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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi de analisar e descrever a eficiência adaptativa dos atletas de 

basquetebol sub19, e verificar se o resultado obtido apresenta implicações no desempenho dos 

mesmos nos jogos, assim como, de alguma forma, classificá-los a partir da qualidade de 

adaptação. Método: levantou-se a qualidade da eficácia adaptativa de oito atletas de 

basquetebol da categoria sub19 com idades entre 18 e 19 anos, todos do gênero masculino e 

ensino médio completo, por meio de entrevista clínica preventiva e da EDAO (Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada). Os índices de desempenho foram verificados a 

partir dos Índices de Eficácia Técnica da Federação Paulista de Basquete, em sete jogos. Os 

resultados indicaram um equilíbrio considerável em relação às qualidades adaptativas 

mostradas pelos atletas no momento da entrevista clínica preventiva, dentre os oito 

entrevistados dois tiveram como resultado adaptação eficaz; dois obtiveram classificação em 

adaptação ineficaz leve e quatro em adaptação ineficaz moderada. A análise da EDAO 

indicou prognóstico bom e ótimo a 50% da amostra e prognóstico regular a 50% da amostra. 

Os resultados desse estudo em relação à qualidade de adaptação e implicação no desempenho 

dos atletas (eficiência técnica) mostraram possíveis relações. Concluímos que por meio da 

EDAO pode-se investigar as demandas de atletas e comissões técnicas para o planejamento de 

programas de intervenção psicológica eficazes, adequando o instrumento ao contexto 

desportivo. 

  

Palavras chaves: atletas, basquete, avaliação psicológica, adaptação, desempenho, 

adolescência. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze and describe the efficiency of adaptive 

basketball players “sub19”, and verify that the result has implications for their performance 

in games, as well as, somehow, sort them based on the quality of adaptation. Method: got up 

the quality of adaptive efficacy of eight basketball players of the “sub19” aged between 18 

and 19 years, all male and high school level, through clinical preventive interviews - EDAO 

(Operational Adaptive Diagnostic Scale). The performance was verified from the statistics of 

Technical Efficiency of  Basketball Federation in seven games. The results indicated a 

considerable balance in relation to adaptive qualities shown by the athletes at the time of 

preventive clinical interview, two among the eight respondents resulted in effective 

adaptation; two were classified into mild ineffective adaptation and ineffective adaptation 

moderate in four. The analysis indicated EDAO optimum and good prognosis are 50% of the 

sample and prognosis regular 50% of the sample. The results of this study regarding the 

quality of adaptation and involvement in athletic performance (technical efficiency) show 

possible relation. We conclude that EDAO can investigate the demands of athletes and 

technical committees for the planning of effective psychological intervention adapting the 

instrument to the sporting context. 

Key words: athletes, basketball, psychological evaluation, adaptation, performance, 

adolescence. 
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Introdução 

Como docente da Universidade Metodista de São Paulo e aluna do programa de pós 

graduação Stricto Sensu em Psicologia da Saúde houve a oportunidade de eu desenvolver um 

projeto na Clínica-escola, com vistas ao atendimento em equipe multidisciplinar de atletas que 

objetivam o desempenho (performance). A partir de agosto 2010 passamos a acompanhar as 

equipes de basquetebol profissional categorias juvenil e adulto, com o objetivo de contribuir 

na equipe com os recursos da Psicologia.  

Ao ministrarmos as disciplinas na universidade (Desenvolvimento Humano, 

Psicologia da Aprendizagem e da Educação e Psicologia do Esporte) percebemos a 

importância da participação do profissional psicólogo nesse trabalho, com vistas a integrar 

conhecimentos relacionados ao desenvolvimento humano aos ciclos nos quais os atletas 

estavam inseridos, participando ao treinador possibilidades de atuação para o sucesso das 

orientações e objetivos traçados. 

 Muitos programas de atividade física estão voltados à promoção de saúde e ao 

aperfeiçoamento do rendimento esportivo (SERRÃO, 2002). 

O conceito de promoção de saúde que surge como reação a medicalização da saúde e 

está ligado ao processo de saúde-doença, implicando para seu funcionamento, tanto o 

oferecimento de recursos comunitários e institucionais, quanto recurso privado e público. Por 

isso, as ações de promoção de saúde voltam-se para criação de ambientes favoráveis 

(CZERESNIA, 2003). 

A carta de Ottawa, propõe cinco campos centrais de ação para a promoção da saúde 

“elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis 

à saúde; reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais; reorientação 

do sistema de saúde” (CZERESNIA, 2003, p.19).  

 Matarazzo (1980) refere-se à Psicologia da Saúde como uma área de contribuições 

profissionais, científicas e educacionais em psicologia cuja proposta é a promoção e 

manutenção da saúde. Visa tanto à prevenção quanto o tratamento do processo saúde-doença, 

a partir da identificação de fatores relacionados ao desenvolvimento das enfermidades. Além 

disso, também busca contribuir para a análise e a melhora do sistema de serviços de saúde.  

Para o mesmo autor é importante que o conhecimento produzido pela psicologia da 

saúde seja compartilhado com as demais áreas do conhecimento, a fim de possibilitar maior e 

melhor comunicação informativa, dos profissionais para com os pacientes, bem como 

aproximar o diálogo entre os diferentes profissionais da área da saúde, além de elaborar 
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programas de promoção, prevenção, e tratamento para pacientes, ou comunidades em 

situações precárias de saúde. 

Vários profissionais das ciências do esporte atuam na área realizando avaliações 

funcionais ou morfológicas dos atletas. Nas ciências do esporte essa prática é comum; o 

interesse pelas dimensões do corpo aparece na literatura desde o século passado, no entanto a 

participação do psicólogo nas avaliações é um tópico recente (SOARES, 2002), e por isso 

nem sempre é possível à participação do psicólogo nas equipes e comissões técnicas. 

Considerando que os participantes da pesquisa, a priori, são atletas da categoria sub-19 

(até 19 anos), um dos objetivos do esporte nesse ciclo de desenvolvimento humano é a 

formação integral do indivíduo, dando apoio para o desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial do atleta, dessa forma entendemos que a comissão técnica, também, tem função 

educativa. A educação tem várias facetas como nos diz Biancone e Caruso (2005, p.20):  

...diferentes formas de ensino são classificadas na literatura como: educação 

formal, educação não-formal e educação informal. A educação formal pode ser 

resumida como aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, 

cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado, e a informal como 

aquela na qual qualquer pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de 

experiência diária em casa, no trabalho e no lazer. A educação não-formal, 

porém, define-se como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática 

que, normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de ensino. 

 

O trabalho realizado na equipe de basquetebol para além do desempenho pode então, 

ser definido psicoeducativo (em educação não formal), ou seja, por meio do esporte os jovens 

desenvolvem competências e habilidades físicas e psíquicas que serão úteis na vida adulta, 

como por exemplo: interagir em grupo e equipe, comunicar-se, ser disciplinado, auto-avaliar-

se, resolver problemas objetivando o sucesso de todos, corresponder às regras e normas, 

aprender o oficio do basquetebol, competir, cooperar, superar seus resultados etc. 

