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Apresentação

Prof. Dr. Alberto Filgueiras
Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro tem vocação para a Psico-
logia do Esporte. Historicamente, o primeiro clube a oferecer
um serviço de Psicologia a todos os ateltas e membros de suas
comissões no futebol foi o Vasco da Gama com os mestres Ma-
ria Helena Rodrigues e Paulo Ribeiro, ainda na primeira me-
tade dos anos de 1980. E foi o Flamengo o primeiro clube de
futebol do Brasil a ter um Setor de Neurociências filiado ao De-
partamento de Psicologia idealizado pelos psicólogos do clu-
be, Erick Conde, Paulo Ribeiro e Adriana Lacerda na segunda
metade dos anos 2000. Em qualquer congresso de Psicologia
do Esporte no Brasil, se os nomes de Maria Helena, Paulo, A-
driana, Erick, e outros de seus conterrâneos fluminenses co-
mo Teresa Fragelli, Daniele Muniz, Simone Luz, Clarice Me-
deiros, Renata Garcia, Rodrigo Pieri, Aline Wolff, Raphael Za-
remba, Rodrigo Acioli, Camila Salustiano, Caroline Muniz,
Leonardo Habib, Carolina Machado, Rossana Gouvêa e An-
dreia Cardoso forem citados, certamente serão lembrados por
qualquer um que lá estiver.

Essas pessoas, engajadas e determinadas, sempre de-
fenderam a bandeira da Psicologia do Esporte com suas atua-
ções em diversas agremiações esportivas e transformaram a vi-
da de incontáveis atletas durante sua trajetória. Mas estava fal-
tando alguma coisa, uma união formal entre essas pessoas que
trabalhavam juntas e que se apoiavam mutuamente para que
esse sentimento pudesse crescer para jovens profissionais, es-
tudantes e colegas mais afastados. Foi com a esperança da uni-
ão que essas pessoas se juntaram para fundar, em 2017, a As-
sociação de Psicólogos do Rio de Janeiro, a ASSOPERJ.

Ao longo de seus 4 aninhos de existência, a ASSOPE-
RJ uniu profissionais e alunos de diversos lugares do Estado
do Rio de Janeiro e do Brasil. Esses anais são fruto dessa cola-
boração e dessa vontade de produzir conhecimento de quali-
dade na área que amam e com a excelência e pioneirismo que
só o Rio de Janeiro tem.



Resumo 1

Concussão cerebral em um atleta de futebol de base: um es-
tudo de caso

A Concussão Cerebral, também conhecida como Tra-
umatismo Crânio-Encefálico (TCE), refere-se ao trauma cau-
sado pelo choque do cérebro contra o crânio e cujas conse-
quências envolvem alterações fisiológicas e psicológicas. As
alterações fisiológicas incluem distúrbios do sono, fotofobia,
dores de cabeça, tonturas e náuseas. Enquanto que nas altera-
ções psicológicas, percebe-se as dificuldades de atenção e de
concentração, sintomas de depressão e de ansiedade e déficit
nas funções executivas. As funções executivas são um conjun-
to de habilidades essenciais no dia a dia, e englobam a capaci-
dade de resolução de problemas, velocidade de processa-
mento, memória de trabalho, controle inibitório e flexibi-
lidade cognitiva. O presente estudo teve como objetivo identi-
ficar se o funcionamento executivo de um atleta da categoria
Sub-15 de um time de futebol da Série A do Estado do Rio de
Janeiro após uma concussão durante uma partida correspon-
dia ao mesmo nível desse funcionamento antes do TCE. Após
o trauma sofrido, foi utilizado o Instrumento de Avaliação de
Concussão no Esporte (IACE), para identificar os sintomas
pós-concussivos e os sintomas tardios. Os dados obtidos
foram contrastados com os escores nos testes de funções exe-
cutivas, coletados no início da temporada e depois da con-
cussão. Os testes utilizados foram a Torre de Hanói, Teste de
Stroop e Teste de Trilhas partes A e B e o Teste de Cinco Pon-
tos, para avaliar a capacidade de resolução de problemas,
controle inibitório, velocidade de processamento e fle-
xibilidade cognitiva, respectivamente. Dos sintomas pós-con-

Gabrielle Barcelos1,2, Emily Gonçalves1, Simone Luz1, Rossana 
Gouvea1, Caroline Machado1, Alberto Filgueiras2

1 Fluminense Football Club
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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cussivos relatados pelo atleta, destacam-se tontura, desorien-
tação, fadiga e problemas de memória. Dos sintomas tardios,
foram reportados sensibilidade à luz, insônia, ansiedade e
tristeza. Com relação aos dados de funções executivas, foi
possível identificar um declínio na capacidade de resolução
de problemas e na flexibilidade cognitiva. Após o período de
recuperação do trauma, os testes foram refeitos e, de acordos
com os dados, houve o restabelecimento das funções executi-
vas.

Palavras-chave: concussão cerebral, futebol, funções executi-
vas.
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Nota da organização
O resumo intitulado “Concussão cerebral em um atleta de fu-
tebol de base: um estudo de caso” recebeu a premiação máxi-
ma entre os resumos apresentados no I EoPERJ ficando, por-
tanto em Primeiro Lugar.



