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HISTÓRICO 

 
O III Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana do Instituto de Biociências, 

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

Esporte), sediado no Departamento de Educação Física, UNESP, campus de Rio Claro. Teve apoio 

do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias e do Departamento de 

Educação Física, do IB-Rio Claro, de modo a garantir a infra-estrutura necessária para um pleno 

desenvolvimento, além de contar com recursos humanos dos próprios membros deste Laboratório, 

nas pessoas dos graduandos,mestrandos e doutorandos do IB-CRC. 

Vale lembrar que o LEPESPE é um laboratório credenciado na instituição e no CNPq, junto 

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

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

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

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

formados que por ali transitam.. 

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

com equipes de alto nível da região, escolas de ensino básico, fundamental e médio e demais grupos 

de ensino superior. O suporte técnico oferecido pelo Departamento de Educação Física e o 

relacionamento mantido com outros grupos e laboratórios de pesquisas, na área, favorece o 

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

projetos idealizados no laboratório ou em entrosamento com outros grupos já estabelecidos, que 

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

 

Infra estrutura do LEPESPE (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte) 

 

histórico de constituição do mesmo 

 

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

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

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

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

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

Montreal-en-Trois Riviére) e Núcleo de Estudos da Ciência Cognitiva (UNISAL) com quem vem 

fazendo o intercambio necessário para o perfeito entrosamento.  

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

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

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

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

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

José Maria Montiel, Fernando César Gouvêa, Flávio Rebustini, Gisele Maria Schwartz e Maria Regina 

Ferreira Brandão, todos professores universitários brasileiros atuantes na área e orientadores de 

programas de mestrado e doutorado.  

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

Akiko Iizuka, Gustavo Lima Isler, Henrique Moura Leite Bottura, Mauro Klébis Schiavon, Flavio F. 

Dezan, Marta Aurélia Campos Silveira, 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 300 

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.  

 

Perspectiva futura: com a implantação do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento 

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

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

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

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

estatísticos já avançam para a validação de testes que avaliam a agressão e a ansiedade no esporte; 

testes para analisar o estado de humor e sua alteração, durante o decorrer de uma partida esportiva; 

teste para avaliar personalidade de atletas e sua predisposição diante de modalidades coletivas e 

individuais, numa parceria com Dres Rui Gomes (Portugal), Marcos A. Balbinotti (Canadá) e Daniel 
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Bartholomeu (UNISAL). Tais instrumentos estão em fase de validação e posteriormente serão 

publicados numa coletânea específica de testagens psicológicas no esporte. 

 

Convênios: estabeleceu-se a aproximação entre o grupo de estudos português (Instituto Superior de 

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

Universidade de Quebec-Canadá, cuja finalidade é desenvolver programas inter-institucionais e o 

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

trabalhos e a internacionalização de seus membros. A participação no Congresso Mundial de 

Psicologia do Esporte, na Ilha da Madeira, em 2011, foi fundamental para tais contatos e avanços no 

intercambio. 

 

Proposta - Este ano, 2011, temos 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), num lançamento simultâneo, acontecendo no evento e em 

Braga, Portugal, junto ao Prof. Dr. Rui Gomes. Além disso, e ampliando o espectro de atuação, 

teremos o lançamento do sexto número da Coleção Pesquisa em Educação Física, revista indexada 

e com referência Qualis B4, numa edição voltada especificamente à Psicologia do Esporte. Para 

2012: Congresso Brasileiro de Psicologia Aplicada ao Esporte e a Motricidade Humana, em 

setembro, na cidade de São José do Rio Preto, num desdobramento do evento realizado pelo 

LEPESPE. A partir de então, os eventos acontecerão bianualmente, sendo uma versão em Rio Claro 

e outra em São José do Rio Preto. Esta informação pode ser confirmada no site do LEPESPE, junto 

com todas as demais programações do grupo (www.lepespe.com.br).  

http://www.lepespe.com.br/
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 Professora Doutora Roberta Gaio 
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BOAS VINDAS !!! 

 

Este é um evento que merece destaque no cenário nacional e talvez internacional: 

carrega em seu nome o peso da seriedade, da integridade e da competência. Denominá-lo 

Seminário de Psicologia Ruy Jornada Krebs é um fator determinante de inovação e 

capacitação. Tanto quanto seu patrono, que nos deixou em dezembro de 2010, a marca 

pelo contexto inovador e científico deve ser a tônica de nosso encontro. Este ano, nossa 

versão terá a dura tarefa de garantir um nível de excelência que seja condizente com aquilo 

que sempre foi proposto por um dos maiores estudiosos da Psicologia Esportiva, o nosso 

Chairman na seleta ISSP.  

Cá estamos diante do atual e bem-vindo desafio: o III Seminário de Psicologia do 

Esporte e Motricidade Humana, cuja intenção é a de oxigenar a área, por meio da 

divulgação dos seus mais novos e aplicados pesquisadores, dando chances a todos de 

expor seus estudos e investigações, ampliando a massa critica da Psicologia do Esporte 

Brasileira. 

Novamente, a partir daí, vamos ao que temos e ao que queremos.  Temos 

entusiasmo, saber, trabalho, luta, conquistas e empreendimentos outros que nos garantam a 

elaboração deste evento. Temos mais: um grupo de novos pesquisadores que estão 

sedentos para transmitir seus novos conhecimentos e suas inquietações. E queremos trocar 

experiências, saberes e propostas de parcerias 

Como já dito, anteriormente, 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 temos. 

Desta feita, o que queremos, então? Queremos apresentar o que fazemos e como 

fazemos e poder acolher aos que se aproximam desta área de estudos para que possam 

descobrir o novo; isto queremos e muito. Já se foi o tempo em que ficávamos presos apenas 

aos estudos clássicos da Psicologia ou do Esporte. Hoje pensamos mais adiante, vamos 

verificar as interfaces da tecnologia com estas duas grandes áreas... 

Sejam bem-vindos ao III Seminário de Psicologia do Esporte. Saciem suas 

curiosidades, compartilhem de nossos sonhos e tragam seus saberes. Uma civilização será 

tanto maior quanto maiores forem seus sonhos e seus feitos. 

Sejam muito bem acolhidos neste seminário. Um excelente encontro a todos. 

 

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

Presidente do IIISPEEF-IB 
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL 

 
SEXTA FEIRA | 02.12.2011 

 
16h00 à 17h30 | Bloco IB | Mini-cursos 
 
Sala 01: Aspectos Psico-pedagógicos da Academia de Ginástica 
Prof. Ms. Marcelo Callegari Zanetti – UNIP – Campus S.J. Rio Pardo 

 
Sala 02: Aspectos Psico-pedagógicos do Voleibol 

Prof. Ms. Flávio Rebustini – LEPESPE – Rio Claro-SP 
 
Sala 03: Aspectos Psico-pedagógicos da Capoeira  

Prof. Msd. Luciana Maria Fernandes Silva – LETPEF - UNESP 
 
Sala 04: Aspectos Psico-pedagógicos da Ginástica Artística  
Profa. Dra. Laurita Marconi Schiavon e Prof. Ms. Flávio Dezan – UNESP – Rio Claro-SP 
 
Sala 05: Aspectos Psico-pedagógicos do Futebol 
Prof. Ms. Altair Moioli – UNIRP | Prof. Robinson Simões Gavassi – SMEL S.J.Rio Preto-SP 
 
Sala 06: Aspetos Psico-pedagógicos do Basquetebol 
Prof. Msd. Mauro Klebis Schiavon – UNIANHANGUERA – Leme-SP 
 
18h30 | Anfiteatro IB - Cerimônia de Abertura 
19h30 | Anfiteatro IB - Conferência de Abertura 
A perspectiva do corpo, do esporte e da tecnologia na Psicologia do Esporte 

Prof. Dr. Afonso Antonio Machado – UNESP – Rio Claro-SP 
 
 
SÁBADO | 03.12.2011 

 
8h30 às10h30 | Anfiteatro do IB | Mesa redonda 
A moral e a ética aos olhos da Psicologia do Esporte 

Prof. Ms. Marcelo Callegari Zanetti – UNIP Campus Rio Pardo-SP 
Prof. Ms. Altair Moioli – LEPESPE – UNIRP – Rio Preto-SP 
Prof. Ms. João Augusto Cardoso – UNIP Campus Limeira-SP 
Prof. Ms.Cláudio Henrique J. Ballande Romanelli – CIETec – São Paulo-SP 
 

Mediador: Prof. Msd. Mauro Klebis Schiavon 
 
10h30 às11h00 | Saguão do IB 

Exposição e Apresentação de trabalhos 

Apresentação de Dança Cia Exciton 

Coffee break 
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14h00 às15h30 | Anfiteatro do IB | Mesa redonda 
Psicologia do Esporte e questões da atualidade esportiva 

Prof. Ms. Leonardo Pestillo de Oliveira – CESUMAR - Maringá-PR 
Prof. Ms. Flavio Rebustini – LEPESPE – Rio Claro-SP 
Prof. Mauro Klebis Schiavon – UNIANHANGUERA – Leme-SP 
 
Mediador: Prof.. Ms. João Ricardo N. Vissoci. 
 
15h30 às16h00 | Saguão do IB 

Apresentação de Dança Tribal Fusion com Jamille Berbare 
Coffee break 

 
16h00 às17h30 | Anfiteatro do IB | Mesa Redonda 
Psicologia do Esporte e aplicações na sociedade do espetáculo 

Prof. Dr. Hermes Ferreira Balbino – UNIMEP – Piracicaba-SP 
Prof. Dr. Franco Noce – UFOP – Ouro Preto-MG 
Prof. Ms. João Ricardo Nickening Vissoci – UNINGA – Maringá-PR 
 
Mediador: Prof. Ms. Flavio F. Dezan. 
 
 
DOMINGO | 04.12.2011 
 
08h30 às09h00 | Saguão do IB 

Exposição e Apresentação de trabalhos 

 
09h00 às10h30 | Anfiteatro do IB | Mesa Redonda 
Psicologia do Esporte e intervenções 
Prof. Ms. André Luis Aroni – ULHT – Lisboa - Portugal 
Prof. Ms. Marcelo Callegari Zanetti – UNIP Campus Rio Pardo 
Prof. Dr. Varley Teoldo da Costa - UNI-BH – Belo Horizonte-MG 
 
Mediador: Prof. Dr. Afonso Antonio Machado   
 
10h45 às11h30 | Anfiteatro do IB | Debate 
Vulnerabilidade no esporte 

Prof. Dr. Daniel Presoto – ESEF- Jundiaí-SP 
Prof. Ms. Flavio Rebustini – LEPESPE – Rio Claro-SP 
 
Mediador: Prof. Ms. Altair Moioli. 
 
11h30 | Anfiteatro do IB |  
Cerimônia de Encerramento 
Certificação 
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PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

RESUMOS E ARTIGOS (Formato Painel) 
 
SÁBADO | 03.12.2011 

 
10h30 às11h00 | Saguão do IB 

Exposição e Apresentação de trabalhos 

Painel Autor (s) Título 

01 Eliseu Gonçalves; Marcelo Callegari Zanetti Lutadores e inibição de dor no “Quebramento” 

02 
André Gustavo Pinheiro de Carvalho; Kelvin 
Lucas Oliveira Thomé; Marcus Vinicius Parente 
Querido Azevedo;

 
Marcelo Callegari Zanetti 

Benefícios e Dificuldades na Carreira Futebolistica 

03 Rafael Silva; Marcelo Callegari Zanetti Gêneros e conflitos em um jogo de queimada 

04 
Murilo Pereira de Araujo; Afonso Antonio 
Machado  

Importância da motivação na recuperação 
psicológica em atletas lesionados 

05 Aline Ghiraldini  
A interferência da ansiedade na performance de 
bailarinos. 

06 
Daimier Gomes do Nascimento; Elaine Ferreira 
Freitas; Márcia Alexandra Leardine 

A influência da motricidade humana no processo 
de desenvolvimento e aprendizagem escolar 

07 

Mônique Oliveira Leonel; Fernando Carlos 
Bisinoto Júnior; Thiago Petres da Silva; João 
Henrique Machado; Túlio Gustavo do Prado 
Freitas 

A ansiedade e a autoconfiança pré-jogo: 
comparação entre diferentes categorias de base 
do futebol 

08 
Aline Dessupoio Chaves;Caroline Fernandes 
França;Fernanda Maria Martins 

Motivação de universitários nos jogos intercursos 

09 Alison Delvechi, Sidimar Lucato 
Special games: atividades esportivas escolares 
para jovens especiais. 

10 
Ana Karla Komora da Silva; Rôsmari Lisboa 
Lopes; Andréa Duarte Pesca 

Uso da fotografia como instrumento de 
autopercepção do desempenho esportivo na 
equitação 

11 

Thiago Petres da Silva, João Henrique 
Machado, Mônique Oliveira Leonel, Fernando 
Carlos Bisinoto Júnior, Túlio Gustavo do Prado 
Freitas 

Controle da intensidade e do volume do jogo em 
campo reduzido (jcr) no futebol mirim: um estudo 
de caso 

12 
Flávio Rebustini; Marcelo Callegari Zanetti; Altair 
Moioli, Flávio Dezan; Afonso Antonio Machado. 

Esportistas e o twitter 

13 
Ana Paula Mantovanelli; Loraine Cortezini 
Hadid; Lucas Portilho Nicoletti 

Influências da prática da educação física escolar 
para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. 

14 
Maria Emília Nunes Rodrigues; Danithielli 
Bezerra; Tatiane Dourado de Oliveira Trindade;

 

Lucas Portilho Nicoletti. 

As contribuições da pedagogia do esporte para as 
aulas de educação física. 

15 
Rodolfo Antonio Zagui Filho; Kleber Tuxen 
Carneiro 

Esporte e atividade de aventura (surf) e estados 
emocionais 
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Painel Autor (s) Título 

16 
Rafael de Andrade Colpani, Lilian Dassan 
Prince, Marcelo Callegari Zanetti 

Desenvolvimento Humano por meio da Dança 

17 Douglas Valente, Marcelo Callegari Zanetti 
Nível e Sintomas de Estresse pré–Competitivo em 
uma Equipe de Judô 

18 Douglas Valente, Marcelo Callegari Zanetti 
Nível e Sintomas de Estresse pré–Competitivo de 
uma Equipe de Jiu-Jitsu 

19 
Gustavo Lima Isler; Altair Moioli; Marcelo 
Callegari Zanetti; Mauro Klebis Schiavon; 
Afonso Antonio Machado 

O papel da torcida em modalidades individuais: 
um estudo sobre o atletismo 

20 
Lilian Patheis dos Santos; 

 
Marcelo Callegari 

Zanetti 
Hiperatividade infantil: um estudo de caso 

21 
João Paulo Ferreira Felicio; 

 
Marcelo Callegari 

Zanetti 
Professor Ideal em uma Academia de São José 
Do Rio Pardo 

22 
Deini Emmanuelle de Melo Bastos, Mariana 
Araújo Noce 

A equoterapia como uma modalidade de 
tratamento em saúde mental 

23 Andre Luiz Sorzan; 
 
Marcelo Callegari Zanetti 

Esteroides anabolizantes e alterações 
psicológicas 

24 
Wagner Teodoro Bento, Paula Cristina 
Chiquetto, Afonso Antonio Machado e José 
Maria Montiel 

Ansiedade e coesão grupal em atletas de 
handebol 

25 Tiago Rodrigo Alves Nunes 
A recreação na escola como estratégia para 
motivação da aprendizagem 

26 

Maxshuel Donizetti Leme; Tiago Marcelino 
Alves; Luana Aparecida Monteiro Felix da Silva; 
Francine Satorre Olivério; Marcelo Callegari 
Zanetti 

Fatores motivacionais de um corredor fundista 

27 Islan Luís Pires; Marcelo Callegari Zanetti 
Nível e sintomas de estresse pré-competitivo em 
competidores de dança de rua 

28 
Vinicius Facchini Alvares, 

 
Walker Facchini 

Alvares, 
 
Natalia Cardoso, Altair Moioli 

RECREIO DIRIGIDO: ações e intervenções 
pedagógicas na visão da psicologia do esporte 

29 
Alex Alberto Fioramonte Russo, Jean Carlos 
Rodrigues, Elizeu Gonçalves, João Paulo 
Ferreira Felício, Marcelo Callegari Zanetti 

Professor ideal em uma Academia de Ginástica 
de Mococa-SP 

30 
Luiz Matheus Ramos, 

 
Altair Moioli, 

 
Rodinei 

Marcelino Rodrigues; 
 
Cristiano Patricio de 

Souza 

Democratização da prática esportiva por meio de 
projetos esportivos sociais: implicações 
sociopsicológicas 

31 
Renata Santos de Oliveira; Luciano Antônio da 
Silva; 

 
Marcelo Callegari Zanetti 

Indícios de depressão e ansiedade em estudantes 
universitários da área da saúde 

32 
Renata Santos de Oliveira; Luciano Antônio da 
Silva; 

 
Marcelo Callegari Zanetti 

Aceitação da aparência física em estudantes 
universitários 

33 
Guilherme Rocha Britto, Altair Moioli, Lucas 
Portilho Nicoletti, Afonso Antonio Machado 

A especialização no voleibol: um estudo de caso 
fundamentado na teoria bioecológica de 
Bronfenbrenner 
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Painel Autor (s) Título 

34 
Fernanda Carolina Pereira; Gisele Maria 
Schwartz 

Ansiedade e atividade física de aventura na 
natureza: um estudo com o bóia-cross 

35 
Eric Matheus Rocha Lima, Lucas Ribeiro 
Cecarelli, Guilherme Bagni, Marcelo Callegari 
Zanetti, Afonso Antonio Machado

 

Motivação em jovens praticantes de futebol para 
as partidas decisivas: um estudo da psicologia do 
esporte 

36 
Tiago da Silva Guerra, Diego de Lima; Marcelo 
Callegari Zanetti 

Nível de estresse pré-competitivo em atletas de 
futsal sub21 nos jogos regionais de 2011 

37 
Diego de Lima; Tiago da Silva Guerra, Marcelo 
Callegari Zanetti 

Nível e sintomas de estresse pré–competitivo de 
uma equipe de handebol 

38 
Jéssica Carla Gomes Santa Rosa; 

 
Marcelo 

Callegari Zanetti 
Ansiedade no judô 

39 André Aroni, Catarina Sousa 
Motivação e percepção do envolvimento parental 
na prática esportiva de jovens nadadores 

40 
Flavio Francisco Dezan, Afonso Antonio 
Machado 

Vigorexia e rede social virtual 

41 
Renato Henrique Verzani, Mauro Klebis 
Schiavon, Afonso Antonio Machado 

Interferência do bullying no esporte de alto 
rendimento 

42 
Felipe Ravelli, Afonso Antonio Machado, Flávio 
Francisco Dezan, Cesar Sette Rostirola, Lucas 
Bueno Boarretto 

Uso de esteróides anabolizantes androgênicos: 
estudo sobre a vigorexia e a insatisfação corporal 

43 
Flávio Rebustini, Marcelo Callegari Zanetti, Altair 
Moioli, Mauro Schiavo, Afonso Antonio Machado 

Twitter e o esporte de alto rendimento 

44 
Daimier Gomes do Nascimento, Márcia 
Alexandra Leardine 

A ginástica artística no contexto escolar 

45 
Tiago de Paula, Juliano da Silva, Rafael Castro 
Kocian 

A participação nas aulas de educação física 
escolar de ensino médio 

46 

Eric Francelino Andrade, Nara Heloisa 
Rodrigues, Amanda Mayara do Nascimento, 
Priscila Carneiro Valim-Rogatto, Gustavo 
Puggina Rogatto 

Perfil de estresse em graduandos de educação 
física: comparação entre os períodos letívos do 
curso 

47 

Nara Heloisa Rodrigues; Amanda Mayara do 
Nascimento;

 
Eric Francelino Andrade; Gustavo 

Puggina Rogatto; Priscila Carneiro Valim-
Rogatto 

Estilo musical não interfere na percepção 
subjetiva de esforço de mulheres jovens durante 
exercicio agudo em esteira 

48 
Aline Dessupoio Chaves

, 
Natália Papacídero 

Magrin 
Aspectos psicológicos utilizados na detecção de 
talentos esportivos 

49 
Altair Moioli, Afonso Antonio Machado, Flávio 
Rebustini, Marcelo Callegari Zanetti 

O esporte e as novas tecnologias de informação e 
comunicação: locus para análise da educação 
moral 

78 
Leandro Dias dos Santos; Deini Emmanuelle de 
Melo Bastos; Tiago Henrique de Oliveira; 
Marcelo Callegari Zanetti 

O papel da ludicidade na educação física escolar 
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DOMINGO | 04.12.2011 
 
08h30 às09h00 | Saguão do IB 

Exposição e Apresentação de trabalhos 

Painel Autor (s) Título 

50 
Jean Carlos Rodrigues; Alex Alberto Fioramonte 
Russo; Elizeu Gonçalves, João Paulo Ferreira 
Felício, Marcelo Callegari Zanetti 

Ser obeso: um estudo de caso 

51 
Edimara Francini Caldeira, Gustavo Pereira 
Boiago, Marcelo Callegari Zanetti 

A competição no ensino infantil 

52 

Luana Aparecida Monteiro Felix da Silva; 
Francine Satorre Olivério; Tiago Marcelino 
Alves; Maxshuel Donizetti Leme; 

 
Marcelo 

Callegari Zanetti 

A experiência como método de ensino do futsal 

53 
Alexandre Monte Campelo; Luiz Henrique Piccin 
Scudeler; Eduardo Dos Santos Prezotto; Afonso 
Antônio Machado 

Contribuição da Psicologia do Esporte na 
Prevenção de Lesões 

54 
Alexandre Monte Campelo; Luiz Henrique Piccin 
Scudeler; Eduardo Dos Santos Prezotto; Afonso 
Antônio Machado 

Paratletas: Fatores Motivacionais para Iniciação à 
Prática Paradesportiva 

55 

Tiago Marcelino Alves; Maxshuel Donizetti 
Leme;

 
Francine Satorre Olivério;

 
Luana 

Aparecida Monteiro Felix da Silva; Marcelo 
Callegari Zanetti 

Ansiedade em equipes de futsal do programa 
escola da família 

56 Thiago Peixoto Inocêncio; Renato Felipe Pereira 
Influencias do exercicio físico na liberação de 
citocinas e os fatores de estresse 

57 Victor Cavallari Souza; José Lino Oliveira Bueno 
Variações de estados de ânimos momentâneos 
de jogadores de futsal em função da posição, em 
situação pré-competitiva 

58 
Chafic Chaves dos Santos; Rafael Rodolfo 
Carvalho; Altair Moioli 

Double doutch : esporte alternativo e a motivação 

59 
Ana Laura Zanarelli Zorzo; Altair Moioli; Afonso 
Antonio Machado 

Ansiedade na natação: um relato de experiência 

60 
Lucas Ribeiro Cecarelli, Altair Moioli, Afonso 
Antonio Machado

 
Aspectos que contribuem para a alteração nos 
níveis de ansiedade 

61 
Lucas Ribeiro Cecarelli, Altair Moioli, Afonso 
Antonio Machado

 
Fatores que contribuem para um estado 
equilibrado de ansiedade 

62 
Matheus Ribeiro Cecarelli,

 
Lucas Ribeiro 

Cecarelli, Afonso Antonio Machado
 

Interferência dos pais, do técnico e da torcida no 
desenvolvimento da criança e no esporte  

63 Mariana Tumoli Matos; Silvia Deutsch 
A construção da imagem corporal na dança de 
salão 

64 Mariana Tumoli Matos 
Ballet clássico, imagem corporal e distúrbios 
alimentares 
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Painel Autor (s) Título 

65 

Francine Satorre Olivério; Luana Aparecida 
Monteiro Felix da Silva; Maxshuel Donizetti 
Leme; Tiago Marcelino Alves; Marcelo Callegari 
Zanetti 

Diferenças comportamentais entre os gêneros na 
educação física escolar 

66 Tábata Brolezzi Artioli, Silvia Deutsch  
Influência do processo de montagem coreográfica 
nos aspectos psicológicos dos participantes 

67 
Marina Christo Gargano; Luciana Maria 
Fernandes Silva 

A vergonha do corpo exposta na internet e suas 
implicações nas aulas de educação física: 
considerações iniciais 

68 
Marcus Vinicius Parente Querido Azevedo; 
André Gustavo Pinheiro de Carvalho; Kelvin 
Lucas Oliveira Thomé; Marcelo Callegari Zanetti 

Karatê: a história de vida de um mestre 

69 
Leonardo Piza Guimarães; Aline Claro Pires; 
Elaine Rodrigues Pereira Simões; Graziela 
Néspoli Feltran; Marcelo Callegari Zanetti 

Imagem corporal de praticantes de atividades 
físicas: um estudo com diferentes gêneros  

70 
Paulo José Moraes de Paula Santos, Eduardo 
Yoshinori Nagata 

As lutas no âmbito escolar: alternativa para 
formação de um cidadão harmonioso, reflexivo e 
crítico 

71 
Guilherme Bagni; Eric Matheus Rocha Lima; 
Kauan Galvão Morão; Renato Henrique Verzani; 
Afonso Antonio Machado 

Entendimentos do técnico de futebol sobre 
motivação 

72 

Fernando Paulo Rosa de Freitas; Ana Lívia 
Gorgatto Fraiha; Irlla Karla dos Santos Diniz; 
Luciana Maria Fernandes Silva; Ricardo 
Baldochi Menezes; Suraya Cristina Darido 

O pibid na educação física escolar e a presença 
da vergonha como fator inibidor das aulas 

73 
Márcia Cristina Custódia Ferreira; Cleiton 
Pereira Reis; Luís Carlos C. A. Moraes 

Efeito da idade relativa em atletas participantes do 
campeonato mundial masculino de basquetebol 
sub-17 anos 

74 
Altair Moioli; Afonso Antonio Machado; Flávio 
Dezan; Flávio Rebustini; Marcelo Callegari 
Zanetti; Mauro Klebis Schiavon 

Netnografia: contribuições para as pesquisas nas 
ciências humanas 

75 
Márcia Alexandra Leardine; Daimier Gomes do 
Nascimento; Edson Cascais dos Santos 

A prática do atletismo escolar: contribuindo para 
construção de atitudes e valores 

76 
Jefferson Luis Molina Rodrigues, 

 
Altair Moioli, 

Meison dos Santos Ribeiro Soares, 
 
Josiane 

Raphael da Silva 
Futebol: aspectos envolvidos em sua realidade 

77 

Kelvin Lucas Oliveira Thomé; Marcus Vinicius 
Parente Querido Azevedo; André Gustavo 
Pinheiro de Carvalho;

 
Luan Pereira 

Coelho;Marcelo Callegari Zanetti 

Capoeira e mudança social: um estudo de caso 

79 

Luan Pereira Coelho; André Gustavo Pinheiro 
de Carvalho; Kelvin Lucas Oliveira Thomé; 
Marcus Vinicius Parente Querido Azevedo; 
Marcelo Callegari Zanetti 

Futebol: apontamentos da carreira de um atleta 
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Painel Autor (s) Título 

80 
Paula Evelise da Silva Mello, Marcelo Callegari 
Zanetti 

Ansiedade, medo, vergonha e desempenho em 
bailarinos competitivos 

81 
Paula Evelise da Silva Mello, Marcelo Callegari 
Zanetti 

Medo na dança 

82 
Márcia Alexandra Leardine; Daimier Gomes do 
Nascimento; Edison Cascais dos Santos 

Um mergulho no desenvolvimento infantil  

83 
Victor Beretta; Altair Moioli; Afonso Antonio 
Machado 

Estudo das relações interpessoais em equipes de 
modalidades individuais: O caso da natação 

84 
Andre Basílio Batista Ferreira, Lucas Portilho 
Nocoletti, Altair Moioli 

VIDEOGAME: herói ou vilão para o 
desenvolvimento da criança? 