A psicologia vem contribuir à ciência do esporte por meio da pesquisa e aplicação de 

seus processos básicos tentando apreender o sujeito integralmente, ou seja: os atletas de elite 

(profissionais do esporte), os praticantes de atividades físicas que buscam bem estar ou 

desempenho, assim como as crianças, adolescentes e jovens que fazem uso do exercício e 

esporte como estratégias no processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

A relação entre esporte e psicologia começou no século XIX, ainda buscando 

pesquisar aspectos psicofisiológicos e atividade física. A psicologia do esporte é uma subárea 

das ciências do esporte. Ao final da década de 20, nos Estados Unidos, as pesquisas com o 

beisebol profissional sistematizadas por Colerman Griffith, o que propiciou a abertura de 

grandes centros na Europa Oriental e demais centros norte-americanos, aumentando o número 
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de investigações e intervenções no esporte. A Psicologia do Esporte desenvolveu-se 

grandemente nos anos 70 com o aparecimento de alguns grandes pesquisadores como 

Martens, Cratty e Vanek. No Brasil isso ocorreu ao final da década de 80, quando a psicologia 

do esporte passou a ser uma área de estudos e aplicação (DE ROSE JUNIOR, 2000). 

Segundo o mesmo autor, existem limites de atuação para o profissional de psicologia 

no esporte, assim como para o profissional de esporte na psicologia. Por muito tempo o 

profissional do esporte associou conceitos da psicologia a sua formação e a seus 

conhecimentos técnicos e específicos do esporte, buscando o melhor desempenho de seus 

atletas. E, por outro lado, o profissional da psicologia não obteve em sua formação 

conhecimentos da área do esporte que subsidiassem sua atuação nessa área. Trata-se de 

conflitos de competências, profissionais e éticos. No entanto, o corpo técnico de uma equipe é 

multiprofissional o que habilita a todos terem o conhecimento sobre as múltiplas causas e 

conseqüências de determinado fato e cada um, em sua função e competência aplicará tal 

conhecimento com o mesmo objetivo, ou seja: melhor desempenho do atleta e/ou o sucesso da 

equipe. 

O nível de desenvolvimento que os atletas buscam em programas de preparação física  

denomina-se desempenho ou performance. Pesquisadores identificaram que os atletas de elite 

atingem altos níveis de desempenho físico por meio do treinamento, status nutricional e 

predisposição genética, no entanto afirmam que as variantes genéticas (fenótipo) devem ser 

consideradas para que se criem programas de treinamento que maximizem o potencial 

individual do atleta (DIAS et. al, 2007). 

Weinberg e Gould (2008 p.22) definem psicologia do esporte como: “o estudo 

científico de pessoas e seus comportamentos em contextos de exercício e esportivos e na 

aplicação prática desse conhecimento”. 

Para os mesmos autores os psicólogos do esporte identificam princípios e diretrizes 

que os demais profissionais podem usar para auxiliar as pessoas a fazerem uso de atividades 

físicas e exercícios e se beneficiarem por meio delas. Os profissionais da psicologia ou do 

esporte que pesquisam e estudam a psicologia do esporte geralmente tem dois objetivos: 

entender os efeitos de fatores psicológicos sobre o desempenho físico e motor e os efeitos da 

participação em atividades físicas sobre o desenvolvimento psicológico, a saúde e o bem-

estar. 

O psicólogo do esporte pode trabalhar em duas modalidades: psicologia clinica e 

psicologia educacional do esporte, podendo desempenhar os papéis de pesquisador, professor 

e consultor. Os psicólogos clínicos do esporte tratam atletas que apresentam transtornos 
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emocionais graves e os especialistas em psicologia educacional do esporte tem a função de 

serem “técnicos mentais”, ou seja, educam atletas e praticantes de exercícios sobre 

habilidades psicológicas e seu desenvolvimento. Esses não estão habilitados a atender os 

atletas clinicamente (WEINBERG E GOULD, 2008). 

Segundo De Rose Junior, Gitti e Tavares (2004) o basquetebol é uma modalidade 

esportiva coletiva, é um esporte de cooperação e oposição, invasivo, com ocupação de 

espaços comuns e participação simultânea dos atletas.  As situações geradas por meio do 

esporte podem ser observadas e analisadas objetivando o melhor rendimento individual e 

coletivo.  

De acordo com esses autores, no basquetebol há três posições específicas: o armador 

que tem de ser um bom passador e um bom driblador utiliza, geralmente o arremesso de 

média e longa distância, deve ter boa visão de jogo e capacidade de decisão e é organizador 

das jogadas de ataque; os laterais ou alas tem como principal característica técnica o 

arremesso de meia distância, devem ter boa noção de rebote para auxiliarem os pivôs e os 

pivôs atuam próximo a cesta, devem ter bom aproveitamento de arremessos curtos e grande 

participação nos rebotes.  

Para se preparar um atleta ou uma equipe em um esporte coletivo é necessário 

considerar vários componentes que fazem parte do jogo. Faz-se importante conhecer as 

variáveis técnicas, táticas, físicas e psicológicas que fazem parte desse contexto, considerando 

ainda suas inter-relações com vistas aos melhores resultados. Na literatura existem referências 

sobre os aspectos físicos e psicológicos dos jogadores de basquetebol relacionados ao jogo 

por meio de estudos científicos e pesquisas com metodologias específicas, já no contexto 

técnico e tático utiliza-se a análise estatística dos jogos como instrumento para definir perfis 

de atletas e equipes, no entanto no Brasil as pesquisas não apresentam rigor metodológico e 

científico adequados aos aspectos técnicos e táticos (De ROSE JUNIOR, GITTI, TAVARES, 

2004). 

Apesar da importância dos estudos sobre aspectos físicos e psicológicos entende-se 

que avaliar a qualidade da adaptação dos atletas pode ser importante tendo em vista que a 

adaptação é o modo como a pessoa responde as solicitações do meio externo e de suas 

necessidades subjetivas (SIMON, 2008). 

Segundo De Rose Junior, Gitti e Tavares (2004) a análise dos jogos é imprescindível 

para a caracterização de suas exigências específicas, por exemplo, aos pivôs e atribuído à 

responsabilidade pelos rebotes e arremessos a curta distância; aos laterais atribuem-se os 

arremessos de média e longa distância e aos armadores, as assistências e roubo de bolas. Os 
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dados determinaram a eficiência, considerando os aspectos técnicos, sendo sua fórmula 

utilizada pela FPB- Federação Paulista de Basquetebol:  

 EFI = Pontos + Total de Rebotes + Assistência + Bolas Recuperadas + Tocos - 

(arremessos errados + Bolas Perdidas).  

As medidas de eficiência caracterizam-se pela coleta e interpretação dos números 

obtidos. São dados quantitativos e significativos, que podem servir para explicar fatores que 

influenciam o desempenho individual e coletivo.  

Segundo Garganta (1998), desde os anos 60 o ensino das modalidades esportivas tem 

frequentemente estruturação da técnica como prioridade no ensino dos esportes. 

Segundo Filin (1996), o objetivo da técnica é melhorar o resultado, permitindo uma 

ação mais econômica e efetiva dos movimentos. Trata-se de utilizar o método verbal, que 

consiste na explicação e demonstração dos exercícios, em seguida, através do 

desmembramento do exercício, deve-se evidenciar a execução prática. Nesse entendimento, a 

técnica é meramente uma etapa da preparação, sendo uma das formas de obter rendimento.  

A EDAO (Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada) foi definida por Simon 

(2008, p.14) como: “conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários momentos, a 

situações que o modificam, permitindo a manutenção de sua organização (por mínima que 

seja) compatível com a vida. De tal forma que a adequação é a condição para a 

sobrevivência.”.  