Resumo 2

O método de compartilhamento mútuo (mutual sharing) pa-
ra o desenvolvimento da coesão em equipe de futebol de
base feminino

O método de compartilhamento mútuo é um proce-
dimento no qual os membros de um grupo compartilham as
dores e desafios de estarem presentes juntos e de que maneira
conseguem contribuir para o rendimento conjunto da equipe.
Este estudo teve como objetivo ressaltar a importância do mé-
todo de mutual sharing no trabalho em equipe em todos os
âmbitos do meio esportivo, neste caso, especificadamente no
futebol de base de futebol feminino. A importância deste as-
sunto pode parecer evidente, porém é sempre importante le-
var em consideração novas possibilidades de melhorias e um
olhar atento, pois na prática uma falha na inter-relação do
grupo pode-se passar despercebido. Participou desse estudo
preliminar um grupo de atletas femininas da categoria de ba-
se de um time da série A do Estado do Rio de Janeiro. O estu-
do contou com 35 jovens de idades que variam entre 12 e 18
anos. Neste grupo foram observadas desavenças pessoais que
afetaram diretamente no desenvolvimento em campo e logo,
no resultado de performance da equipe. Foi aplicado a meto-
dologia de troca mútua (mutual sharing) ou compartilhamen-
to mútuo em que as atletas expressaram suas questões indivi-
duais com o grupo. O objetivo era que todas pudessem enten-
der como cada membro do grupo estava interpretando a situ-
ação e as questões pessoais e emocionais envolvidas nisso. O
fato de terem a possibilidade de enxergarem com uma outra
percepção o que as colegas de time pensavam, ajudou a serem

Nathalia Anselmo1, Alberto Filgueiras1

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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mais empáticas, de acordo com os relatos das próprias atletas.
Outro fator muito importante foi a presença contínua da psi-
cóloga, pois com a presença dela sempre é ressaltado a im-
portância de falar mais sobre si e ter esta troca com as com-
panheiras de time. Desta forma, foi possível observar que,
qualitativamente, houve efeito da técnica de compartilhamen-
to mútuo (mutual sharing) e o começo de um processo de me-
lhorias na coesão da equipe. Infere-se, que a troca mútua de
fatores pessoais e a ampla comunicação através da empatia,
são fatores essenciais para um bom trabalho em equipe e no
resultado de desempenho individual e coletivo.

Palavras-chave: futebol de base, desempenho, troca mútua,
empatia, trabalho em equipe.
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Nota da organização
O resumo intitulado “O método de compartilhamento mútuo
(mutual sharing) para o desenvolvimento da coesão em equi-
pe de futebol de base feminino” recebeu a premiação de Se-
gundo Lugar entre os resumos apresentados no I EoPERJ.



Resumo 3

Saúde Mental, Atividade Física e Isolamento Social: Efeitos
da Pandemia do COVID-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou,
em março de 2020, o surto do COVID-19 como uma pande-
mia global. Na intenção de diminuir a propagação do vírus e
controlar os impactos da pandemia, tem sido utilizadas medi-
das de isolamento social. Esse cenário tem sido caracterizado
como fator de risco à saúde mental da população. A prática
de atividades físicas está associada a diversos benefícios para
a saúde, e tem sido considerada uma boa estratégia para re-
duzir as emoções negativas durante esse período. O objetivo
geral do presente estudo é avaliar indicadores de saúde men-
tal em praticantes e não praticantes de atividade física que es-
tão em isolamento social durante a Pandemia do COVID-19.
A amostra foi composta por 592 participantes, sendo 74,2%
mulheres (n=439), 25,7% homens (n=152) e 0,2% preferiu não
informar o sexo biológico (n=1). A média de idade foi de
31,17 (DP= 11,46; amplitude 18-77). Quanto aos instrumentos,
os participantes foram avaliados com um questionário socio-
demográfico, com a escala Depression, Anxiety and Stress
Scale – DASS-21, utilizada para medir e diferenciar sintomas
de Depressão, Ansiedade e Estresse, com a escala de Posi-
tividade, que consiste em 34 itens que avaliam a visão posi-
tiva que o respondente tem acerca de si mesmo e do futuro, e
com um questionário simples, composto por perguntas sobre
a prática de atividades físicas durante o confinamento da
Pandemia. A coleta de dados foi realizada virtualmente com

o auxílio do site “SurveyMonkey”, e o link para participação

Bárbara Leal Reis1, Juliane Callegaro Borsa1

1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
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do estudo foi divulgada em redes sociais, por e-mail e em
grupos de contatos. Quanto aos níveis de ansiedade, depres-
são, estresse e positividade, foram encontradas diferenças es-
tatisticamente significativas entre os grupos de praticantes e
não praticantes de atividade física durante o isolamento soci-
al [para Ansiedade t(542,5) = -3,62; p<0,001; d= 0,40.]; [para
Depressão t(546,6)=-5,17; p<0,001; d=0,42 ]; [para Estresse
t(590)=-3,76; p<0,001;d=0,31]; [para Positividade t(590)=-3,25;
p=0,001;d=0,27]. Os resultados do estudo corroboram a litera-
tura, que indica que a prática de atividades físicas é capaz de
proporcionar melhorias na saúde mental, reduzindo os níveis
de ansiedade, depressão e estresse e aumentando os níveis de
positividade.

Palavras-chave: COVID-19, atividade física, positividade
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Nota da organização
O resumo intitulado “Saúde Mental, Atividade Física e Isola-
mento Social: Efeitos da Pandemia do COVID-19” recebeu a
premiação de Terceiro Lugar entre os resumos apresentados
no I EoPERJ.