85 Jamille Berbare; Wilson do Carmo Jr 

A dança tribal fusion: a busca da compreensão 
dos arquétipos femininos através das 
manifestações do inconsciente individual e 
coletivo 

86 
Gisele Aparecida de Cássia Garcia, Marcelo 
Callegari Zanetti 

Fatores psicológicos predisponentes de lesões 
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LUTADORES E INIBIÇÃO DE DOR NO “QUEBRAMENTO” 
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LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
Introdução: Muitas pessoas vêm tentando entender como lutadores ou praticantes de artes marciais 
conseguem dominar a mente sobre o corpo, durantes as lutas ou em competições de quebramento 
sem apresentar sinais de dor. Nas artes marciais muitos lutadores passam por treinamentos longos e 
árduos com a intenção de se acostumar com a dor. O treinamento psicológico abrange o treinamento 
das capacidades psíquicas que se divide em treinamento mental e treinamento de concentração, e o 
treinamento de autocontrole,  que se divide em  treinamento da automotivação e treinamento da 
psicorregulação, podendo dizer que cada um com o seu objetivo e característica própria. Objetivo: O 
objetivo da presente pesquisa foi tentar entender como os atletas de artes marciais superam a dor 
durante as técnicas de quebramento de blocos de telhas, tijolos, entre outros. Metodologia: Como 
proposta metodológica foi realizada uma revisão de literatura. Resultado: Após uma ampla análise 
constatamos que um dos principais responsáveis pela inibição de dor seja a técnica empregada, no 
qual, o lutador diminui a área de contato com o objeto, concentrando mais força e também diminuindo 
as respostas sensoriais. Outro fator de grande importância é o treinamento psicológico para a ação, 
já que, sem o treinamento para lidar com a dor o atleta não consegue realizar tais atividades de 
maneira adequada. Conclusão: Para muitas pessoas que assistem as ações de “quebramento” os 
atletas são seres com forças e características especiais, já que, para qualquer indivíduo isso seria 
impossível. Porém, após a análise de diversos trabalhos constatamos que tal habilidade esteja 
atrelada principalmente ao emprego de uma boa técnica, bem como, a um adequado treinamento 
físico e psicológico. 
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(INTRODUÇÃO) Muitos um dia sonharam serem atletas profissionais. Inicialmente, não se pensa 
muito em como a transição de carreira irá acontecer. Essa transição ocorre nas mais diversas 
profissões. Por transição na carreira esportiva compreendemos desde a transição entre as fases de 
desenvolvimento do atleta no esporte, até o encerramento da carreira. Podem ocorrer problemas 
durante a carreira que antecipam seu final. Entre tais problemas podemos citar contusões, drogas, 
alcoolismo, entre outros. (OBJETIVOS) Apresentar aspectos relacionados à vida de um ex-atleta 
profissional de futebol, ressaltando as dificuldades e benefícios de sua carreira. (METODOLOGIA) 
Optamos pelo uso da história de vida de um ex-atleta, atualmente com 50 anos, nascido e residente 
na cidade de Tapiratiba-SP, captada por meio de uma entrevista semi-estruturada. (RESULTADOS) 
Após a realização da entrevista constatamos que este ex-atleta iniciou sua carreira no Itaiquara FC, 
time amador, e durante um amistoso jogado na cidade de Caconde-SP recebeu convite para testes 
na AA Caldense. Recusou a princípio, mas com incentivo de seu pai e da família aceitou o convite e 
passou nos testes. Começou, então, sua carreira na AA Caldense como amador e se 
profissionalizando na primeira oportunidade. Jogou por um tempo no clube e ocorreram 
transferências consideradas melhores financeiramente e profissionalmente. Os clubes por onde 
passou foram: Guarani de Divinópolis, Boasuano, Rio Branco, Pouso Alegre, Passence, Blumenau, 
Comercial e Seleção Mineira, inclusive em eventos internacionais. Sua carreira foi finalizada aos 30 
anos de idade, devido a graves contusões, sendo a principal na articulação do joelho que o impedia 
de atingir um nível de rendimento compatível com as competições. Após o final da carreira retornou 
para Tapiratiba-SP, onde o mesmo voltou a morar com seus pais que o ajudaram, tanto motivacional 
quanto financeiramente. Atualmente trabalha em uma Usina de Açúcar e derivados, adquiriu imóvel 
próprio, é casado e tem dois filhos. (CONSIDERAÇOES FINAIS): Com base nos dados coletados na 
entrevista, é possível apontar algumas considerações, a respeito de benefícios da carreira, a 
realização de sonho, conhecer vários lugares inclusive no exterior e o retorno financeiro. Quanto às 
dificuldades, as contusões, em esportes de alto rendimento, são realidades que podem, 
definitivamente, colocar ponto final neste sonho. 
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(INTRODUÇÃO) Sempre existiram e existirão diferenças entre os gêneros nas mais diversas 
atividades humanas. A Educação Física Escolar que envolve diversas possibilidades de relação com 
o outro não foge à regra, pelo contrário, pode potencializar tais conflitos, por permitir envolvimentos 
emocionais, físicos e motores entre seus participantes. (OBJETIVO) Neste sentido, o objetivo do 
presente estudo foi verificar os conflitos envolvendo os diferentes gêneros na Educação Física 
Escolar. (METODOLOGIA) Foi realizada uma pesquisa-ação do tipo observacional com um grupo de 
16 crianças com idades entre 7 e 13 anos, residentes na cidade de Caconde-SP. Os dados foram 
coletados nos dias 22 e 23 de outubro, no qual, as crianças foram agrupadas primeiramente de forma 
mista e posteriormente divididas entre os gêneros masculino e feminino. (RESULTADOS) Pela 
observação-ação constatamos diversos desentendimentos envolvendo ambos os gêneros, que 
demandaram intervenções a fim de amenizar a situação e continuar o jogo. Porém, quando as 
crianças foram separadas em times masculinos e femininos as brigas diminuíram, mas parecer ter 
contribuído para o aumento da individualidade. Algumas crianças do sexo masculino passaram a 
querer jogar toda hora, excluindo os demais participantes. (CONCLUSÃO) Pela análise dos 
resultados pudemos concluir que a maioria dos alunos ainda tem muita dificuldade em lidar com 
aspectos ligados à diferença entre os gêneros na aula de Educação Física Escolar, o que faz com 
que o professor de Educação Física se coloque como peça-chave neste processo de mediação. 
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O retorno dos atletas olímpicos, em 1986, fez com que aumentasse o número dos participantes 
esportivos e muitas modalidades começaram a surgir, emergentemente, como o Voleibol, 
Basquetebol , Futebol e Handebol. Por meio de emissoras de televisão, a prática esportiva passou a 
ser cada vez mais  conhecida, como promotora de bem estar e diminuição do risco de doenças. Com 
o aumento do número de praticantes esportivos, os acidentes destas práticas também aumentaram, 
sendo estes acidentes denominados Lesões Desportivas (Gonçalves et al, 1993). O presente trabalho 
buscará colher informações e procedimentos que levam os atletas que sofreram lesões desportivas, 
especificamente, e tiveram uma recuperação psicológica adequada. Por meio de questionário, de 
perguntas diretas e semi-estruturadas, buscamos mapear e localizar os tipos de lesões que 
interferem na recuperação psicológica dos atletas, de modo a compreender o fenômeno em toda sua 
extensão, estudando atletas do INTERUNESP-R Claro. Nossas análises nos conduzem para algumas 
conclusões preliminares que, à luz de novos elementos, poderão sofrer alterações ou maiores 
constatações. Assim, de forma antecipada, podemos garantir que traumas e lesões psicológicas são 
freqüentes e recorrentes em atletas, de modo a aumentar o tempo de afastamento das quadras, pelo 
atleta lesionado físico. Outra situação que nos ficou evidente, em nossos questionamentos, foi que o 
técnico, quando profissional da Educação Física ou Fisioterapia, importa- se mais com a recuperação 
física para o rendimento do que com as possíveis desordens psicológicas que uma situação 
traumática possa vir a causar. Finalmente, atletas motivados têm mais chance de um retorno 
antecipado e um bom desenvolvimento atlético pós-lesão.  
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Introdução: A ansiedade é um fator psicológico que desencadeia sensações de apreensão e 
desconforto diante de situações difíceis, perigosas ou desafiadoras causando reações fisiológicas 
como: palpitações, sudorese, tremores, dores no estomago, entre outros sintomas, e é considerado 
um dos principais estados emocionais presente no contexto esportivo.Porém há uma relação entre 
desempenho e ansiedade que é o “nível ótimo de ansiedade” que varia de individuo para individuo e 
da atividade praticada, contribuindo para um melhor desempenho. Para a realização perfeita de seus 
movimentos e a fluência da dança, os quesitos físicos e artísticos dos bailarinos juntamente com a 
emoção e suas expressões corporais desenvolvem determinadas representações de personagens, 
situações e sentimentos através dos movimentos de seus corpos. Esses aspectos se unem a todos 
os movimentos gerando a arte da dança, que pode ser instituída através de coreografias ou 
improvisações.Os bailarinos passam por muitas cobranças e pressões psicológicas por parte de seus 
coreógrafos, professores, público e por si mesmo, na busca de um bom resultado, por isso os fatores 
psicológicos do bailarino devem ser trabalhados em sua rotina de treinamento de forma a se obter um 
controle, para evitar interferências negativas em sua performance final. Objetivo: Pretende-se avaliar 
no contexto do ballet clássico a interferência da ansiedade na performance final de bailarinos, 
verificando mudanças positivas e negativas nos aspectos físicos e emocionais. Metologia: Para o 
presente estudo foi realizado uma revisão bibliográfica de artigos acadêmicos relacionados ao 
assunto em questão. Foram levantados dados sobre a história do ballet clássico assim como os 
vários tipos de ansiedade que possam interferir ou não em uma performance. Resultados: De acordo 
com estudos o nível de ansiedade é um fator determinante no desempenho de um atleta ou de um 
bailarino. Há dois momentos que a ansiedade pode ser observada: o pré e pós-competição, que 
segundo estudos a ansiedade pré-competição é considerada a pior para os atletas, pois tem uma 
interferência direta no seu desempenho. É necessário destacar também que nem toda ansiedade é 
prejudicial. Há o nível ótimo de ansiedade que quando é atingido e não ultrapassado é totalmente 
benéfico para o desempenho final do atleta, mantendo-o em um estado psicológico de controle sem 
afetar seu rendimento. Conclusão: É evidente uma relação entre ansiedade e desempenho, como 
também sugere que a ansiedade e o desempenho parecem variar de acordo com vários fatores, 
como tipo de esporte, e a dificuldade da tarefa. As apresentações de dança podem ser consideradas 
como um agente estressor para os dançarinos, mostrando a importância de intervenções psicológicas 
que visem auxiliá-los a controlar a ansiedade, e desta forma melhorar a performance de dançarinos 
profissionais. 
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Um mesmo evento esportivo pode ser percebido de maneiras diferentes, repercutindo mais ou menos 
na ansiedade e na autoconfiança do atleta. A ansiedade pode ser dividida em ansiedade-traço e 
ansiedade-estado. A primeira refere-se a um estado emocional temporário, em constante variação, 
com sentimentos de apreensão e tensão conscientemente percebidos. A segunda pode ser subdivida 
em ansiedade-estado cognitiva, que diz respeito ao grau com que as pessoas se preocupam ou tem 
pensamento negativo e em ansiedade-estado somática, um estado que surge no momento da 
competição, colocando o atleta em estado de alerta. A autoconfiança pode ser definida como a 
crença que o sujeito tem de poder realizar com sucesso um comportamento desejado (WEINBERG e 
GOULD, 2007). A presente pesquisa teve como objetivo comparar os níveis de ansiedade e 
autoconfiança em crianças e adolescentes praticantes de futebol, das categorias pré-mirim (09 a 11 
anos), mirim (12 a 13 anos) e infantil (14 a 15 anos). O estudo foi de característica descritiva, sendo a 
amostra composta por 37 crianças e adolescentes, participantes dos campeonatos promovidos pela 
Liga Uberabense de Futebol. Foi utilizado o Competitive Sport Anxiety Inventory-2 (FERREIRA, 2006) 
em duas coletas para cada categoria, antes de jogos como mandante e visitante. Nos atletas pré-
mirins, não foram encontradas diferenças em nenhuma das variáveis estudadas, parecendo não 
sofrerem influência do local do jogo, talvez porque o futebol seja encarado por eles como uma 
diversão. Na categoria mirim foram observados os maiores valores de ansiedade, sugerindo que 
nessa idade o esporte já passe a ser encarado com uma maior seriedade, sofrendo influência do 
sonho e da pressão interna e externa para tornar-se jogador no futuro. Os infantis, por sua vez, 
demonstraram uma menor ansiedade, sugerindo que por serem mais experientes sabem lidar melhor 
com as emoções. Apesar disso, essa categoria foi a que apresentou menor valor para a 
autoconfiança, talvez em função de uma autocrítica mais desenvolvida. Esses achados sugerem que 
cada categoria necessita de um olhar e abordagem diferentes, indicando que a comissão técnica, 
sobretudo o psicólogo do esporte, considere as especificidades de cada faixa etária no 
acompanhamento psicológico dos jovens esportistas. 
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RESUMO: Existe um elevado número de pessoas que se envolvem em atividades esportivas, por 
razões essencialmente sociais: para promoverem as suas relações interpessoais e para melhorarem 
a sua aparência física, e assim sua auto-estima. Os motivos que levam uma pessoa a praticar o 
esporte faz com que ela execute uma tarefa com maior empenho do que outra. Motivação refere-se a 
fatores e a todo o processo que pode levar um indivíduo a realização de uma ação ou ficar inerte nas 
diferentes situações. Este trabalho teve como objetivo investigar a motivação de universitários para a 
prática esportiva durante os Jogos Intercursos. O estudo foi realizado com uma amostra de 240 
universitários, de ambos os sexos, com idade média de 21,48 (+ 2,23), participantes das 
modalidades, futsal, vôlei, handebol e basquete nos Jogos Intercursos, organizado pela Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro. O instrumento de pesquisa utilizado foi o “Questionário de Motivação 
para as Actividades Desportivas” (QMAD), que é formado por 30 itens, agrupados em 6 fatores: 
Realização/Estatuto; Objetivos Esportivos; Orientação para o Grupo; Excitação; Divertimento; e 
Influência Social. As respostas são dadas em escala tipo Likert, representando o 1 – nada importante, 
2- pouco importante, 3 – importante, 4- muito importante e 5 – totalmente importante. A coleta foi 
realizada antes dos jogos. Os dados coletados foram analisados através do pacote estatístico SPSS 
17.0 (Statistical Package of Social Sciences for Windows) utilizando análise descritiva e os resultados 
demonstrados através porcentagem. Os resultados demonstraram que „fazer exercício‟ foi o único 
motivo considerado importante por 41,42% dos participantes. Os motivos considerados muito 
importantes foram, 41,42% „fazer novas amizades‟, 38,57% „estar com os amigos‟ e „ultrapassar 
desafios‟, 34,28% „entrar em competição‟ e „divertimento‟, 32,85% „espírito de equipe‟, 31,42% „ter 
emoções fortes‟, 30% „receber prêmios‟, 27,14% „melhorar a capacidade técnica‟ e 25,20% „aprender 
novas técnicas‟. Já o que foi considerado nada importante para os entrevistados foi 34,28% „pretexto 
para sair de casa‟. Os resultados demonstraram que a motivação de universitários para a competição 
esportiva está relacionada, principalmente, ao aspecto social. Fica demonstrado assim, a socialização 
que o esporte pode proporcionar, melhorando o convívio social entre os participantes de atividades 
esportivas. 
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Este trabalho procura identificar, através da observação in loco, as manifestações psicológicas pré 
atividades esportivas adaptadas a jovens com deficiência e em idade escolar, em evento esportivo 
escolar denominado SPECIAL GAMES. O evento propôs atividades esportivas não competitivas (em 
forma de festival), em que todos os alunos participaram de modalidades adaptadas como o voleibol, o 
basquetebol e o tênis. O objetivo foi promover a interação entre os alunos(as) de forma 
educativa/esportiva, priorizando o desenvolvimento das habilidades específicas, bem como observar 
o comportamento pré e pós festival, registrando emoções ligadas à motivação e à ansiedade 
esportiva. Participaram deste estudo de caso, 30 alunos com deficiências, sendo 20 do sexo 
masculino e 10 do sexo feminino, em idade compreendida entre 07 e 27 anos. O festival aconteceu 
em uma escola particular da cidade de Jundiaí no período da tarde e em um dia normal de aula, sem 
a presença dos familiares. Apenas professores, direção e colaboradores auxiliaram no evento. A 
primeira atividade desenvolvida foi o voleibol adaptado, em que os alunos tinham como finalidade 
lançar a bola por cima da rede, de modo que caísse no lado adversário para fazer o ponto. O 
basquetebol foi a atividade subsequente e tinha o objetivo de domínio da bola em forma de dribles 
(andando e correndo) em zig-zag com posterior arremesso à cesta. O tênis também mereceu o seu 
destaque: o objetivo era transpor a bolinha sobre a rede e acertá-la em um gol. Após a participação 
de todos no festival, pode-se observar que a ansiedade pré-competitiva e a motivação pelo bom 
desempenho no evento foram evidenciadas pelas manifestações ocorridas como: agitação, 
taquicardia, respiração ofegante, desconcentração, vontade de jogar e conversas em excesso. 
Concluiu-se então, que o festival pode proporcionar momentos de descontração e apreensão entre os 
participantes, tornando-se um agente facilitador das relações esportivas e sociais integrativas à que 
momentos esportivos podem se tornar fundamentais no auxílio à educação e formação de jovens 
especiais em idade escolar. 
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“USO DA FOTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE AUTOPERCEPÇÃO DO 
DESEMPENHO ESPORTIVO NA EQUITAÇÃO” 

 
ABA KARLA KOMORA DA SILVA, RÔSMARI LISBOA LOPES, ANDRÉA DUARTE PESCA 

 
CESUSC 

 
O recurso fotográfico em pesquisas em Psicologia no Brasil é pouco utilizado, mas é um instrumento 
que oferece riqueza de informações, sendo um meio de intervenção e de diagnóstico, além de ser um 
recurso simples e de fácil aceitação pelos atletas.  O objetivo deste trabalho é avaliar, a 
autopercepção, desempenho e postura de dois atletas da equitação em treinamento, já que a 
fotografia tem a vantagem de ser um registro visual permanente que permite o atleta ver a si mesmo 
de uma forma objetiva, sendo algo importante para o seu desenvolvimento e aprimoramento. O 
método utilizado foi à análise qualitativa da fotografia, pois a imagem possibilita que o atleta, por 
olhos de terceiros avalie sua performance e melhore ou aprimore suas habilidades a fim de alcançar 
seus objetivos. Como resultados, foi possível observar com o uso deste recurso, como intervenção, 
possibilitou um progresso na performance, aumentando a autopercepção de suas habilidades, auto-
estima e motivação, além de minimizar e superar as dificuldades, que o treinamento acarreta.  
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CONTROLE DA INTENSIDADE E DO VOLUME DO JOGO EM CAMPO 
REDUZIDO (JCR) NO FUTEBOL MIRIM: UM ESTUDO DE CASO 

 
Thiago Petres da Silva, João Henrique Machado, Mônique Oliveira Leonel, 

Fernando Carlos Bisinoto Júnior, Túlio Gustavo do Prado Freitas 
 

Universidade de Uberaba 
 

Os jogos em campo reduzido (JCR) estão cada vez mais populares no meio futebolístico (RAMPININI 
et al, 2007; LITLE, 2006; DELALL, 2008), sendo que uma de suas vantagens é o maior 
desenvolvimento do atleta, já que a diminuição da dimensão do campo e do número de jogadores 
exige uma maior participação de cada um. No controle da intensidade desse tipo treino, o 
monitoramento da frequência cardíaca (FC) encontra lugar destacado, tanto pela sua praticidade 
como pela sua fidedignidade e reprodutibilidade (BANGSBO, 1994, ESPOSITO & IMPELLIZZERI, 
2004). O presente estudo teve como objetivo comparar o treino de campo reduzido com o treino em 
campo inteiro, estabelecendo as diferenças em relação à intensidade (FC) e ao volume (distância 
percorrida). A pesquisa teve característica quantitativa e foi desenvolvida com abordagem de estudo 
de caso descritivo (GIL, 2007). O sujeito do estudo foi um meio-campista da categoria mirim (sub 14) 
de 13,6 anos de idade, 1,65 metros de estatura, 56 kg de massa corporal, participante do 
campeonato mirim promovido pela Liga Uberabense de Futebol. Foram analisadas 4 sessões de 
treino, sendo duas no campo oficial (100 x 70m) com 11 jogadores de cada lado e duas em campo 
reduzido (50 x 30m) com 6 jogadores em cada equipe. As sessões foram de 30 minutos, 
correspondente a um tempo de jogo da categoria mirim. Todos os atletas, incluindo o avaliado, 
receberam estímulos verbais do treinador durante todas as sessões. A FC e a trajetória do atleta 
foram registradas pelo GPS Garmin, modelo Forerunner 405. A análise dos dados foi realizada por 
meio da estatística descritiva e do teste de Tukey. A FC média dos treinos em campo reduzido (178 
bpm, 89,8% FCmáx) não foi significativamente diferente que a verificada nos treinos no campo oficial 
(174 bpm, 87,4% FCmáx). A distância percorrida foi levemente superior no treino de campo inteiro, 
enquanto que a velocidade média não apresentou diferenças entre os tipos de treino. Com base nos 
dados, deve-se considerar que os JCR tem intensidade similar aos treinos que utilizam a dimensão 
oficial do gramado, justificando a sua aplicabilidade como método de treinamento no futebol. 
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ESPORTISTAS E O TWITTER 
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AFONSO ANTONIO MACHADO 
 

LEPESPE | IB | UNESP – Rio Claro-SP 
 

Há uma interação muito intensa entre as redes sociais e o esporte. Dentre as redes sociais, o Twitter 
tem sido utilizado por atletas, patrocinadores, técnicos e simpatizantes do esporte, como ambiente de 
comunicação e compartilhamento de informações. O objetivo deste trabalho é detectar o número de 
seguidores de esportistas no Twitter. Para tanto, utilizamo-nos do site Twitaholic, Ele é um dos sites 
que faz o ranqueamento das contas por número de seguidores. Adotamos como data de coleta o 
ranqueamento do dia 29 de outubro de 2011. Os resultados nos trouxeram apontamento 
surpreendente. Entre 200 endereços com maior número de seguidores 14 estão relacionados com o 
esporte. A primeira figura esportiva com maior número de seguidores é o Kaká com 6.572.359, 
ficando em 17ª posição no ranking. O posicionamento do Kaká no ranque é tão impressionante que 
das personalidades que estão a sua frente com exceção de Barack Obama (4º), todos os outros são 
artistas. Estenda isso ao fato de que a associação esportiva com maior número de seguidores é a 
NBA (National Basket Association) na 82ª colocação. Outro fato que chama a atenção é que das 14 
figuras esportivas entre os 200 maiores, 5 são brasileiros: Kaká (17º), Neymar (115º), Ronaldo (116º), 
Ronaldinho Gaucho (136º) e Mano Menezes (148º) – o único técnico esportivo que consta no 
universo do 200 maiores. Os resultados desencadeiam algumas perguntas, o que faz com que 
nossos atletas tenham tantos seguidores? Além do fato de serem todos ligados ao futebol. Como a 
dinâmica das postagens acontece e quais seus desdobramos? Quais as consequências e as 
repercussões das mensagens? Essas são algumas das perguntas que carecem de estudos. 
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INFLUÊNCIAS DA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA 
ADOLESCENTES DE 11 E 12 ANOS DE IDADE. 
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A Educação Física Escolar da atualidade abriga cada vez mais problemas. Falta estrutura nas 
escolas, faltam materiais, faltam professores qualificados, falta interesse e motivação por parte dos 
discentes. Fatores intrínsecos e extrínsecos causam impacto na vida do adolescente, influenciando 
ou não os mesmos a praticarem qualquer tipo de atividade física e, neste sentido, a família e a escola 
tem um papel fundamental. Assim, o presente estudo tem o objetivo de diagnosticar e analisar os 
motivos que levam os adolescentes a se afastarem das aulas de Educação Física, no Ensino 
Fundamental II, em duas escolas particulares da cidade de Votuporanga, São Paulo. O estudo 
caracterizou-se como descritivo, tendo a participação de 40 discentes/ adolescentes de ambos os 
sexos, com idade entre onze e treze anos, matriculados no 7º ano. Em cada uma das escolas foram 
selecionados 20 alunos de uma única turma. O instrumento utilizado baseou-se em um questionário 
composto por nove perguntas mistas. Os dados foram tabulados, convertidos em porcentagem e 
analisados. Os resultados demonstraram que: primeiro, o esporte ainda é conteúdo hegemônico na 
aula de Educação Física; segundo, os discentes desejam aulas diversificadas, tanto no tocante aos 
conteúdos propostos, quanto em relação aos procedimentos adotados pelos docentes; terceiro, a 
grande maioria participa e gosta das aulas de Educação Física. Através desse estudo foi possível 
constatar que as aulas de Educação Física do 7° ano do Ensino Fundamental das duas escolas 
particulares são vistas como prazerosas e adoradas pela maioria dos adolescentes. Acredita-se que 
um dos motivos que levam os discentes a não participem das aulas de Educação Física esteja 
relacionado aos conteúdos propostos. Nota-se também que o tempo que certos alunos estudam nas 
escolas pode ser um complicador da participação deles nas aulas, pois estão menos adaptados a 
convivência no ambiente escolar. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA DO ESPORTE PARA AS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Com o passar dos tempos o esporte tornou-se uma prática social e popular, manifestando-se através 
de diferentes modalidades, de forma individual ou coletiva, sendo considerado um fenômeno que é 
praticado e visto em qualquer lugar do mundo. Contudo, esta prática de esporte se manteve baseada 
em um caráter competitivo, voltado ao rendimento, com a seleção dos mais habilidosos para as 
grandes competições. Mas hoje podemos verificar que o esporte faz parte da cultura popular e pode 
apresentar um caráter social, democrático e inclusivo, sendo considerado um meio, forma e solução 
para a educação integral do indivíduo. Desta forma, reconhecendo o esporte como um fenômeno 
sociocultural, esse trabalho procura verificar as contribuições da Pedagogia do Esporte no contexto 
escolar, dentro componente curricular Educação Física, tendo em vista a formação dos discentes, as 
práticas desportivas e a atuação do professor. Para tal tarefa se apoia nos paradigmas da Pedagogia 
do Esporte realizando uma ampla revisão de literatura, já que enxerga nela um instrumento que pode 
beneficiar e integrar os discentes a mais uma manifestação da cultura corporal de movimento, o 
esporte. Assim, refuta o modelo tradicional que é voltado exclusivamente para o rendimento e 
privilegia um ensino/aprendizagem que vá para além de gestos técnicos sistematizados na busca de 
uma prática qualificada. E como se não bastasse, pode favorecer a reflexão docente sobre o que 
ensinar?, como ensinar?, para quem ensinar? e para que ensinar? Assim, consideramos que a 
Pedagogia do Esporte poderá ser importante para a aprendizagem do esporte, influenciando 
diretamente nas aulas de Educação Física, pois pode desenvolver os discentes em sua plenitude e 
atuar na construção de um indivíduo crítico, autônomo e reflexivo. Consideramos também que o 
esporte deverá ser desenvolvido em todas as suas dimensões, fazendo assim com que o aluno saiba 
usufruir deste de maneira que beneficie a sua formação e que seu conhecimento vá além de gestos 
esportivos, tornando-se assim uma prática de valores. Portanto, a Pedagogia do Esporte pode ser 
fundamental para ensinar esporte, interferindo positivamente na sociedade e na formação de 
discentes ativos, críticos e conscientes de que estão constantemente em de formação. 
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ESPORTE E ATIVIDADE DE AVENTURA (SURF) E ESTADOS EMOCIONAIS 
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Faculdades Net Work 