Por meio da análise da entrevista dos sujeitos desse estudo, poderemos chegar a um 

conjunto de respostas as situações e fatos de sua vida, o que nos permite “(...) avaliar a 

adaptação segundo a adequação do conjunto de respostas que o sujeito apresenta para 

satisfação de suas necessidades, podendo ser indicado um prognóstico provável para o futuro” 

(SIMON, 2008 p.14). 

Segundo o mesmo autor, a teoria da evolução da adaptação subentende um processo 

evolutivo que compreende dois períodos: adaptação estável, que é imperceptível; e o crítico 

onde ocorre de forma abrupta. A configuração adaptativa do sujeito constitui-se de fatores 

internos e externos, positivos e negativos. A classificação diagnóstica do sujeito dar-se-á pela 

identificação e interação desses fatores. A adaptação eficaz tem a prevalência de fatores 

positivos e a ineficaz de negativos.  

Quando há um equilíbrio entre os fatores, a tendência é de se tratar de uma adaptação 

moderada. A eficácia adaptativa é dinâmica, acompanhando os eventos que ocorrem na vida 

do sujeito ao longo de seu desenvolvimento, a estabilidade adaptativa pode permanecer sem 

alterações drásticas de acordo com a interação dos fatores, assim como pode sofrer a ação de 
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fatores geradores de crise. Após o período crítico o sujeito poderá continuar com a antiga 

configuração adaptativa ou adquirir uma nova (SIMON, 2008). 

A eficácia da adaptação pode ser avaliada considerando os tipos de respostas, segundo 

Simon, (2008, p.17): 

há três tipos de respostas possíveis: resposta adequada: quando o sujeito (1º.) 

apresenta uma solução e esta (2º.) proporciona satisfação e é (3º.) coerente 

com os valores interno (padrões éticos pessoais) e o valores da cultura em 

que vive (desde que os valores da cultura sejam compatíveis com a 

declaração dos direitos humanos da ONU); resposta pouco adequada: quando 

o sujeito apresenta (1º.) uma solução que atende apenas a um dos aspectos 

que consideramos essenciais, em detrimento do outro. Ou seja, solução que 

(2º.) dê satisfação, mas (3º.) cause conflito de valores intra ou extrapsiquicos; 

ou então, esteja (2º.) de acordo com os princípios do sujeito e sua cultura, 

mas (3º.) não lhe proporcione satisfação; resposta pouquíssimo adequada: 

quando (1º.) a solução encontrada pelo sujeito é (2º.) insatisfatória, e ainda  

(3º.) provoca conflitos internos ou externos para o mesmo. Quanto mais o 

conjunto de respostas for adequada, mais eficaz será a adaptação do sujeito. 

  

A EDAO - Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada é um instrumento que 

permite avaliar a configuração adaptativa ou funcionamento global ao considerar a qualidade 

das respostas em quatro setores de funcionamento: afetivo-relacional – A-R (compreende 

sentimentos, atitudes e ações com relação a si próprio e ao semelhante); produtividade – Pr 

(relaciona-se ao estudo, trabalho, ou qualquer atividade produtiva, mesmo de natureza 

artística, filosófica ou religiosa, considerada como ocupação principal do sujeito no período 

avaliado); sócio-cultural – S-C (sentimentos, atitudes e ações com relação à estrutura social, 

aos recursos comunitários e aos valores e costumes do ambiente em que vive) e orgânico - Or 

(estado e funcionamento do organismo do sujeito, sentimentos e ações em relação ao próprio 

corpo). O setor afetivo-relacional apresenta maior influência na totalidade adaptativa, 

interagindo decisivamente nos demais setores (SIMON, 2008). 

De acordo com Simon (1998, 2005) a experiência mostrou que dos quatros setores que 

compõem o conjunto da adaptação, o setor Afetivo-Relacional (AR) tem a maior influência na 

totalidade adaptativa, além de interagir quase sempre decisivamente nos outros três setores. E 

o setor da Produtividade (Pr) é o segundo mais importante. Portanto, estes setores são 

avaliados quantitativamente e qualitativamente e os setores (SC- Or) avaliados apenas 

qualitativamente. A exclusão destes últimos explica-se porque, se são considerados 

adequados, normalmente acompanham a mesma classificação dos setores A-R e Pr. Com esta 

nova operacionalização, chegou-se atual proposta de quantificação.  
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Quadro I- Quantificação dos setores adaptativos A-R e Pr* 

Setor  Adequado Pouco Adequado  Pouquíssimo Adequado 

A-R 3 2 1 

Pr 2 1 0,5 

 *SIMON, 2005, p. 27. 

 

A soma dos pontos relacionados aos setores AR e Pr resultou em cinco grupos 

diagnósticos, no quadro abaixo (SIMON, 2005 p.27) apresenta a redefinição da Escala 

Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada relacionada à classificação diagnóstica. 

 

Quadro II- Classificação quantitativa dos grupos adaptativos * 

Grupo Classificação diagnóstica Soma Pontuação 

1 Adaptação Eficaz (ambos adequados) 

A-R adeq. + Pr adeq.= 3 + 2= 

5,0 

2 Adaptação Ineficaz Leve (A-R [ou Pr] adeq. + A-R [ou Pr] 

pouco adeq.) 

A-R pouco adeq. + Pr adeq. = 2 + 2= 

Ou A-R adeq. + Pr pouco adeq. = 3 + 

1= 

 

 

4,0 

4,0 

3 Adaptação Ineficaz 

Moderada 

(ambos pouco adeq.) 

A-R pouco adeq. + Pr pouco adeq.= 

2 + 1= 

(ou 1 adequado+ 1 pouquíssimo) 

A-R adeq. + Pr pouquíssimo = 3 + 

0,5= 

Ou A-R pouquíssimo + Pr adeq. = 1 

+2= 

 

3,0 

 

3,5 

3,0 

4 Adaptação Ineficaz Severa 1 pouquíssimo + 1 pouco adeq.) 

A-R pouquíssimo + Pr pouco = 1 + 

1= 

Ou A-R pouco + Pr pouquíssimo = 2 

+ 0,5= 

 

2,0 

2,5 

5 Adaptação Ineficaz Grave 2 pouquíssimo adequados) 

A-R pouquíssimo + Pr pouquíssimo 

= 1 + 0,5= 

1,5 

*SIMON, 2005, p. 27. 
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O quadro abaixo apresenta a descrição clínica relacionada aos cinco grupos adaptativos 

(SIMON, 2005, p.28): 

Quadro III- Diagnóstico adaptativo operacionalizado e descrição clínica.* 

Grupo Adaptação Descrição Clínica 

1 Eficaz Personalidade “normal”, raros traços de sintomas 

neuróticos ou caracterológicos. 

2 Ineficaz Leve Sintomas neuróticos brandos, ligeiros traços 

caracterológicos, algumas inibições. 

3 Ineficaz Moderada Alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, 

alguns traços caracterológicos. 

4 Ineficaz Severa Sintomas neuróticos mais limitadores, inibições 

restritivas, rigidez de traços caracterológicos. 

5 Ineficaz Grave Neuroses incapacitantes, boderlines, psicóticos não 

agudos. Extrema rigidez caracterológica. 
* SIMON, 2005, p. 28. 

 

Os fatores são utilizados como uma concepção genérica de fatos que interagem 

mediados pelo ego. São divididos em duas categorias: fatores internos e fatores externos. Os 

fatores internos e externos podem ser positivos ou negativos. Os fatores internos positivos 

(f/i+) e externos positivos (f/e+) influem para soluções adequadas na resolução de situações 

problema e na manutenção da adequação da adaptação. Os fatores internos negativos (f/i-) e 

externos negativos (f/e-) contribuem para soluções inadequadas na resolução de situações 

problema, interferindo na adequação da adaptação; a constelação entre + e – pode influenciar 

e resultar em situações pouco adequadas (SIMON, 2005). 