Resumo 4

Análise de ansiedade-traço e ansiedade-estado em atletas
pré e pós-competição e auto-confiança pré-competição

A pesquisa analisa em atletas os níveis de Ansiedade-
Traço e Ansiedade-Estado pré e pós-competição e Autoconfi-
ança pré-competição. 195 atletas de diferentes disciplinas fo-
ram avaliados em Santiago de los Caballeros, República Do-
minicana. A ansiedade é de certa forma um estado de agita-
ção, inquietação ou ansiedade da mente que, junto com a Au-
toconfiança, pode modificar o desempenho alcançado nas
competições. Daí a importância de conhecer os níveis expres-
sos pelos atletas para poder aplicar técnicas e estratégias ade-
quadas a cada indivíduo e buscar um melhor desempenho.
Os objetivos foram analisar a ansiedade-traço (AT) e a ansie-
dade-estado (AE) em atletas antes e depois da competição e a
autoconfiança (AC) pré-competição, bem como buscar identi-
ficar a relação entre AT, AE e AC em atletas. Também a com-
paração de: níveis de AE pré e pós-competição; níveis AT
com níveis AE pré e pós-competição; níveis de AT com AC
obtidos pré-competição. O tipo de pesquisa é correlacional-
causal com desenho não experimental, o método de pesquisa
é o estudo dedutivo e o tipo de amostra a ser utilizado é não
probabilístico por conveniência. A técnica utilizada foi a en-
quete e seus instrumentos foram o STAI e o CSAI-2. Existe
uma alta correlação entre AT e AE antes de competir. Tam-
bém foi encontrada relação negativa entre as variáveis AC e
AT, indicando que, à medida que uma dessas variáveis au-
menta, a outra tende a diminuir. Concluiu-se que há alta rela-

Alejandro Maurício1, Leonardo Gil1

1 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
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ção entre AT e AE pré-competição, ao contrário de AT com
AE pós-competição, cuja relação era baixa. Correlação média
negativa entre AT e AC, indicando que à medida que a AT
aumentava, a AC diminuía ou vice-versa. Relação entre as va-
riáveis AT, AE e AC, com alta relação entre AE pré-competi-
ção e AT, baixa entre AT e AE pós-competição e média entre
AT e AC. Para AE pré-competição e AC, a relação é média, e
baixa para AE pré-competição em comparação com a pós-
competição. Entre AC e AE pós-competição a relação também
é baixa.

Palavras-chave: ansiedade, autoconfiança, competição
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Resumo 5

A importância da psicologia do esporte no contexto escolar:
relato de experiência

O presente relato refere-se a uma experiência de in-
tervenção fazendo associação com a Psicologia do Esporte no
contexto escolar com alunos do Ensino Fundamental I du-
rante o estágio supervisionado de Psicologia Escolar em uma
Instituição privada localizada na cidade de Teresina-PI. Efeti-
vou-se uma atividade com temática sobre regras e boa convi-
vência através de uma prática esportiva em conjunto com o
professor de Educação Física. O objetivo deste trabalho con-
siste em relatar a experiência da prática de estágio no contex-
to escolar associando com a psicologia do esporte. O trabalho
foi realizado em três etapas: um primeiro momento de diálo-
gos com a psicóloga da escola e com professores, observação
dos alunos durante aulas e intervalos, onde foi possível co-
nhecer melhor o interesse, comportamentos e possibilidades
para intervenção. Na segunda etapa realizou-se intervenção
com os alunos na quadra poliesportiva, na respectiva ordem:
a) roda de conversa: tratou-se sobre regras e boa convivência
estimulando a fala dos alunos a respeito dos seus comporta-
mentos e sobre as regras contidas no esporte, assim, promo-
vendo junto a eles uma relação entre contextos; b) dinâmica:
onde os alunos simularam a prova de revezamento do atletis-
mo trabalhando em grupo e respeitando um ao outro; c) refle-
xão: na qual os próprios alunos por meio da mediação fala-
ram sobre regras contidas no esporte e em outros ambientes
que convivem, relacionando sua importância e possibili-
dades; d) fechamento: enfatizou-se a importância das regras e

Débora Maria de Oliveira Palhares¹, Paulo César Borges de 
Sousa Filho1

1 Centro Universitário Unifacid
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boa convivência entre alunos com feedbacks. A última etapa
consistiu no acompanhamento dos alunos apoiando para que
colocassem em prática os combinados feitos durante a inter-
venção. Pode-se concluir que foi possível realizar a associação
e aplicação da teoria à prática da psicologia do esporte com a
escolar. Os resultados esperados foram positivos consideran-
do os comportamentos posteriores. Ademais, houve dificul-
dade dos profissionais da escola perceberem a função do esta-
giário e a aplicabilidade da psicologia do esporte no contexto
escolar. Desse modo, é de suma importância que estagiários
saibam se posicionar e explicar cautelosamente sua função
dentro da instituição visando informar sem causar prejuízos.