 
Buscamos identificar e conhecer neste trabalho, a relação causal das práticas de aventura sobre os 
estados emocionais, dialogando sobre a possibilidade de transferir as experiências encontradas para 
as práticas prosaicas do cotidiano tão conturbado atualmente. São inúmeros os benefícios para seus 
praticantes, benefícios esses, que abrangem todas as dimensões humanas. Mas falar de 
desenvolvimento humano é complexo, ambíguo e sobre tudo perigoso. Complexo pelas muitas 
facetas da composição humana, ambíguo por conta das diferentes leituras (teorias) que circundam 
tais dimensões, e perigoso, por que corremos o risco de cairmos nos reducionismos tão presentes 
nas análises superficiais. Tendo ciência de tais perigos, nos limitamos a analisar um dos aspectos do 
desenvolvimento humano apenas, os estado emocionais, que por si só, é tão complexos quantos 
outros elementos que compõem as dimensões humanas. Todo o nosso empreendimento e esforço 
consiste em analisar à relação entre a prática da atividade de aventura e seus desdobramentos no 
funcionamento/sensações nas emoções. Na escolha da metodologia levamos em consideração, que 
o presente trabalho discorre de um estudo sobre as alterações nos estados emocionais e quando nos 
referimos ao campo das emoções essencialmente discutimos elementos subjetivos, buscamos 
apresentar os aspectos qualitativos desta dimensão humana auxiliado por um instrumento que 
permitisse-nos quantificar, ou melhor mensurá-las. Como instrumento para coleta dos dados 
utilizamos, o teste POMS (Profile of Mood State). Este instrumento tem sido utilizado pela psicologia 
para avaliar os estados emocionais, assim como sua variação, ele se divide em 6 escalas emocionais 
: Tensão-ansiedade, Depressão-melancolia, Hostilidade-ira, Fadiga-inércia, Vigor – atividade, 
Confusão-desorientação. O teste foi aplicado em 2 momentos, sendo o primeiro, anteriormente a 
vivência do EAA especificamente na modalidade Surf, e o segundo momento ocorre após a vivência 
da atividade. Pudemos verificar e sinalizar que tais experiências proporcionam um ambiente fecundo 
para a conquista da inteligência emocional e apontá-la como uma alternativa plausível de 
transformações pessoais e sociais. Portanto, até as emoções tratadas tão categoricamente como 
subjetivas, estão sujeitas ao desenvolvimento do aprendizado e não somente "reféns" de sistemas 
inatos e pré concebidos ao determinismo biológico. Sendo possível afirmar, que até mesmo as 
emoções, são de alguma forma educáveis.  
Palavras-chave: Esportes de Aventura, Estados Emocionais, Desenvolvimento Humano 
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DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DA DANÇA 
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(INTRODUÇÃO) Para muitos a dança pode ser considerada uma forma de arte ou expressão 
corporal, para outros, uma ferramenta de condicionamento físico e melhora dos níveis de saúde. 
Porém, é inegável que a mesma promove importantes benefícios físicos, emocionais e sociais, isto é, 
atrelados ao desenvolvimento humano. (OBJETIVO) Portanto, o objetivo do presente trabalho foi 
identificar aspectos relacionados à utilização da dança como forma de desenvolvimento humano. 
(METODOLOGIA) Para atendermos aos objetivos propostos verificamos por meio da revisão de 
literatura especializada os principais aspectos relacionados à aplicação da dança como forma de 
desenvolvimento humano. (RESULTADOS) Após analisarmos diversos trabalhos sobre o tema em 
questão encontramos que a dança pode promover a melhora de capacidades físicas, 
desenvolvimento cognitivo, físico, motor, afetivo e social, além de ordenar as informações e traduzi-
las para o movimento, promovendo o autoconhecimento, gerando emoções e sentimentos que podem 
ser transpostos nas aulas e coreografias. A dança estimula ainda o trabalho das funções 
psicomotoras, ajuda em aspectos ligados à imagem corporal, tônus, equilíbrio, lateralidade, ritmo e 
relaxamento. (CONCLUSÃO) A guisa de conclusão entendemos que a dança pode auxiliar em 
diversas áreas do desenvolvimento humano, integrando corpo e psique, além de ser uma atividade 
extremamente prazerosa, estimular o relacionamento interpessoal e contribuir efetivamente para com 
a melhora do estilo de vida. Porém, somos sabedores que a dança não atinge tal status 
isoladamente, já que, ela necessita de um tratamento didático/pedagógico adequado, além de 
conhecimentos de fisiologia, psicologia do esporte, anatomia, entre outros, por parte daqueles que se 
propõem a utilizá-la com tais objetivos.  
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NIVEL E SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ–COMPETITIVO EM UMA EQUIPE DE 
JUDÔ 
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(Introdução) Com o passar dos anos os estudos sobre o nível e sintomas de estresse pré-
competitivo vem ganhando importância na psicologia do esporte, tendo em vista os fatores 
psicológicos e emocionais dos atletas antes das lutas, que podem ser comprometidas dependendo do 
nível de estresse vivenciado pelos atletas. (Objetivo) Por este motivo, o presente estudo buscou 
analisar o nível e sintomas de estresse pré-competitivo de judocas de ambos os sexos. 
(Metodologia) Fizeram parte da amostra, 20 atletas de ambos os sexos da equipe Fênix Judô, de 
diferentes faixas, com idades entre 13 e 17 anos, participantes do 2º Campeonato de Verão de Judô, 
realizado na cidade de Casa Branca-SP no dia 22/10/2011. Como instrumento optamos pela 
utilização da Lista de Sintomas de Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998). (Resultados) 
Após analise dos dados constatamos que a média de estresse encontrado na equipe foi de 3,27. 
Dentre os sintomas com maiores médias encontramos: Fico empolgado (4,55), Tenho medo de 
cometer erro na competição (4,30), Sinto que as pessoas exigem muito de mim (4,05), Tenho medo 
de decepcionar as pessoas (3,70) e A presença dos meus pais na competição me preocupa (3,45). 
(Conclusão) Os resultados encontrados nos sugerem que o nível de estresse apresentou-se 
elevado, porém, ele pode ser considerado adequado, já que, estamos falando de um esporte com 
grande demanda fisiológica e alto grau de agressividade e por isso também necessita de um bom 
estado de ativação, que geralmente é acompanhado por maiores níveis de estresse.  
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NIVEL E SINTOMAS DE ESTRESSE PRÉ–COMPETITIVO DE UMA EQUIPE DE 
JIU-JITSU 
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(Introdução) Em um esporte individual como o jiu-jitsu, no qual, os atletas costumam entrar nas lutas 
com alto grau de adrenalina e agressividade, o estresse parece um sintoma recorrente e poderá 
contribuir positiva ou negativamente na performance destes indivíduos. (Objetivo) Portanto, o 
objetivo do presente estudo foi analisar o nível e sintomas de estresse pré-competitivo de lutadores 
de jiu-jitsu. (Metodologia) Como instrumento optamos pela utilização da Lista de Sintomas de 
Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998). A amostra foi composta por 20 lutadores de ambos 
os sexos, com idades entre 15 e 20 anos, de diferentes faixas da equipe Té Bueno Gold Team. O 
torneio foi realizado na cidade de Casa Branca-SP. (Resultados) O resultado encontrado do nível de 
estresse da equipe foi de 3,29. Dentre os sintomas com maiores níveis de estresse tivemos: Tenho 
medo de cometer erros na competição (4,30), Sinto que a pessoas exigem muito de mim (4,05), 
Tenho medo de decepcionar as pessoas (3,95), Fico ansioso (a) (3,50) e Bebo muita água (3,50). 
(Conclusão) Os resultados encontrados nos sugerem que o nível de estresse parece equilibrado 
para um esporte que requer alta ativação fisiológica, porém, fatores como a grande preocupação 
relacionada à avaliação social parecem demonstrar perda de foco na competição. Por este motivo, 
sugerimos maior atenção no preparo psicológico destes atletas, para que os mesmos possam lidar 
adequadamente com tais eventos estressores, contribuindo assim para maior rendimento durante as 
lutas. 
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O PAPEL DA TORCIDA EM MODALIDADES INDIVIDUAIS: UM ESTUDO SOBRE 
O ATLETISMO 
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O processo de transferência emocional entre atletas e o público ocorre quando ambos perseguem os 
mesmos objetivos. Esta transferência apoia-se em processos sócio-psicológicos, como: contágio 
social, transferência de disposição e sugestão de massa. Assim, a torcida desempenha um papel 
fundamental em todo evento esportivo. O fato de estarem interessados naquilo que ocorre dentro do 
jogo traz influências, sendo esta diferença imposta pelos próprios atletas que estarão mais ou menos 
à vontade diante dessa “observação”. Diante destas reflexões pode-se considerar que a relação 
atleta e torcida é única e por isso a análise de situações específicas se faz necessária para entender 
tal relacionamento. Tal afirmação conduziu esta pesquisa a entender como se estabelece a relação 
dos praticantes do Atletismo com a torcida presente nas competições. Para atingir este objetivo 
elaborou-se uma pesquisa de campo exploratória, a qual foi baseada em um questionário 
estruturado, composto por questões fechadas que versavam sobre o tema. O presente questionário 
foi entregue para 27 atletas federados da cidade de Rio Claro/SP, sendo que dentre estes 9 eram do 
sexo feminino e 18 do sexo masculino. A análise dos dados seguiu uma metodologia quali-quatitativa, 
a qual permitiu verificar que os atletas de ambos os sexos percebem a torcida favorável como uma 
importante e positiva influência durante sua participação em competições; sendo considerada a 
torcida contrária como não influente. Segundo os participantes, uma torcida maior, favorável ou 
contra, terá um efeito proporcionalmente maior. No entanto, as respostas fornecidas pelos 
participantes divergiram em alguns aspectos. A torcida familiar presente foi considerada mais positiva 
pelas atletas e menos pelos atletas, os quais a consideraram não influente. Os incentivos vindos da 
torcida afetaram positivamente mais as atletas do que os atletas. Porém, o barulho da torcida parece 
dificultar mais a concentração dos atletas do que das atletas. Diante dos dados apresentados 
considerou-se que para os participantes desta pesquisa a influência da torcida demonstrou-se 
positiva e importante para seu rendimento. Cabe ressaltar as diferentes percepções com relação ao 
gênero e atentar-se a elas para que sejam mais bem direcionadas ou evitadas de acordo com seu 
efeito sobre o participante. 
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(Introdução) A hiperatividade pode ser classificada como um distúrbio de déficit de atenção e pode 
ocorrer com diferentes graus de intensidade, comprometendo assim o desenvolvimento e a 
expressão linguística, a memória e também as habilidades motoras. A hiperatividade trata-se ainda 
de uma síndrome de origem neurológica mais frequente durante a infância. As crianças que sofrem 
deste transtorno podem apresentar conduta inapropriada para sua idade, já que, custa-lhes controlar 
seu comportamento e suas emoções. As mesmas ainda têm dificuldade para prestar atenção e 
concentrar-se; no entanto nem todas as crianças apresentam todos os sintomas. (Objetivo) Portanto, 
o objetivo do presente estudo foi analisar o comportamento de uma criança hiperativa na sala de 
aula. (Metodologia) Como recurso metodológico optou-se pelo método observacional, no formato de 
estudo de caso de uma criança de 5 anos, aluna de uma escola municipal na cidade de Mococa-SP. 
(Resultado) Como principais resultados constatamos que a aluna apresentava indícios de dificuldade 
de aprendizagem, falta de atenção e desmotivação aparente, situações essas amenizadas quando a 
mesma fazia uso adequado dos medicamentos. Tais resultados estão de acordo com os 
apresentados pela literatura. (Conclusão) A hiperatividade aflige milhões de crianças ao redor do 
mundo, porém, infelizmente ainda se sabe muito pouco sobre o adequado tratamento pedagógico a 
ser dispensado a este tipo de criança. Portanto, sugerimos maiores aprofundamentos sobre a 
temática em questão.  
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Introdução: Com a crescente expansão do mercado do fitness e consequentemente a abertura de 
novas academias de ginástica têm crescido o grau de exigência dos alunos em relação aos serviços 
prestados por estes estabelecimentos. Neste sentido, um dos principais protagonistas é o professor, 
que desempenha papel estratégico na busca pela qualidade de prestação de serviços. Objetivo: 
Portanto, o presente estudo teve como principal objetivo verificar na visão dos alunos as qualidades 
consideradas ideais dos professores da academia. Metodologia: Participaram deste estudo 10 
alunos de uma academia de ginástica da cidade de São Jose do Rio Pardo-SP. Os dados foram 
coletados no mês de outubro de 2011 por meio de um questionário composto por uma questão aberta 
que indagava sobre qual qualidade seria ideal para um professor da academia. Resultados: Após a 
tabulação dos dados constatamos que 40% dos alunos acham que o professor ideal deva apresentar 
bom conhecimento na área, 30% que o professor seja atento e 30% que o professor deve respeitar o 
limite do aluno. Conclusão: Analisar as preferências e necessidades dos alunos pode favorecer 
academias e professores a proporcionar um serviço de maior qualidade e consequentemente diminuir 
a evasão dos mesmos. 
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A EQUOTERAPIA COMO UMA MODALIDADE DE TRATAMENTO EM SAÚDE 
MENTAL 
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(Introdução) Buscou-se nesta pesquisa descrever a equoterapia como um processo de equitação 
terapêutica, bem como a equipe e as técnicas utilizadas para alcançar resultados positivos, como 
nova modalidade de tratamento em pacientes de Saúde Mental. Ressalta-se a equitação como uma 
prática esportiva que propicia ao paciente um equilíbrio entre o corpo e a mente, buscando ainda 
vencer obstáculos e superar limites. (Metodologia) A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa 
com revisão bibliográfica acerca do tema. Os dados foram analisados segundo a Análise de 
Conteúdo Temática. (Resultados) Nos resultados verificou-se que o processo equoterápico divide-se 
em aproximação da criança com o animal, montaria propriamente dita, a fase educativa e de ruptura. 
Verificou-se que são levantados, previamente dados dos praticantes e suas necessidades através de 
uma anamnese, ou seja, uma primeira avaliação mediante encaminhamento, para que haja 
planejamento do trabalho a ser realizado no transcorrer do processo. (Conclusão) Durante a revisão 
bibliográfica constatou-se que os resultados de tal modalidade de tratamento são na maioria das 
vezes, positivos, proporcionando melhora na sociabilidade através do contato e interação com o 
outro, melhora na auto-estima, benefícios com a coordenação motora, postura, tônus muscular etc. 
Sugere-se, portanto, que a população seja melhor informada dessa modalidade de tratamento e que 
amplie-se a oferta desses serviços pelo Brasil. 
 
 
1- Psicóloga; bacharel em Psicologia pela UNIP - Campus São José do Rio Pardo/SP; Pós-
Graduação Saúde Mental pela UNAERP – Campus Ribeirão Preto/SP. 
 
2- Doutora; Psicóloga; Orientadora e Coordenadora do Curso e Clínica de Psicologia UNAERP – 
Campus Ribeirão Preto/SP. 
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(INTRODUÇÃO) Nos esportes os esteróides anabólicos androgênicos muitas vezes são utilizados 
para o aumento de forca física e da massa muscular; entretanto, os efeitos sobre o desempenho 
atlético permanecem ainda controversos e podem causar diversos efeitos colaterais, como 
psicopatologias, câncer de próstata, esterilidade, doenças coronarianas, entre outras. (OBJETIVO) 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar possíveis alterações psicológicas provenientes do uso 
dos esteróides anabólicos androgênicos. (METODOLOGIA) Como proposta metodológica foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes nacionais e internacionais para que pudéssemos 
atender ao objetivo proposto. (RESULTADOS) Após análise de diversos trabalhos constatamos que a 
maioria dos mesmos relata que os esteróides anabólicos androgênicos podem causar alterações de 
humor, bem como, aumento da sensação de euforia e confiança, maior sensação de energia, auto-
estima e agressividade, aumento da motivação e do entusiasmo. Alguns trabalhos citam ainda 
diminuição da fadiga, aumento da insônia e maior habilidade para treinar com dor. Tais resultados 
nos demonstram claramente que as alterações psicológicas são tão importantes quanto as 
fisiológicas quando tratamos do uso dos esteróides anabolizantes. Dentre tais alterações nos chama 
atenção o aumento da energia, euforia e agressividade que podem fazer com que tais indivíduos 
extrapolem seus limites físicos, seja em treinamentos esportivos ou até mesmo na prática regular de 
atividades físicas, aumentando consequentemente o risco de lesões físicas e psicológicas. 
(CONCLUSÃO) Apesar dos rápidos resultados de hipertrofia muscular obtidos por meio do uso dos 
esteróides anabólicos androgênicos, bem como, seus importantes efeitos psicológicos, os mesmos 
podem proporcionar efeitos colaterais maléficos à saúde de seus praticantes, o que nos leva a 
recomendar seu uso apenas com amparo médico e com finalidades voltadas para a saúde. Aos 
profissionais de Educação Física sugere-se maior cuidado em relação à orientação do uso dos 
mesmos. 
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A analise foi feita com o objetivo de identificar os níveis de ansiedade aferidos em atletas de 
Handebol durante a disputa do Campeonato Paulista de 2010 e o 54º edição dos Jogos Regionais. 
Foi utilizada a Escala de Ansiedade de Beck (BAI), aplicada em 15 atletas do sexo feminino com 
idade entre 17 á 39 anos. O levantamento de informações durou cerca de cinco meses, período que 
se deu inicio e termino de ambos os campeonatos. O acompanhamento da equipe se deu em 
momentos de treino e jogos. O resultado obtido com a interpretação do BAI demonstrou que 20% das 
atletas estão em nível considerado moderado , outros 33 % se encontra em nível leve e  47% estão 
classificadas em nível mínimo de ansiedade. Além da aplicação do BAI, foi utilizado como ferramenta 
um questionário sociométrico que consiste basicamente em dois grupos de três questões: primeiro 
grupo onde se busca uma visão positiva e um segundo grupo de questões que busca uma visão 
negativa das companheiras com foco na questão “momento de jogo” em que foi possível obter 
informações importantes  sobre  posições individuas referentes à aceitação e segurança nas 
companheiras durante o jogo. Foi enfatizado às atletas o caráter sigiloso da pesquisa para que a 
mesma pudesse ser realizada. Como plano de melhoria esta sendo iniciado a identificação de 
maneira individual dos processos cognitivos  usados  pelas atletas em momentos de ansiedade ,tais 
informações fornecera a base para uma serie de intervenções sendo mais objetivas respeitando a 
particularidade de cada atleta. 
 

Palavras-chave: Ansiedade; Sociometria; Atletas. 
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A recreação na escola é talvez um trabalho pouco valorizado como conteúdo das aulas de educação 
física, visto que historicamente sempre foi confundido com atividades desorganizadas e 
descontextualizadas. Porém, no ambiente escolar as atividades e conteúdos das aulas de educação 
física são interpretados no viés da atividade de competição. Neste sentido as atividades esportivas na 
escola para crianças da educação infantil poderão ser exploradas por meio de atividades lúdicas, e 
assim, proporcionar situações de aprendizagem que valorizem a criatividade. A recreação escolar 
constitui-se uma forte aliada para melhorar os aspectos corporais, partindo da aprendizagem e 
também dos aspectos cognitivos, afetivos e psicológicos O objetivo deste estudo foi organizar a 
prática de atividades corporais para garantir a diversidade de jogos e brincadeiras. Neste sentido, 
valorizar os aspectos da aprendizagem e do desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo em crianças 
da educação infantil. Este trabalho teve como base metodológica um relato de experiência a partir da 
vivencia com crianças de 6 a 10 anos das escolas VIVA e TEMA, As atividades foram realizadas no 
período diverso do horário escolar. Esta experiência demonstrou a possibilidade de desenvolver 
conteúdos extracurriculares que proporcionam motivação necessária para a aderência às práticas 
corporais, esportivas ou não. Assim, ocorre a possibilidade da participação do maior número de 
alunos nas atividades, garantindo a percepção de alguns valores como a solidariedade, por exemplo. 
 
Palavras chave: Criatividade. Socialização. Educação Física 
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(INTRODUÇÃO) O atletismo pode ser considerado um conjunto de atividades esportivas (corridas, 
saltos, arremessos), presente no mundo desde as primeiras olimpíadas da Grécia. Entre as 
modalidades do atletismo encontra-se a corrida de fundo, configurada como modalidade individual, no 
qual, o atleta tem que estar preparado e motivado para superar o rigor do treinamento e alcançar 
metas para o sucesso. Assim, é importante que os profissionais da área conheçam diversos fatores 
motivacionais, para que possam intervir de forma adequada, garantindo qualidade na estimulação e 
motivação do atleta. (OBJETIVO) O presente estudo teve como objetivo analisar e identificar os 
fatores motivacionais que levaram um atleta da cidade de Guaxupé/MG a praticar o atletismo na 
modalidade específica de corrida de fundo. (METODOLOGIA) Participou deste estudo um indivíduo 
de 32 anos, praticante de corrida de fundo há 4,5 anos. Após apresentada a carta de apresentação e 
assinatura do termo de autorização, foi realizada uma entrevista e aplicado um questionário contendo 
33 perguntas que versaram sobre os motivos que o levaram a praticar aquele esporte. 
(RESULTADOS) Na entrevista, foi identificado que o fator determinante para que o mesmo iniciasse 
a prática esportiva foi a influência da mídia e como forma do mesmo deixar o vicio do alcoolismo e 
tabagismo. O questionário respondido indicou ainda que 69,69% dos quesitos privilegiam fatores 
como: trabalho em equipe, superação, almejar prêmios, crescimento profissional, espírito de 
competição, socialização, superação de limites e preocupação com aspectos da saúde. 
(CONCLUSÃO) Com base nos resultados pudemos perceber que a mídia o influenciou a iniciar a 
prática esportiva, juntamente com o ato intrínseco de abandonar o alcoolismo e tabagismo. Assim 
vemos que com intuito de incentivar a prática esportiva, o profissional de Educação Física dispõe de 
diversos recursos, além dos motivos pessoais intrínsecos, o amparo da mídia poderá colaborar no 
processo de motivação de futuros atletas e indivíduos ativos. 
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(Introdução) O estresse pode ser considerado um fator atrelado à própria condição humana, no qual, 
em níveis adequados pode auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento das mais diversas 
atividades. A dança como atividade expressiva e física não foge à regra. (Objetivo) Portanto, o 
objetivo da presente pesquisa foi identificar o nível e sintomas de estresse pré-competitivo de 
praticantes de dança de rua. (Metodologia) Como instrumento optamos pela utilização da Lista de 
Sintomas de Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998). A amostra foi composta por 8 
praticantes do gênero masculino e 5 do feminino, com idades entre 11 e 28 anos da cidade de São 
José do Rio Pardo-SP. (Resultados) Após analise dos dados constatamos uma média de 3,31. 
Dentre os sintomas que apresentaram maior média encontramos: Tenho medo de cometer erros na 
competição (4,77), Sinto-me mais responsável (4,46), Fico empolgado (a) (4,08) e Tenho medo de 
decepcionar as pessoas (4,00). (Conclusão): Por meio dos resultados foi possível concluir que o 
nível médio de estresse apresentado foi médio, porém, fatores como o medo de cometer erros na 
competição e o peso da responsabilidade se portaram bastante alterados, o que pode indicar 
dificuldade destes indivíduos em lidar com tal situação.  
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Diante da perspectiva de que as escolas hoje em dia estão com dificuldade de coordenar os 
intervalos das aulas em razão das diferenças de idade dos alunos, o que dificulta a integração, 
aumenta a margem de violência entre as crianças e adolescentes. Este momento de intervalo, 
confundido como momento de lazer, contribui para elevar os índices de agressividade envolvendo 
alunos, inspetores, professores e a direção da escola. Este estudo teve por objetivo apresentar 
projeto de intervenção pedagógica com atividades dirigidas no Centro Esportivo de Engenheiro 
Schmitt. Os procedimentos metodológicos convertem para um relato de experiência a partir do qual 
foi elaborado um planejamento prévio com atividades esportivas e artísticas que abordavam a 
temática “desenvolvimento humano”, destinadas aos alunos de 12 a 14 anos. Neste sentido, as 
tarefas foram ministradas por meio de gincanas esportivas, teatro, dança e cinema. Ao final de uma 
semana de atividades, administramos uma avaliação para que os alunos contextualizassem as 
práticas experimentadas com as ações decorrentes da cultura escolar. Neste viés, foram debatidos 
temas como a agressividade e violência social, tolerância, ética e cidadania. A partir desta 
experiência, pode-se observar que ocorreu uma melhora na integração e nas relações interpessoais, 
aumento na adesão às atividades extracurriculares de cunho cultural. Embora esta proposta tenha 
mostrado resultados positivos, acreditamos que mereça novas intervenções para aprofundar as 
considerações a respeito dos resultados alcançados. 
 
 
Palavras chave: Esportes. Cinema.  
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(INTRODUÇÃO) Cada vez mais os alunos das Academias de Ginástica buscam um tratamento 
diferenciado e de qualidade. Neste sentido, o professor é peça fundamental, já que sem um 
adequado tratamento por parte do mesmo o aluno nunca atingirá tal objetivo. (OBJETIVO) Pensando 
nisso, o objetivo do presente estudo foi identificar quais qualidades na visão dos alunos seriam ideias 
para um professor de academia de ginástica. (METODOLOGIA) Foram investigados 10 alunos de 
uma Academia de Ginástica da cidade de Mococa-SP, por meio de um questionário aberto, que 
procurou atender ao objetivo proposto. (RESULTADOS) Após a tabulação dos dados constatamos 
que 50% dos alunos acreditam que o professor ideal deva ser atento, 20% que ele deva apresentar 
um bom conhecimento profissional, 20% ser amigo e 10% que o professor apresente uma boa 
aparência física. (CONCLUSÃO) Os resultados demonstram claramente que grande parte dos alunos 
acredita que um bom professor, ou o professor ideal deva ser atencioso e amigo, além de apresentar 
um bom conhecimento profissional. Tais achados afirmam a importância de um adequado tratamento 
por parte dos professores para com seus alunos. Questões relativas a um bom relacionamento 
interpessoal e respeito a individualidade podem ser fundamentais neste processo. 
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A desigualdade social é um problema mundial que tem colocado milhões de pessoas abaixo da linha 
da pobreza. No cenário brasileiro, algumas ações publicas têm contribuído para melhorar este 
quadro. Muitas vezes algumas dessas ações são combinadas com esporte como forma de resgate 
social. Os Projetos Esportivos Sociais dão oportunidade para a ampliação ao atendimento da 
demanda sócio-esportiva, especialmente para as crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. Atualmente a falta de espaços físicos adequados e o difícil acesso às instalações 
esportivas públicas ou privadas, interfere diretamente na aderencia na permanencia na atividade. 
Estes fatores podem interferir nos estados emocionais dos interessados, provocando a desmotivação, 
o abandono da prática esportiva e o aumento de atos de agressividade e vandalismo. Este trabalho 
teve como objetivo analisar a motivação para a aderencia em projetos sociais a partir da 
democratização da prática esportiva como direito de todos e, promover a contextualização crítica da 
educação corporal de crianças e adolescentes para o ingresso positivo na sociedade. Este estudo 
teve como aporte metodológico a pesquisa-ação, desenvolvido na Associação Lar de Menores – 
ALARME, com base nas diretrizes do Programa Segundo Tempo, e atende 750 crianças e 
adolescentes dos bairros da periferia da cidade de Sâo José do Rio Preto-SP. O planejamento e as 
atividades propostas respeitaram as diferentes capacidades das crianças em cada faixa etária e a 
situação social. Foi organizado um processo contínuo e integrado que envolve múltiplas experiências 
corporais, possíveis de serem realizadas pela criança sozinha ou em situações de interação. Os 
diferentes espaços e materiais, os diversos repertórios de cultura corporal expressos em brincadeira, 
jogos, atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias para 
que esse processo ocorresse. No primeiro momento houve certa resistência por parte das crianças 
em relação à nova proposta devido ao fato de estabelecer novas regras e condutas de convivência. 
Porém, após essa fase de adaptação e a resolução dessas diferenças, foi possível identificar 
significativa melhora nos conceitos físicos, socioculturais e afetivos por meio da democratização 
esportiva. 
 