Segundo o mesmo autor os fatores internos (f/i) referem-se à estrutura e dinamismo da 

mente do indivíduo. Os fatores internos (f/i) subdividem-se em: fatores tensionais (f/t) são 

pressões exercidas pelas necessidades, desejos e emoções no relacionamento interpessoal; 

fatores defensivos (f/d) incluem as defesas psíquicas e seus mecanismos; fatores objetais (f/oi) 

compreendem as relações dos objetos internos entre si e com o ego e fatores orgânicos (f/or) 

referem-se as funções orgânicas e integridade anatômica e funcional.Os fatores externos (f/e) 

referem-se ao que existe fora da personalidade do sujeito como, por exemplo, situações 

objetivas que carregam um significado. Referem-se ao conjunto de fatores ambientais como 

os setores sócio-cultural (S-C) e produtividade (Pr). 

A interação dos fatores internos e externos geram soluções que são armazenadas na 

memória, podendo funcionar como predisposições adaptativas, ou seja, a partir da relação do 

individuo consigo próprio e com o ambiente são adotadas soluções para os problemas 

apresentados. Quando as soluções encontradas são predominantemente inadequadas surge 
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uma situação-problema que “indica não uma simples questão a ser resolvida, mas um vasto 

desafio que engloba a percepção de um complexo de variáveis coexistindo e interagindo 

simultaneamente, pressionando o sujeito a encontrar uma resposta.” (SIMON, 2005, p.29). 

A crise adaptativa refere-se a essa situação significativa que surge na vida do 

indivíduo quando não é solucionada de forma adequada por meio do repertório adquirido ao 

longo de sua vida e, para que ocorra, é essencial o fato do indivíduo estar frente a uma 

situação nova e transformadora, visto que se deve a um aumento ou diminuição significativa 

do espaço do universo pessoal; suas modalidades são: crise por perda ou por aquisição 

(SIMON, 1989). 

Nas crises por perda predominam sentimentos depressivos e de culpa, sendo que o 

sujeito se acusa por não ter feito o suficiente para evitar a perda. Nas crises por aquisição 

predominam sentimentos de insegurança, inferioridade e inadequação. A psicoterapia breve 

operacionalizada pode auxiliar os indivíduos nas crises por perda a elaborar a culpa e praticar 

a aceitação. Nas crises de por aquisição pode-se auxiliar a superação de sentimentos de 

inferioridade, inadequação e insegurança (SIMON, 2005). 

Um indivíduo com adaptação eficaz raramente encontra soluções classificadas como 

pouquíssimo adequada, são os indivíduos com adaptação severa ou grave que se espera um 

repertório caracterizado por rigidez na percepção da situação problema. As soluções 

empregadas por este diante dos problemas novos são repetidas, a criatividade é prejudicada 

pelas defesas contra angústia persecutória, apresentando soluções pouco e pouquíssimo 

adequadas. Existem indivíduos com propensão crônica a escolher soluções inadequadas para 

as situações apresentadas pela vida. Tais indivíduos tiveram ao longo de seu primeiro ano 

fixações nas posições esquizoparanóide e depressiva (SIMON, 2005). 

As fixações predominantes na fase esquizoparanóide contribuem para o excesso de 

identificação projetiva, distorcendo a percepção da realidade e, por sua vez, resultando em 

soluções inadequadas. Fixações na posição depressiva refletem pessoas tristes que assumem 

culpas indevidas. Devido ao excesso de culpa persecutória suas respostas são influenciadas 

por necessidade de punições, gerando soluções inadequadas (SIMON, 2005). 

A influência da interação entre fatores constitucionais e ambientais na adaptação do 

indivíduo foi explicada por Simon (2005) por meio de modelo cartesiano, de modo que a 

interação entre fatores constitucionais (internos) positivos e ambientais (externos) positivos 

gera melhor qualidade de adaptação. Da mesma forma a interação de fatores negativos 

predispõe o indivíduo a pior em sua adaptação. Tal conceituação pode ser compreendida por 

meio da figura abaixo (SIMON, 2009, p. 20). 
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Figura 1: Correlação dos diferenciais dos fatores internos x x’ (constitucionais) e 

fatores externos y y’ (ambientais).  

 

Poderíamos contrapor a esse ponto de vista teórico alguns outros, como a teoria 

preconizada por Lazarus (1979), porém escapa ao escopo de nossos objetivos. 

 

Considerando o exposto acima, o objetivo dessa pesquisa foi: 

- avaliar a eficácia adaptativa e as medidas de eficiência de atletas do basquetebol.  



11 

 

  

 

 2. Método: 

 Neste estudo utilizou-se o método clínico e descritivo. Segundo Bisquera, Sarriera e 

Martínez (2004, p.17): 

 “(...) a estatística descritiva refere-se apenas aos dados observados e 

compreende sua coleta, tabulação e apresentação, análise, 

interpretação, representação gráfica e descrição, a fim de torná-los 

mais manejáveis, podendo, assim, compreendê-los e interpretá-los 

melhor.” 

 

O método clínico é definido por Levy (2001, p. 27): 

“(...) como um método que permite a abordagem do outro nas 

relações interindividuais e sociais, sendo também uma démarche 

ativa de pesquisa e intervenção que considera os valores e as 

posições científicas no trabalho científico além de permitir explicitar 

as relações do sujeito com o saber.” 

A metodologia qualitativa aplicada às pesquisas em saúde busca compreender qual o 

significado que determinado fenômeno possui para uma pessoa (Dyniewicz e Moreira, 2004).  

 

2.1 Participantes: 

 Participaram dessa pesquisa oito atletas com idades variando de 18 a 19 anos, de uma 

equipe de basquetebol sub-19 de uma Associação Desportiva de uma universidade 

confessional. A amostra desse estudo é considerada como uma “amostra por conveniência”. 

Amostras não-probabilisticas por conveniência referem-se a entrevistados selecionados de 

acordo com a conveniência presumida pelo pesquisador e sua disponibilidade. (REA & 

PARKER, 2000 p. 94) 

 Neste tipo de amostra não probabilística, o pesquisador seleciona os membros mais 

acessíveis de uma população (GIL, 1996). O mesmo critério refere-se à quantidade de atletas, 

uma vez que são aqueles disponíveis e que compõem o quadro de profissionais dessa equipe 

de basquetebol juvenil, pertencente à Associação Desportiva de uma universidade 

confessional. 

 Dos treze atletas convidados oito deles participaram, um não quis realizar o processo e 

quatro não puderam ser entrevistados em tempo hábil (S9, S10, S11, S12 e S13), 

considerando todas as variáveis que interferiram diretamente ou indiretamente na pesquisa 

como, por exemplo: disponibilidade do pesquisador, demandas do técnico, jogos, treinos, 
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problemas de saúde e local para a realização da entrevista. Assim sendo, a amostra final 

constituiu-se em oito atletas, demonstrados no quadro V abaixo. 

Quadro V - Distribuição da amostra por nome, idade, tempo no basquete e escolaridade. 