Palavras-chave: psicologia do esporte, psicologia escolar, es-
tágio supervisionado
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Resumo 6

Efeitos da música no desempenho esportivo: uma revisão
sistemática

A música é um fenômeno presente desde de a pré-
história e encontrado em diversas culturas e épocas. O
comportamento de escutar música é facilmente observado em
diversas pessoas no dia-a-dia, inclusive em muitos atletas
pré-competição. O contexto esportivo atual exige dos atletas a
cada competição melhores performances, desta forma, a
investigação acerca do uso da música por atletas e sua
influência nos aspectos psicológicos e desempenho possibilita
identificar os efeitos deste recurso na busca de um alto
desempenho esportivo. O presente estudo teve o objetivo de
realizar uma revisão sistemática acerca dos efeitos da música
no desempenho esportivo. A busca de publicações ocorreu
nas bases BVS, PubMed, Science Direct e SpringLink.
Utilizou-se os descritores: music and emotions and sports
performance. A revisão aceitou trabalhos publicados nos
últimos cinco anos em qualquer idioma, sendo identificados
1569 artigos. Após a avaliação pelos autores, cinco estudos
atenderam aos critérios de inclusão, sendo posteriormente
analisados e debatidos para a formulação dos resultados. Os
artigos selecionados, de maneira geral, objetivaram investigar
preparo psicológico para a performance, sentimentos, humor
e emoções, assim como fadiga, tensão e desempenho máximo,
utilizando-se principalmente da música pré-tarefa. As
pesquisas foram realizadas em diferentes países (EUA, Reino
Unido e Tunísia), investigando atletas de ambos os sexos de
futebol, velocistas, corredores de longa distância e atletas
universitários. Os principais resultados apresentam o uso da

Franklyn Jeferson costa de Oliveira¹, Maria Cecília 
Vasconcelos Aragão¹, Cleberson Franclin Tavares Costa¹

1 Universidade Tiradentes
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música como estimulante e regulador de emoções antes da
performance. As pesquisas também demonstraram uma pe-
quena melhora no desempenho máximo dos atletas, sem ne-
nhum efeito significativo no decréscimo de desempenho,
além de um maior senso de identidade de grupo. Contata-se
que a revisão realizada, possibilitou identificar a importância
de pesquisas que investiguem os efeitos subjetivos do uso da
música no desempenho esportivo, visualizando-se estudos no
contexto esportivo brasileiro, para compreensão desta influ-
ência musical em atletas de diferentes modalidades.

Palavras-chave: música, esporte, desempenho
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Resumo 7

Relação entre funções executivas e desempenho de atletas
de futebol em formação

O termo funções executivas refere-se a um conjunto
de habilidades essenciais no dia a dia, que engloba a capa-
cidade de resolução de problemas, o planejamento, a gestão
do foco atencional, a velocidade de processamento, a memó-
ria de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibi-
tório. Estudos comparativos apontam que atletas de futebol
em idade escolar apresentam melhor desempenho em testes
de funções executivas do que seus colegas não atletas. Porém,
pouco se sabe sobre qual ou quais funções executivas estari-
am relacionadas ao desempenho dos atletas dentro de campo
de futebol. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi i-
dentificar a relação entre o resultado em testes de funções
executivas e a quantidade de passes certos de 35 atletas das
categorias sub14 e sub15 de um clube de futebol da Série A do
Estado do Rio de Janeiro, em 34 jogos durante a temporada
de 2019. Para identificar a quantidade de passes certos
(M=252,7; DP= 157,5), foram utilizados dados de scouts dos
jogos fornecidos pelos analistas de desempenho da ins-
tituição. Para avaliar as funções executivas, foram utilizados
os testes: Torre de Hanói (Tempo: M=345,4, DP=192,4; Movi-
mentos: M=99,4, DP= 46), Teste de Stroop (M=28,4; DP=1,2) e
Teste de Trilhas partes A (M=46,2; DP= 14,7) e B (M=103,6;
DP=54,3). Esses instrumentos acessaram a capacidade de re-
solução de problemas, o controle inibitório, a velocidade de
processamento e a flexibilidade cognitiva, respectivamente. O
Teste de Cinco Pontos (Total: M=24,3, DP=9,3; Diferentes: M=14,9,
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DP=5,4; Repetidos: M=8,5, DP=7,6), acessou a flexibilidade
cognitiva dos atletas, além da dimensão visuoespacial. Os da-
dos foram analisados a partir de uma regressão linear múl-
tipla por etapas, tendo os passes certos como a variável de-
pendente e os dados dos testes das funções executivas como
as variáveis independentes. De acordo com os resultados ob-
tidos, a flexibilidade cognitiva parece ser a função executiva
mais relacionada à quantidade de passes certos durante os jo-
gos (β=28,96), enquanto a capacidade de resolução de proble-
mas, o controle inibitório e a velocidade de processamento
não apresentaram resultados significativos (p>0.05). Levando
em conta a necessidade de o atleta ter um bom rastreio visual
e ser flexível às mudanças que ocorrem durante o jogo, faz
sentido que essa seja a função executiva mais recrutada du-
rante a tomada de decisão para passes entre jogadores de fu-
tebol em formação.

