando-se ao longo do processo civilizatório e, neste 
caso, o corpo e sua imagem, que se forma nas relações com outras pessoas que 
mediam seus valores, sentidos e símbolos expressos em uma cultura. Diante desta 
proposição, projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, à medida que 
internalizamos tais significados e valores, alinhando nossos sentimentos subjetivos 
com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural em que vivemos 
ou pretendemos viver; ou seja, o mundo exterior é que estaria mudando, 
fragmentando o indivíduo, obrigando-o a assumir suas várias identidades, com um 
agravante: o ambiente em que vivemos agora é considerado volátil, provisório e 
fugaz, em sua essência. 

Como consequência, o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, 
essencial, de fundo ou permanente, por estar sujeito a formações e transformações 
contínuas em relação às formas em que os sistemas culturais o condicionam, com 
prodigiosa velocidade (ADORNO, HORKHEIMER, 1996). Afirmamos que o sujeito 
pós-moderno é definido historicamente, e não mais biologicamente, como gostariam 
os que defendem identidades raciais originais, mesmo sem bases científicas, o que 
possibilita que se assuma identidades diferentes em diferentes momentos, afetadas 
tanto pelos processos de socialização quanto de globalização dos meios de 
comunicação e informação. 

 
 
 

3. Possibilidades futuras? 

A Psicologia do Esporte tem se debruçado sobre vários assuntos e de 
diversas maneiras, mas como tem encarado o problema proeminente do corpo do 
atleta? Sua imagem corporal e sua identidade? Será que estamos atentos aos 
olhares polifônicos que perpassam 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 
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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? E com quais imagens corporais trabalharemos? Diante de quais 
identidades? 

Pensar no corpo como visto há séculos atrás torna-se imprudente ou até 
mesmo irreal, diante dos avanços da tecnologia de comunicação e informações, as 
TICs, em especial porque o ritmo frenético de crescimento destas possibilitaram a 
comunicação à distância, favorecendo novas formas de sociabilidade onde não mais 
é preciso estar face a face para interagir com outras pessoas. Isto acarreta um novo 
fato: a representação do corpo e suas significações também se alteram, diante do 
novo espaço. 

Assim, neste novo espaço, onde novas formas de comunicação e informação 
estão surgindo, surgem novas maneiras de sociabilidade (HALL, 2001, 2004; 
KOZINETS, 2011; GOFFMAN, 2003); a internet aqui surge como importante veiculo 
de ampliação e potencialização deste processo, uma que os contatos e interações 
que emergem no ambiente virtual, tornam-se cada vez mais presentes no cotidiano 
da sociedade, midiatizada ou não. E os estudos de imagem corporal e de identidade 
carecem destes olhares, para que possam estar adequados ao tempo do novo 
homem, em seu processo histórico de criador de sua história. 

Diante destas considerações, em que todos podem estar em contato com 
todos e quaisquer lugares, notamos que o contato virtual vem a facilitar que as 
pessoas “se encontrem”, interagindo no éter; numa reunião virtual, num diálogo 
virtual. Mas vale ressaltar, também, que tais contatos, embora plenos em 
conteúdos, carregam uma ausência sentida: a ausência de expressividades 
corporais, que são componentes da natureza humana e ricos em significados, 
favorecendo (ou não) a comunicação e o processo de  socialização entre os 
indivíduos. 

 

4. Referências 

ADORNO, T.; HORKHEIMER, M . Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1996. 
BERGER, P. L., & LUCKMANN, T.  A construção social da realidade (21. ed.). 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
CIAMPA, A. da C. A estória do Severino e a história da Severina: Um ensaio de 
Psicologia Social. São Paulo, SP: Brasiliense, 1987. 
CIAMPA, A. da C. Identidade humana como metamorfose: A questão da família e do 
trabalho e a crise de sentido do mundo moderno. Interações, 3(6), 87-101, 1998. 
FOLKINS, C. & SIME, W. Physical fitness and mental health. American 
Psychologist. V.36, n.4, p.373-379, 1981. 
GOFFMAN, E. La mise en scéne de la vie quotidienne. Paris: Editions Du Minuit, 
2003.  
HALL, S.  A identidade cultural na pós-modernidade (5. ed.). Rio de Janeiro, RJ: 
DP&A, 2001. 
HALL, S. Quem precisa da identidade? In T. T. da Silva (Ed.), Identidade e 
diferença: A perspectiva dos estudos culturais (3. ed., pp. 103-133). Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2004. 