Nome Idade Tempo no Basquete Escolaridade 

Sujeito1 19 anos 7 anos Médio completo 

Sujeito2 19 anos 8 anos Médio completo 

Sujeito3 19 anos 7 anos Médio completo 

Sujeito4 18 anos 6 anos Médio completo 

Sujeito5 18 anos 6 anos Médio completo 

Sujeito6 18 anos 6 anos Médio completo 

Sujeito7 19 anos 5 anos Médio completo 

Sujeito8 19 anos 7 anos Médio completo 
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2.2 Local: 

 A pesquisa foi realizada em local de treinamento da equipe de basquetebol, numa 

quadra poliesportiva do município de São Bernardo do Campo. Porém, as entrevistas foram 

realizadas numa sala cedida pelos técnicos de fisioterapia dada a sua adequação e 

neutralidade, uma vez que se trata de uma entrevista clínica de caráter confidencial e sigiloso. 

 

2.3 Materiais e Instrumentos: 

Utilizou-se dos seguintes: 

A- EDAO - Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada, para avaliação de 

qualidade de adaptação dos atletas. A referida escala preconizada por Simon (2008) e, 

conforme descrita na seção introdutória do presente estudo tem a função de servir como 

referencial à condução das entrevistas pelo psicólogo; a “eficácia adaptativa” é então avaliada 

considerando-se a investigação de quatro setores adaptativos da pessoa:  

1. afetivo-relacional – A-R (compreende sentimentos, atitudes e ações com 

relação a si próprio e ao semelhante);  

2. produtividade – Pr (relaciona-se ao estudo, trabalho, ou qualquer atividade 

produtiva, mesmo de natureza artística, filosófica ou religiosa, considerada 

como ocupação principal do sujeito no período avaliado);  

3. sócio-cultural – S-C (sentimentos, atitudes e ações com relação à estrutura 

social, aos recursos comunitários e aos valores e costumes do ambiente em que 

vive) e  

4. orgânico - Or (estado e funcionamento do organismo do sujeito, sentimentos e 

ações em relação ao próprio corpo).  

Os dados que foram utilizados para avaliação da EDAO, foram coletados por meio de 

entrevista clínica preventiva. 

B- Tabela de Índice de Eficiência – Índice de Eficiência Técnica estatística utilizada 

pela Federação Paulista de Basquetebol. O resultado da Eficiência da Federação Paulista de 

Basquetebol, descrito e justificado na introdução deste, refere-se à soma dos pontos, total de 

rebotes, assistências, bolas recuperadas e “tocos” que representam a soma dos arremessos 

errados e bolas perdidas.  (EF = Pontos + Total de Rebotes + Assistência + Bolas 

Recuperadas + Tocos - (arremessos errados + Bolas Perdidas).  

No Brasil a CBB – Confederação Brasileira de Basquetebol com o intuito de 

padronizar as análises técnicas e fornecer um índice que seja utilizado e compreendido por 
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todos os técnicos e atletas, passou a utilizar em seus campeonatos um índice baseado na 

atribuição de pontos positivos e negativos, considerando o indicador de jogo analisado, o qual 

se encontra disponível no sítio: www.cbb.com.br. O índice de eficiência da Federação 

Paulista de Basquetebol segue as mesmas orientações, o qual foi utilizado nas análises 

técnicas desse trabalho. 

 

2.4 Procedimento: 

 A direção da equipe convidou todos os atletas a participarem da pesquisa. Entretanto, 

conforme já explicado oito se dispuseram a participar.  O passo seguinte foi a avaliação 

propriamente dita onde a partir do aceite e concordância através da assinatura do termo de 

consentimento realizou-se a entrevista clínica avisando a coleta de dados para a elaboração da 

EDAO que foi realizada em ambiente apropriado conforme estabelecido pelo autor do 

instrumento. 

Conforme previa o projeto inicial, as entrevistas clínicas ocorreram entre um e três 

encontros e com duração de cerca de sessenta minutos onde o sujeito da pesquisa discorreu 

livremente sobre assuntos de seu interesse e atividades, conforme estabelecido no contrato 

inicial. Os relatos obtidos foram gravados e posteriormente transcritos para viabilizar sua 

classificação, conforme o estabelecido pelo instrumento que abrange os setores abaixo:  

1. afetivo-relacional – A-R (compreende sentimentos, atitudes e ações com 

relação a si próprio e ao semelhante);  

2. produtividade – Pr (relaciona-se ao estudo, trabalho, ou qualquer atividade 

produtiva, mesmo de natureza artística, filosófica ou religiosa, considerada 

como ocupação principal do sujeito no período avaliado);  

3. sócio-cultural – S-C (sentimentos, atitudes e ações com relação à estrutura 

social, aos recursos comunitários e aos valores e costumes do ambiente em que 

vive) e  

4. orgânico - Or (estado e funcionamento do organismo do sujeito, sentimentos e 

ações em relação ao próprio corpo).  

Os dados classificados foram distribuídos pelos setores e atribuída uma nota para 

melhor quantificação, obtendo-se assim a classificação diagnóstica de cada atleta (Simon, 

1989 p.143-146). Em paralelo, ao relato do atleta foi tabulada de acordo com as categorias 

fatores internos e externos, positivos e negativos e descritos em quadros de resultados que 

serão apresentados no capítulo resultados. 

http://www.cbb.com.br/
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 Os dados coletados da EDAO foram analisados de acordo com o autor e descritos de 

forma a obter a classificação da qualidade adaptativa dos atletas. 

Contamos com a colaboração da comissão técnica, especificamente do preparador 

técnico responsável em fornecer os dados acerca do índice de eficiência técnica dos atletas 

através de arquivo com planilhas dos resultados da eficiência dos atletas em sete jogos do 

campeonato paulista sub-19. 

Utilizamos os resultados dos índices de eficiência técnica para realizar análise 

comparativa dos atletas em relação às suas posições, uma vez que o estudo se ocupou com a 

análise comparativa das posições desempenhadas pelo jogador na partida, pivô, ala/lateral e 

armador considerando que a exigência técnica para cada posição, descrita no capítulo 

introdução, apresenta características distintas. A partir dos resultados extraídos e 

demonstrados por meio dos gráficos, observamos se a qualidade adaptativa dos atletas e o 

conjunto de fatores internos e externos, positivos e negativos sugeriam alguma relação 

possível com o desempenho dos atletas nos jogos.  

  

2.5 Aspectos éticos 

Estamos considerando todos os aspectos éticos de uma pesquisa científica na área de 

saúde, uma vez que atendendo a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, do 

Ministério da Saúde do Brasil no que diz respeito à “ética e pesquisa com seres humanos”. 

Acresce-se que todos os sujeitos que aceitaram participar do presente estudo assinaram o 

“termo de consentimento livre e esclarecido” – TCLE (anexo 1). 
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3. Resultados e Discussão 

 Os resultados obtidos pela entrevista clínica preventiva avaliados por meio da EDAO 

e o índice de Eficiência – FPB encontram-se demonstrados nos quadros a seguir.  

 

3.1 Caracterização da Amostra e Tabulação da EDAO 

Quadro VI - Distribuição da amostra por sujeito, idade, tempo no basquete, posição e 

qualidade de adaptação. 

Sujeitos Qualidade da 

adaptação 

Grupo Posição Idade Tempo no 

Basquete 

S 1 Adaptação ineficaz 

moderada. 

3 Pivô 19 anos 7 

S 2 Adaptação ineficaz 

leve. 

2 Armador 19 anos 8 

S 3 Adaptação ineficaz 

moderada 

3 Armador 19 anos 7 

S 4 Adaptação ineficaz 

leve. 

2 
Ala/Lateral 

 

18 anos 6 

S 5 Adaptação ineficaz 

moderada. 