Palavras-chave: funções executivas, futebol, desempenho
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Resumo 8

Evasão do esporte e suas razões preponderantes: uma revi-
são de literatura

A prática desportiva exerce um papel fundamental na
formação humana como um todo. Portanto, é necessário
tanto entender as razões do abandono das práticas despor-
tivas, quanto conhecer as possíveis motivações para perma-
nência nela. Justificativa: A relevância da temática não diz
respeito somente ao conhecimentos biopsicossociais da eva-
são, mas da importância da construção de pesquisas que de-
senvolvam a psicologia na vertente esportiva, ainda mais co-
mo ciência e profissão. Este artigo objetivou conhecer as cau-
sas da evasão e abandono neste contexto, bem como as influ-
ências dos aspectos psíquicos em tal processo. A pesquisa fez
uso de uma análise quali-quantitativa de revisão de literatura,
por meio das bases de dados científicos CAPS e Pepsic, com
os seguintes critérios de exclusão: artigos repetidos, que não
abordassem evasão esportiva, ou que não estivessem em por-
tuguês. A partir da coleta de dados foram encontrados 168 ar-
tigos, mas devido aos critérios de exclusão, apenas 8 artigos
foram analisados. Notou-se que alguns motivos foram mais
prevalentes quanto à evasão do esporte. Foram eles: atuação
dos técnicos/professores (elencado em 5 artigos), alta carga
pressão nos treinos e competições (em 4 artigos) e por ação
dos pais (em 4 artigos). Observou-se também que 5 dos arti-
gos tinham como amostra ambos os gêneros, 1 apenas o femi-
nino e 2 não haviam especificações. Junto à isso, questões cul-
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turais e de gênero mostraram-se refletidas no esporte, como a
necessidade das meninas deixarem o esporte para ajudarem
em casa. Por fim, 8 artigos possuíam em sua amostragem
indivíduos infantojuvenis, mas apenas 3 continham adultos
e/ou idosos, o que pode gerar descompasso com relação aos
motivos da evasão. A evasão do esporte implica em
resultados que afetam diretamente o futuro dos indivíduos.
Portanto faz-se necessário repensar em formas de relação
intra-tima e das cobranças e valores que são dados à prática
do esporte, visto que, ele propicia muito mais do que o
rendimento para o praticante, mas seu desenvolvimento
global. Percebe-se também a necessidade de maiores
discussões acerca das questões sociais que atravessam o
esporte, como as questões de gênero e até mesmo questões
relacionadas à faixa etária.

Palavras-chave: evasão, esporte, revisão
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Resumo 9

Handebol feminino: uma revisão bibliográfica sob a pers-
pectiva do construcionismo

Esse trabalho é um desdobramento do projeto de pes-
quisa intitulado “Gênero, Esporte E Mídia: A Construção Do
Tipo Social Atleta De Alto Rendimento Por Meio De Diferen-
tes Mídias”, coordenado pela professora e pesquisadora Dra.
Adriana Bernardes Pereira do Departamento de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O Handebol é de
origem europeia, derivado de um esporte praticado por mu-
lheres e chegou ao Brasil em 1930, em 1958 tivemos a primei-
ra seleção masculina participando de competições a nível
mundial, ainda na versão de campo, e a feminina com pri-
meira participação em 1995 já na versão de quadra, tendo esta
a melhor colocação brasileira em mundiais, sendo campeãs
da edição de 2013. O objetivo deste estudo é mapear e ana-
lisar a produção científica brasileira sobre o Handebol Femi-
nino. Foram analisados artigos de Handebol Feminino encon-
trados no Portal CAPES e na BVS sob a perspectiva teórica do
Construcionismo Social e da metodologia das Práticas Dis-
cursivas e Produção de Sentido no Cotidiano (PDPSC), e se-
guindo a recomendação PRISMA de revisão bibliográfica. Co-
mo resultados foram encontradas 173 publicações, das quais
foram aproveitadas para o estudo 62, estas foram divididas
por área de conhecimento, ano de publicação, revista de pu-
blicação, sexo de autores e coautores e estado de origem dos
estudos, sendo a primeira publicação no ano 1991, 44% das
publicações advém da área da educação física, a revista com
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maior número de publicações foi a Revista Brasileira de Ciên-
cia e Movimento, a quantidade de autores principais dividi-
dos por sexo foi de 53% do sexo masculino e 47% feminino e
de coautores 59% masculino e 41% feminino, e o estado ori-
gem da maio quantidade de publicações foi o estado de São
Paulo, com 54.84% do total. Assim as conclusões do presente
estudo são que ainda se vê dentro da produção sobre hande-
bol feminino uma predominância de autores masculinos,
tanto como principais quanto coautores, dentro das ciências
do esporte a área que mais produz conhecimento científico
sobre o handebol feminino é a educação física e que existe
uma concentração na região sudeste e sul das produções cien-
tíficas acerca deste tema.

Palavras-chave: handebol feminino, produção científica na-
cional, construcionismo social.
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Resumo 10