http://www.lepespe.com.br/


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  254 

 

HEAPS, R. Relating physical and psychological fitness: A psychological point of 
view. Journal of Sports Medicine. V.18, p.399-407, 1978. 
KOZINETS, R.V. On netnography: initial reflection on consumers research 
investigations of cibercultura. In: Advances in Consumer Research, V. 25, eds. 
Joseph W. Alba & J. Wesley Hutchinson, Provo, UT : Association for Consumer 
Research, p.366-371, 1998. Disponível em <http://www.acrwebsite.org/volumes/ 
display.asp?id=8180>. Acesso em: 03/07/2011.  
MORIN, E. A integração cultural. In: Cultura de massas no século XX: o espírito 
do tempo – Neurose. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 
NORTH, M. Personality assessment through movement. London: MacDonald & 
Evans, 1972. 
PAIVIO, A. Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1971, p.12. 
SCHILDER, P.F. The image and appearance of the human body: studies in the 
constructive energies of the psyche. New York: John Wiley, 1950. 

 

(*) Afonso Antonio Machado é docente na UNESP-Rio Claro, formado em Educação 
Física e Filosofia, coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do 
Esporte (LEPESPE) e o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano 
e Tecnologias (DEHUTE). E-mail para contato: afonsoa@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lepespe.com.br/
mailto:afonsoa@gmail.com


III Congresso Nacional de Psicologia da Motricidade Humana,  
Esporte, Recreação e Dança 

VI Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

www.lepespe.com.br  255 

 

IMAGEM CORPORAL E A PSICOLOGIA DO ESPORTE - OLHARES 
INTERDISCIPLINARES 

 
Angela Nogueira Neves Betanho Campana 

 
A imagem corporal é a representação mental do corpo existencial, ou da 

identidade corpora, se preferirem. É singular, pautada na nossa realidade corporal e 
nos significados de experiências vividas, constituídas pelas nossas relações sociais 
e pelos aspectos de nossa personalidade. A representação mental do corpo não é 
estática; antes, a imagem corporal é tanto uma estrutura quanto um processo 
(Shontz, 1969). 

 A imagem corporal desconstrói-se e reconstrói-se sob o cerne estável da 
identidade que dá, ao sujeito, referências primordiais de si mesmo. Esse dinamismo 
relaciona-se com o desenvolvimento da imagem corporal. Possibilita ao sujeito 
ressignificar elementos de sua vida e incorporá-los, num novo significado, à sua 
identidade (Schilder, 1980; Tavares, 2003). Nesta perspectiva, é pertinente 
considerar que alguns tipos de experiências corporais que são particularmente 
importantes para promover a conexão do indivíduo com sua realidade corporal, 
(Krueger, 2002, 2001). Entre estas experiências, destacam-se aquelas que podem 
emergir durante a prática de atividade física e esporte.  

Mas a relação entre esporte e Imagem Corporal não é simples. A 
análise de trabalhos que manipularam a prática esportiva por pelo menos 12 
semanas e avaliaram seus efeitos sobre a Imagem Corporal indicam que, em linhas 
gerais, a prática regular de atividade física com sessões de duas a cinco vezes por 
semana e duração de 45 a 75 minutos por sessão, com intensidade por volta de 
70% da frequência cardíaca máxima, parece ter efeitos sobre a Imagem Corporal - 
que podem ser positivos ou negativos e independem do tipo de exercício 
(Gonçalves, Campana, Tavares, 2012). A prática de atividade física em apenas um 
dia da semana também parece influenciar constructos como a ansiedade, as 
queixas psicossomáticas, a autoestima e o bem-estar, independentemente do tipo 
de exercício, intensidade ou duração (Stoll, Alfermann, 2002; Stoll, 2000). 