3 
Ala/Lateral 

 

18 anos 6 

S 6 Adaptação ineficaz 

moderada. 

3 Armador 18 anos 6 

S 7 Adaptação eficaz. 1 Pivô 19 anos 5 

S 8 Adaptação eficaz. 1 Ala/Lateral 

 
19 anos 7 
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Quadro VII – Sujeito (1) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Como estudante conheceu o 

Basquete e passou a jogar. 

 

Falecimento do pai aos dois 

anos de idade. 

 

Suporta frustração, teve 

sempre esperança no 

basquete, embora não tenha 

conseguido boas condições 

de trabalho, continua 

jogando basquete apesar de 

todas as dificuldades. 

 

Sentimentos de tristeza 

pela perda do pai. 

 

Saiu de casa aos 15 anos para 

jogar basquete. 

Casamento da mãe com um 

homem que apresentava 

comportamento inadequado, 

fato reconhecido pela mãe. 

 

Aceita e tem envolvimento 

com o clube e o treinador. 

 

Sentimentos de exclusão e 

dificuldade de 

relacionamento com o 

padrasto. 

 

Começou a namorar e foi 

acolhida pela família dela. 

 

O contrato foi quebrado e o 

empregador não cumpriu 

com o combinado. 

 

Cuida-se bem, apresenta-se 

com boa aparência. 

 

Não pode voltar para casa, 

por orgulho “não iria dar o 

braço a torcer”. 

 

Foi contratado por um grande 

clube. 

Não tinha suas necessidades 

básicas supridas e não queria 

voltar para casa. 

 

 A competitividade era 

grande e ele parece não 

suportar a pressão, parece 

necessitar de um apoio 

afetivo que não encontra 

no grupo de trabalho.  

 

O treinador o incentiva a 

trabalhar. 

Instabilidade e péssimas 

condições de trabalho (no 

processo de desenvolvimento 

do atleta). 

 

 Não suporta a pressão e 

volta para Guarulhos e, 

não se sentindo mesmo 

com a namorada, volta 

para Brasília para a casa da 

mãe, que havia se separado 

do padrasto. 

 

   Dores musculares 

(orgânico). 

 

   Mesmo com dores não 

para de jogar, pois teme 

desagradar à comissão 

técnica. 

 

   Sofre com a ausência da 

namorada. 

   Sente-se excluído e 

injustiçado. 

 

Diagnóstico: adaptação ineficaz moderada. Alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, 

alguns traços caracterológicos. 
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Quadro VIII – Sujeito (2) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Percebe o cuidado dos pais 

consigo por meio das ações dos 

mesmos de prover, dar condições 

para o desenvolvimento dos 

filhos. 

Seu pai não assistia aos 

jogos 

Com a federação as 

responsabilidades são outras, 

saímos menos, a dedicação é 

maior. 

Ficava triste pelo estádio 

ser a 5 min de casa e 

ninguém ia assistir. 

 

Relata ter o apoio do treinador 

que o colocou como capitão. 

Afirma que quando o 

pai/família começaram a 

assistir os jogos ele não 

conseguia ter desempenho 

satisfatório 

Conta que está acostumado com o 

jeito de ser dos pais.  

Conta que “tem um gênio 

forte, assim como o pai,” 

o que pensa vai fazer até 

quebrar a cara” (SIC), que 

é muito orgulhoso. 

Acredita na visão do técnico.  Quando errava sentia-se com 

menos confiança visto que sua 

função era a finalização, 

atualmente não tem esse 

sentimento, está mais tolerante e 

continua tentando se adaptar as 

mudanças.  

Não costumam sair para 

se divertir, geralmente 

treinam e descansam no 

alojamento.   

  Acredita que se os pais falassem 

com ele sobre os seus sentimentos 

e idéias, seria mais produtivo. 

 

  Tinha conflitos mais frequentes 

com seu pai, há dois anos tem 

mais respeito por ele e vice versa. 

 

  Gosta do basquete, não se vê 

fazendo outra coisa, vôlei joga 

brincando com o irmão gêmeo, 

entende que o convívio com o 

grupo de atletas é bom, estão mais 

entrosados.  

 

  Entende que até o meio do ano já 

se adaptou, resolve esses conflitos 

por meio da intensificação do 

treino: chega mais cedo, trabalha 

as dificuldades. 

 

  Fisicamente sente-se bem. 

Atualmente cuida-se melhor, 

presta mais atenção em si e 

procura ser agradável, não deixar 

ninguém bravo. 

 

  Entende que não está jogando 

bem, não busca justificativas pra 

isso, acha que tem que se dedicar 

para se adaptar. 

 

Diagnóstico: adaptação ineficaz leve. Sintomas neuróticos brandos, ligeiros traços 

caracterológicos, algumas inibições. 

 



19 

 

  

Quadro IX – Sujeito (3) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Começou a jogar 

profissionalmente no time onde o 

avô foi treinador, seu avô 

participou da seleção paulista, 

atualmente tem 70 anos. 

 

Namorou uma garota e 

acabou ficando com uma 

amiga dela, ela soube e 

terminou o namoro. 

Demonstra afeto, carinho físico: 

beijo, abraço, a benção etc. 

 

Atualmente relaciona-se 

com garotas, algumas, 

sem envolvimento, 

relacionamentos abertos, 

não há compromisso de 

fidelidade, saem bastante, 

mas não conversam sobre 

ter um compromisso 

(namoro) 

A família tenta resolver os 

problemas de forma democrática 

por meio do diálogo. 

Os atletas do juvenil  

perderam  os jogos.  

Atualmente seu treinador é o do 

adulto de 2010 e tem um bom 

relacionamento com o mesmo, 

assim como o estilo de treino é 

bom. 

 

Vai relevando. 

O treinador do adulto na ocasião 

fez uma aposta: daria um prêmio 

(churrasco) aos jogadores e em 

caso de perda os jogadores 

deveriam pagar R$ 5,00 cada um 

para o treinador. 

O atleta teve 10 dias de 

suspensão. 

Acha que é vaidoso para 

caramba, faz limpeza de pele, 

pois  tem cravos e os colegas 

brincam com ele. 

 

Diz ser geralmente calmo, 

sempre foi de conversar, é 

amigo, segundo os 

ensinamentos da família 

entende que tudo “é 

matéria” (SIC), são coisas 

possíveis de viver sem ou 

repor por isso não se 

estressa. 

 

Seus momentos de lazer referem-

se a passeios com a família e 

amigos em cinemas, teatros, 

parques etc. 

 

Com os amigos às vezes 

extrapola, com uma farra 

com  meninas e bebida a 

mais. 

 

Sua expectativa em relação à 

vida diz respeito a ser jogador 

de basquete, ter isso como 

trabalho. Em primeiro lugar vai 

tentar, em quadra faz o melhor. 

Em segundo lugar, no caso de 

não conseguir ser jogador, 

tentará trabalhar com ou no 

esporte. 

O atleta resolveu não 

pagar a aposta por não ter 

concordado com a 

mesma. Apesar de afirmar 

que tem um bom 

relacionamento com o 

técnico não acata as 

decisões tomadas pelo 

técnico. 

Sua alimentação é boa, nutritiva, 

alimenta-se bem. 

 

 Conta que ser reserva fez com 

que tivesse consciência de 

equipe. 

tem dificuldade em 

admitir suas atitudes, é 

muito sincero. 

 Informa ter várias lesões, 

antigas e recentes. 

 “As pessoas acham que 

sou mala, arrogante, 

metido...” (SIC) 

 

   Diz não suportar o tempo 

de recuperação. 