O Jiu-jitsu no contexto da Psicologia do Esporte

O Jiu-jitsu é um esporte em crescimento no Brasil,
mas ainda carrega muitos estigmas como o de ser um esporte
violento e para homens. Com o objetivo de avaliar a pro-
dução científica sobre o Jiu-jitsu no campo da psicologia do
esporte, foi realizada uma revisão sistemática, da literatura
científica, nas bases de dados PubMed; ScienceDirect;
PlosONE e Scielo, utilizando os buscadores: “psychology” e
“jiu-jitsu”. Em decorrência do baixo número de artigos encon-
trados foi também realizada uma busca adicional utilizando
buscadores em português (“psicologia do esporte” e “jiu-
jitsu”) dentro da plataforma de buscas Google Acadêmico.
Nos artigos obtidos através das bases de dados internacio-
nais, as publicações foram bastante variadas, abrangendo re-
vistas de áreas do saber relacionados ao corpo, esporte e psi-
cologia. O total de estudos retornados foi 34 e após adotados
os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se ao número de 5
artigos publicados em periódicos sobre Jiu-Jitsu dentro da
perspectiva da Psicologia do Esporte. No Brasil, os estudos se
dividiram igualmente entre as áreas da Saúde e da Educação
Física. O principal objeto de estudo, apontado na revisão foi a
ansiedade entre os praticantes de Jiu-jitsu (60%; n=3) sendo os
demais pontos: relações sociais entre os praticantes (20%;
n=1) e o uso do esporte como medida terapêutica (20%; n=1).
A busca realizada na plataforma do Google Acadêmico apre-
sentou uma maior variedade de assuntos. A ansiedade/es-
tresse (50%; n=5), no entanto ainda se manteve como principal
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temática, seguida por: humor (10%; n=1); motivação (10%;
n=1); representação social do Jiu-Jistu (10%; n=1); educação
(10%; n=1) e esquemas de gênero (10%; n=1). A ansiedade i-
dentificada como principal assunto estudado foi avaliada tan-
to com relação aos períodos competitivos, como também com
relação ao gênero e tempo de prática no esporte. É importante
ressaltar a presença de trabalhos relacionando ao Jiu-jitsu e
seu papel social, como por exemplo, desempenho escolar, o
uso terapêutico da modalidade, melhora na qualidade de vi-
da e também os aspectos motivacionais associados. Mapear o
investimento da psicologia do esporte no Jiu-jitsu ajuda no di-
recionamento de novas pesquisas que são fundamentais tanto
na melhora do desempenho competitivo quanto no aumento
da adesão e desenvolvimento psicossocial de seus praticantes.

Palavras-chave: Psicologia do esporte, jiu-jitsu, revisão
sistemática, ansiedade
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Resumo 11

Percepção do clima motivacional e necessidades psicoló-
gicas básicas de atletas com nanismo: um olhar qualitativo

A Teoria da Autodeterminação, uma das teorias da
motivação humana mais estudada atualmente, afirma que
para que as pessoas se comprometam de forma ótima, com as
atividades que devem realizar, precisam ter atendidas três
necessidades psicológicas básicas: percepção de autonomia,
de boas relações sociais e de competência. O atendimento a
essas necessidades, no esporte, depende do clima
motivacional gerado pelo treinador tanto nos treinamentos
quanto nas competições. Como objetivo: investigar como
atletas anões percebem o clima motivacional gerado por seus
treinadores, a satisfação ou não das necessidades psicológicas
básicas e as implicações para sua motivação. Foram
entrevistados 2 atletas paralímpicos, da classe F41 (nanismo),
da modalidade atletismo, sendo 1 do sexo masculino (25
anos) e 1 do sexo feminino (23 anos), com experiência em
competições internacionais. A coleta de dados foi realizada
por meio de uma entrevista semiestruturada, individual, com
4 perguntas temáticas. A organização das informações foi
realizada por meio do programa NVivo e seguiu a proposta
de Bardin (2011) sobre análise de discurso. A análise dos
discursos mostrou duas categorias de respostas: percepção do
clima motivacional esportivo e, percepção das necessidades
psicológicas básicas. Os atletas ressaltaram que seus técnicos
apresentaram condutas que fomentavam sua motivação e
destacaram a importância dos feedbacks como a principal
estratégia para motiva-los. Sobre a percepção de autonomia, os
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atletas relataram que a autonomia foi um fator importante pa-
ra sua motivação e percebiam que tinham voz ativa durante
sua pratica esportiva. Destacaram a percepção de competên-
cia como primordial para seu desempenho atlético e o quanto
ela influenciou em seus resultados nos campeonatos. A rela-
ção social foi avaliada como positiva para ambos, porém, des-
tacaram a discriminação e o preconceito vivido fora do con-
texto esportivo. Para os atletas, o contexto esportivo no qual
estavam inseridos, corroborava para o fomento da motivação
e foi demonstrado como prerrogativa para a percepção do
clima motivacional positivo. Ficou claro o quanto o clima
motivacional gerado pelos treinadores favoreceu a percepção
de autonomia e competência vinculadas ao esporte, porém
chamaram a atenção para o quanto às relações sociais fora do
esporte são afetadas em decorrência da deficiência.
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Resumo 12

Características e habilidades dos indivíduos da geração tec-
nológica denominadaGeração Z e seu impacto no esporte

O conceito de geração pode ser definido como um
conjunto de pessoas que nasceram mais ou menos na mesma
época e que têm em comum uma experiência histórica seme-
lhante ou proximidade cultural. Com base nessa definição, a
fim de facilitar os estudos dos grupos de pessoas que nas-
ceram no mesmo período e apresentavam características psi-
cológicas e comportamentais parecidas, classificam-se as ge-
rações em: veteranos (nascidos entre 1922-1944), baby bo-
omers (nascidos entre 1945- 1964), geração X (nascidos entre
1965-1977), a geração Y (nascida entre de 1978-1989), e a gera-
ção Z (nascida de 1990 a 2010). As diferenças históricossociais
de cada período também se refletem nas gerações, ocasionan-
do características distintas nos indivíduos que as compõem.
O objetivo deste trabalho foi, através de pesquisa bibliográfica
nas bases de dados Scielo, Google Scholar e Pubmed, discutir
as habilidades e desafios enfrentados pela geração Z, a fim de
se obter um panorama de como os pertencentes dessa geração
se comportam com relação ao excesso de informações e a in-
fluência das suas características no mercado de trabalho, am-
biente esportivo e sociedade. Os resultados indicaram que o
surgimento e a popularização de novas tecnologias e a imer-
são em um mundo cada vez mais digital ocasionou a conso-
lidação de uma geração totalmente dependente tecnológica, com
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com características e habilidades que não se assemelham às
gerações anteriores. Essas dificuldades também aparecem na
relação de profissionais do esporte de gerações anteriores e a-
tletas que fazem parte da Geração Z. As dificuldades, por-
tanto, vão além da mera comunicação, passando por questões
estruturais do psiquismo dos indivíduos.
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Resumo 13