Palavras chave: Democratização. Esporte Educacional. Cidadania. Estados Emocionais. 
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Introdução: A transição do aluno, do ensino médio para o ensino superior, faz com que o mesmo se 
depare com novas exigências, em relação às tarefas que o ensino superior exige, que ao se deparar 
com múltiplos estressores, como cobrança por bom desempenho acadêmico, pressão constante para 
ter sucesso e preocupações com o futuro podem levar a indícios de ansiedade e depressão. 
Objetivo: Por isso, buscamos identificar indícios de ansiedade e depressão em estudantes 
universitários da área da saúde. Metodologia: Este estudo foi realizado com 90 universitários da área 
da saúde, sendo, 30 de Educação Física, 30 de Nutrição e 30 de Fisioterapia da UNIP - Campus São 
José do Rio Pardo, que após assinarem o TCLE, responderam o questionário de Qualidade de Vida 
(WHOQOL-bref), desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 
que tem por objetivo avaliar os domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, no 
qual, para o presente trabalho foi utilizado a apenas a pergunta: Com que frequência você tem 
sentimentos negativos tais como mal humor, desespero, ansiedade, depressão? Resultados: Após a 
tabulação dos dados constatamos que dos 90 universitários: 6,6% responderam nunca, 68,9% 
algumas vezes, 17,8% frequentemente, 5,6% muito frequentemente e 1,1% sempre. Os resultados 
encontrados nos demonstram claramente que apenas 6,6% dos estudantes investigados nunca 
apresentaram tais sintomas, o que parece bastante preocupante, já que, este tipo de sintomatologia 
pode comprometer seriamente o rendimento intelectual, bem como, a saúde destes indivíduos. 
Conclusão: À partir destes achados acreditamos que seja importante que as universidades estejam 
estruturadas para diagnosticar e ajudar tais alunos a lidar adequadamente como seus estados 
emocionais. 
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Introdução: O termo imagem corporal refere-se a uma ilustração, que se tem na mente, de tamanho, 
imagem e forma do corpo, expressando também sentimentos relacionados a essas características, 
bem como as partes que o constituem, ou seja, a imagem corporal consiste em um construto 
multidimensional, resultantes da interação entre o que somos; como nos vemos e como os demais 
nos vêem. Nesse sentido, as distorções na imagem do próprio corpo são, em geral, acompanhadas 
de rejeição ou insatisfação corporal, extensão em que os indivíduos rejeitam seus corpos. O culto ao 
corpo está diretamente associado à imagem de poder, beleza e mobilidade social, sendo crescente a 
insatisfação das pessoas com a própria aparência.  Objetivo: Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
identificar a aceitação da aparência física entre estudantes universitários. Metodologia: Este estudo 
foi realizado com 90 universitários da área da saúde, sendo, 30 de Educação Física, 30 de Nutrição e 
30 de Fisioterapia da UNIP - Campus São José do Rio Pardo, que após assinarem o TCLE, 
responderam o questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-bref), desenvolvido pelo Grupo de 
Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde que tem por objetivo avaliar os domínios: 
Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, no qual, para o presente trabalho foi utilizada 
apenas a pergunta: Você é capaz de aceitar sua aparência física? Resultados: Os resultados 
demonstraram que de 90 universitários 1,1% responderam a alternativa nada, 4,5% responderam 
muito pouco, 27,8% responderam médio, 33,3% muito e 33,3% responderam completamente. 
Conclusão: Os resultados demonstram que uma boa parte dos participantes está satisfeita com sua 
aparência física, porém, alguns deles estão insatisfeitos, o que pode significar indícios de distorção 
na imagem corporal ou insatisfação com a mesma. Diante disso espera-se que haja nas instituições 
de ensino superior maior auxilio para que tais alunos possam lidar adequadamente com tais 
problemas. 
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Para a teoria bioecológica de Bronfenbrenner (1992), as propriedades transformadoras e mutacionais 
do ambiente social em acordo com os atributos e características pessoais de um indivíduo explicam o 
processo de desenvolvimento. Neste sentido, explicou que “sob a perspectiva ecológica, as 
propriedades da pessoa abordam tanto a cognição em contexto quanto as características sócio-
emocionais e motivacionais” (KREBS et al., 1997). Assim, a aprendizagem de uma modalidade 
esportiva pode ser explicada a partir desta teoria. Para este autor o nível mais “interno” de 
comunicação é chamado de microssistema, no qual devem estar incluídas as relações familiares, as 
interações ocorridas na escola, as relações sociais e esportivas nos clubes, e outras instituições que 
provoquem a relação da criança com a cultura. No caso específico da modalidade de voleibol, ou 
mesmo em outras modalidades esportivas coletivas, existe um processo “interno de comunicação”, 
dirigido pelo técnico, onde são evidenciadas as normas de conduta entre os pares, comportamentos 
anti-sociais, competência social, que por sua vez coexistem com uma esfera relacional mais 
abrangente que define disciplina, expectativas, regras e recompensas, etc. O objetivo deste estudo foi 
analisar o papel do esporte para o desenvolvimento humano e investigar os fatores determinantes 
para a aderência de crianças e adolescentes em programas de especialização esportiva. Este 
trabalho foi realizado com os participantes do Projeto Toque Certo, desenvolvido na cidade de São 
José do Rio Preto-SP, que atende 350 crianças e jovens de 10 a 17 anos, de ambos os sexos, na 
modalidade de Voleibol. Para dar suporte a este estudo, tomou-se por base o apoio da pesquisa 
fenomenológica consorciada à técnica do estudo de caso. Utilizando-se o paradigma bioecológico, 
pessoa – processo – contexto – tempo, a observação de crianças praticantes de voleibol, levou-se 
em consideração seu histórico de vida esportiva escolar, o desempenho dos professores de 
educação física, os métodos de ensino utilizados. Este diagnóstico possibilitou identificar o estágio de 
desenvolvimento e a competência para a prática da modalidade em questão, culminando com o 
convite para integrar o projeto. Observou-se, portanto, que a criança que recebe estímulos 
multivariados já nos primeiros anos da escola terá maior possibilidade na compreensão da prática do 
voleibol. Outro fator correlacionado é a popularidade que esta modalidade conquistou no ambiente 
escolar, vinculada especialmente pela forte influencia exercida pelo sucesso da seleção brasileira de 
voleibol e o trabalho desenvolvido pela televisão com a transformação dos atletas em heróis e 
modelos sociais. 
 
Palavras chaves: Teoria bioecológica. Especialização esportiva. Voleibol. 
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Ao se pensar na interferência dos estados emocionais no campo esportivo, pressupõe-se que, nos 
esportes de aventura, esses mesmos sentimentos e emoções sejam mais exacerbados, devido às 
características destes esportes, realizados em ambiente natural. Entretanto estas variáveis subjetivas 
não estão ainda devidamente esclarecidas na literatura, devido à escassez de estudos que 
relacionem a ansiedade e Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN). Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar os níveis de ansiedade-estado em praticantes de atividades de 
aventura na natureza na cidade de Brotas-SP, focalizando a atividade bóia-cross. O estudo, de 
natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, para a qual foi utilizado o 
IDATE (Inventário de Ansiedade Traço e Estado), referente à ansiedade-estado. Participou do estudo 
uma amostra intencional composta por 10 participantes, sendo 6 do sexo masculino e 4 do sexo 
feminino, com idades entre 18 e 28 anos, estudantes do curso de graduação em Educação Física da 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro.. O instrumento foi 
aplicado de modo bifásico, sendo uma antes (Pré) da realização da atividade e uma após (Pós) a 
realização da atividade. Com base na Técnica de Análise de Conteúdo Temático, as respostas foram 
categorizadas, de forma a agrupar as questões com a mesma temática na mesma categoria. Os 
resultados apontam que existe uma relação entre atividades de aventura na natureza (AFAN) e 
estados emocionais, sobretudo a ansiedade. A atividade de aventura na natureza apresentada gerou 
níveis consideráveis de ansiedade antes da prática, tendo sido minimizados após a realização da 
atividade, devido à presença da descontração, satisfação, alegria, características dessa modalidade 
de atividade de aventura. Sugerem-se novos estudos, no sentido de se ampliar a compreensão sobre 
os aspectos subjetivos envolvidos nas vivências com as atividades de aventura na natureza.  
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Os atletas de futebol estão sempre submetidos a uma rotina exaustiva e a uma pressão muito 
intensa, vinda principalmente de torcedores, da mídia e membros do próprio clube. Para que um 
jogador esteja em condições ideais para uma decisão, é essencial que seu preparo físico, técnico e 
tático esteja lapidado, mas o grande diferencial é seu estado psicológico. A motivação é essencial 
para garantir o foco do jogador, além de aumentar sua vontade de fazer o seu melhor em busca de 
suas conquistas e conter os efeitos da ansiedade. Com base nisso, cabe ao treinador, conhecer as 
reações de seu jogador, e agir de modo que facilite a obtenção do máximo rendimento para atingir o 
objetivo, motivando-o por meio de tudo que está ao seu alcance e que tenha conhecimento que 
proporcionará uma maximização do rendimento de seu comandado, além de respeitar as 
capacidades e as reações de cada atleta. Esse trabalho tem como objetivo, apresentar estratégias 
para motivar jogadores de futebol, visando seu máximo rendimento em partidas importantes, 
considerando suas respectivas personalidades e reações a tudo que é imposto a eles, com ênfase 
nas reações da torcida. A amostra é composta por 18 praticantes de futebol, de 13 a 17 anos, da 
cidade de Rio Claro. O instrumento utilizado foi o Questionário de Percepção do Nível de Ativação 
(QPNA). Como resultados, podemos afirmar que os atletas apresentaram ideais níveis de ativação e 
ansiedade para a obtenção de uma boa performance, com elevada parcela tendo iniciado a prática da 
modalidade por volta dos quatro anos de idade, estando acostumados desde os primeiros estágios da 
vida com o ambiente competitivo. Com base no conhecimento obtido por cada praticante, deve ser 
feita uma observação detalhada, individual, para assim obter as informações necessárias para 
intervir. 
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Introdução: Os estudos sobre estresse competitivo têm sido muito explorados na área da Psicologia 
do Esporte por promover importantes alterações nos fatores psicológicos dos atletas. A competição 
sugere uma série de atitudes e comportamentos de todos os envolvidos direta ou indiretamente no 
seu contexto. Toda competição, em qualquer nível, apresenta quatro aspectos que são evidenciados 
a todo o momento, que são: confronto; demonstração; comparação e avaliação. Objetivo: Portanto, o 
presente estudo teve como objetivo analisar os níveis de estresse apresentados pelos atletas de 
futsal anteriormente à realização de cada partida durante os jogos regionais de 2011, bem como, 
apresentar suas variações. Metodologia: Participaram deste estudo 9 atletas de futsal entre 17 e 21 
anos (18.8±1.4) da equipe de futsal sub21 masculino, da cidade de Mococa-SP, participante dos 
Jogos Regionais realizado na cidade de Mogi-guaçu-SP, em julho de 2011. A coleta de dados 
ocorreu entre os dias 07 e 10 junho de 2011. Como instrumento foi utilizado a Lista de sintomas de 
Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998). Resultados: Após a tabulação dos dados foram 
encontradas as seguintes médias: jogo 1 (2.58±0.51); jogo 2 (2.32±0.48); jogo 3 (2.32±0.53) e jogo 4 
(2.28±0.63). Como principais sintomas: não vejo a hora de competir (3.89), sinto-me mais 
responsável (3.78), não vejo a hora de competir (3.44) e fico empolgado (3.11). Conclusão: Por meio 
dos resultados foi possível concluir que o nível de estresse apresentado pode ser considerado médio, 
bem como, apresentou queda durante os jogos. Sobre os sintomas, os mesmos parecem estar 
atrelados principalmente à questões relacionadas à ansiedade. Independente desse resultado, o 
estresse deve ser um ponto de preocupação, pois alguns atletas podem apresentar maiores níveis, 
principalmente quando existe maior cobrança social, principalmente dos pais ou professores 
(treinadores). 
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(INTRODUÇÃO) Os estudos sobre estresse competitivo vêm chamando a atenção de diversos 
pesquisadores e técnicos, além de ser comumente explorado pela Psicologia do Esporte por estar 
intimamente atrelado à performance, bem como, a saúde dos atletas. (OBJETIVO) Por este motivo, o 
presente estudo teve como objetivo analisar os níveis de estresse pré-competitivo apresentados por 
atletas de handebol feminino anteriormente a realização de um jogo válido pela 2º Copa Derla de 
Handebol-2011. (METODOLOGIA) Participaram deste estudo, 11 atletas de handebol feminino, com 
idades entre 13 e 16 anos (±14.2) da equipe de Handebol Sub16 Feminina da cidade de Mococa-SP. 
A coleta foi realizada no dia 23/10/2011. Como instrumento foi utilizado a Lista de sintomas de 
Estresse Pré-Competitivo (DE ROSE JR., 1998). (RESULTADOS) Após analise dos dados foi 
encontrada uma média de estresse de 3,11. Como principais sintomas: Fico empolgada (4,36), Fico 
ansiosa (4.09), Fico agitada (3.91) e Fico nervosa (3.73). Quando comparados a outros estudos, o 
estresse apresentado se portou acima da média e seus sintomas parecem estar atrelados à 
ansiedade pré-competitiva. (CONCLUSÃO) Os resultados nos levam a concluir que as atletas 
parecem não saber lidar adequadamente com os momentos que antecedem à partida. A adoção de 
estratégias que diminuam cobranças sociais e promovam um clima positivo de competição podem 
auxiliar as mesmas a lidar de forma mais equilibrada com o estresse. 
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Introdução: Talvez um dos temas de maior relevância na Psicologia do Esporte seja a ansiedade, já 
que, em altos níveis ela pode comprometer seriamente a saúde e o rendimento dos atletas. Por, outro 
lado, o judô, que chegou ao Brasil vindo do Japão por volta de 1922 e se espalhou rapidamente 
busca unir técnicas do jiu-jítsu com outras artes marciais orientais e requer ao mesmo tempo um alto 
grau de agressividade e concentração, o que torna sua preparação bastante complexa. Objetivo: 
Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi verificar o nível de ansiedade de atletas de judô 
masculino e feminino de diferentes categorias. Metodologia: Participaram da amostra 10 atletas, 
sendo, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idades entre 15 e 20 anos da Associação 
Fênix de Judô, na cidade de Casa Branca- SP. Como instrumento foi aplicado a Escala de Ansiedade 
de Beck no mês de outubro de 2011. Resultados: Os resultados encontrados demonstram um grau 
de ansiedade considerado equilibrado, o que se espera para a modalidade investigada. Conclusão: 
A adequação dos níveis de ansiedade aos níveis de ativação pode levar a um maior rendimento 
atlético, portanto, não devemos buscar apenas reduzir os níveis de ansiedade, mas, regulá-lo de 
forma eficaz nas diferentes modalidades. 
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As competições exercem sobre os atletas grandes exigências que afetam seu sistema nervoso, tanto 
em relação às suas capacidades físicas e psíquicas quanto em aspectos morais,  éticos e de sua 
personalidade. O atleta durante uma competição está exposto a diversas situações, condições que 
podem interferir no estado de tensão psíquica. Esta tensão pode ser alterada devido ao caráter, 
experiências competitivas já vividas em outros momentos e seu grau de preparação, entre outros 
fatores.Acredita-se que devemos fazer a avaliação psicológica e a construção de perfis, pois este 
procedimento é conhecido como psicodiagnóstico e está envolvido diretamente com o levantamento 
de aspectos particulares da personalidade do atleta e também da sua relação com a modalidade 
escolhida.A competição para o atleta não está relacionada somente em ir e fazer o que foi treinado, 
quando se tem um objetivo determinado. A rivalidade entre equipes e confrontos individuais, como a 
busca pelo melhor desempenho, que muitas vezes representa a vitória e a superação e com isso 
competir não é simplesmente uma luta, uma corrida. Porém, não são somente estas condições que 
podem interferir no psicológico do atleta, há também as condições que estão indiretamente 
relacionadas, como problemas familiares, escolares, financeiros, entre outros.O objetivo deste estudo 
é averiguar quais a principais alterações do estado de ânimo dos atletas no período pré-competição e 
tentar identificar quais as causas que levam a tais mudanças. A amostra utilizada será de nadadores 
da região da cidade de Rio Claro. O método utilizado para realização deste trabalho serão dois 
questionários (LEA-RI e a Lista de Sintomas de Stress Pré-Competitivo Infanto.Juvenil (LSSPCI) 
aplicados no dia da competição.Os resultados ainda estão sendo analisado, porém podemos 
perceber que estes tendem a concordar com os encontrados na literatura apontando a Ansiedade 
como principal estado de ânimo pré-competição, que também está ligado a outros stesses sofridos 
pelo atleta,como não ver a hora de competir e acorda mais cedo que o normal. 
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(INTRODUÇÃO) A obesidade é um mal que aflige milhões de pessoas ao redor do mundo e ao 
mesmo tempo pode gerar problemas de ordem física, emocional e social, comprometendo seriamente 
a saúde física e emocional destes indivíduos. (OBJETIVO) Portanto, o principal objetivo deste 
trabalho foi identificar as dificuldades diárias apontadas por um obeso. (METODOLOGIA) Foi 
realizada uma entrevista semi-estrutura com um indivíduo classificado como obeso (constatado por 
IMC) que buscou atender ao objetivo proposto. (RESULTADOS) Dentre os principais problemas 
relatados pelo obeso podemos citar que o mesmo apresenta dificuldades com suas vestimentas, no 
qual, um simples amarrar de tênis é um grande problema. Problema este que também é sentido no 
trabalho, já que, simples movimentos se tornam um martírio e levam a um cansaço excessivo. O 
mesmo também sempre se compara ao outro, sentindo-se muitas vezes inferior pelo corpo que 
possuí, e por apresentar problemas de saúde que os outros não apresentam. Sua baixa autoestima 
parece contribuir para que o mesmo não busque acompanhamento especializado. Pelo 
desenvolvimento do diálogo fica claro que sua culpabilização, pelo mesmo atribuir a si próprio a 
responsabilidade de seu problema. Ainda para este indivíduo nossa atual sociedade supervaloriza a 
magreza. (CONCLUSÃO) Após analisarmos seu depoimento percebemos que a obesidade por ele 
vivenciada tem importantes reflexos em suas condições físicas, sociais e emocionais, o que requer 
um tratamento multidisciplinar para que o mesmo consiga superar tais problemas e ao mesmo tempo 
viver em melhores condições. 
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A COMPETIÇÃO NO ENSINO INFANTIL 
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(Introdução) A Educação Física é uma das disciplinas ligadas ao corpo humano que busca formação 
básica no ensino Infantil, Fundamental e Médio atuando com suas probabilidades de ação, bem 
como, suas limitações. Na educação infantil o esporte competitivo pode promover habilidades 
amplas, porem pode ocasionar distúrbios comportamentais nas crianças gerando varias duvidas 
sobre os benefícios, bem como, prejuízo de sua pratica. A prática esportiva pressupõe que a 
competição é um fator que motiva levando conquistas sociais e pessoais. O profissional da área deve 
ficar atento ao nível de competição que essa criança tem e intervir de forma adequada garantindo 
uma qualidade de vida melhor. (Objetivo) Portanto, o presente estudo teve como objetivo analisar 
como as crianças lidam com a competição esportiva escolar. (Metodologia) Os dados foram obtidos 
por meio de um questionário com questões abertas e fechadas que versava sobre a competição em 
15 de crianças com idade entre 8 e 9 anos de uma escola particular da cidade de Itobi-SP, sendo 6 
do sexo feminino e 9 do sexo masculino que freqüentam as aulas de Educação Física Escolar. 
(Resultados) Após análise dos dados, os resultados indicaram que quase todas as crianças não se 
importam muito com a vitoria ou a derrota e que para elas o mais importante é participar e brincar. 
(Conclusão) Com base nos resultados percebemos que tais crianças atribuem pouca importância ao 
ato de competir, já que, para elas o mais importante é brincar. De posse desta informação cabe uma 
análise mais profunda por parte dos professores de Educação Física Escolar. Como propostas de 
reflexão pensem: Será que não privilegiamos demais a competição esportiva escolar enquanto 
nossos alunos querem apenas se divertir? Será que o oferecimento de atividades competitivas não 
tem sido feito apenas para inflar nossos egos e demonstrar para pais e diretores que podemos levar 
nossas crianças ao lugar mais alto do pódio? 
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A EXPERIÊNCIA COMO MÉTODO DE ENSINO DO FUTSAL 
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(Introdução e Objetivo) Este estudo buscou analisar a história de vida de um ex-jogador de futebol 
que após encerrar sua carreira profissional iniciou um trabalho social com crianças e jovens carentes 
de sua cidade natal, utilizando-se de sua experiência profissional como forma de ensino do esporte. 
Por este motivo decidimos relatar como tal experiência refletiu positivamente na vida de seus alunos. 
(Metodologia) Foi realizada uma pesquisa descritiva com um ex-jogador profissional de futebol, que 
atualmente trabalha como instrutor de uma escolinha de futsal na cidade de Itobi-SP. Como 
instrumento optou-se pela aplicação de um questionário aberto, contendo questões inerentes ao 
objetivo proposto, que era analisar como sua experiência profissional influencia na sua maneira de 
ministrar aulas de futsal para alunos de 7 a 15 anos de idade. As informações foram coletadas no dia 
24 de outubro de 2011. (Resultados) As respostas mostraram que na visão do instrutor os alunos se 
sentem confiantes e estimulados a se tornarem jogadores profissionais de futebol, no qual se 
espelham principalmente em sua experiência profissional que demonstra uma didática diferenciada 
focada em sua experiência. (Conclusão) A experiência e a prática no decorrer de sua vida 
profissional e pessoal parece ter sido essencial para que o instrutor consiga ministrar suas aulas. O 
mesmo sugere que utiliza-se de várias ferramentas que aprendeu durante sua trajetória como método 
de ensino do futsal. O instrumento fundamental utilizado na sua escolinha, sua experiência 
profissional, visa a formação técnica e principalmente a formação social dos seus alunos, ensinando-
lhes a lidar com a vitória e a derrota, sabendo trabalhar em equipe e respeitar o próximo. 
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CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE NA PREVENÇÃO DE LESÕES 
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Lesões são comuns na prática esportiva. Os profissionais da saúde que acompanham a performance 
do atleta devem saber que as lesões esportivas envolvem consequências de ordem física, cognitivas, 
emocionais, comportamentais e sociais. O trabalho do psicólogo do esporte deve-se fazer em 
conjunto a uma equipe interdisciplinar priorizando a prevenção de lesões de seu atleta. Dessa forma, 
cabe ao psicólogo do esporte realizar uma avaliação inicial a fim de identificar os aspectos 
comportamentais da personalidade do atleta. A partir da interpretação das características pessoais, 
deve-se orientar a equipe técnica como lidar com esse atleta em determinadas situações que possam 
levar à ansiedade, medo, estresse, diminuindo assim seu desempenho e levar a possíveis lesões. O 
trabalho junto ao atleta se faz de forma psicoeducacional relacionando a sua personalidade ao seu 
contexto esportivo. Técnicas como relaxamento, treino cognitivo e comportamental de manejo ao 
estresse e ansiedade, reforço motivacional e identificação de expressões corporais podem ser 
empregados respeitando seus limites físicos e emocionais. 
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PARATLETAS: FATORES MOTIVACIONAIS PARA INICIAÇÃO À PRÁTICA 
PARADESPORTIVA 
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A prática de exercícios físicos proporciona um desenvolvimento global do corpo e da mente humana. 
Oferece condições básicas para a sua normalização e integração social. Dessa maneira, a 
reabilitação do deficiente físico e/ou intelectual deve-se fazer por meio de exercícios físicos. A prática 
paradesportiva inicia com atividades lúdicas pré-desportivas em que o indivíduo portador de 
necessidades especiais desenvolve sua autoconfiança e seu interesse em alguma modalidade 
específica. Os profissionais responsáveis pela iniciação paradesportiva desse indivíduo se deparam 
com algumas dificuldades como o alto custo financeiro de material adaptado, falta de programas de 
incentivo, escassez de profissional qualificado, problemas de estrutura como transporte, 
acessibilidade, etc. Apesar das dificuldades, o trabalho de iniciação paradesportiva deve estar 
baseado nos ganhos funcionais dos indivíduos como um bom condicionamento físico, uma boa 
postura, facilitando sua orientação, locomoção e mobilidade, além de determinar um estado 
emocional mais estável e melhoria no seu desenvolvimento psicomotor.  
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(Introdução) Diante de iminentes eventos mundiais esportivos que ocorrerão no Brasil, os quais 
trazem consigo níveis elevados de competitividade nas diversas modalidades esportivas que serão 
disputadas, a preocupação dos profissionais envolvidos na preparação das equipes quanto à 
ansiedade é evidente. Estudiosos afirmam que existe evidentemente relação entre desempenho e 
ansiedade. Assim é necessário que os profissionais façam intervenções visando trabalhar com 
aspectos psicológicos que possam interferir diretamente no rendimento dos atletas. (Objetivo) O 
presente estudo teve como objetivo identificar o nível de ansiedade dos atletas de futsal do Programa 
Escola da Família de uma escola de São José do Rio Pardo-SP. (Metodologia) Os dados foram 
coletados por meio da aplicação do questionário CSAI-2. Participaram do estudo 22 atletas do sexo 
masculino participantes do PEF, com idades entre 12 e 17 anos (14,2±1,5), tempo de prática 
(1,3±0,6). (Resultados) Após análise dos dados encontramos uma média de ansiedade cognitiva de 
21,4 e ansiedade somática de 17,2. (Conclusão) Diante dos resultados pudemos concluir que a 
ansiedade cognitiva apresentou-se mais elevada do que a somática. Os níveis apresentados podem 
ser considerados altos, quando comparados a outros estudos, porém, nenhum estudo encontrado 
investigou esta população, que tem como característica ser bastante jovem e com pouco tempo de 
prática, o que pode contribuir efetivamente para com maiores níveis de ansiedade. Portanto, é 
importante que os professores ou técnicos da área esportiva dêem ênfase aos aspectos psicológicos 
dos atletas, visando controlar o nível de ansiedade por meio de estratégias como: criação de um 
ambiente positivo e orientações produtivas sobre erros e derrotas. 
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INFLUENCIAS DO EXERCICIO FÍSICO NA LIBERAÇÃO DE CITOCINAS E OS 
FATORES DE ESTRESSE 
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União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 

Introdução: As citocinas são proteínas de baixo peso molecular produzidas por diferentes tipos de 
células, e agem de maneira autócrina, parácrina e endócrina. Essas moléculas são frequentemente 
associadas à propagação da resposta imunológica (TONET; NOBREGA, 2008). De forma geral, o 
estresse proporcionado pelo exercício físico promove alterações na resposta imune, por meio da 
secreção de citocinas pró inflamatórias, especificamente as interleucinas (IL) e o fator de necrose 
tumoral (TNF-a). (LEANDRO et al., 2002). Objetivo: O objetivo específico deste estudo foi identificar 
a função das citocinas liberadas em resposta ao exercício físico. De acordo com Ferreira (2010) a 
atividade fisica pode induzir uma resposta inflamatória, através de aumentos nos niveis séricos de IL-
1, TNF-a e IL-6, seguido pela liberação de fatores anti-inflamatórios IL-10, IL-1ra, sTNF-r2 que são 
inibidores das citocinas pró inflamatórias. Procedimentos Metodológicos: Os procedimentos 
metodológicos relativos a este estudo tem como base um revisão de literatura em bibliografia básica 
da área. Considerações Finais: A partir dos levantamentos efeutados, considerou-se que as 
citocinas produzidas pelo músculo esquelético em resposta ao exercício estão intimamente 
envolvidas na promoção de saúde ao nosso organismo, podendo proporcionar através da liberação 
destes mediadores químicos um efeito pró-inflamatório ou anti-inflamatório. 
 