A atividade física e o esporte podem ser um meio para a intergração da 
imagem corporal, na medida em que permite ao sujeito encontrar lugares de afeto, 
de novas vivências corporais que oferecem oportunidades de reconstruir a 
identidade, apesar das lacunas  (Cyrulnik, 2004). Para Krueger (2002), a fim de 
alcançar este intento, os trabalhos com exercícios físicos, atividades físicas ou 
terapias corporais devem permitir uma experiência direta do “eu” corporal e do afeto, 
sem culpa.  

Por outro lado, é preciso também considerar a possível ausência de efeitos 
do esporte na representação do corpo, e que esporte e a atividade física nem 
sempre podem apresentar um papel benéfico para tal constructo (Davis, 2002). A 
repetição do movimento e a busca pela excelência esportiva podem encobrir uma 
imensa fragilidade na estrutura da identidade do sujeito, assim como a compulsão 
por essa excelência pode contribuir para a cessação do dinamismo da imagem 
corporal. A repetição obsessiva obstrui o desejo em busca do novo, da mudança - 
atitude que pode ser considerada um recurso de defesa contra a ameaça de 
desconstrução do corpo, cujo preço é a anulação do seu dinamismo (Cyrulnik, 2005; 
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Dolto, 2004). Outras patologias, como transtornos alimentares e dismorfia muscular, 
são quadros clínicos nos quais podemos verificar um comportamento ambíguo e 
compulsivo em relação ao esporte: o exercício físico é um recurso de combate aos 
sintomas da doença, e ao mesmo tempo um mantenedor destes distúrbios, 
característicos pela percepção não acurada de si mesmo (Campana, et al., 2013; 
Campana, 2011). 

O técnico de esporte, o professor de educação física que deseja ter um 
trabalho que seja promotor de uma identidade integrada entre seus alunos deve ter 
desenvolvida sua capacidade de ouvir o outro, de ser tocado por ele, mas sem se 
desestruturar, suportando dor e a angústia de seu aluno. O professor/técnico deve 
ter sua imagem corporal bem desenvolvida, já tendo lidado com suas perdas, 
reconhecendo-se sujeito com potencialidades e limitações. Dessa forma, conseguirá 
oferecer o espaço seguro para o outro identificar-se como sujeito a partir do ouvir 
empático. Conseguirá compreendê-lo como uma estrutura única, que jamais será 
inteiramente descrita e explicada, que tem sua fala, suas marcas, sua história 
singular (Tavares, 2003). 
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MESA REDONDA 

 

TREINAMENTO PSICOLÓGICO E ESPORTE DE RENDIMENTO 

 
Mª Regina Fª Brandão 

 

A observação de atletas em treinamentos e competições tem levado a insights 
sobre porque alguns não conseguem responder de forma adequada às situações 
que enfrentam no âmbito do esporte de rendimento. Com base nessas observações 
e, na tentativa de sanar deficiências aparentes nas habilidades psicológicas, o 
treinamento psicológico tem sido utilizado. O treinamento engloba uma vasta gama 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, incluídos os processos de comunicação, 
a consciência situacional, a resolução de problemas, tomada de decisão e trabalho 
em equipe, em outras palavras, o treinamento de habilidades cognitivas, mentais, 
emocionais e interpessoais necessárias para gerenciar o rendimento esportivo. Por 
razões históricas e práticas o treinamento psicológico tem sido feito separadamente 
do treinamento regular do atleta, mas sugere-se que este seria mais eficaz se fosse 
integrado desde as primeiras fases do treinamento dos atletas nas categorias de 
base. Os conceitos que sustentam o treinamento psicológico é que ele é um 
conjunto de princípios e habilidades que devem ser treinados ao longo do tempo e 
que a realização bem sucedida no esporte não depende somente de um alto padrão 
de habilidades e conhecimentos físicos, técnicos e táticos, mas também no domínio 
de habilidades cognitivas e interpessoais que formam a base para alcançar a 
máxima eficiência no esporte. Ambas as habilidades são reforçadas por um clima 
emocional adequado entre os membros da equipe. 
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MESA REDONDA 