Medidas psicológicas e comportamentais de atletas de surfe

O surfe é uma modalidade esportiva que se desen-
volve amplamente como prática de lazer e de competição,
tendo sido incluída pelo Comitê Olímpico Internacional como
modalidade-teste para os jogos Olímpicos de Tóquio, em
2020. O presente trabalho se propôs a realizar um estudo ex-
ploratório sobre aspectos psicológicos no surfe através de
consulta digital a surfistas competidores e praticantes por la-
zer, explorando comportamentos específicos, capacidades
cognitivas, indicadores de ansiedade e de resiliência. A amos-
tra foi composta por 48 voluntários (75% homens e 25% mu-
lheres) praticantes de surfe. Os participantes eram praticantes
ativos do surfe em diversos níveis técnicos, incluindo com-
petidores e praticantes por atividade de lazer. Os dados fo-
ram obtidos por formulário on-line. Além do questionário so-
ciodemográfico, foram utilizadas a Escala de Ansiedade no
Esporte 2 (SAS-2); a Escala de Resiliência e o Questionário
Desexecutivo (DEX) e a escala de proficiência no surfe. Tais
medidas foram comparadas entre grupos nas 7 variáveis ca-
tegóricas identificadas na análise qualitativa, como gênero,
estado civil, uso ou não de psicotrópicos, base de apoio (pé
esquerdo ou direito na frente da prancha), tipo de prática
(competição, lazer), com histórico ou não de lesões e de dis-
túrbios emocionais. Os resultados das análises comparativas,
através do test-t para amostras não pareadas, indicaram que o
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tempo de prática é diferente entre atletas competidores e de
lazer (p< 0,05), entre homens e mulheres (p< 0,00) e entre
solteiros e pessoas comprometidas (p< 0,00). Além disso, foi
identificado que surfistas que fazem uso regular da maconha
obtiveram maior incidência de lesões quando comparado
aqueles que não fazem seu uso (p<0,05). A percepção sobre os
efeitos do surfe na saúde física diferiu entre atletas com base
de apoio regular e base goofy. Apesar de ser apenas um
estudo exploratório, a presente pesquisa descreve indícios
iniciais de alguns fenômenos psicológicos e comportamentais
pertinentes ao universo do surfe.
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Resumo 14

Treinamento com Biofeedback de Coerência Cardíaca (BFB-
C) com Enxadristas

A Coerência Cardíaca é o estado no qual a Frequência
Cardíaca (FC) apresenta um sincronismo com a Frequência
Respiratória (FR). Neste estado, o organismo exibe maior
harmonia e equilíbrio e amplia diversos indicadores de saúde
física e mental. O Biofeedback por Coerência Cardíaca (BFB-
C) pode ser entendido como um treinamento no qual o
participante aprende a se manter em estado de Coerência
através da auto-regulação induzida pela retroalimentação de
indicadores fisiológicos do próprio sujeito. Neste resumo
apresentamos um relato de experiência de um trabalho de
pesquisa universitária que teve por objetivo verificar os
efeitos do treinamento com BFB-C na melhoria das
capacidades de gestão do estresse e de autorregulação em
Atletas Enxadristas. A pesquisa foi realizada com um grupo
de Enxadristas de uma escola de Ensino Médio. Oito (8)
atletas com idades entre 16 e 18 anos foram treinados com
BFB-C. Dos 8 participantes sete (7) concluíram todas as etapas
do processo. Análises comparativas indicaram que o
percentual de tempo médio em que os participantes se
mantiveram no estado de Coerência Cardíaca aumentou
significativamente (p<0.000). Análises qualitativas amparadas
pelo relato e observação de comportamentos indicaram
melhorias não só no desempenho esportivo, mas também na qua-
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lidade de vida dos jovens atletas enxadristas. Foi observado a
diminuição na expressão de indicadores de estresse e an-
siedade, como agitação de pernas, dedos e tensão da mus-
culatura facial. Pôde-se perceber que os resultados obtidos ao
longo da temporada competitiva foram influenciados posi-
tivamente pelo treinamento com BFB-C. Também houveram
indícios qualitativos de que o referido treinamento auxiliou
no desempenho acadêmico.
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Resumo 15

Práticas esportivas aprimorando aspectos afetivo-emocio-
nais de adolescente com altas habilidades/superdotação: um
relato de experiência