   Quando tem uma 

dificuldade, analisa e 

segue em frente. 

   Prefere competir, embora 

entenda que em 

modalidades coletivas 

deva cooperar, até porque 

é armador, gosta de o ser, 

assim como seu avô. 

 

   Menciona que pudera ir 

no ano passado jogas nos 

EUA, mas em função de 

problemas pessoais ficou 

“meio assim”(SIC) em 

deixar a família. 

Diagnóstico: adaptação ineficaz moderada. Alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, 

alguns traços caracterológicos. 
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Quadro X – Sujeito (4) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Adora demonstrações de afeto e carinho, 

reconhece que os pais são cuidadosos, conversam 

sempre sobre tudo, conta tudo que faz, 

geralmente com a mãe (abre-se), diz que a mãe 

diz que as coisas são ilusões, nem sempre são 

aquilo que parecem ser, com o pai abre-se menos, 

é mais rígido, é policial. 

Nesse time o treinador cobra defesa, 

maior jogo coletivo, diz que podem ter 

dois erros apenas o que o preocupa, 

pois agora está na reserva. 

O pai fala que errou, houve uma traição, mas 

os pais são amigos, e ele dorme na casa deles, 

troca conselhos com sua mãe e vice-versa.  

 

 

Sente-se enganado quando mentem pra ele. 

Entende que deve se manifestar verbalmente 

quando sentir-se enganado quando mentem pra 

ele. 

Quando percebe que as pessoas agem 

de má fé fala na hora, independendo das 

circunstâncias. 

Adora demonstrações de afeto e carinho, 

reconhece que os pais são cuidadosos, 

conversam sempre sobre tudo, conta tudo que 

faz, geralmente com a mãe (abre-se), diz que a 

mãe diz que as coisas são ilusões, nem sempre 

são aquilo que parecem ser. Com o pai abre-se 

menos, é mais rígido, é policial. 

Nos últimos 3 meses não consegue relaxar  

antes das partidas e dormir. 

Presença freqüente dos pais no acompanhamento 

de suas atividades. 

 Quando percebe que as pessoas agem de má fé 

fala na hora, independendo das circunstâncias. 

 

Estuda bastante, quer fazer direito.  Quando erra, admite o erro e pede desculpas. Ao mesmo tempo que quer sair da reserva, 

tem receio em não conseguir por cometer 

erros. 

Tem namorada.  Tem relações sexuais  com a namorada e 

entende que são satisfatórias. 

Afirma que odeia perder, gosta de competir, 

não gosta da derrota em qualquer aspecto, 

fica transtornado (não consegue dormir, 

etc.), “fica engasgado”(SIC) até a próxima 

oportunidade e trabalha os erros nos treinos. 

Quando erra, admite o erro e pede desculpas.  Conversa bastante, tem expectativas altas 

pretende tentar (investir) mais um ano no 

basquetebol, quer ser delegado, policial 

federal ou juiz. “Tem um plano B”(SIC). 

está fanho e tem falta de ar o que entende 

atrapalhar a resistência. 

 

Tem relações sexuais  com a namorada e entende 

que são satisfatórias. 

 “entrou bem”(SIC) no jogo, está conseguindo 

dormir. 

Percebe-se desatento. 

Tem boa alimentação,   Percebe-se tenso. 

Geralmente é cuidadoso com sua imagem.   Ansiedade em quadra e o medo em ficar no 

banco em todos os jogos 

Entende-se supertranquilo, acha que por ser 

espírita (Allan Kardec) isso ajuda. 

   

É carinhoso, não deseja mal as pessoas, não é 

invejoso, não gosta de mentiras, é sincero. 

   

Diagnóstico: adaptação ineficaz leve. Sintomas neuróticos brandos, ligeiros traços caracterológicos, algumas inibições. 
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Quadro XI – Sujeito (5) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

O técnico convidou o jogador a 

retornar aos treinos após as férias. 

Perdeu a primeira semana com conjuntivite e 

na segunda semana de treino machucou o pé 

e ficou um mês parado. 

Gosta do basquete. Entende ser muito difícil ser jogador profissional “e 

mesmo quem é muito bom acaba parando de jogar”(SIC). 

Desde os 12 anos joga basquete. Não recebeu honorários de acordo. Resolveu sair da Associação e teve uma boa oportunidade. Seu defeito é ser preguiçoso. Deixa de fazer coisas por 

causa da preguiça. 

Namorada é tranquila em conviver 

com ele. 

 Ficou muito feliz com o convite do técnico. Sente muita raiva da situação parece que guarda tanto que 

quando perde a paciência. 

A técnica da irmã lhe disse que iria 

crescer e deveria ir para o basquete. 

Sabe de seu potencial, mas não conseguiu 

mostrar por causa do físico. 

A experiência no atual time é boa por diversos motivos: 

psicológicos, aprendizagem, lidar com o banco (aceitar ficar 

no banco), ter várias visões de jogo, não ser estrela, ser 
humilde, “mais pé no chão”. (SIC) 

Acreditava que os técnicos eram “folgados” 

(acomodados) 

Música o acalma. Ano passado a irmã entrou em depressão, 

tentou suicídio. 

Agora está treinando e se esforçando muito. Estava confiante, mas depois que se machucou “ficou 

horrível”(SIC) 

O corpo está voltando ao normal agora. Perderam o jogo. Costuma conversar consigo mesmo buscando uma solução 
também em relação a problemas de família. 

Tem comportamentos de alternam muito, ou quer ficar 
sozinho ou quer estar rodeado de amigos. ”(SIC) 

Está namorando.  Entrou bem e roubou duas bolas. No sábado ficou chateado, não entende porque o técnico o 

tirou se estava indo bem. 

Na escola falaram que seu defeito é ser 

preguiçoso, aceitou as orientações 

tomando consciência do fato. 

 O preparador físico disse que entrou bem realmente, mas 

que não sabe qual o sistema de rodízio do técnico. 

Afirma ficar triste geralmente quando fica 

decepcionado/frustrado.Tem muitas expectativas no 

basquete por tudo que falaram (técnicos/familiares) e nos 
momentos de desânimo se recolhe. 

Seus pais acompanham os jogos e dão 

muito apoio, fazem com que continue, 
sabem que é importante para ele. 

 Consegui parar, pensar e retornar a ligação pra namorada 

sabendo que estava descontando nela.”(SIC) 
 

Hoje depois da tentativa de suicídio acredita que a irmã 

tomou consciência e atualmente está vivendo melhor. “As 
três pessoas da minha família são o que tenho de mais 

sagrado.”(SIC) 

  Sabe que o técnico gosta dele menciona o fato do técnico 

tê-lo convocado à equipe, sabia que tinha mais chances e 
está com a expectativa da hora chegar. 

Percebe na namorada “a intenção em querer bem, sempre 

que está de cabeça quente conversa comigo e me 
acalma.”(SIC). 

  Tende a aceitar sem argumentar, quando estoura precisa 

ficar um pouco sozinho para não ser desagradável com as 
pessoas. Só procura ficar sozinho e se acalmar. Depois de 

um tempo procura conversar e resolver o conflito. 

Foi muito “seco” com a namorada na ocasião por ter 

perdido o jogo. 

  Quando sai se cuida, é mais vaidoso, faz o que é necessário 

sem ser obsessivo: barba, sobrancelha etc. 

Em relação aos jogos está tendo a “maior dificuldade, 

pois sempre foi a estrela na Associação e quando veio 
para o time atual (segundo ano de Juvenil_2011) deixou 

de ser. 