Palavras chave: Estresse. Treinamento Físico. Citocinas. Atividade Física 
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VARIAÇÕES DE ESTADOS DE ÂNIMOS MOMENTÂNEOS DE JOGADORES DE 
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A situação pré-competitiva é encarada como um estado de estresse psíquico causado pela 
antecipação das oportunidades e conseqüências da competição gerando diferentes pressões nos 
atletas. Variáveis como a influência da torcida, a titularidade do atleta, ansiedade e autoconfiança 
foram pesquisadas no futsal, sendo que poucos consideraram a posição do atleta. O objetivo da 
pesquisa é descrever os estados de ânimo de atletas profissionais praticantes de Futsal em relação à 
posição e função do jogador em quadra, em situação pré-competitiva. A Lista de Estados de Ânimo 
Presentes (LEP) foi aplicada precedendo imediatamente a preleção do técnico antes da partida, em 
um total de seis jogos, durante duas competições. Esta é um conjunto de quarenta locuções, 
divididas em doze fatores, que traduzem ânimos que poderiam se manifestar em uma pessoa, tanto 
no valor hedônico positivo quanto negativo, sendo possível medir a presença de ânimo no momento 
em que o indivíduo está preenchendo-a. Participaram da pesquisa 16 atletas profissionais de Futsal 
do sexo masculino.Os resultados mostram um perfil específico para as posições de goleiro e fixo. 
Foram observadas diferenças entre as respostas de todas as posições, porém com um fator comum 
entre elas. A sequência de jogos não teve nenhum efeito geral significativo tanto no aumento quanto 
na diminuição de fatores ou locuções respondidas pelos atletas.  As locuções que indicavam 
respostas fisiológicas de ansiedade não receberam atribuições significativas no momento pré-
competitivo.Mesmo com a grande versatilidade técnica e tática do Futsal, as funções dos atletas em 
quadra indicaram diferentes tipos de perfis emocionais, sendo que os dados apontam para uma 
relação entre os estados de ânimos presentes e a descrição de aspectos psicológicos de cada 
posição no Futsal nas posições de fixo, pivô e goleiro. Fatores motivacionais podem explicar aspectos 
comuns entre os jogadores dessa modalidade. Além disso, a LEP mostrou-se um intrumento eficaz 
no cumprimento dos objetivos da pesquisa. (Apoio: CNPq-PIBIC; CNPq-PQ) 
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Introdução: Esse relato de experiência tem como finalidade demonstrar os benefícios da implantação 
do Double Doutch como um dos conteúdos das aulas de Educação Física, como modalidade 
alternativa para atender as necessidades de espaço e de interesse dos alunos. O baixo interesse 
demonstrado pelos alunos por determinadas modalidades esportivas, não pode se tornar uma 
barreira instransponível para o professor. A falta de equipamentos ou materiais não deve ser utilizada 
como desculpa para não aplicar outras atividades, como por exemplo, peteca, tênis, ou mesmo 
atletismo. Existem inúmeras possibilidades para promover diferentes práticas, no entanto, cabe ao 
professor utilizar ferramentas e meios que possibilitem o acesso ao jogo, e que despertem o interesse 
dos alunos. Objetivos: Estimular a implantação e a prática de atividades não-tradicionais em 
espaços adaptados em escolas públicas, centros esportivos ou áreas de lazer. Método utilizado: 
Este relato de experiência é o resultado de um trabalho desenvolvido no Projeto Viva I, da cidade de 
São José do Rio Preto-SP, como um dos núcleos do Programa Segundo Tempo. Partindo do 
princípio do jogo pela compreensão, no qual os alunos são inseridos no esporte por meio do jogo 
propriamente dito, o Double Doutch é um esporte em que uma ou mais pessoas saltam entre duas 
cordas que são movimentadas simultaneamente; este esporte envolve pelo menos 3 pessoas: 2 para 
girarem as cordas e 1 (ou mais) saltando. Enquanto executam os saltos efetuam movimentos que 
envolvem a ginástica ou a dança em formas coreográficas. Considerações finais: Geralmente as 
crianças não participam dos esportes não-tradicionais por não terem acesso a tais atividades, ou 
ainda, são impedidos pelo grau de dificuldade que o esporte apresenta. Como prática corporal, o 
resultado obtido com o Double Doutch representou grande adesão por parte dos alunos, tornando-se 
um esporte agradável e de fácil entendimento para as crianças. Assim, é fundamental o processo de 
criação do professor e a utilização de recursos que favoreçam o acesso dos alunos aos mais variados 
tipos de modalidades, gerando assim um leque de conhecimentos esportivos que serão utilizados em 
todas as fases da vida dos alunos. 
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ANSIEDADE NA NATAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A ansiedade é um estado emocional que não faz parte somente da competição, mas também da vida 
do atleta. Ela pode estar diretamente envolvida no resultado do indivíduo em uma competição, 
principalmente por se relacionar com o tempo de experiência do atleta em determinado esporte. Com 
base nisso, o objetivo do presente estudo foi evidenciar a relação existente entre a ansiedade e a 
experiência com natação da autora. O estudo se baseia em relato de experiência e interpretação 
dessas experiências vivenciadas pela autora na modalidade natação, praticada há 17 anos, sendo 
participante de competições há 10 anos. “Mesmo após vários anos de experiência com natação, a 
ansiedade ainda faz parte do ambiente competitivo. Antes da prova ainda sinto como se fosse a 
primeira vez. A ansiedade-estado causa um aumento da tensão, o que em determinados momentos é 
bom, pois me deixa com mais vontade de competir e ter um rendimento melhor que em competições 
anteriores. Creio que uma estratégia para diminuir a ansiedade seja não ficar pensando muito na 
prova nos momentos que a antecedem, assistir outros colegas nadando uma prova que não seja a 
que eu vá nadar, ajuda a minimizar esse estado. Apesar de ficar ansiosa antes das provas, continuo 
competindo porque considero que essa é uma forma do corpo demonstrar que ainda gosta disso, já 
que quando não se sente mais esse „frio na barriga‟, a meu ver, é sinal de que aquilo a que a pessoa 
se propôs a fazer já não vale mais a pena.” De acordo com Samulski (2006), um mesmo evento pode 
ser percebido de maneiras diferentes, dependendo da formação, estrutura de cada pessoa. Ao 
mesmo tempo que ela atrapalha, pode-se dizer que ela possui um papel catalisador da ação do atleta 
no momento competitivo. Com base nisso, conclui-se que a ansiedade tem um papel importante na 
vida do atleta de natação, tendo uma forte relação com a experiência que este atleta tem com a 
modalidade que pratica. 
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A relação entre o esporte, a competição e os aspectos psicológicos envolvidos, principalmente a 
ansiedade, são de grande importância para treinadores e membros da comissão técnica, diretores de 
clubes, jogadores, entre outros profissionais que participam da prática do futebol como uma atividade 
de trabalho remunerado. Neste contexto, encontram-se os atletas em início de carreira que devem 
passar pelo enfrentamento de inúmeras situações de confronto até a estabilização da carreira; 
situações estas permeadas de alterações nos estados emocionais, em especial a ansiedade. O 
objetivo deste estudo foi identificar os principais aspectos situacionais que contribuem para a 
alteração nos níveis de ansiedade pré-competitiva em atletas juniores de futebol. Para a realização 
deste estudo foi utilizada uma amostra de vinte atletas do sexo masculino, na faixa etária entre 
dezesseis e dezoito anos, representantes de um clube de futebol que disputaram a primeira fase da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior.  Foi utilizado um questionário adaptado do CSAI2 (MARTENS 
et.al. 1990), aplicado aos atletas em momento anterior à partida. Frente os resultados percebe-se que 
anteriormente à primeira partida os principais fatores negativos elencados pelo grupo de atletas 
foram: intranquilidade (não calmo); tensão; preocupação com possíveis fatos desagradáveis; cansaço 
e não sentirem-se acolhidos. Com relação ao segundo compromisso os principais indicativos 
apontaram para: insegurança; nervosismo e não sentirem-se à vontade. Já no terceiro jogo, 
aparecem a ansiedade; arrependimento; perturbação; nervosismo; agitação e sentirem-se menos 
confiantes. O estudo das respostas evidencia certa confusão psicológica e demonstra certas 
individualidades no modo de cada atleta entender o momento vivido e ter planos práticos para 
solucionar os problemas enfrentados. Neste sentido, a estréia na competição, a importância do 
evento, e o fator decisivo apontam como principais fatores causadores das alterações nos níveis de 
ansiedade dos atletas com maiores índices relacionados aos dois últimos fatores citados. Diante 
destas observações considera-se que, entre outras, as variáveis apresentadas necessitam da 
atenção da comissão técnica e/ou psicólogo do esporte, pois, podem tornar mais ameno o período 
que permanecem longe do seu lugar de origem e auxiliar na manutenção do equilíbrio dos níveis de 
ansiedade. 
 
 
 
Apoio: CNPq/PIBITI 
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA UM ESTADO EQUILIBRADO DE 
ANSIEDADE 

 
Lucas Ribeiro Cecarelli

1,2
, Altair Moioli

2,3
, Afonso Antonio Machado

1,2 

 
1- UNESP/IB/DEF; 2-LEPESPE; 3-UNIRP 

 
Para alcançar um estágio que permita ao atleta conseguir estabilidade profissional para chegar à 
condição de ídolo, o jovem esportista passa necessariamente por momentos desgaste físico e 
psicológico. São momentos de avaliação, nos quais são colocados à prova a capacidade do individuo 
de superar as adversidades e, assim, tornar-se o atleta desejado. Para tanto, a Copa São Paulo de 
Futebol Junior se apresenta como um evento que agrega as características necessárias para esta 
exposição, pois é considerada pelos setores especializados como a maior, mais conhecida e 
disputada competição de futebol para atletas juniores do Brasil. O objetivo deste estudo foi indicar 
fatores que podem contribuir para equilibrar o estado de ansiedade da equipe durante uma 
competição importante. Foi utilizada uma amostra de vinte atletas do sexo masculino, na faixa etária 
entre dezesseis e dezoito anos, representantes de um clube de futebol que disputaram a primeira 
fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Utilizou-se um questionário adaptado do CSAI2 
(MARTENS et.al. 1990), aplicado aos atletas em momento anterior à partida. Os jogadores relataram 
que antes da última partida não se sentiam preocupados (75%) e que em sua totalidade se sentem 
bastante ou muitíssimo à vontade (70% e 30% respectivamente). Nota-se também um sentimento de 
integração e acolhida, o que pode ser visualizado quando 90% dos atletas relataram que neste 
momento já se sentiam em casa. Os resultados apontam para alguns fatores que o profissional de 
psicologia do esporte deve levar em consideração para equilibrar o estado de ansiedade da equipe e 
amenizar os sentimentos de tristeza, saudade, medo, que surgem nos momentos de avaliação 
esportiva e social. Destaca-se assim, a importância da realização de ações que possibilitem uma 
integração dos integrantes da equipe com a comunidade local de modo a facilitar esta adaptação.  
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INTERFERENCIA DOS PAIS, DO TÉCNICO E DA TORCIDA NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E NO ESPORTE 

 
Matheus Ribeiro Cecarelli

13, 
Lucas Ribeiro Cecarelli

23
, Afonso Antonio Machado

23 

 
1 – UNIARARAS – Fundação Hermínio Ometto   2- UNESP/IB/DEF  3- LEPESPE 

 
A prática esportiva começa cedo e normalmente ocorre dentro da escola, ou quando os pais decidem 
que querem que seus filhos sejam “atletas”. Desta forma, inicia-se a interferência dos pais na prática 
esportiva, sendo este um dos fatores que iremos relatar nesta revisão bibliográfica. Isto pode ser 
positivo ou negativo, variando de acordo com a intensidade com que ocorre e de acordo com cada 
indivíduo. Geralmente os pais são os primeiros a exercerem influência sobre das escolhas dos filhos, 
colocando-os em escolinhas de esporte nas quais começam a ter contato diário com cobranças do 
treinador, dos companheiros de equipe e dos próprios pais, ficando expostos a riscos provenientes 
desse tipo de pressão que pode ser maior do que àquelas que eles poderiam suportar. Ainda neste 
sentido, as crianças ficam submetidas aos desejos de seus técnicos que desconsideram etapas 
importantes para um desenvolvimento saudável, transformando a iniciação esportiva em 
especialização precoce. Atrelado a isso, aparecem competições, que sustentam a idéia de sucesso 
se dissemina entre o treinador, companheiros de equipe, familiares e torcida presente. Considerando 
o contexto da torcida, cada indivíduo apresenta reação diferente frente a situação de se ver rodeado 
por pessoas, por isso o atleta deve estar atento ao lugar que ocorrerá a competição, se haverá 
torcida ou não, o perfil desta (agressiva ou motivadora), pois essas informações podem ajudá-lo a se 
preparar emocionalmente para a competição para que a instabilidade ou desequilíbrio não interfira no 
seu desempenho. A interferência da torcida no atleta depende do seu estado emocional, traços de 
personalidade, idade, experiência, importância da competição entre outros. Desta forma, a formação 
psicológica da criança deve ser trabalhada dentro do contexto esportivo, para que elas respondam de 
maneira adequada às pressões e consigam lidar com as cobranças, além de conseguirem se 
desenvolver apropriadamente em todos os sentidos dentro do esporte. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM CORPORAL NA DANÇA DE SALÃO 

 
Mariana Tumoli Matos; Silvia Deutsch 

 
Universidade Estadual Paulista/UNESP – Rio Claro/SP – Brasil 

 
Introdução: O movimento é um dos meios de comunicação do homem em resposta as emoções 
vividas. A qualidade desse movimento expõe aspectos psicológicos e fisiológicos do ser humano. A 
dança é um elemento vivo que sofre influência do universo a sua volta, por isso, representa a 
natureza do homem e sua cultura. A dança de salão objetiva a socialização, diversão, desinibição e 
quebra de conflitos causados pelo cotidiano. A imagem corporal é a figura do corpo humano formada 
na mente. É um fenômeno singular estruturado na experiência existencial e individual do ser humano 
consigo mesmo, com outras pessoas e com o universo. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi 
apresentar e analisar a construção e desenvolvimento da imagem corporal dos praticantes de dança 
de salão, bem como promover a reflexão sobre essa interação. Metodologia: O método utilizado foi 
uma revisão bibliográfica. Foram levantadas referências em bases de dados disponíveis via Internet 
seguida de uma análise inicial e posteriormente uma relação entre os temas associados à dança de 
salão e imagem corporal. Resultados: Os estudos mostraram que o movimento da dança de salão 
trouxe benefícios para a autoimagem, pois, através da experimentação de seu corpo com auxilio da 
presença do parceiro, reconheceu e construiu a imagem corporal. Observou-se também que dançar, 
é uma maneira dos indivíduos estruturarem a experiência de si mesmas no mundo, através do 
movimento e promover resgate de sentimentos subconscientes oprimidos, provocando feitos positivos 
na imagem corporal. A relação com um parceiro, também demonstrou ter influência no processo de 
construção da autoimagem. Conclusão: A dança de salão conduz ao prazer por meio da cooperação 
e resulta em melhoras físicas, psicológicas e sociais, pois coloca os indivíduos em contato com suas 
emoções e com outras pessoas. É uma atividade de influência positiva na percepção corporal, tanto 
proprioceptiva como afetiva, com forte aspecto motivacional relacionado à sua prática, como 
observado na literatura revisada. Sendo assim, a dança de salão, apresenta-se como um instrumento 
importante para construção da imagem corporal. 
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BALLET CLÁSSICO, IMAGEM CORPORAL E DISTÚRBIOS ALIMENTARES 

 
Mariana Tumoli Matos 

 
Universidade Estadual Paulista/UNESP – Rio Claro/SP – Brasil 

 
Introdução: As sociedades ocidentais contemporâneas vivem atualmente sob o ideal da magreza e 
da boa forma física, cujo padrão se impõe especialmente para as mulheres, nas quais a aparência 
representa uma importante medida de valor pessoal. A imagem corporal é a forma pela qual o corpo 
se apresenta para a própria pessoa, levando em conta fatores ambientais, emocionais, sociais e 
outros formadores de opinião. A necessidade por um corpo magro é constante no ballet clássico, 
apesar de não existirem estudos que comprovem a necessidade de ser magro para dançar. Essa 
busca pela magreza vem desenvolvendo inúmeros transtornos alimentares em bailarinas. Objetivo: 
O objetivo do presente estudo foi apresentar e analisar o desenvolvimento da imagem corporal, bem 
como dos distúrbios alimentares em bailarinos clássicos. Metodologia: O método utilizado foi uma 
revisão bibliográfica. Foram levantadas referências em bases de dados disponíveis via Internet 
seguida de uma análise inicial e posteriormente uma relação entre os temas associados à imagem 
corporal, distúrbios alimentares e ballet clássico. Resultados: Estudos afirmam não existir causa 
provada para os transtornos, embora corroborem que possa existir um modelo onde múltiplas causas 
devem interagir para o surgimento das doenças, incluindo aspectos socioculturais, psicológicos, 
individuais e familiares, neuroquímicos, genéticos bem como a influência da mídia.  Observou-se que 
bailarinas podem ter um estado nutricional danificado como consequência de uma diminuição nos 
parâmetros antropométricos e imunológicos. A necessidade de manter um padrão corporal 
apropriado entre bailarinas resulta frequentemente em insatisfação e distorção da imagem corporal, 
como mostraram os estudos revisados. Conclusão: No ballet clássico a busca do perfeccionismo, a 
instabilidade emocional, dentre outros fatores, podem levar a transtornos alimentares. Considera-se 
de extrema relevância a realização de mais pesquisas nesta área, já que existem poucos trabalhos 
relacionando imagem corporal e dança. Destaca-se, também, a importância de estudos sobre 
imagem corporal em grupos considerados de risco, visando a identificação de distúrbios graves em 
relação com transtornos alimentares, que trazem sérias consequências para a saúde das bailarinas. 
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DIFERENÇAS COMPORTAMENTAIS ENTRE OS GÊNEROS NA EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR 

 
1
FRANCINE SATORRE OLIVÉRIO; 

1
LUANA APARECIDA MONTEIRO FELIX DA SILVA; 

1
MAXSHUEL DONIZETTI LEME; 

1
TIAGO MARCELINO ALVES;  

1,2 
MARCELO CALLEGARI 

ZANETTI 
 

1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2 
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
(Introdução e Objetivo) O indivíduo pode se expressar por meio de atitudes que se diferenciam de 
acordo com a personalidade de cada um e também variam de acordo com aspectos afetivos, 
cognitivos e fisiológicos. Por essa razão buscamos analisar o comportamento apresentado por alunos 
do ensino fundamental, diferenciando a conduta entre meninos e meninas durante uma mesma 
atividade. (Metodologia) Foram analisadas crianças do quinto ano do ensino fundamental de uma 
escola particular da cidade de Itobi-SP, com idade entre 11 e 12 anos. As informações foram 
coletadas no dia 25 de outubro de 2011. O objetivo foi verificar as diferenças comportamentais entre 
meninos e meninas durante uma mesma atividade física (corrida de estafeta). (Resultados) Os 
resultados demonstraram que as meninas se mostraram mais atentas e observadoras, e souberam 
trabalhar melhor em equipe, em contrapartida foram mais lentas durante a atividade. Já os meninos 
foram mais eufóricos e inquietos, agiram principalmente sozinhos e fizeram mais críticas em relação à 
atividade, mas obtiveram melhor desempenho físico que as meninas. (Conclusão) Foi evidenciado 
que durante uma mesma atividade, os meninos e as meninas demonstram comportamentos distintos. 
Mesmo elas não tendo um bom rendimento físico como os meninos devido suas diferenças biológicas 
e fisiológicas mostraram-se mais atenciosas e observantes durante todo o tempo, por sua vez eles 
estavam mais apreensivos e ansiosos em vencer a corrida. Os conflitos gerados pelo contato físico, 
pelo aprendizado da competição, pelo enfrentamento da derrota e do sucesso, pelo contato entre 
mais ágeis e menos ágeis para atividade física, envolvem aspectos afetivos, cognitivos e fisiológicos, 
que implicam a busca de soluções mediadas pelo professor. 
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INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE MONTAGEM COREOGRÁFICA NOS 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS DOS PARTICIPANTES. 

 
Tábata Brolezzi Artioli, Silvia Deutsch 

 
Depto Educação Física – IB – UNESP- Rio Claro 

 
Introdução: Criada em 1994 a Companhia Éxciton, grupo de dança, arte e expressão é um dos 
projetos de extensão do departamento de Educação Física da UNESP Rio Claro institucionalizado 
pela PAC/PROEX que desenvolve espetáculos de dança anualmente com base em diversas técnicas 
e aptidões individuais de cada integrante da Cia. Para a conclusão desta montagem, os estados 
emocionais foram altamente influenciados positiva e negativamente durante todo o processo que 
envolveu a convivência em grupo, as dúvidas sobre o sucesso do espetáculo, os desafios de montar, 
decorar e ensaiar as coreografias, já que são os próprios integrantes da Cia que criam as mesmas. O 
equilíbrio emocional dos integrantes é de extrema importância para o êxito do espetáculo. Objetivo: 
analisar os aspectos emocionais desencadeados nos participantes durante a preparação do 
espetáculo de dança “Além dos palcos – um olhar sobre Ray Charles”. Métodos: O procedimento 
consistiu em observar, registrar e avaliar os acontecimentos ocorridos durante os meses que 
antecederam o espetáculo, que poderiam influenciar na mudança dos estados emocionais, com uma 
consequente mudança do rendimento do grupo e êxito do espetáculo. Resultados: Após analisarmos 
os registros do período antecessor à estréia, composto por algumas discussões e divergências de 
opiniões, ficou evidente que conviver na atmosfera de grupo, com níveis de realidade distintos, numa 
perspectiva de tempo curto e estressante para a maioria dos integrantes, dificultou o processo de 
criação do espetáculo, assim como a não participação e o envolvimento parcial de alguns integrantes. 
Isso interferiu nos estados emocionais de cada integrante, gerando dúvida, incerteza do sucesso e 
ansiedade. Entretanto, levando em consideração o espírito de equipe e união estabelecida na Cia, 
após cada coreografia concluída e ensaiada, havia claramente a confiança de que todos os objetivos 
seriam alcançados e reconhecidos pelos fiéis admiradores do sério trabalho realizado pela Cia. 
Considerações finais: Assim a Cia cumpre seu papel com suas criações, apresentações, ou seja, 
sua presença ativa na vida universitária e da comunidade em geral. Cabe então o cuidado com os 
estados emocionais dos participantes no período de preparação do espetáculo para que isso não 
comprometa a qualidade do mesmo. 
 
Apoio: PROEX-UNESP 
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A VERGONHA DO CORPO EXPOSTA NA INTERNET E SUAS IMPLICAÇÕES 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
MARINA CHRISTO GARGANO; LUCIANA MARIA FERNANDES SILVA 

 
UNESP – Rio Claro 

 
A internet, espaço comum para o jovem, está repleta de endereços eletrônicos e comunidades 
virtuais que tratam da vergonha que este público, em especial, tem de seu corpo. Por se sentirem 
expostos nas aulas práticas de Educação Física, a convivência com estes endereços eletrônicos, 
pode ter possíveis conseqüências, neste contexto. O objetivo deste estudo, em andamento, é 
investigar, por meio de uma revisão de literatura e análise de conteúdo, a vergonha do corpo 
manifestada no contexto virtual, e como ela pode se refletir na Educação Física Escolar. A vergonha 
pode ser conceituada como um desconforto afetivo advindo, principalmente, no que diz respeito à 
exposição aos olhares alheios, ao juízo que se acredita que o outro pode fazer de si. Além disso, o 
indivíduo baseia-se naquilo que ele próprio julga ser vergonhoso, ou seja, o que aprendeu 
culturalmente serem atitudes morais e imorais. Assim, sentir vergonha pode pressupor um controle 
interno baseado num suposto juízo externo. Intrínseco à vergonha está o medo dos alunos de 
fracassarem diante de seus pares, o que irá interferir, acreditam eles, em seus relacionamentos 
sócio-afetivos. Sendo assim, o padrão de corpo ideal imposto pelos meios de comunicação, e aceito 
pela sociedade, se reflete na forma como os adolescentes aceitam seu próprio corpo, podendo ser 
potencializado pelas comunidades sociais existentes na internet, ambiente virtual comum a este 
público. Foram encontrados, na internet, mais de quatro milhões de resultados para “vergonha do 
corpo” e, nas redes sociais foram localizados mais de 800 indivíduos, supostamente jovens, 
participantes de comunidades como “odeio meu corpo”, além de blogs que mostram ainda práticas 
para minimizar essa insatisfação. Como os jovens estão expostos aos conteúdos disponibilizados na 
internet, por ser um meio utilizado significativamente por esta faixa-etária, acredita-se ser esta uma 
fonte potencializadora do sentimento de vergonha exibido pelos alunos, nas aulas de Educação 
Física. Esta premissa está sendo investigada por meio dos dados coletados. Baseando-se nesta 
perspectiva inicial, sugere-se que as aulas de Educação Física propiciem aos alunos discussões 
relacionadas aos assuntos tratados pela mídia e suas consequências, para tratar situações de 
vergonha percebidas com frequência nas escolas.   
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KARATÊ: A HISTÓRIA DE VIDA DE UM MESTRE 
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CARVALHO; 
1
KELVIN LUCAS OLIVEIRA THOMÉ; 

1,2
MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

 
1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
 
(INTRODUÇÃO) Para muitos as artes marciais e neste caso o Karatê se tornam uma filosofia de vida, 
no qual, ensinamentos vindos do oriente são seguidos à risca por mestres dessas artes. 
(OBJETIVOS) Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar a história de vida de um mestre do 
Karatê, bem como, a influência desta arte marcial em sua trajetória de vida. (METODOLOGIA) 
Buscando atender ao objetivo proposto optamos pela utilização de uma entrevista semi-estruturada 
com o técnico de uma equipe de Karatê da cidade de Casa Branca-SP. (RESULTADOS) Pela análise 
da entrevista constatamos que o mesmo com 15 anos conheceu o Karatê; indo até uma academia, 
porém, o mesmo não tinha condições financeiras para começar, mesmo assim continuou durante dois 
meses frequentando as aulas, pois o professor havia prometido uma bolsa assim que abrisse uma 
vaga. Percebendo sua insistência e não havendo desistência por parte dos alunos, o professor 
concedeu a prometida bolsa. Porém, o mesmo também não dispunha de recursos financeiros para 
adquirir o kimôno, já que sua mãe era rigorosa e não queria ajudá-lo, devido a circunstancia teve que 
trabalhar para começar a treinar. Logo se destacou entre os atletas, porém, não competia por falta 
mais uma vez de recursos financeiros. Logo seu professor reconheceu seu talento e o colocou para 
ministrar aulas. Algum tempo depois seu professor mudou para a cidade de Mococa-SP fazendo que 
este mestre abrisse uma academia na cidade de Casa Branca-SP. Percebendo o interesse das 
crianças de baixa renda ele montou um projeto social sem fins lucrativos que atualmente conta com 
12 bairros e atendem aproximadamente 500 alunos. (CONCLUSÃO) Pela análise da história de vida 
percebemos o interesse deste mestre em fazer do Karatê um aliado na busca pela melhora social, 
como a que ele vivenciou no passado.   
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IMAGEM CORPORAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS: UM 
ESTUDO COM DIFERENTES GÊNEROS  
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1
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LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
 

Introdução: A imagem corporal é uma ilustração que se tem na mente sobre o tamanho, forma e 
imagem do corpo, envolvendo também diversos fatores que se inter-relacionam, como os 
perceptuais, de atitude e emocionais. Esse distúrbio apresenta uma prevalência na população 
adolescente e juvenil e atualmente tem se apresentado em indivíduos que praticam atividade física. O 
termo imagem corporal envolve um complexo emaranhado de fatores psicológicos, sociais, culturais e 
biológicos que determinam subjetivamente como os indivíduos se vêem, acham que são vistos e 
vêem os outros. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi analisar a autopercepção da imagem 
corporal entre praticantes de atividade física do sexo feminino e masculino. Metodologia: Foram 
avaliados 14 indivíduos do sexo feminino e 14 masculinos praticantes de atividade física em uma 
academia de ginástica de São José do Rio Pardo-SP. Como instrumento de avaliação da imagem 
corporal foi aplicado o Body Shape Questionnaire (BSQ). A coleta foi realizada no mês de outubro de 
2011. Resultado: Após tabularmos os dados constatamos que as praticantes do sexo feminino 
apresentaram: 7.2% ausência de distorção de imagem, 14.3% distorção leve, 71.3% distorção 
moderada e 7.2% distorção grave. Já, entre os do sexo masculino: 85.8% apresentaram ausência de 
distorção, 7.1% distorção leve e 7.1% distorção moderada. Não foi evidenciado nenhum caso de 
distorção grave entre os praticantes do sexo masculino. Conclusão: Após análise dos dados 
concluímos que 92,8% das praticantes do sexo feminino apresentaram algum tipo de distorção de 
imagem corporal. Já, entre os do sexo masculino encontramos apenas 14,2% dos praticantes com 
algum tipo de distorção. Estes resultados talvez sugiram a influência de um padrão de beleza imposto 
pela sociedade, que induz as mulheres a desejarem corpos cada vez mais magros. Preocupação 
esta, que também começa a afligir os homens. 
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AS LUTAS NO ÂMBITO ESCOLAR: ALTERNATIVA PARA FORMAÇÂO DE UM 
CIDADÃO HARMONIOSO, REFLEXIVO E CRÌTICO 

 
Paulo José Moraes de Paula Santos*, Eduardo Yoshinori Nagata** 

 
(ESC- Escola Superior de Cruzeiro) 

 
As lutas são manifestações corporais que fascinam o Homem desde os tempos antigos, utilizando 
delas para sua sobrevivência e posteriormente para o auto desenvolvimento busca-se através da 
prática da mesma tornar-se um cidadão harmonioso, reflexivo e crítico. Hoje nas escolas as lutas são 
sugeridas nos PCN‟s (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Educação Física e promove uma gama 
de possibilidades de trabalho, inclusive a discussão sobre atos de violência vindos dos seres 
humanos fato cada vez mais freqüente em nossa sociedade. Será que os professores buscam 
trabalhar as lutas, ou esta ainda é vista somente como mais uma área da Educação Física escolar 
em que é necessária uma vivência da modalidade para seu ensino? Os Educadores físicos ainda 
relacionam as artes marciais com a geração de violência? È possível utilizar das lutas no ensino 
infantil? O objetivo deste trabalho é analisar se conteúdos alternativos da educação física escolar 
como as lutas vêm sendo trabalhados pelos profissionais da área da Educação Física e suas opiniões 
com relação à possível violência gerada pela prática da mesma. Para isso foi aplicado um 
questionário contendo 6 questões fechadas e uma aberta, em 20 professores atuantes no Ensino 
Fundamental da rede municipal da cidade de Guaratinguetá/SP e feita uma análise quantitativa 
representados em valor de porcentagem. Dos resultados foi verificado que 45% dos professores não 
utilizam das lutas por motivos diversos como falta de espaço físico ou não se considera capacitado 
para o mesmo, com relação ao trabalho na educação infantil 85% reconhecem que a prática das lutas 
pode ser aplicada na educação infantil, 10% afirmaram que artes marciais geram agressividade, 45% 
talvez e 45% acreditam que não. Entende-se que os professores de educação física acreditam que o 
conteúdo lutas possa ser trabalhado, porém quase metade não o faz, acreditando que a mesma 
possa tornar os alunos agressivos, faz se necessário que os professores reflitam sobre este fato e 
busquem trabalhar todas as modalidades sugeridas pelos PCN‟s, trazendo assim benefícios não só 
físicos mas também morais e afetivos a todos os alunos, tornando-os cidadão críticos e reflexivos. 
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ENTENDIMENTOS DO TÉCNICO DE FUTEBOL SOBRE MOTIVAÇÃO. 
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1
 UNESP – IB – DEF – LEPESPE – RIO CLARO, SP, Brasil. 