Introdução: indivíduos com altas habilidades/super-
dotação (AH/SD) ao perceberem que seu desempenho e inte-
ligência são consideravelmente superiores aos de seus pares,
possuem dificuldade em se identificarem com estes, gerando
sentimentos como frustração, tristeza e solidão. Eles tendem a
criar barreiras para acessar suas emoções e sentimentos de
forma íntegra. Objetivo: frente a essa isso, as intervenções obj-
etivaram o desenvolvimento dos aspectos afetivo-emocionais
em adolescentes com AH/SD através de práticas esportivas.
Método: as intervenções ocorreram num colégio estadual de
Curitiba com adolescentes com AH/SD de doze a dezessete
anos, que frequêntassem a sala de recursos proporcionada pe-
la instituição. O processo foi realizado em 17 encontros de 1
hora cada, utilizando-se de observações, discussões, dinâmi-
cas, vivências e práticas esportivas/corporais (visto que, ne-
nhum deles havia sido diagnosticado com altas habilidades
corporais-cinestésicas). Resultados: participavam de cada en-
contro em média 6 adolescentes. A partir de suas falas e com-
portamentos percebeu-se que eles passaram a falar mais sobre
si mesmos e menos sobre o que eles sabiam ou sobre o que
eles gostariam de mostrar que sabiam. Ou seja, uma menor
necessidade em se autoafirmar. Também perceberam durante
o processo que não é necessário trabalhar ao máximo suas po-
tencialidades, o que os levou a questionar e entender melhor
o que gostam e o que não gostam. Eles também apresentaram
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(principalmente no início do processo) um alto nível de auto-
cobrança e de perfeição, o que mostrou-se decair no decorrer
do processo, pois eles também perceberam que não têm o
controle de todos os seus resultados. Portanto, apresentaram
melhora quanto ao autoconhecimento, o controle de lócus in-
terno e a tolerância a frustração. Conclusão: a partir das prá-
ticas corporais foi criado um ambiente onde havia maior pro-
babilidade de frustração, mas ao mesmo tempo havia um am-
biente acolhedor para tais sentimentos. Isso fez com eles en-
trassem em contato com suas emoções, o que inicialmente
mostrou-se tortuoso, mas mostraram-se sentir mais con-
fortáveis em expressar seus sentimentos e angústias através
da fala e até mesmo das práticas corporais no decorrer do
processo. As práticas corporais mostraram ser um importante
gatilho para o aprimoramento afetivo-emocional do grupo.
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Resumo 16

Amotivação de nadadores para a prática desportiva

A atividade esportiva oferece excelentes oportunida-
des para enfrentar desafios, por à prova competências, desen-
volver novas habilidades, planificar metas auto-determinadas
a serem atingidas e participar em atividades variadas e com-
plexas. A motivação, de acordo com a psicologia é a direção e
intensidade de um esforço, e, junto à habilidade, condiciona-
mento físico e autoconfiança, é fator preponderante para bom
desempenho. Entender os mecanismos que motivam o indiví-
duo a adotar novos hábitos e manter atividades rotineiras
parece ser determinante para inferir sobre sua eficácia, prin-
cipalmente no âmbito esportivo. A pesquisa se caracteriza co-
mo quantitativa, descritiva e contou a participação de 22 vo-
luntários, de ambos os sexos com média de idade 28,6 ± 7,5
anos, sendo 13 homens e 9 mulheres. Todos os participantes
eram nadadores com mais de 6 meses de prática. Os dados
foram coletados mediante aplicação do QMAD (Questionário
de Motivação para Atividades Desportivas), instrumento
composto por 30 itens agrupados em categorias de motivação
para o esporte. A importância de cada item é atribuída pelo
participante numa escala Likert com valores entre 1 e 5 (de
nada importante a totalmente importante). A análise dos da-
dos foi realizada pelo software SPSS 22.0, mediante estatística
descritiva de acordo com a média e desvio padrão das
respostas. A partir dos dados encontrados foi possível verificar
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os principais motivos para a prática de natação pelos
participantes da pesquisa. Os motivos estavam atrelados
principalmente à dimensão Aptidão Física. Entre eles, os
principais subitens destacados foram: fazer exercício físico
4,95 ± 0,21, manter a forma física 4,73 ± 0,55 e estar em boas
condições físicas 4,72 ± 0,88. Diante dos resultados apre-
sentados foi possível perceber que a principal motivação dos
nadadores investigados está relacionada com o aspecto físico
e à saúde. Essa informação colabora para que profissionais da
área possam conhecer melhor as necessidades dos pratican-
tes, bem como orientá-los de modo a evitar evasões nos trei-
namentos e aumentar a qualidade das intervenções realizadas
com este público.

Palavras-chave: nadadores, motivação, prática
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ANAIS DO I ENCONRO ONLINE DE PSICOLOGIA 

DO ESPORTE DO RIO DE JANEIRO



Em 2020 o mundo ficou paralisado diante da ameaça de
um corona vírus denominado de SARS-Cov-2, ou simples-
mente COVID-19. Os eventos presenciais foram cancela-
dos, muitas práticas profissionais foram suspensas ou a-
diadas. Assim aconteceu com o encontro anual dos psi-
cólogos do esporte do Rio de Janeiro. Seria sua 5ª edição,
um marco histórico para seus associados e para a Psico-
logia do Esporte no Estado. Mas a direção da ASSOPERJ
teimou em fazê-lo acontecer, não precisaria ser presencial,
seria à distância, através da virtualidade das máquinas de
computador e dos telefones celulares. O que poderia ser
visto sob a ótica da frieza e do distanciamento, se trans-
formou em uma linda história de produção de conheci-
mento, trocas riquíssimas de experiências e a participa-
ção ativa de psicólogos de diversos Estados do Brasil e
de quatro diferentes países: Austrália, Portugal, Repúbli-
ca Dominicana e Estados Unidos. Foi o primeiro evento
virtual de Psicologia do Esporte durante a pandemia de
2020 e essa obra é o registro histórico das produções aca-
dêmicas que foram apresentadas durante o I Encontro
Online dos Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro.