NOVAS PERSPECTIVAS EM AVALIAÇÃO NA PSICOLOGIA DO ESPORTE 

“NORMATIZAÇÃO”: NOVAS PERSPECTIVAS PARA TESTAGEM EM 
PSICOLOGIA DO ESPORTE. 

 
Evandro Morais Peixoto 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas-PUC Campinas 

Esse trabalho tem como principal objetivo apresentar, discutir e apontar soluções a 
um dos principais desafios enfrentados pelos pesquisadores e práticos envolvidos 
com a testagem psicológica em psicologia do esporte, em especial a avaliação de 
atletas de alto rendimento: a falta de estudos normativos voltados exclusivamente 
para o contexto esportivo que deem sentido psicológico aos resultados brutos 
fornecidos pela testagem. São notáveis os esforços de pesquisadores brasileiros 
que objetivam a construção, adaptação e validação de instrumentos psicológicos 
adequados ao contexto esportivo, contudo observa-se, ainda, que estes estudos 
limitam-se a esta primeira etapa do processo, impossibilitando a efetiva publicação 
destes testes. Dessa forma, faz-se necessária a discussão a respeito dos tipos de 
procedimentos utilizados para tais fins nos meandros da Psicologia do Esporte, visto 
que, embora se tratem de assuntos exaustivamente debatidos na literatura referente 
à avaliação psicológica, mais especificamente na psicometria, quando aplicados a 
essa área do conhecimento ainda apresentam importantes lacunas a serem 
preenchidas. Ressalta-se que a utilização de instrumentos que não apresentam 
informações referentes às normas interpretativas configura-se um risco ao psicólogo 
do esporte, haja vista que, por si só, o escore bruto não transmite qualquer 
significado sobre o traço psicológico. Embora seja comum a associação de que 
altos escores estão ligados a altos níveis de traços psicológicos avaliados pelo 
instrumento, não se sabe quão alto é um escore sem algum tipo de referência. Entre 
os obstáculos que limitam a realização destes estudos encontram-se a necessidade 
de contar com grandes amostras e, portanto, escores que se distribuam 
normalmente. A fim de fazer frente estas dificuldades enfrentadas pelos 
pesquisadores da área apresenta-se o método denominado interpretação 
referenciada no item, ou simplesmente mapa de item-pessoas (Person-item map), 
com base na Teoria de Resposta ao Item, mais especificamente no Modelo de 
Créditos Parciais (Partial Credit Model). O principal benefício desse procedimento 
diz respeito ao relaxamento da suposição de escores distribuídos normalmente e 
necessidade de grandes grupos normativos, bem como a possibilidade de 
reconhecer como o sujeito se descreve a partir dos itens de um determinado 
instrumento. Para tanto, as pessoas e itens são colocados  em uma escala comum 
e a interpretação passa a ser referenciada no item, e não mais no escore total, 
através da associação do nível de habilidade dos sujeitos e a dificuldade dos itens 
(procedimento denominado calibração). Destacam-se também as consequências 
sociais e profissionais sofridas pelos atletas quando avaliados por instrumentos que 
não apresentam tais referencias. 

Palavras-chave: Teste psicológico; Teoria de resposta ao item; Esporte. 
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PALESTRA 

ATENÇÃO NO ESPORTE: IMPORTÂNCIA E SUA APLICAÇÃO 

 
José Angelo Barela, Ivan Esaú Pinto Vargas 

 
No cotidiano, nos deparamos com um ambiente rico em estímulos sensoriais 

e que estão em constante mudança. Para uma performance adequada, tanto nas 
tarefas diárias e quanto na prática desportiva, esses estímulos são utilizados para o 
planejamento e para a realização das ações motoras. Tal relação é importante no 
sentido de que ações motoras apresentam como características, pela sua própria 
definição, movimentos voluntários e com objetivos específicos. Dessa forma, sem o 
estreito relacionamento entre estímulos sensoriais e produção de atividade muscular 
adequada, nossas ações seriam inócuas e dificilmente alcançariam os objetivos 
comportamentais. 