 
A preparação psicológica é algo de extrema importância e faz  parte do treinamento, inclusive na pré-
temporada. Porém, muitas vezes ela é deixada de lado pelos técnicos, que focam muito mais no 
aspecto técnico, físico e tático. A maioria dos técnicos considera que com esses três fatores 
conseguem resultados positivos se esquecendo ou ignorando esse quarto fator, tão importante 
quantos os outros. Se considerarmos algo mais específico dentro da preparação psicológica, como a 
motivação, por exemplo, percebemos que ela não se faz somente importante nas equipes de alto 
nível, ela já se faz importante na Educação Física Escolar, portanto os professores também devem 
saber como e quando utilizá-la. No caso do esporte de alto nível cada técnico têm a sua maneira de 
motivar seus atletas, alguns técnicos são mais eufóricos, já outros são mais tranquilos. A maneira que 
o técnico motiva sua equipe é, a grande maioria das vezes, traduzida dentro de campo ou de quadra, 
por meio da maneira como a equipe joga. Motivar a equipe não é somente papel do técnico, também 
é função dos próprios atletas. Por meio de entrevista com 8 técnicos profissionais de futebol 
constatou- se existe um temor em adotar a Psicologia do Esporte pelo total desconhecimento deles 
sobre a área. Verificou-se que 70% deles entendem que Motivação seja o mesmo que auto-ajuda e 
85% deles utilizam de recursos da auto-ajuda, em seus trabalhos. Trabalhar com motivação na pré-
temporada é apontado por 85% dos técnicos, uma vez que entendem da necessidade da superação 
no início dos treinamentos, mas 45% deles admitem que este trabalho é realizado pelos fisiologistas e 
massagistas. Estes dados sugerem que a Psicologia do Esporte não atinge plenamente o grupo 
estudado e, consequentemente, isso influencia o desempenho do grupo. 
ÓRGÃO DE FOMENTO: BAAE - UNESP 
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O PIBID NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A PRESENÇA DA VERGONHA 
COMO FATOR INIBIDOR DAS AULAS 

 
Fernando Paulo Rosa de Freitas²; Ana Lívia Gorgatto Fraiha¹; Irlla Karla dos Santos Diniz¹; Luciana 

Maria Fernandes Silva¹; Ricardo Baldochi Menezes¹ ; Suraya Cristina Darido¹ 
 

1.UNESP - Rio Claro; 2. Faculdades Claretianas. 
 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem como um de seus objetivos 
incentivar os alunos das licenciaturas a participarem de projetos juntamente com instituições 
escolares, formando uma parceria com a Universidade. Inseridos neste projeto os alunos-bolsistas 
observaram e participaram de aulas de Educação Física, sob a supervisão do professor especialista, 
e durante as aulas de Ginástica Geral, comportamentos exacerbados de vergonha ficaram evidentes 
e preocupantes. A vergonha é um sentimento relacionado à ideia de alguma ação que é vista como 
constrangedora, uma vez que para determinado grupo ela pode ser considerada negativa, e deste 
modo censurada dentro do contexto sócio-cultural em que se manifesta. Também pode ser 
estimulada pela simples exposição, uma vez que a ação não necessita estar carregada de um juízo 
estritamente negativo para despertá-la. Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi investigar quais os 
motivos que desencadearam o sentimento de vergonha observado nas aulas, bem como sugerir 
algumas estratégias para lidar com este problema. A metodologia utilizada foi a observação 
participante que busca estabelecer uma adequada participação dos pesquisadores dentro do grupo 
observado. O estudo foi desenvolvido em uma Escola Estadual do interior de São Paulo, com o 
sétimo ano do Ensino Fundamental. Foram identificados, por meio da observação e do relato dos 
alunos, que os motivos que os levaram à vergonha, foram a exposição perante o colega, o medo do 
errar, e principalmente a presença do sexo oposto, incluindo a do próprio professor. Para tratar 
destas situações, sugere-se que o professor desenvolva tarefas em grupo, nas quais os alunos se 
sintam mais seguros, proporcionando maior integração e cooperação. Além disso, o professor deve 
assumir o papel de mediador acompanhando a aprendizagem e modificando valores, mostrando e 
refletindo com o grupo a importância da experiência corporal que estas vivências significam e como 
este sentimento limita o acesso aos conhecimentos da cultura corporal. Assim, entende-se que 
existem diversas razões para que a vergonha se manifeste nas aulas, neste sentido, seria necessário 
identificar e implementar propostas de ensino que permitam tematizar a questão junto aos alunos. 
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EFEITO DA IDADE RELATIVA EM ATLETAS PARTICIPANTES DO 
CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE BASQUETEBOL SUB-17 ANOS 

 
Márcia Cristina Custódia Ferreira*; Cleiton Pereira Reis*; Luiz Carlos Couto de Albuquerque Moraes*; 

 
*Laboratório de Psicologia do Esporte – UFMG 

 
Introdução: O basquetebol necessita de alta capacidade física pela elevada intensidade dos jogos. 
Nos anos iniciais de aprendizagem, é comum ver atletas de mesma idade que se sobressaem 
durante a partida, existindo ainda aspectos que são levados em consideração durante a seleção de 
atletas pelas equipes como altura e envergadura. Neste sentido, atletas que são nascidos mais 
próximos ao início do ano teriam vantagem sobre seus pares nascidos mais próximos ao final do ano, 
este processo é chamado de Efeito da Idade Relativa (ESTEVA et al. 2006). Objetivo: Verificar se 
houve efeito da idade relativa em atletas de basquetebol que disputaram o campeonato mundial. 
Métodos e Procedimentos: As datas de nascimento de 144 atletas que participaram do 
Campeonato Mundial Masculino de Basquetebol Sub-17 anos, em 2010, foram coletados diretamente 
do site da Federação Internacional de Basquetebol. Análise Estatística: Foi realizado o teste de Qui-
Quadrado, utilizando-se o programa SPSS for Windows, versão 17.0, com um nível de significância 
de 5%. Resultados: Houve uma assimetria entre os quartis de nascimento. Na comparação entre os 
semestres, o número de atletas nascidos no primeiro, foi significativamente maior em comparação 
com os do segundo (x² = 32,111, p< 0,001). Na comparação direta entre os quartis de nascimento, 
observou-se diferenças significativas em todas as comparações (1° > 2°; 1° > 3°, 1° > 4°; 2° > 3°; 2° > 
4°; 3° > 4°). Discussão: Estes resultados corroboram com os achados de Esteva et al. (2009) em 
que foi observado o efeito da idade relativa em atletas de categoria de base do basquetebol 
espanhol. Em outro estudo semelhante, foi encontrado efeito significativo da idade relativa para todas 
as categorias masculina e feminina de atletas de basquetebol da França, com idades de 7 a 18 anos 
(DELORME; RASPAUD, 2009). Considerações finais: O efeito da idade relativa foi confirmado entre 
os atletas nacionais que disputaram o campeonato mundial masculino de basquetebol sub-17, 2010, 
já que há um número maior de atletas nascidos mais próximos ao início do ano em comparação aos 
pares nascidos mais próximos ao final do ano. 
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NETNOGRAFIA: contribuições para as pesquisas nas ciências humanas 

 
Altair Moioli; Afonso Antonio Machado; Flávio Dezan; Flávio Rebustini; Marcelo Callegari Zanetti; 

Mauro Klebis Schiavon 
 

Universidade Estadual Paulista – UNESP – IB – Rio Claro-SP 
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias 

 
As significativas transformações provocadas pela revolução tecnológica na sociedade pós-moderna 
têm contribuído para as mudanças de hábitos e costumes do homem. A utilização da internet como 
recurso para as mais variadas atividades, como por exemplo, compras, transações bancárias, 
votação, comunicação virtual entre tantas outras, contribuiu para a formação de uma cultura 
específica, a cibercultura, que desaloja os costumes tradicionais e os desloca para o mundo virtual. 
Neste ambiente, desprovido de territorialidade, atemporal e não identitário, assinalado por alguns 
autores como um “não lugar” são construídas as relações interpessoais conectados aos avatares 
cibernéticos.  Diante desta nova realidade social virtualizada, este trabalho teve como objetivo 
principal identificar as ferramentas metodológicas que garantam credibilidade e aceitabilidade no 
campo da investigação virtual e, ainda, que atendam os pressupostos das pesquisas em ciências 
sociais e humanas. A motivação para a realização deste trabalho se justifica em razão da 
necessidade acadêmica de compreender o fenômeno das tecnologias de informação e comunicação 
– TICs – tanto como aparelhos ideológicos quanto mecanismos de controle social e assim, 
instrumentalizar as pesquisas realizadas diretamente nas redes sociais com procedimentos 
metodológicos adequados para esta nova era. Como suporte metodológico, este estudo apresenta 
uma abordagem qualitativa, com objetivo exploratório e contou com o apoio da técnica de observação 
assistemática. Como resultado, e para acompanhar esta ressignificação cultural, alguns estudos 
apresentam a netnografia, ou etnografia virtual, como proposta para desenvolver pesquisas nos 
ambientes virtuais. Os instrumentos para a coleta de dados têm como base os chats de bate papo ou 
discussão, as comunidades virtuais, os blogs, o facebook, o twitter, orkut e outras meios de 
comunicação em rede. Para a realidade da área ciência do movimento humano, da educação física e 
esportes, este recurso metodológico garante, por exemplo, o acompanhamento e coleta de dados em 
comunidades anoréxicas, vigoréxicas, usuários de jogos eletrônicos, mídia eletrônica e suas 
variantes, que expõe o corpo como objeto de consumo, constituindo-se como uma ferramenta 
adequada para tal finalidade. 
 
Palavras chave: Netnografia. Tecnologias. Esporte. Cibercultura  
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A PRÁTICA DO ATLETISMO ESCOLAR: CONTRIBUINDO PARA CONSTRUÇÃO 
DE ATITUDES E VALORES 

 

Márcia Alexandra Leardine; Daimier Gomes do Nascimento; Edson Cascais dos Santos 
 

FAACG 
 
Em virtude de nossa convivência e a condição favorável de espaço e tempo que temos no ambiente 
de trabalho que dispomos nos deparando com algumas questões: nossos alunos se destacam  em 
saltos e corridas nos momentos de intervalos e principalmente em momentos de brigas com outros 
colegas. Como potencializar esta prática para além das brincadeiras espontâneas e das aulas de 
atletismo que proporcionamos sem correr o risco de fragmentar a formação integral desses alunos, 
potencializando o respeito mútuo, cooperação e afetividade como princípios para se viver em 
sociedade? O presente trabalho teve como objetivo proporcionar ampliação de repertório aos alunos 
nas aulas de atletismo sendo estas distribuídas em provas de campo e de pista de curta distância, 
que trabalham os movimentos básicos do atletismo de correr, saltar e arremessar canalizados para o 
desenvolvimento biopsicossocial. Dessa forma foram escolhidas as seguintes modalidades para 
serem trabalhadas dentro do projeto desenvolvido na escola, focando o desenvolvimento das 
capacidades físicas básicas de resistência, velocidade, força, além de capacidades motoras de 
arremessar, correr, lançar e saltar. Para tanto elaboramos um planejamento para que o atletismo 
fosse vivenciado e entendido explorando o contexto cultural, oportunizando a realização e o 
desenvolvimento de um trabalho em grupo, onde foram sugeridas situações de aprendizagem e 
propostas de criação de novos movimentos a serem realizados. O trabalho obteve um excelente 
resultado e fomos convidados a participar do  festival de atletismo realizado pela Prefeitura Municipal 
de Jundiaí, onde observou-se a grande facilidade dos alunos em realizar atividade com movimentos 
naturais e de simples codificação. Foi a primeira vez os alunos da Escola Antonio Cintra Gordinho 
participaram das provas de Atletismo que incorporam a Olimpíada Vetor Oeste W , na qual 
conquistaram muitas medalhas, mas acima de tudo melhoraram seu nível de relacionamentos e 
demonstraram que os aspectos trabalhados superaram a prática do esporte que estava sendo 
vivenciado e auto estima, responsabilidade e empenho prevaleceram diante dos resultados obtidos. 
 
 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
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ATIVIDADES FÍSICAS LÚDICAS COMO MEIO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE 
BONS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS DE 9 A 12 ANOS: relação com 

o controle da ansiedade 

 
Iara Tocico Ito; Juliana Moreli França; Altair Moioli; Cesar Antonio Parro 

UNIP – Campus de JK 
 
Introdução: Os hábitos alimentares e a prática de atividades físicas são adquiridos na infância e 
tendem a permanecer na fase adulta. Com os hábitos da vida moderna, percebe-se uma baixa 
aderência a pratica esportiva. A cada dia, os pais têm menos tempo para participar e preparar as 
refeições dos filhos ou ter disponibilidade para acompanhá-los à escola. Muitos deixam seus filhos na 
escola que participam das atividades oferecidas no período diverso do horário escolar, ou ainda, 
permanecem em casa com acesso a vídeo games, TV e internet. Assim, as crianças não adquirem 
uma educação alimentar ideal, promovendo a ingestão de alimentos calóricos ou pobres de 
nutrientes. Diante deste quadro, para melhorar os hábitos que começam na infância, as crianças 
podem receber orientações adequadas por meio das atividades desenvolvidas nas aulas de 
Educação Física. Objetivo: o objetivo deste estudo foi verificar a possibilidade de educação 
nutricional através de atividades físicas lúdicas aplicadas nas aulas de Educação Física. 
Procedimento Metodológico: O tratamento metodológico teve como base uma pesquisa descritiva, 
participante, com utilização de questionários, na área de Nutrição e Educação Física, realizada na 
cidade de São José do Rio Preto, com alunos de 9 a 12 anos de uma escola particular. As atividades 
foram realizadas, durante duas semanas, com uma amostra de 39 alunos de ambos os sexos, antes 
das atividades estes alunos foram medidos, pesados e questionados quanto a freqüência alimentar, 
após as atividades os alunos responderam 4 questionários que serviram para avaliar os 
conhecimentos e mudanças nutricionais. Considerações finais: Segundo os resultados, as 
atividades influenciaram na consciência e conhecimentos nutricionais dos alunos. Mais da metade 
citaram a importância do consumo diário de arroz, verduras, frutas, legumes, leite, sucos e 
leguminosas, e consumo freqüente carne branca e vermelha, dessa forma os alunos relataram um 
alimento de cada grupo e os alimentos mais citados são comuns no hábito diário brasileiro. Portanto 
conclui-se que a Educação Física e a Nutrição podem ser usadas para a educação e promoção de 
hábitos alimentares saudáveis em escolares, bem como a estabilização dos estados de ansiedade e 
motivação para a prática de atividade física.. 
 
Palavras Chave: Reeducação alimentar. Educação Física. Recreação. 
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FUTEBOL: ASPECTOS ENVOLVIDOS EM SUA REALIDADE 
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Introdução: O futebol é um esporte de multidões, onde são movimentados milhões de reais, 
transformando este esporte em um fenômeno da indústria de entretenimento. Nenhuma outra 
atividade consegue mobilizar tantas pessoas e despertar emoções tão significativas nos atletas, 
técnicos, dirigentes e, de forma especial, nos torcedores. A simplicidade de sua prática em função da 
possibilidade de adaptação, como por exemplo, dos espaços, materiais, número de participantes, 
regras, entre outros, favorece a rápida expansão do futebol no Brasil, tornando-o como uma das mais 
importantes manifestações da cultura brasileira. O aspecto, social, econômico e cultural do brasileiro 
contribuiu para sua popularização nas classes menos favorecidas. Muitos vêem neste esporte a 
oportunidade para ganhar dinheiro e ser reconhecido socialmente.  Objetivo: Este trabalho teve 
como objetivo principal analisar os aspectos relacionados a modalidade de futebol que interferem na 
formação integral do atleta. Revisão de Literatura: Para se tornar um jogador de futebol, muitas 
crianças e adolescentes abrem mão do estudo, da família e são muitas vezes submetidos a situações 
extremas. O aspecto emocional interfere diretamente no rendimento do atleta que pratica futebol. 
Esta situação de desconforto e cobrança exagerada, somada ao fato de ficar muito tempo longe da 
família contribui para a desistência do sonho de se tornarem atletas profissionais. Muitos garotos 
apresentam sintomas de depressão. Procedimentos Metodológicos: Este trabalho tem como 
suporte metodológico um relato de experiência, de natureza qualitativa, visto que a participação dos 
autores na prática esportiva pode servir como dados de análise desta pesquisa. Neste estudo levou-
se em consideração os exemplos das equipes do Cruzeiro da cidade de Belo Horizonte, São Paulo 
Futebol Cube, entre outros, que anexo ao centro de treinamento mantém uma escola e exige 
freqüência às aulas para que os meninos possam jogar, com o atenuante dos garotos serem 
dispensados por excesso de faltas na escola. Considerações Finais: O apoio extra campo e  a 
atuação de professores, educadores, psicólogos e assistentes sociais poderá minimizar as 
dificuldades da transição da adolescência para a fase adulta e o convívio das incertezas quanto às 
conquistas projetadas. Ainda assim, a maioria dos clubes brasileiros não tem a mesma preocupação 
que as grandes equipes fato que provoca inúmeras situações de abusos à dignidade da criança e do 
adolescente. 
 
Palavras chave: Esporte. Futebol. Iniciação Esportiva. 
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A INFLUÊNCIA DA MOTRICIDADE HUMANA NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

Daimier Gomes do Nascimento; Elaine Ferreira Freitas; Márcia Alexandra Leardine 
 

FAACG 

 

Resumo: A motricidade está presente na formação do ser humano, e, no processo de aprendizagem; 
Cabe ao professor, observar os pressupostos motores de determinados distúrbios de aprendizado 
que estão por vir ou já estão estabelecidos. O nosso projeto de interdisciplinaridade, nas disciplinas 
de Educação Física Escolar e na Pedagogia; foi proposto aos alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental, da Escola Antonio Cintra Gordinho – Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho, 
que, a priori observamos quais as reais necessidades dos educandos, nos conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. Através desse instrumento, foi possível verificar que dos vinte e sete 
alunos, seis necessitavam de exercícios para o desenvolvimento da coordenação motora fina, com o 
foco no traçado correto das letras; com essas informações, traçamos os seguintes objetivos, na 
abordagem psicomotora: a tonicidade, a equilibração, a lateralidade, a noção de corpo, a estruturação 
espaço-temporal, a praxia global, e a praxia fina. Além dos conceitos e os valores: a atenção, a 
concentração, o respeito a si, o respeito aos outros, o respeito às regras, a cooperação e a 
participação. As duas aulas eram ministradas todas as sextas-feiras, no período da manhã. No 
primeiro momento do projeto, apresentamos a proposta, informando-os que as atividades seriam na 
linha da Motricidade, através de jogos cooperativos, atividades rítmicas e expressivas, relaxamento, 
confecção e o brincar com os brinquedos; essas atividades eram desenvolvidas em ambientes 
fechados (sala de aula) e ambientes abertos (pátio, quadra, campo e bosque). Em síntese, foi 
possível verificar as mudanças da turma na questão da organização, na lateralidade ao manipularem 
as folhas avulsas, em saberem qual o lado que precisa virar para iniciar a escrita e o entendimento da 
volta à calma. Consideramos ter atingido os resultados almejados, uma vez que a grande maioria dos 
alunos obteve um avanço dentro do propósito dos objetivos traçados; mesmo assim, há necessidade 
que o projeto continue possibilitando a desenvolver novas investigações e contribuições que possa 
alavancar todo o grupo de alunos do 4º ano.  
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CAPOEIRA E MUDANÇA SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO 

 
1
KELVIN LUCAS OLIVEIRA THOMÉ; 

1
MARCUS VINICIUS PARENTE QUERIDO AZEVEDO; 

1
ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DE CARVALHO;

 1
LUAN PEREIRA COELHO;

1,2
MARCELO 

CALLEGARI ZANETTI 
 

1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
(INTRODUÇÃO) Muitas crianças um dia sonharam em se tornarem jogadores de futebol e 
consequentemente alcançarem melhores condições de vida. Porém, a opção por determinada 
modalidade não passa apenas pelo sonho, mas, pela preferência, identificação, adaptação e prazer 
que a mesma pode proporcionar. Neste sentido, a capoeira que pode contribuir para um amplo 
desenvolvimento motor, expressivo e emocional acaba arrebanhando inúmeras crianças que vindas 
principalmente de classes sociais mais baixas e com grande vulnerabilidade social. (OBJETIVO) 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a história de vida de um mestre de capoeira, bem 
como, a influência deste esporte em sua condição social. (METODOLOGIA) Como proposta 
metodológica optou-se pelo uso da história de vida de um mestre de 50 anos de vida, sendo 37 de 
prática na capoeira, residente na cidade de Porto Ferreira-SP. Para análise dos dados foi utilizada a 
análise de discurso. (RESULTADOS) Pela análise da história de vida percebemos que o mestre 
investigado teve uma infância bastante pobre e fez a opção pela capoeira como forma de evitar 
problemas relacionados à vulnerabilidade social. Como forma de retribuir os benefícios pessoais e 
sociais conseguidos por meio deste esporte, o mesmo o utiliza para ajudar outras crianças que 
partilham desta mesma condição a superar seus problemas e fazer da capoeira uma importante 
aliada na melhora social. (CONCLUSÃO) Pela análise dos dados concluímos que a capoeira foi uma 
importante aliada na melhora da condição social deste mestre, que utiliza a mesma filosofia na 
condução desta atividade em diversos núcleos espalhados pelo estado.   
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O PAPEL DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
1
LEANDRO DIAS DOS SANTOS; 

2
DEINI EMMANUELLE DE MELO BASTOS; 

1
TIAGO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA; 
1,3

MARCELO CALLEGARI ZANETTI 
 

1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2
Prefeitura Municipal de Mococa; 

3
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
(INTRODUÇÃO) Quando falamos do assunto Ludicidade como auxiliar do ensino na Educação Física 
Escolar, imediatamente nos deparamos com uma metodologia de ensino extremamente produtiva e 
eficaz, já que, por meio dessa proposta podemos atingir uma melhora em várias diretrizes, sejam 
elas, cognitivas, motoras e afetivas. Por esse motivo buscamos embasamento teórico para as 
propostas de utilização dessa metodologia de trabalho. (OBJETIVO) O principal objetivo desse 
trabalho foi demonstrar a função e a utilização da ludicidade como meio facilitador do processo de 
ensino-aprendizagem na Educação Física Escolar. (METODOLOGIA) Essa pesquisa foi realizada por 
meio de revisão de literatura, no qual, os dados ajudaram na identificação das principais 
características dessa forma de ensino. (RESULTADOS) Os resultados da pesquisa viabilizaram essa 
utilização pela mesma apresentar boa aceitação por parte das crianças, já que até a sua entrada na 
escola sua vida é exclusivamente dedicada aos brinquedos e à vida familiar. A escola tem o dever de 
facilitar a aprendizagem, e essa prática pode auxiliar nesse trabalho, já que as brincadeiras podem 
gerar benefícios físicos, intelectuais, sociais e didáticos às crianças, afirmações estas bem 
amparadas por autores desenvolvimentistas. (CONCLUSÃO) Pode-se concluir que a utilização da 
ludicidade na Educação física Escolar, se bem trabalhada tende a facilitar a ação de ensino-
aprendizagem e que falta aos educadores a conscientização de que os problemas referentes à 
alfabetização podem estar relacionados às práticas educativas (métodos de ensino). Sabe-se que as 
crianças mais lúdicas são também as que apresentam melhores resultados em outras atividades 
sejam elas físicas, cognitivas e afetivas. Visto que jogos e brincadeiras são conforme os estudiosos, 
experiências afetivas que se correlacionam ao ambiente e devem ser aplicadas nas crianças em fase 
escolar. Fica então uma questão: Se o lúdico é tão discutido por psicólogos e pensadores, não seria 
este o momento da escola parar e refletir também sobre a importância do lúdico (jogos e brinquedos) 
para a criança? 
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FUTEBOL: APONTAMENTOS DA CARREIRA DE UM ATLETA 

 
1
LUAN PEREIRA COELHO; 

1
ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DE CARVALHO; 

1
KELVIN LUCAS 

OLIVEIRA THOMÉ; 
1
MARCUS VINICIUS PARENTE QUERIDO AZEVEDO; 

1;2
MARCELO 

CALLEGARI ZANETTI; 
 

1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

2 
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
  
(INTRODUÇÃO) Para milhões de brasileiros o futebol é uma paixão e um sonho, que começa bem 
cedo com a vontade de se materializar em uma carreira profissional, porém, como sonho ele 
contempla poucos e ceifa muitos outros. (OBJETIVO) Por este motivo, buscamos analisar a Historia 
de vida de um ex-atleta amador de futebol, bem como, problemas relacionados à sua transição. 
(METODOLOGIA) Como proposta metodológica optou-se pelo uso da história de vida de um ex-atleta 
de futebol, residente na cidade de Guarulhos-SP. A análise dos dados foi feita pelo método da análise 
de discurso. (RESULTADOS) Pela análise da história de vida constatamos que o atleta investigado 
iniciou sua carreira nas categorias de bases do Guarulhos Esporte Clube, time amador, na posição de 
goleiro, sendo convidado posteriormente para fazer testes na Portuguesa Santista. Mesmo sendo de 
família humilde e precisando trabalhar para ajudar nas despesas da casa, aceitou a proposta e 
passou nos testes. Jogou dos 14 anos aos 17 anos, sendo titular em todas as categorias que passou. 
Foi quando sofreu sua primeira e única lesão no tendão do dedo indicador e como na época o clube 
não dava assistência a atletas não profissionais, o mesmo foi dispensado. Sem condições financeiras 
de tratar a lesão, deixou de ser jogador de futebol e começou a trabalhar em um supermercado, no 
qual, continuou trabalhando até os 26 anos. Em seguida entrou em uma empresa de transporte de 
cargas e exerce até hoje a função de caminhoneiro em sua cidade natal. (CONCLUSÃO) A história 
de vida apresentada demonstra o despreparo de grande parte dos clubes brasileiros na condução da 
vida esportiva e social de seus atletas. Lesões precoces, baixo investimento em educação, 
vulnerabilidade social, entre outros, são questões recorrentes, principalmente nas categorias de base 
desses clubes que infelizmente contribuem para com o fracasso e descaracterização da carreira 
destes indivíduos. 
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MEDO NA DANÇA 

 
1
PAULA EVELISE DA SILVA MELLO,

1,2
MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

 
1
Academia Conexão Saúde; 

2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
 
(Introdução) O medo é um dos mais remotos sentimentos a acompanhar o homem. Presente desde 
os primórdios ele tem contribuído efetivamente para com a evolução da espécie humana, porém, 
muitas vezes, ele está associado ao fracasso e experiências pífias no momento esportivo. (Objetivo) 
Pensando nisso, buscamos identificar sintomas de medo de bailarinos antes de uma competição de 
dança. (Metodologia) Foi utilizado um questionário aberto. A amostra foi composta por 7 bailarinos 
de ambos os sexos, com idades entre 16 e 34 anos, que compõem um grupo de dança da cidade de 
São José do Rio Pardo-SP. Para análise dos dados optamos pela análise de discurso e 
categorização dos mesmos. (Resultados) Os resultados encontrados foram de que 28,6% dos 
bailarinos relataram não sentir medo antes de uma competição, 28,6% responderam sentir medo e 
42,8% responderam que sentem medo às vezes. Dentre as justificativas tivemos: Sinto-me seguro 
com a coreografia, portanto não tenho medo com 14,2%, Tenho medo de errar alguma sequência e 
prejudicar meu grupo 71,4%, Procuro me concentrar e controlar minhas emoções 14,2%.  
(Conclusão) Os resultados encontrados sugerem que grande parte dos bailarinos sente medo antes 
de competir e que esse medo pode desconcentrá-los fazendo-os errar alguma sequência de passos, 
podendo assim prejudicar seu grupo. Poucos bailarinos parecem conseguir controlar suas emoções 
antes da uma competição. Por isso sugerimos um preparo psicológico para que o medo não 
atrapalhe o desempenho dos bailarinos durante este tipo de evento. 
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ANSIEDADE, MEDO, VERGONHA E DESEMPENHO EM BAILARINOS 
COMPETITIVOS 

 
1
PAULA EVELISE DA SILVA MELLO,
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MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

 
1
Academia Conexão Saúde; 

2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
 
(Introdução) A ansiedade, o medo e a vergonha são sentimentos que podem influenciar positiva ou 
negativamente o desempenho de bailarinos em competições de dança, já que, tais estados 
emocionais frequentemente acompanham tais indivíduos.  (Objetivo) Portanto, o objetivo deste 
estudo foi identificar se para eles esses sentimentos os ajudam de alguma forma seu desempenho 
antes de uma competição. (Metodologia) Foi utilizado um questionário aberto. A amostra foi 
composta por 7 bailarinos de ambos os sexos, com idades entre 16 e 34 anos, que compõem um 
grupo de dança da cidade de São José do Rio Pardo-SP. Para análise dos dados optamos pela 
análise de discurso e categorização dos mesmos. (Resultados) Os resultados encontrados foram de 
que na opinião dos bailarinos sentimentos como: ansiedade, medo e vergonha são positivos para 
42,8% e negativos para 57,2%. Dentre as principais respostas tivemos: A ansiedade me ajuda 
quando está na medida certa 28,6%, Nenhum desses sentimentos me ajudam 43%, O medo me faz 
ficar mais focada na coreografia 14,2%, Esses sentimentos atrapalham meu autocontrole 14,2%. 
(Conclusão) Os resultados encontrados sugerem que para a maioria dos bailarinos esses 
sentimentos não ajudam, mas que na medida certa para alguns desses indivíduos podem até ajudar 
deixando-as mais focadas e concentradas. Pensando nisso sugerimos melhor preparo psicológico 
para que esses sentimentos tenham maior impacto positivo sobre os bailarinos durante a competição. 
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AVALIAÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIA DE MEMBROS SUPERIORES EM 
TREINAMENTO DE HIPERTROFIA: considerações para a psicologia do esporte 

 
Thiago Guarnieri Mizochi; André Arcanjo Grecco; Jorge Luis Nestor; Messias Ferrari; Rodrigo Ferro 

Magosso 
 

Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP 
 

INTRODUÇÃO: O bíceps é um músculo pequeno que entra em fadiga rapidamente, mas muito 
visado entre os praticantes de academia. Aumentar o bíceps é o objetivo da grande maioria dos 
homens que treinam musculação. É comum encontrar pessoas que não conseguem resultados 
satisfatórios e que podem levar ao consumo de asteróides anabólicos. O tríceps braquial tem 
participação de 60 % na massa do braço, mas as pessoas que exercitam os braços normalmente 
negligenciam o treinamento deste músculo em favor do músculo bíceps braquial. Hipertrofia muscular 
é o aumento do tamanho da fibra muscular em resposta ao treinamento. A hipertrofia da musculatura 
esquelética nos atletas ou indivíduos que trabalham em atividades que exigem grande esforço físico. 
Em algumas dessas condições, a hipertrofia muscular tende a ser generalizada, inclusive no coração, 
que tem de se adaptar as maiores exigências metabólicas. A hipertrofia é um processo reversível, 
cessado o estimulo, a célula volta ao aspecto normal. OBJETIVO: Avaliar variação da circunferência 
do braço no treinamento de hipertrofia de bíceps e tríceps. METODOLOGIA: Os dados avaliados 
referem-se a uma amostra intencional de 5 indivíduos do sexo masculino, com idades entre 19 e 30 
anos, todos não atletas, mas praticantes de atividades físicas. Foram realizados dois dias de 
treinamento com intervalo de uma semana entre eles, onde era feito perimetria antes e após o treino 
para verificar a mudança na circunferência do braço. Em um dia realizou treino para o bíceps (com 3 
exercícios para o músculo citado, contando com 3 séries de cada, com 8 a 12 repetições a 75% de 1 
RM com intervalo de descanso de 1 minuto entre as séries e 2 minutos de um exercício para o outro). 
Na semana seguinte realizou-se o treino para o tríceps (da mesma forma que o bíceps). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os testes realizados mostraram que não houve mudança significativa no 
treinamento de hipertrofia para bíceps/tríceps na variação da circunferência do braço. Sugere-se que 
para um resultado mais significativo, seja realizada uma periodização com mais dias de treino na 
semana para cada grupo muscular envolvido. Estas considerações podem auxiliar os profissionais de 
educação física em relação aos distúrbios de imagem advindos do padrão estético divulgados pelos 
meios de comunicação. 
 