Apesar de muitas de nossas ações, mesmo que voluntárias e com objetivos 
específicos, após algum tempo de prática, darem a impressão de serem realizadas 
sem a atuação e envolvimento cognitivo discriminatório, somos constantemente 
exigidos a responder pronta e corretamente aos estímulos ambientais. Infelizmente, 
nossa capacidade de trabalhar, de forma efetiva e eficiente, aos estímulos 
disponíveis é limitada e, assim, precisamos discriminar e escolher os estímulos mais 
importantes e úteis para a realização das ações motoras desejadas. Para tanto, há 
necessidade de dispender atenção, focando aos aspectos mais cruciais para a 
realização da ação motora. O objetivo desta apresentação é, a partir de uma 
abordagem sensório-motora, apresentar possíveis bases teóricas e práticas para 
aprofundar a discussão de diversos aspectos atencionais relacionados ao esporte. 

Atenção 
No contexto de desempenho humano, atenção refere-se ao envolvimento das 

atividades perceptivas, cognitivas e motoras relacionadas à realização de uma 
habilidade motora. Tradicionalmente, atenção tem sido entendida e diretamente 
relacionada ao estado de alerta, no sentido de preparar-se para obter o(s) 
estímulo(s) sensorial(is) mais importante(s) para a identificação e obtenção do 
conhecimento sobre o ambiente e condição que nos rodeia e em manter esse 
estado de alerta ao longo de um determinado período. Tais aspectos, ao contrário 
do que se parece, não são triviais considerando que somos limitados quanto a 
capacidade de obter os estímulos sensoriais (quantidade) e quanto ao tempo que 
conseguimos manter o estado de alerta (tempo). 

Dessa forma, um aspecto importante para a performance em tarefas motoras 
e, em específico, no desempenho esportivo é a necessidade de obter estímulos 
provenientes do ambiente e do oponente de forma rápida e que demande pouco 
processamento de estímulos sensoriais. Neste sentido, o treinamento tem como 
função melhor a identificação dos estímulos ambientais disponíveis. Por exemplo, 
goleiros experientes são mais precisos que goleiros menos experientes em decidir 
rápida e corretamente a direção e trajetória da bola (Williams, 2000). 

Como mencionado, anteriormente, um dos problemas nesse processo é a 
identificação dos estímulos mais importantes, dentre os mitos disponíveis. 
Novamente, treinamento, na situação desportiva, tem uma importância crucial no 
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sentido de facilitar e melhor direcionar a atenção fatores mais importantes. Por 
exemplo, goleiros experimentes direcionam e fixam mais o olhar em partes 
específicas do corpo de seu oponente, enquanto que goleiros inexperientes 
direcionam o olhar para outras partes do corpo, menos importantes para a definição 
da trajetória da bola (Whitfield, 2002). 

Aplicação e implicações 
A capacidade atencional limitada tem sido utilizada para situações de 

aprendizagem motora, entretanto, muito pouco tem sido discutido sobre essa 
restrição quanto a performance motora e, em específico, em situações esportivas. 
Recentemente, tem sido observado que, em diversas situações, aprendizagem 
ocorre de forma implícita e que, assim acontecendo, pouca demanda atencional é 
necessária. Similarmente, funcionamento implícito em tarefas de controle motor tem 
sido observado e, neste estudo, alguns exemplos a partir do funcionamento 
sensório-motor serão apresentados e discutidos. Estes exemplos e discussão dos 
mesmos serão utilizando para apresentação de situações de treinamento esportivo 
e de implementação de condições para melhora da capacidade atencional. 
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