Palavras chave: Treinamento resistido. Hipertrofia muscular. Distúrbio de imagem. 
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UM MERGULHO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

Márcia Alexandra Leardine; Daimier Gomes do Nascimento;Edison Cascais dos Santos 
 

FAACG 
 
Ao promovermos aulas de natação  para os alunos do 1º ano ao Ensino Médio na Escola Antonio 
Cintra Gordinho, em Jundiaí, experiência  de uma prática esportiva escolar que possibilita  uma 
formação biopsicossocial  construindo uma aprendizagem para vida. Proporcionamos esta atividade 
desde os 6 anos visando  um desenvolvimento progressivo nos aspectos cognitivo, social e motor  da 
criança,  ativando assim um processo evolutivo  psicomorfológico contribuindo para construção de 
sua personalidade. Por meio da socialização com outras pessoas (professor e demais alunos) 
potencializamos o seu desenvolvimento social e emocional  acompanhando as aprendizagens 
construídas ao longo do processo, percebemos efeitos positivos em relação a autoestima na qual os 
alunos,  conseguem perceber as que as diferenciações de desempenho em relação aos outros não 
lhes são limitações, adquirindo confiança em si próprios ,sendo isto um importante  eixo da 
personalidade e matriz da confiança social.   As vivências na piscina possibilitam a construção de 
experiências motoras e disciplinares para que obtenham uma educação integral. Os professores 
realizam intervenções intencionais, selecionando e graduando os estímulos sensórios motores para 
obtenção de respostas estimulando os alunos a progredirem em seus conhecimentos e habilidades 
através de propostas desafiadoras que os levem a buscar soluções, por intermédio da sua própria 
vivência e das relações interpessoais, considerando neste processo todo o respeito pela fase de 
desenvolvimento maturacional que o aluno se encontra, o contato físico, o contato social e a 
segurança do mesmo. Estas aulas possibilitam a melhora do sistema cardiorrespiratório, tônus 
muscular, coordenação, equilíbrio, agilidade, força, velocidade, habilidades tais como lateralidade, 
percepção tátil, auditiva e visual, noção espacial, temporal e ritmo, sociabilidade e autoconfiança. 
Além disso, a adequação aos estímulos perceptivos  motores no preciso momento evolutivo, torna 
irreprodutível se oferecido mais tarde com as mesmas características naturais e nas mesmas 
condições;  facilita a formação de imagem corporal integrada e rica através da sensório-percepção do 
próprio corpo; favorece os constructos da inteligência, a partir das oportunidades  oferecidas, em 
quantidade e qualidade adequadas, de realizar e exercitar diferentes experiências; construímos um 
vínculo pedagógico cooperativo,  objetivando que este conjunto de experiências e referências  
conceituais contribuam para um processo educativo de desenvolvimento motor saudável e 
apropriado. 
 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC- São Paulo 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
98 

www.lepespe.com.br  |  contato@lepespe.com.br  

III Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana 

IB | UNESP | Rio Claro - SP 

ESTUDO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM EQUIPES DE MODALIDADES 
INDIVIDUAIS: O caso da natação. 

 
Victor Beretta; Altair Moioli; Afonso Antonio Machado 

 
LEPESPE – Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte - DEF/IB/UNESP - Rio 

Claro-SP 
 
Nos últimos anos os esportes aquáticos têm ganhado espaços importantes nos meios de 
comunicação e chamado a atenção do público, em especial pelas conquistas olímpicas da natação. 
Porém, este sucesso não representa a realidade da maioria das equipes de natação. Os problemas 
mais frequentes estão relacionados à falta de estrutura para os treinamentos e competições. Muitos 
atletas desta modalidade, em alguns casos, utilizam recursos financeiros próprios para participar das 
competições, conhecidos no meio esportivo como os “paitrocinios”. Diante desta realidade, um dos 
aspectos psicológicos mais recorrentes no trabalho do técnico é a motivação. Assim, este estudo teve 
como objetivo principal compreender a motivação como um fator de percepção e coesão de grupo 
para melhorar o rendimento de atletas em modalidades individuais. De acordo com diversos estudos, 
Machado (1997); Samulski (1995), entre outros, a motivação é caracterizada como um processo 
ativo, intencional e com uma meta que está diretamente relacionada com fatores intrínsecos e 
extrínsecos. Nesse sentido, a motivação não depende somente do atleta da natação, mas também do 
ambiente, o que envolve a relação com seus companheiros de equipe e, principalmente do trabalho 
desenvolvido pelo técnico. Este trabalho é de fundamental importância psicológica para os atletas 
que buscam a auto-realização de seus objetivos, tenta organizar as idéias, cobranças e conseguir 
alcançar seus resultados. A fundamentação metodológica deste trabalho é de natureza qualitativa e 
tem como base os procedimentos de pesquisa no estudo de caso. Para a coleta de dados foi utilizado 
uma entrevista semi-estruturada com a participação de uma atleta da modalidade de natação, tendo 
em vista tratar-se de um projeto piloto. Com base nas respostas, foi possível verificar que o técnico 
tem um papel fundamental para a motivação do atleta e, assim, conseguir alcançar os objetivos 
estabelecidos. Entre as estratégias utilizadas para manter um nível ótimo de motivação, percebeu-se 
a utilização de conversas, dinâmicas de grupo e mudanças nas rotinas de treinamento. Estes fatores 
também favorecem para melhorar o ambiente da equipe, fortalecendo as relações interpessoais. Com 
isso, as dificuldades são compartilhadas, melhorando a percepção da importância do grupo para o 
rendimento dos atletas. Neste sentido, o papel desempenhado pelo técnico é fundamental para o 
fortalecimento da relação entre os atletas. Para tanto, ele deve mostrar que, apesar da natação ser 
um esporte individual, um bom funcionamento da equipe melhora o ambiente do grupo e com isso 
proporciona ao atleta um ambiente prazeroso para desempenhar seu melhor papel na competição. 
 
Palavras Chave: Coesão de grupo. Motivação. Natação 
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VIDEOGAME: HERÓI OU VILÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA? 
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Andre Basílio Batista Ferreira; 
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Altair Moioli, 

2 
Lucas Portilho Nicoletti 

 
1 
Curso de Educação Física – UNIRP 

2 
Curso de Educação Física - UNIFEV 

 
  
INTRODUÇÃO: O mercado dos jogos eletrônicos vem se expandindo e seduzindo milhares de 
usuários de consoles e de PC, principalmente crianças e adolescentes. Nesse comércio, os jogos 
violentos e competitivos são os mais prestigiados desta faixa etária. Estes novos hábitos convertem-
se na preocupação de pais, professores, psicólogos e educadores em relação ao comportamento 
agressivo e, como consequência, o comprometimento do desenvolvimento integral da criança e do 
adolescente. Embora as preocupações sejam pertinentes, a seguinte questão merece investigação: 
será que os jogos eletrônicos violentos e competitivos contribuem para que a criança também se 
torne agressiva? OBJETIVO: Analisar os estudos a respeito da interferência dos jogos eletrônicos no 
comportamento de crianças e adolescentes que tem acesso regular a estes equipamentos e, ainda, 
verificar se estes dispositivos refletem nas atitudes corriqueiras. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo de natureza qualitativa, com base em uma ampla revisão de literatura em artigos, revistas 
indexadas, livros e pesquisas que abordam a temática. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Segundo Gentile 
et al (2004) "Adolescentes que se expunham a maiores quantidades de violência em jogos eletrônicos 
eram mais hostis, brigavam verbalmente [getting into argument] com seus professores com maior 
frequência, tinham mais chance de se envolver em brigas físicas, e tinham pior rendimento escolar" . 
Um caso ocorrido em Porto Alegre relata a preocupação que as autoridades têm que ter para lidar 
com esses tipos de jogos. Naquela cidade, o Juiz Flavio Mendes Rabello proibiu a comercialização do 
jogo de videogame chamado bully, justificando que este tipo de jogo tem um potencial lesivo para as 
crianças e adolescentes. Afirma, ainda que, a sociedade perde a capacidade de bem educar seus 
filhos à medida que jogos com enfoque idênticos a bully fazem trabalho em sentido contrario. 
Portanto, algumas pesquisas mostram que os jogos eletrônicos violentos podem ser um risco para 
saúde mental das crianças e dos adolescentes, comprometendo seu desenvolvimento e sua 
qualidade de vida. No entanto, outros estudos devem ser analisados para uma definição mais 
conclusiva. 
  
Palavras chave: Agressividade. Psicologia do Desenvolvimento. Jogos eletrônicos. 
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A DANÇA TRIBAL FUSION: A BUSCA DA COMPREENSÃO DOS ARQUÉTIPOS 
FEMININOS ATRAVÉS DAS MANIFESTAÇÕES DO INCONSCIENTE INDIVIDUAL 

E COLETIVO 

 
Jamille Berbare; Wilson do Carmo Jr 

 
Unesp – Rio Claro – Departamento de Educação Física 

 
 
Para a espécie humana mover é o princípio vital que se traduz também como efeito de comunicação 
e expressividade no sentido da sobrevivência. Entre o gesto e a palavra há um elo estreito quando se 
quer criar a aproximação entre elementos simbólicos que conduz indivíduos para relações 
interpessoais e intrapessoais. No campo das relações humanas com si mesmo, como o meio e com o 
outro parece existir um conjunto de fenômenos que projeta o ser para o existir como forma de 
expandir o efeito do contato tanto físico quanto psíquico e espiritual. Tanto quando falar, no 
significado das palavras, no sentido das frases, o corpo dá sinais de expressão e significado, 
espelhando uma gramática de sentido coreográfico. Destacamos aqui a dança tribal fusion dentro no 
universo feminino, que integra e assume um papel importante no desenvolvimento humano, 
sobretudo na associação com as deidades, a fertilidade e todo processo estético do gesto expressivo. 
Com o objetivo de destacar o universo feminino, arquétipo da procriação, afetividade, maternidade e 
transcendência do ato mágico da dança, explorando à maneira de como o corpo pode representar 
uma forma sagrada e interativa com outras formas de expressão e de linguagem. Esse trabalho será 
produto de uma busca bibliográfica de referência para a busca de novas formas coreográficas da 
dança e sua relação com os arquétipos femininos que possam dar significado e sentido, transcender 
da palavra, dos sons, dos gestos, reconhecendo insights vinculados ao inconsciente individual e 
coletivo. Para tal, com a experiência da dança tribal fusion e da experiência prática será descrito um 
tema literal e coreográfico de expressão e significado para toda e qualquer forma e compreendermos 
nosso próprio corpo, o corpo do outro e as relações com as deidades femininas. 

PROEX 



 
 
 
 
 
 

 
101 

www.lepespe.com.br  |  contato@lepespe.com.br  

III Seminário de Psicologia do Esporte e Motricidade Humana 

IB | UNESP | Rio Claro - SP 

FATORES PSICOLÓGICOS PREDISPONENTES DE LESÕES DESPORTIVAS 
 

1
GISELE APARECIDA DE CÁSSIA GARCIA, 

1, 2
MARCELO CALLEGARI ZANETTI 

 

1
UNIP – CAMPUS SÃO JOSE DO RIO PARDO; 

1,2
LEPESPE/I.B./UNESP – Rio Claro 

 
 

 
Introdução: As lesões desportivas são um problema constante, com o qual os atletas 
frequentemente se deparam. Fatores físicos podem ser considerados causas primárias de lesões 
desportivas, no entanto fatores psicológicos e sociais também são importantes motivos neste tipo de 
evento, podendo dificultar o processo de reabilitação. Objetivo: Portanto, o presente estudo teve 
como principal objetivo compreender os fatores psicológicos que podem predispor o atleta às lesões 
desportivas. Metodologia: Como proposta metodológica optamos por um revisão de literatura 
nacional e internacional a fim de atender ao objetivo proposto. Resultados: Como principais 
resultados encontramos que: atletas com maiores níveis de estresse psicológico; baixa auto-estima; 
pessimistas; baixo nível de vigor, altos níveis de ansiedade e também indivíduos introvertidos 
apresentam maior risco de serem acometidos por lesões desportivas. Tais resultados demonstram a 
necessidade de maior acompanhamento psicológico destes indivíduos no que tange à diminuição das 
lesões. Conclusão: Após a revisão da literatura efetuada pudemos constatar que a psicologia do 
esporte tem um papel fundamental na prevenção ou na diminuição da vulnerabilidade dos 
desportistas a lesões desportivas. As intervenções da psicologia esportiva podem assim reduzir as 
taxas de acontecimento de lesões. Portanto, sugerimos a implantação nas equipes esportivas de uma 
equipe multidisciplinar, para que sejam implantadas ações psicológicas preventivas e quando 
necessárias recuperativas mais eficazes. 
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE ESTRESSE E ANSIEDADE EM JOGADORES DE 
FUTEBOL JUNIORES 

 
Luís Eduardo d‟ Almeida Manfrinati, Regina Célia Spadari, Wederley Alexandre Januário 

Unifesp Baixada Santista 

 
O esporte competitivo vem se tornando um evento cada vez mais disputado, devido ao crescente 
investimento em tecnologias que facilitam o aumento no desempenho físico-táctico dos atletas. Com 
tanto investimento em jogo, torna-se necessária a atenção em todas as variáveis que possam 
interferir no desempenho esportivo de um atleta, para que diminuam as possibilidades de derrotas ou 
lesões.  O objetivo deste estudo foi de avaliar o nível de ansiedade e estresse em atletas da categoria 
juniores, e detectar diversos tipos de agentes estressores significativos do ambiente do atleta jovem. 
A avaliação foi feita pelo Questionário de Estresse em Adolescentes (QEA), IDATE T (Traço) e E 
(Estado), que mensura níveis de ansiedade e o Inventário de Estresse no Futebol (ISF), que avalia 
especificamente o ambiente competitivo do futebol. O QEA apontou diferenças nos escores dos 22 
atletas do Santos F.C., nas escalas: E3, com o escore médio de 9,6 ± 3,5, quando comparados com 
um grupo de 192 não-atletas; E6 com escore  de 16,5 ± 6,5, quando comparados ao grupo de não-
atletas e na E7 com escore de 7,1 ± 3,0, em relação aos não-atletas e atletas da outro clube, 
Portuguesa Santista. O IDATE T apontou uma média de 46,79 ± 2,64., que atesta para uma 
ansiedade média-alta, enquanto o IDATE E apontou um escore de 47,71 ± 4,27, também 
caracterizado como ansiedade média-alta.O ISF apontou para os fatores: 1, 4, 5 e 7, como uma 
categoria de distresse, percebido como baixa a média capacidade de comprometer o desempenho do 
atleta; para os fatores 2, 3 e 6 como um eustresse, capaz de estimular levemente o desempenho 
esportivo. Concluímos que os resultados dos tipos e nível de estresse nas escalas do QEA e fatores 
do ISF poderiam ser os elementos causais da ansiedade média-alta nestes jogadores, apontada pelo 
IDATE. Assim, estes instrumentos se completam para uma avaliação mais abrangente do ambiente 
esportivo, contribuindo assim para uma intervenção direcionada e consequentemente o melhor 
desempenho da equipe. 
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RELAÇÃO DE COBRANÇAS DE PÊNALTIS NO FUTEBOL DE CAMPO EM 
SITUAÇÕES DE ALTA ANSIEDADE ESTADO. 

 
Gustavo Trevisan Costa

1; 
Afonso Antonio Machado

2 

 
1
Faculdade de Educação Física – UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil 
2
Faculdade de Educação Física – UNESP , Rio Claro , São Paulo, Brasil 

 
 
Introdução:  Situações que levam o indivíduo a um momento de tensão e apreensão podem gerar o 
desencadeamento de alterações fisiológicas e motoras provindas do seu sistema nervoso autônomo, 
devido a algum acontecimento novo ou inesperado que o coloque em uma situação de perigo, de 
alerta. Na modalidade de futebol de campo, a cobrança de pênalti desencadeia a expectativa da 
realização do gol pelo jogador, resultando em alto grau de ansiedade estado, estresse, entre outros. 
Objetivo: Relacionar a efetividade de cobranças de pênaltis em situações de alta ansiedade estado 
nos jogos de futebol de campo. Métodos: Foram observados os jogos da sétima rodada da série A 
do Campeonato Brasileiro de Futebol 2011 até a décima terceira rodada, assim como os jogos da 
Copa América de Futebol 2011, além das entrevistas dadas pelos cobradores de pênaltis a jornais, 
sites e emissoras de televisão. Resultados: Através das cobranças de pênaltis e entrevistas 
analisadas, notou-se elevado número de erros e alterações emocionais, sugerindo que os momentos 
da cobrança de tiros penais resultam em alta ansiedade e alterações de estados psicofísicos, 
podendo interferir no resultado final de jogos e competições de futebol. Conclusão: De acordo com o 
exposto, conclui-se que a cobrança de pênalti pode ser influenciada por fatores psicofísicos. 
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EMOÇÕES E VIDEOGAMES: UM ESTUDO DE CASO 

 

Mauro Klebis Schiavon ¹ ², Afonso Antonio Machado ¹ ³. 

 
Nas últimas três décadas, temos visto um crescimento acentuado de crianças que se utilizam da nova 
tecnologia dos videogames para se divertirem, quer seja com amigos, familiares ou mesmo sozinhas. 
Quando surgiram, os videogames eram jogados pelos jovens e adultos, mas esta tendência modificou-
se e agora os videogames começaram a ser jogados pelos mais novos, incluindo as crianças. Os 
estados emocionais são pouco estudados na relação entre criança e videogames. As emoções são 
imprescindíveis nas tomadas de decisões, das mais simples as mais complexas. Elas são fundamentais 
também para a sociabilidade, além de organizar a forma como os dados e os acontecimentos são 
armazenados na memória. O objetivo deste estudo foi compreender as razões que levam as crianças a 
gostarem de jogar videogame wii e reconhecer as emoções apresentadas pelas crianças quando jogam. 
Para tanto, a metodologia utilizada foi o estudo de caso, embasado na pesquisa qualitativa, que nos 
possibilitou verificar que, o divertimento foi um motivo apontado por quem se dedica a esta temática; o 
desejo de se sentir emoções diferentes daquelas que sentimos no nosso dia-a-dia; a sensação de ser 
capaz de alcançarmos objetivos e, deste modo, sentirmos que somos bons em alguma coisa; a 
possibilidade de interação com os outros, fator que permite a construção de grupos sociais com 
interesses em comum; a possibilidade de resolvermos enigmas, são as razões mais evidentes para as 
crianças jogarem videogames. 
 
 
Palavras-chave: Emoções, tecnologias, videogames, crianças. 
 
 
¹ Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte – LEPESPE/I.B./UNESP - Rio Claro. 

 

² ANHANGUERA EDUCACIONAL – Leme. 
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MOTIVAÇÃO E PERCEPÇÃO DO ENVOLVIMENTO PARENTAL NA PRÁTICA 
ESPORTIVA DE JOVENS NADADORES 

 
André Aroni

1
, Catarina Sousa

2 

 
O envolvimento parental é determinante no processo de formação esportiva dos jovens. Pelo fato de 
existirem poucos instrumentos de avaliação nesta área, a adaptação e validação do PISQ - “Parental 
Involvement Sport Questionnaire” para o idioma Português, tornaram-se fundamentais para 
preencher esta lacuna. Assim, o presente estudo pretende alcançar dois objetivos principais: a) 
traduzir e adaptar o PISQ ao idioma Português do Brasil e, deste modo, iniciar o processo de 
validação do referido instrumento; b) analisar a relação entre a percepção dos jovens sobre o 
envolvimento parental e a motivação destes jovens nadadores. Um total de 114 nadadores participou 
deste estudo, com idades compreendidas entre os 12 e 20 anos [M = 14.67; DP = 8.29], para aferir 
utilizamos a versão Portuguesa do PISQ e do SMS - “Sport Motivation Scale”. Os resultados 
demonstram que os comportamentos diretivos dos pais correlacionam negativamente com a 
motivação intrínseca pelo saber, a motivação intrínseca pela prática e a motivação extrínseca – 
introjetada, e, por outro lado revelaram uma correlação positiva com a desmotivação dos jovens 
esportistas. 
 
Palavras-chave: Envolvimento parental, motivação e jovens nadadores. 
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DANÇAS URBANAS E OS FATORES DE DESENVOLVIMENTO DA 
AUTOESTIMA EM PRATICANTES 

 

Silvana de Oliveira Santos
1
, Christiano dos Santos

1
, Fabiano Henrique Justino

2
, 

Rafael Kocian
2
, Ligia Lopes Rueda Kocian

1 

 
O objetivo geral da pesquisa buscou relacionar os possíveis benefícios alcançados pela prática da 
dança de rua em adolescentes praticantes de dança de rua da cidade de São José do Rio Pardo, em 
relação ao desenvolvimento da autoestima. Com relação à metodologia, no primeiro momento foi 
realizado um levantamento bibliográfico sobre a dança de rua e seus benefícios e os fatores de 
desenvolvimento da autoestima, no segundo momento foi realizado uma coleta de dados dos 
adolescentes praticantes de dança de rua de ambos os sexos, com idade entre 13 e 18 anos, sendo 
14 sujeitos, 71% masculinos e 29% femininos, através de um questionário quantitativo sobre o perfil e 
a auto estima dos indivíduos, onde foi constatado que 100% dos praticantes possuem auto estima 
alta. Concluímos que a pratica da dança de rua contribui diretamente para a formação do cidadão em 
seu dia a dia e pode ser benéfica para uma maior valorização e percepção de si e melhor relação 
com a família e a sociedade em que está inserido.  
 
Palavras-chaves: Danças urbanas, autoestima, adolescentes. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS NA DETECÇÃO DE TALENTOS 
ESPORTIVOS 

 

Aline Dessupoio Chaves
1, 

Natália Papacídero Magrin
1 

 

A literatura aponta que o desempenho esportivo é influenciado por múltiplos fatores técnicos, táticos, 
físicos e psicológicos, em constante interação. Devido a poucas pesquisas sobre a questão 
psicológica no contexto do talento esportivo, este estudo teve como objetivo investigar entre 
treinadores de equipes esportivas, quais aspectos psicológicos são utilizados durante a detecção de 
talentos esportivos. A amostra foi composta por 06 técnicos de 06 modalidades esportivas. Foi 
aplicado um instrumento com questões fechadas sobre a importância e utilização dos aspectos 
psicológicos na detecção de talentos. De acordo com os resultados, ao nível de conhecimento não foi 
dado muita importância na visão dos técnicos, em nenhum aspecto houve concordância entre todos 
eles, todos os aspectos são utilizados e vistos como importantes em ao menos uma modalidade 
esportiva. Verificou-se que os técnicos investigados não utilizam efetivamente os aspectos 
psicológicos na detecção de talentos. 

 

Palavras chave: aspectos psicológicos; detecção; talento esportivo 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE ESCORES EM COBRANÇAS DE PÊNALTI ENTRE 
SITUAÇÕES DE FINAL DE JOGO E AS DEMAIS SITUAÇÕES NO FUTEBOL DE 

CAMPO: colaborações da Psicologia do Esporte 

 
Lucas Caetano Carlos¹, Afonso Antônio Machado², Victor Spiandor Beretta¹,  

Gustavo Balbino¹,Renan Longo ¹ 

 

O estresse psicológico é um importante fator que ocasiona uma queda no desempenho de atletas, 
independente do esporte. No Brasil o de maior visibilidade e mais assistido e comentado pela mídia é 
o futebol. Tendo em vista isso a pratica dessa modalidade em alto nível pode gerar certo estresse, no 
entanto a situações específicas durante o jogo que podem aumenta-lo ainda mais, dentre elas temos 
o pênalti considerado a melhor oportunidade de marcar o gol e a mais fácil, exatamente por isso essa 
situação não admite falhas. Apesar de já ser uma situação que causa alto nível de ansiedade, 
existem alguns fatores que podem influenciar mais ainda negativamente o cobrador, portando o 
presente estudo tem como objetivo primeiramente de encontrar o fator que causa maior influencia 
negativa nos atletas e posteriormente comparar com as cobranças de pênalti do Campeonato 
Brasileiro de Futebol de 2010 (CBF) nessa situação com as demais. Os dados obtidos a partir da 
aplicação de um inventário demostraram que o fator que mais influencia negativamente jogadores de 
futebol durante cobranças de pênalti são situações de final de jogo, assim o objetivo do presente 
estudo é de comparar as cobranças de pênaltis do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010, em 
situações de final de jogo com as demais. Os resultados obtidos mostraram uma queda de 4% nos 
escores em situações de final de jogo comparados com as demais. 

 

Palavras-chave: Futebol, pênalti, estresse, final de jogo. 
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MOTIVAÇÃO EM JOVENS JOGADORES DE FUTEBOL PARA AS PARTIDAS 
DECISIVAS: UM ESTUDO DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 

Eric Matheus Rocha Lima
1
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1
, Guilherme Bagni

1
,  

Marcelo Callegari Zanetti
2
, Afonso Antonio Machado

1
 

 

No futebol, para um jogador estar em boas condições para jogar uma partida decisiva, é essencial 
que seus aspectos físico, técnico e tático estejam bem preparados, mas, principalmente, seu aspecto 
psicológico. É nítido que o atleta joga muito melhor quando não leva problemas pessoais para o 
campo, sua concentração e o prazer por praticar tal atividade mostram-se claramente. A motivação é 
essencial para garantir o foco do jogador e aumentar sua vontade de conseguir suas conquistas, 
pessoais e coletivas. O treinador deve conhecer as reações de seu jogador, e agir de modo para 
obter máximo rendimento para atingir o objetivo, motivando-o por vídeos, fotos, conversas, tudo que 
possa proporcionar uma maximização do rendimento de seus atletas. O artigo teve o objetivo de 
apresentar estratégias para motivar jovens jogadores de futebol, visando seu máximo rendimento em 
partidas importantes, considerando suas respectivas personalidades e reações a tudo que é imposto 
a eles. A amostra é composta por 18 praticantes de futebol, de 13 a 17 anos, da cidade de Rio Claro-
SP, Brasil. O instrumento utilizado foi o Questionário de Percepção do Nível de Ativação (QPNA), 
criado com base nos estudos de regulação da ativação. Maior parte dos atletas apresentou altos 
níveis de ativação e baixos níveis de ansiedade, excelente resultado para um jogo importante.  

 

Palavras-chave: Motivação, jovens, futebol, partidas decisivas, técnicas, torcida, psicologia do 
esporte. 
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AS INFLUÊNCIAS DA MÍDIA, FAMA E DINHEIRO NA VIDA DE UM JOVEM 
ATLETA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Guilherme Bagni
1
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2
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1
;  

Eric Matheus Rocha Lima
1 

 

Mídia, fama e dinheiro influenciam jovens atletas a todo o momento, desde o engajamento destes 
no meio esportivo. Para alguns deles, estas questões podem ser muito positivas, ajudando-os a 
alavancar uma carreira de sucesso, que juntamente com um bom relacionamento com a mídia e 
uma imagem positiva, podem gerar fama e alto retorno financeiro. Para outros atletas, essas 
mesmas questões podem prejudicar a sua careira esportiva, resultando em dificuldades 
financeiras, principalmente após a aposentadoria do atleta. Para abordar e discutir essas 
questões, foi realizada uma pesquisa de formato descritivo por meio de um questionário aberto, 
contendo 10 questões relativas à perspectiva futura de manejo dos aspectos relacionados à mídia, 
dinheiro e fama. Na busca por atender os objetivos do trabalho, optou-se pelo estudo de caso com 
um atleta da modalidade basquete masculino, com idade de 13 anos, pertencente à categoria 
mirim de uma equipe da cidade de Rio Claro. Apesar dessa situação não ser a realidade do atleta 
pesquisado atualmente. Notou-se que essas questões realmente interferem na vida do jovem 
atleta e por isso devem ser trabalhadas intensamente desde as categorias de base por 
profissionais capacitados. 

 

Palavras-chave: Basquete, psicologia do esporte, transição de carreira, desenvolvimento 
humano, tecnologias. 
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A INICIAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR NO ENSINO DE FUTEBOL PARA 
CRIANÇAS E SUA PRÁTICA NO CONVÍVIO SOCIAL 

 
Edison Cascais dos Santos

1
, Daimier Gomes do Nascimento

3
, Márcia Alexandra Leardine

2 

 
Neste trabalho concentramo-nos em divulgar uma prática pedagógica intencional cujos princípios 
pedagógicos, didáticos e metodológicos visam garantir o acesso de todos ao esporte escolar e um 
aprendizado significativo para os que querem participar, levando em conta as características e 
particularidades dos envolvidos nesta atividade. Considerando que os alunos aprendem nos mais 
diversos contextos, este relato objetiva apresentar  experiências que temos desenvolvido dentro e 
fora do ambiente escolar na Escola Antonio Cintra Gordinho. Escola esta que pertence à fundação 
Antonio-Antonieta Cintra Gordinho e atende apenas crianças carentes no município de Jundiaí. São 
muitos os projetos desenvolvidos, mas o foco específico será o futebol de campo, esporte que 
continua sendo o maior fenômeno social do Brasil, cuja experiência em participar de campeonatos 
municipais, sem ter como princípio educacional o esporte para competição e sem aulas de 
treinamento específico, possibilitou-nos compreender que o trabalho realizado com o jogo de futebol 
nas aulas de educação física e iniciação esportiva permite o encontro, o confronto e atualização com 
o jogo, também em espaço que extrapolam os muros escolares, interferindo positivamente no 
desenvolvimento de nossos alunos, objetivando uma relação efetiva entre aquilo que se aprende e as 
possíveis relações sociais que podemos estabelecer, viabilizando que a realidade social faça parte da 
realidade escolar, proporcionando o desenvolvimento social e a valorização humana de todos os 
envolvidos. 
 
Palavras-chaves: Educação Física, saberes e fazeres, futebol, cultura. 
 
1 - Escola Antonio Cintra Gordinho, Pós graduação em Pedagogia do Esportes na Universidade 
Gama Filho.  
2 - Escola Antonio Cintra Gordinho, GEPEC ( grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Continuada) na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas- Unicamp. 
3 - Escola Antonio Cintra Gordinho, Pós graduação em  Educação Física Escolar para Educação 
Infantil e para os Cinco Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Universidade Católica de São Paulo- 
PUC- SP. 
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A GINÁSTICA ARTÍSTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 
Daimier Gomes do Nascimento

1
 e Márcia Alexandra Leardine

2 

 
Pesquisas recentes mostram as dificuldades que as escolas têm em desenvolver a modalidade da 
Ginástica Artística. As três principais causas são a falta de espaço e matérias adequados, pouco ou 
nenhum interesse dos alunos e muitos alunos por sala; com isso, a escola deixa de contribuir com o 
processo de desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes, da Educação Básica 
nesta área. Nós conseguimos desenvolver um projeto que teve como objetivo, melhorar a 
coordenação motora, fortalecer os músculos, ligamentos, tendões e articulações, melhorar a 
flexibilidade, a força, a agilidade, o equilíbrio, aumentar a atenção, a concentração, o controle 
emocional e a autoestima, promover a integração e socialização. Convidamos dez alunos de ambos 
os sexos, com e sem habilidade motora específica, na faixa etária de nove a quatorze anos. As aulas 
foram ministradas durante um mês, sendo três vezes por semana, totalizando vinte e quatro 
horas/aula, no mês. Utilizamos vídeos, textos, músicas, visitação em centro esportivo, exposição de 
fotos; desenvolvemos atividades recreativas, aulas com material alternativo, alongamento, exercícios 
e fundamentos específico da modalidade. No decorrer do projeto observou-se que esses alunos 
estavam aptos a participarem do Festival de Ginástica Artística (séries de solo e saltos), aberto aos 
Pólos de Ginástica Artística da Cidade de Jundiaí. Foi possível ver a apresentação e verificar o ótimo 
resultado dos alunos, comprovados pela súmula e os objetivos traçados do projeto, atingidos.  
 
Palavras-chave: Ginástica artística, Educação Física, escola. 
 
1 - Escola Antonio Cintra Gordinho, pós graduação em  Educação Física Escolar para Educação 
Infantil e para os Cinco Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Universidade Católica de São Paulo- 
PUC- SP. 
 
2 - Escola Antonio Cintra Gordinho mestranda vinculada ao grupo GEPEC ( grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Continuada) na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas- Unicamp. 
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INTERFERÊNCIA DO BULLYING NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

 
Renato Henrique Verzani¹, Mauro Klebis Schiavon¹, Afonso Antonio Machado¹ 

 
Analisa o fenômeno do bullying, o comportamento que torna pessoas alvo de chacotas, risadas, 
sarcasmos, ironias, dentre outros tipos de agressões. Isto ocorre não apenas por agressões físicas, 
mas com violências morais, emocionais ou psicológicas. Quando não há uma intervenção efetiva 
contra o bullying, todos os indivíduos do grupo passam a sofrer com esta situação, o que pode 
acarretar distúrbios psicológicos, prejudicando o andamento das relações e também da equipe 
esportiva, ao longo de um período de treinamento e competição. Este artigo tem por finalidade 
analisar uma amostra de atletas com a finalidade de encontrar comportamentos que caracterizam o 
bullying e na medida do possível constatar as consequências do mesmo, como o abandono precoce. 
Através dos resultados, foi concluído que as ações que caracterizam o bullying estão muito presentes 
no futebol de alto rendimento e que podem até levar ao abandono da modalidade. Também 
avaliamos que os ambientes freqüentados pelas equipes podem se tornar potencializadores deste 
fenômeno, pois são momentos em que os atletas têm um convívio e um espaço que podem se tornar 
propícios aos acontecimentos, além do fato de que muitos atletas já pensaram em abandonar a 
modalidade devido ao bullying. 
 
Palavras- chave: Futebol, bullying, Educação Física. 

 

¹ LEPESPE, UNESP Rio Claro 
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USO DE ESTERÓIDES ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS: ESTUDO SOBRE A 
VIGOREXIA E A INSATISFAÇÃO CORPORAL 

 

Felipe Ravelli¹, Afonso Antonio Machado
1
, Flávio Francisco Dezan

1
, Cesar Sette Rostirola¹, 

 Lucas Bueno Boarretto¹ 

 

Falar sobre imagem corporal têm se tornado cada vez mais frequente no mundo atual. A cada dia que 
passa evidenciamos estereótipos corporais sendo nos concedidos por inúmeros meios de 
comunicação através da sociedade para uma padronização da nossa estética corporal. Com esse 
quadro de incessante insatisfação corporal da população diante de seus corpos, inúmeros distúrbios 
relacionados à imagem corporal que antes eram exclusivamente relacionados ao público feminino 
começaram a surgir para o público masculino, como a anorexia, a bulimia e o mais recente deles, o 
transtorno dismórfico corporal, conhecido por "vigorexia". Os vigoréxicos, muitas vezes, acabam 
buscando seu aprimoramento estético através do uso de anabolizantes. Diante disso, o objetivo do 
estudo foi analisar a insatisfação corporal, a vigorexia e os esteroides anabolizantes androgênicos. 
Optou-se por um questionário de 13 questões de múltipla escolha e a identificação do indivíduo, 
adaptado do Questionário do Complexo de Adônis (POPE JR. et al., 2000), aplicado numa academia 
de classe média na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. O questionário foi respondido por 93 
indivíduos do sexo masculino com idade entre 14 e 53 anos, com tempo médio de treinamento de 
39,3 ± 57,62 meses. Para este estudo, foram utilizadas apenas quatro questões do questionário para 
análise de resultados e discussão, de modo a trabalhar nosso objetivo. Como resultado da analise 
das questões escolhidas, obtivemos na questão 2, 48,39% dos indivíduos relatando se perturbar as 
vezes com suas preocupações com a aparência e 5,38% frequentemente. Enquanto que na questão 
4, constatamos que 90,32% dedicam mais de 30 minutos do seu dia envolvidos em atividades 
destinadas a melhorar sua aparência, deixando muitas vezes de se sociabilizar e fazer seus demais 
afazeres para dedicar-se a sua estética, corroborando Bosi et al., 2008 e Pinheiro e Giugliani, 2006 
(apud QUADROS et al., 2010), que relatam uma crescente insatisfação com a imagem corporal e 
preocupação com a prática de atividades destinadas a melhorá-la. Nas questões 12 e 13, obtivemos 
um quadro de respostas preocupante, com 20,81% dos participantes alegando já terem utilizado 
anabolizantes e demais substâncias para reverter o quadro estético em que se encontram, tomando 
atitudes mais extremas para mudar sua aparência em alguns casos, como treinar com lesão e induzir 
vômitos. Através da aplicação do questionário constatamos que a imagem corporal está sendo um 
agravante para transtornos psicológicos como no caso da vigorexia, e que substâncias ilegais estão 
sendo consumidas em prol da obtenção da estética predeterminada pela sociedade, corroborando 
com estudos apresentados na literatura. 

 

Palavras-chave: Imagem corporal, vigorexia, musculação, esteroides anabolizantes androgênicos. 

 

¹ UNESP Rio Claro – DEF /  LEPESPE, UNESP Rio Claro. 
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A OCORRÊNCIA DE BULLYING NO FUTEBOL E SUA INFLUÊNCIA NO 
ABANDONO ESPORTIVO 

 
Kauan Galvão Morão¹, Mauro Schiavon¹, Afonso Antonio Machado¹. 

 
O objetivo deste estudo é verificar a ocorrência de bullying no futebol e se este fenômeno pode ser 
considerado uma possível causa do abandono desta modalidade esportiva. A amostra foi composta 
por 143 atletas do sexo masculino, com idades entre 15 e 18 anos, sendo que todos eles disputaram 
a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2011. Os resultados apontam que a maioria dos 
atletas já praticou, sofreu e observou atos de bullying no futebol, porém a minoria possui medo de ser 
agredido na equipe e poucos pensaram em parar de jogar por causa deste fenômeno social. Sugere-
se que mais estudos sejam realizados nesta área e que o psicólogo do esporte e o treinador 
proporcionem à equipe uma melhor convivência e estrutura de formação, sendo que os atletas devem 
ser unidos, evitar brincadeiras que excedam os limites ofendendo outro membro do grupo e fazer com 
que todos se sintam bem naquele ambiente, não influenciando o rendimento individual ou coletivo. 
 
Palavras-chave: Abandono, bullying, futebol. 
 

¹ LEPESPE, UNESP – RIO CLARO 
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A PERCEPÇÃO DO PREPARADOR FÍSICO SOBRE O ESTRESSE NO FUTEBOL: 
UM ESTUDO PILOTO 

 

Vivian de Oliveira
1
, Flávio Rebustini

1
, Afonso Antonio Machado

1
. 

 
Os estudos sobre o estresse no esporte são vastos e profundos. Contudo, não encontramos 
abordagem que estudem a percepção dos preparadores físicos sobre o tema e como isso influencia a 
organização dos treinamentos ao longo da temporada. Partindo dessa premissa, o objetivo desse 
trabalho é verificar qual a percepção do preparador físico tem sobre o estresse e sua interferência 
sobre o planejamento. Para tanto, optamos por uma pesquisa qualitativa, por meio de uma entrevista 
aberta, realizada com um preparador físico de uma equipe de futebol profissional como piloto para 
estudos futuros. As respostas da entrevista estão em consonância com os achados da literatura 
sobre as alterações sobre os jogadores resultante da interferência do estresse, nas diversas 
dimensões encontradas. Mas também foi possível identificar que o preparador físico entrevistado 
apontou que o estresse, principalmente, durante a competição altera o planejamento preliminar, 
consequentemente, modifica as atividades que serão aplicadas aos jogadores em função do 
resultado das partidas. Este estudo piloto subsidiou-nos ao desenvolvimento de novos 
questionamentos que serão inseridos na continuidade do estudo. 

Palavras-chave: Estresse, futebol, psicologia do esporte, preparador físico, rendimento esportivo. 
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TWITTER E O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 

Flávio Rebustini
1
, Marcelo Callegari Zanetti

1
, Altair Moioli

1
, Mauro Klebis Schiavon

1
, 

Afonso Antonio Machado
1
. 

 

As redes sociais são responsáveis por novas dinâmicas de comunicação e inter-relação entre as 
pessoas. Dentre as diversas redes, o twitter aparece como uma ferramenta intensamente utilizada 
por atletas, técnicos, dirigentes e pessoas ligadas ao esporte de alto rendimento. Assim, o objetivo 
dessa pesquisa foi analisar a repercussão nas mídias digitais das mensagens postadas no twitter por 
personalidades envolvidas com o esporte de alto rendimento. Adoto-se a abordagem qualitativa com 
a aplicação da técnica de análise de conteúdo para a categorização das reportagens. Foram 
utilizadas 42 reportagens publicadas em mídias digitais, sendo 25 nacionais e 17 internacionais. Da 
análise surgiram 7 categorias de reportagens: provocação, discussões, restrição de uso, punição, 
esclarecimento e negação, exposição do outro e incentivo. Essas categorias nos mostram que há, 
mesmo sendo um fenômeno relativamente recente, uma intensa repercussão e desdobramentos das 
mensagens postadas, bem como as consequências ainda não estão bem conhecidas. 

Palavras-chave: Twitter, esporte, tecnologias, redes sociais, psicologia do esporte, desenvolvimento 
humano. 
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NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR DA CIDADE DE CARMO DO RIO CLARO – MG 

 
Fabiano Henrique Justino¹; Nubia Laura da Silva Preto¹; Rafael Castro Kocian² 

 
O estudo da satisfação profissional é um tema interessante e amplamente pesquisado por 
profissionais das mais diversas áreas, sendo definida de diferentes maneiras dependendo do 
referencial teórico adotado. Esse interesse pelo tema decorre pela influencia que a satisfação pode 
exercer sobre o trabalhador, podendo afetar suas atitudes, comportamentos e sua saúde física e 
mental. O presente trabalho teve como objetivo analisar o nível de satisfação dos professores de 
Educação Física escolar na cidade de Carmo do Rio Claro-MG e levantar os principais motivos que 
causam sua satisfação ou insatisfação profissional. O trabalho é balizado pelas ciências humanas 
sendo de cunho qualitativo, onde para a coleta de dados foi utilizado um questionário misto com 
questões fechadas e abertas. Participaram do trabalho 13 professores que lecionam entre os três 
níveis de ensino (infantil, fundamental e médio) em escolas estaduais, municipais e particulares, 
localizadas entre a zona urbana e zona rural da cidade.  Após a análise e discussão dos dados, 
concluímos que os professores de Educação Física escolar atuantes na cidade de Carmo do Rio 
Claro – MG se mantém em um nível de satisfação relativamente alto, considerando as questões 
abordadas no questionário, pois alcançamos um numero alto de respostas de natureza positiva e 
notamos que os sentimentos de satisfação dos professores com a profissão em sua maioria são 
ligados as boas relações com as pessoas diretamente ou indiretamente relacionadas a escola, 
prevalecendo o afeto, a convivência, o aprendizado e a satisfação dos alunos na aula, o que nos leva 
ao entendimento de que a escola é um local adequado para o desenvolvimento destas relações 
mencionadas. Em contrapartida, temos os sentimentos de insatisfação dos docentes com a profissão, 
evidenciado durante o trabalho com a desvalorização prevalente da profissão tanto socialmente como 
ao descaso dos órgãos públicos sendo manifestadas nas precárias condições de trabalho, materiais e 
físicas, além da baixa remuneração. 
 
Palavras-chave: Satisfação, professor, Educação Física escolar. 
 
1 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
 
2 -Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e GEPPEM (Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Pedagogia do Esporte e Movimento) 
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VIGOREXIA E REDE SOCIAL VIRTUAL 

 
Flavio Francisco Dezan¹; Afonso Antonio Machado

1
 

 
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 passa a ser objeto de desejos e 
atenções que remetem a si próprio, seu destino e construção no tocante ao que pode ou não ser valorizado 
na cultura onde este se inseriu. Contudo, vemos o surgimento de uma patologia relacionada a este culto 
exacerbado do corpo, a vigorexia, cujas idéias e ideais encontram na internet um meio ideal de divulgação e 
consolidação deste “estilo de vida”. Tivemos como objetivos verificar a ocorrência deste distúrbio de imagem 
em usuários da rede e analisar a interferência da mídia na formação deste distúrbio de imagem. Para 
desenvolver este estudo foram selecionados 13 participantes do sexo masculino, usuários da rede social 
virtual Orkut com idades variando entre 18 e 35 anos. O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa 
exploratória, qualitativa, utilizando questionários e entrevistas como técnicas mais adequadas para a coleta 
de dados. Como resultados, encontramos indícios significativos da ocorrência da vigorexia em usuários da 
rede, bem como pudemos verificar grande interferência midiática na formação deste distúrbio. 
 
Palavras-chave: psicologia do esporte, distúrbio de imagem, internet. 
 
¹ UNESP Rio Claro – DEF /  LEPESPE, UNESP Rio Claro 
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A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ESTADOS EMOCIONAIS NO DESEMPENHO 
DA PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO. 

 
Andrei Norie Ishimura¹, Afonso Antonio Machado

1
, Felipe Abate Morgato¹  

Gustavo Balbino¹, Elvio Sitolini Cano¹ 
 
Este estudo analisou os diferentes estados emocionais e suas influencias na prática de musculação 
além de investigar como usá-los positivamente durante os treinos. O instrumento adotado foi um 
questionário e os participantes foram alunos de academias de musculação, da cidade de Rio Claro, 
faixa etária entre 16 a 46 anos de idade.  A pesquisa foi realizada no próprio local da prática da 
atividade física, nos horários de treinos dos indivíduos avaliados. Como resultado temos que os 
praticantes que estiveram ao lado de seu professor e foram estimulados ao trabalho físico tiveram 
uma variação positiva nos seus estados emocionais.  
 
Palavras-chave: Musculação, estados emocionais, psicologia do esporte, performance. 
 
¹ UNESP Rio Claro – DEF -  LEPESPE, UNESP Rio Claro. 
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A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DE ENSINO 
MÉDIO 

 
Tiago de Paula¹, Juliano da Silva¹, Rafael Castro Kocian² 

O projeto de Educação Física escolar elaborado pelo Ministério da Educação contextualiza como 
conhecimento, a cultura corporal do movimento, utilizando-se como conteúdo, jogos, esportes, 
danças, ginásticas e lutas, nas dimensões conceituais procedimentais e atitudinais. A proposta é que 
as aulas devem garantir oportunidades aos alunos, para que se desenvolvam fisicamente e 
intelectualmente. Assim sendo, o objetivo do presente estudo é verificar os motivos da participação e 
da não participação nas aulas de Educação Física escolar dentro do ensino médio, além de, sugerir 
possibilidades de intervenção pedagógica para minimizar os motivos da não participação. Nossos 
sujeitos foram 19 alunos, todos cursando o 2º ano do Ensino médio na cidade de campestre sul de 
Minas Gerais. Sendo 10 do gênero feminino que corresponde a 53% da pesquisa e 9 do gênero 
masculino que correspondem a  47% da pesquisa. Com idade entre 15 e 16 anos de idade, porem 
existe um sujeito na pesquisa com 18 anos. Os sujeitos de 15 anos correspondem a 68.8% da 
pesquisa e os 16 anos correspondem a 26% da pesquisa já o sujeito de 18 anos corresponde a 5.2%. 
Para coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas e cabeçalho com 
identificação da idade e sexo, porem não pedimos a identificação nominal para não influenciar no 
resultado da pesquisa, que foi realizada no 1º semestre de 2011. Conclui-se que de acordo com os 
sujeitos da pesquisa, a maior causa de evasão nas aulas de Educação Física é devido à falta de 
conteúdo, e também por parte do professor que deixa suas aulas livres na maioria das vezes. 

Palavras-chaves: Educação Física, intervenção pedagógica, alunos.  

1 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. 
 
2 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Campus Muzambinho. GEPPEM (Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Pedagogia do Esporte e Movimento). 
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AVATAR E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO JOGO SECOND LIFE: UM 
ESTUDO PILOTO 

 
Marcelo Callegari Zanetti

1,2
, Flávio Rebustini

2
, Altair Moiolli

2
 e Afonso Antonio Machado

2 

 
A crescente popularização e desenvolvimento de novas tecnologias têm levado cada vez mais 
pessoas a vivenciar novas formas de relacionamento, no qual, por meio de potentes conexões há 
possibilidades de trocas de informações, ampliação dos vínculos de amizade e até envolvimentos 
emocionais bastante profundos. Neste meio, ainda há criação de novas identidades e corpos 
perfeitos que por vezes podem alimentar fantasias e se tornar um jogo da vida real. Por este motivo, 
este trabalho buscou entender a criação de corpos nos ambientes virtuais, bem como, suas 
potencialidades na construção de novos relacionamentos. Para atender tal proposta, lançou-se mão 
de uma pesquisa de caráter descritivo, unindo uma entrevista semiestruturada à captação de 
imagens, baseada na sociologia visual. Apesar de se tratar de um estudo piloto, os resultados 
mostraram-se bastante intrigantes e sugestivos. 
 
Palavras-chave: Avatar, relacionamento interpessoal, desenvolvimento humano, tecnologias. 
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PERFIL DE ESTRESSE EM GRADUANDOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 
COMPARAÇÃO ENTRE OS PERÍODOS LETÍVOS DO CURSO 

 
Eric Francelino Andrade

1
, Nara Heloisa Rodrigues

2
, Amanda Mayara do Nascimento

2
, Priscila 

Carneiro Valim-Rogatto
2
, Gustavo Puggina Rogatto

1 

 
O estresse pode ser entendido como uma síndrome que se manifesta no organismo quando este 
tenta adaptar-se a determinados eventos considerados desestabilizadores. A princípio, o estresse é a 
tentativa que o organismo encontra para lidar com determinados agentes. Contudo, a permanência 
do estímulo estressor pode levar o organismo a um estado de esgotamento que, em alguns casos, 
culmina em diversas doenças. Adultos jovens constituem uma população altamente susceptível e 
influenciável às estimulações psicossociais externas, o que contribui para que este grupo seja um 
alvo potencial de fatores que resultam em sintomas de estresse. Isso se torna ainda mais intenso em 
estudantes universitários que, muito abruptamente, têm suas rotinas modificadas em decorrência de 
um novo estilo de vida, com maiores responsabilidades e preocupações. O objetivo do estudo foi 
identificar a prevalência e a sintomatologia (sintomas físico, psicológicos e totais) de estresse em 
estudantes de Educação Física, comparando diferentes períodos letivos do curso (PLC). Participaram 
do estudo 253 estudantes de Educação Física, sendo 124 homens e 129 mulheres distribuídos nos 
seis períodos que compunham o curso até o momento da coleta dos dados. Foi utilizado como 
instrumento de avaliação o Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL). Os resultados foram 
analisados por estatística descritiva e análise de variância (p<0,05). A partir dos resultados obtidos, 
pode-se concluir que embora mais de um terço dos avaliados tenha apresentado estresse, não foram 
identificadas diferenças na sintomatologia de estresse entre os estudantes dos seis PLC de 
Educação Física.  
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O objetivo do presente estudo foi verificar a interferência de diferentes estilos musicais (Pop e 
Sertanejo) sobre a percepção subjetiva de esforço (PSE) em mulheres jovens durante exercício 
agudo em esteira. Vinte universitárias com média de idade de 22,9 (±2,9) anos responderam a um 
questionário sobre a audição de estilos musicais preferidos em ocasiões de lazer e/ou durante a 
prática de atividade física. Posteriormente, executaram três sessões de exercício em esteira em 
diferentes dias. Nas sessões 1 e 2, as voluntárias realizaram o exercício escutando uma sequência 
musical, com 135 batimentos por minuto (bpm), dos estilos pop e sertanejo, respectivamente. Na 
sessão 3, as participantes realizaram a atividade física sem audição musical. A sequência de 
realização das sessões foi definida de modo aleatório e cada sessão teve duração de 30 minutos. Ao 
final das sessões, as participantes indicavam a PSE na escala de percepção de esforço de Borg. 
Também foi questionado às voluntárias qual das sessões de esforço realizadas foi a preferida. Os 
estilos de música MPB, pop rock e sertanejo foram os mais preferidos para ouvir em momentos de 
lazer. Durante o exercício, a música eletrônica é a mais escutada. O teste Kruskal-Wallis não mostrou 
diferenças significativas na PSE entre as sessões de exercício (H=0,51; p=0,78). Concluiu-se que a 
audição de estilo musical pop ou sertanejo não influenciou a PSE de mulheres jovens durante 
exercício agudo em esteira. 
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O modelo de educação contemporânea tem se mostrado pouco eficiente para despertar em grande 
parte dos alunos, motivação necessária para a aprendizagem. A forte concorrência com as modernas 
mídias eletrônicas provoca um distanciamento entre o processo educacional tradicional e as novas 
formas de relacionamento permitidas pela revolução tecnológica. Esta virada ao avesso nos hábitos e 
na cultura, intermediada pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – desloca os 
atores do “lugar” concreto, temporal e identitário; para os ambientes virtuais, tidos como um “não 
lugar”, desterritorializado, atemporal e sem vínculos afetivos. Estes ambientes, prodigiosos de 
liberdade, conferem ao usuário sensações que, em muitas oportunidades, a escola não oferece. Este 
trabalho teve como objetivo analisar o conteúdo de blogs esportivos e o discurso midiático para os 
dilemas morais que ocorrem no esporte. A proposta metodológica que orientou este estudo apresenta 
uma abordagem qualitativa, balizado pela netnografia, apoiada na técnica de análise do discurso. 
Para dar encaminhamento ao objeto da pesquisa foram analisados 23 comentários postados na 
versão on line do jornal O Estado de São Paulo, relacionados à reportagem do dia 08 de novembro 
de 2010, que tinha como título “Bernardinho pede desculpas pelo jogo da vergonha”. Após o 
tratamento dado às mensagens foi possível considerar que, na visão dos espectadores, o esporte é 
revestido de uma blindagem moral que lhe garante imunidade para, em determinados casos, 
transgredir as regras e as convenções sociais.  
 
Palavras-chave: Esporte, educação moral, novas tecnologias, 
 
1  UNESP Rio Claro – DEF -  LEPESPE, UNESP Rio Claro. 