  Diz que confronta muito e expõe o que acredita e defende 
sua opinião, quando está equivocado reconhece. 

Diz que procura ser calmo, quando “estoura” é difícil se 
controlar. 

  Sempre gostou muito de esporte, entende que vai trabalhar 

na área do esporte. Vai fazer faculdade de Educação Física 

no próximo ano e trabalhar com esportes de quadra, caso 
não seja possível vai investir em academia. 

 

Diagnóstico: adaptação ineficaz moderada. Alguns sintomas neuróticos, inibição moderada, alguns traços caracterológicos. 
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Quadro XII – Sujeito (6) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e 

negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Pretende ficar porque 

é muito provável que 

no próximo ano 

tenha time adulto. 

Mudanças de times por falta 

de condições para jogar. 

Na maioria do tempo nunca ficou 

parado, quando não está jogando, 

está na natação, quando não está na 

natação está jogando e vice-

versa.(SIC) 

“já estava ficando de saco 

cheio e gastando muito 

dinheiro de condução, eles 

não davam nenhuma ajuda de 

custo.”(SIC) 

Veio para o time com 

recomendação do 

técnico do Santo 

André que havia sido 

seu técnico. 

A irmã se acha a 

princezinha”(SIC), ela dita as 

regras e tenta controlar a 

todos. 

Está sendo muito bom treinar no 

time porque está se desenvolvendo, 

tendo a oportunidade de treinar com 

pessoas “mais fortes” (SIC) que ele. 

Considera que mesmo 

“bolado”(SIC) com o fato de 

não poder entrar em quadra, 

“engole o sapão e vai em 

frente, porque se você abaixar 

a cabeça e ficar desanimado, 

você teoricamente vai 

afundando cada vez mais; as 

ideias vem e você fica 

pensando que o técnico está 

pensando algo negativo sobre 

você etc.”(SIC). 

Está sendo muito 

bom treinar no time 

porque está se 

desenvolvendo, tendo 

a oportunidade de 

treinar com pessoas 

“mais fortes” (SIC) 

que ele. 

A última vez que namorou foi 

com uma amiga de um colega 

de time, ficaram juntos seis 

meses, separaram-se porque 

“ela pisou na bola”(SIC), pois 

gostava do ex-namorado, 

começou a vê-lo novamente e 

então romperam. 

Não acha ruim. O pai sempre 

ensinou a ser forte para conseguir as 

coisas, “pois nada vem fácil”.(SIC) 

Entende que seu problema 

com a irmã diz respeito a ela 

sentir-se “dona do lar”(SIC). 

Entende que tem a 

atenção e cuidado do 

pai. 

Fazia de sua namorada “uma 

empregada”(SIC), esse 

comportamento de uma 

pessoa “folgada”(SIC) ele 

não aprova em si. 

Não sabe se o técnico não confia 

nele para colocá-lo em quadra ou se 

trata de outra coisa. S7 diz que 

independentemente de qualquer 

coisa “faz a sua parte”(SIC) 

Relata que a relação com a 

mãe é conflituosa, discutem 

com frequência, conversa 

mais com o pai. 

Está fazendo o 

cursinho para tentar 

passar e iniciar a 

faculdade. 

 Conversa muito com o pai, afirma 

que este é seu psicólogo, conversam 

bastante e ele acaba por o estimular 

a continuar e resolver os conflitos. 

Concluiu que “gosta de fazer 

seu corpo sofrer” (SIC). 

Sente-se bem treinando, o 

treino é um lazer para ele, 

quando tem folga vai jogar, 

nadar, jogar handebol, pra ele 

lazer diz respeito a esporte. 

  Sobre lesões (físico) conta que seu 

pai o ensinou a treinar “forte”(SIC), 

com dedicação, determinação e 

responsabilidade. 

A dor que sente ao treinar é 

revigorante. 

  Considera-se uma pessoa muito 

calma, acredita ser difícil perder a 

calma, principalmente na quadra por 

gostar do que faz, sempre tenta lidar 

positivamente com os conflitos. 

Gosta de irritar as pessoas, 

“dar aquela alfinetada”(SIC), 

faz isso com a mãe e para 

quando ela se mostra 

incomodada. 

  Entende que as relações entre pais e 

filhos são conflituosas e que depois 

do fato as coisas voltam a ter a 

mesma dinâmica, voltam a estar 

bem uns com os outros. 

 

  Tem o hábito de perguntar sobre seu 

desempenho ao preparador físico e 

então procura melhorar no que for 

necessário. 

 

  Entende que se não der certo ser 

profissional do basquetebol 

procurará desenvolver outro ofício. 

 

Diagnóstico: adaptação ineficaz moderada. Alguns sintomas neuróticos, inibição 

moderada, alguns traços caracterológicos. 
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Quadro XIII – Sujeito (7) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e 

negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Começou a jogar basquete por 

influência de um amigo. 

O problema que teve no 

joelho aconteceu em função 

de treinar com time adulto, 

visto que para sua idade. 

Fazia três coisas: remava pela 

manhã, ia para escola às 7h30, 

onde treinava basquete e 

handebol. 

Operou o joelho, teve um 

cisto no menisco. 

Afirma que sua namorada 

geralmente “o corrigi” (SIC) faz 

com que reflita sobre seus 

comportamentos e atitudes. 

 Em São Paulo começa-se novo, 

mas a atividade é encarada 

como profissão e ele quer jogar 

basquete como profissão. 

Não se sente a vontade 

para conversar com 

pessoas que não conhece. 

Entende que se trata de 

timidez. 

Em relação à alimentação, faz 

três refeições balanceadas por 

dia. 

 Relata que se não der certo, 

quer fazer educação física ou 

fisioterapia e trabalhar com  

basquete, pois conhece a 

atividade em função de sua 

experiência. 

 

Descansam aos sábados, pois no 

basquete a folga também é um 

treino, entende que em qualquer 

outro emprego você pode sair, ir 

para balada, no basquetebol não é 

possível. 

 Em relação à família,  

relaciona-se bem com todos, 

mãe, pai, avó e irmãos. 

 

  Afirma que nunca teve 

discussões e brigas no basquete. 

 

  Ele conversou com seu pai que 

afirmou que o mesmo não tinha 

idade suficiente para morar 

fora, mas entendeu que seu 

filho deveria tentar e, caso não 

se adaptasse deveria voltar. 

 

  Relaciona-se muito bem com o 

irmão, sempre brincaram, 

cuidou da irmã, nunca tiveram 

desentendimentos. 

 

  Diz que namora há um ano, não 

costumam brigar. 

 

  Ele acredita que frequentemente 

ela está certa e, portanto escuta 

e tenta mudar o comportamento. 

 

  Fisicamente encontra-se bem. 

Afirma que quem treina mais é 

melhor, gosta de treinar 

arremessos a mais e não gosta 

de correr após o treino. 

 

  Afirma que aceita e convivem 

em harmonia, portanto não pode 

haver preconceitos. Conta que 

tio (alcoólatra) é o mais 

atencioso com ele e sempre 

procura saber se vai bem. 

 

Diagnóstico: Adaptação eficaz. Personalidade normal, raros traços de sintomas 

neuróticos ou caracterológicos. 
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Quadro XIV – Sujeito (8) - Distribuição dos fatores externos e internos, positivos e 

negativos. 
Fatores externos Fatores internos 

Positivos  (+) Negativos (-) Positivos (+) Negativos (-) 

Foi contratado pelo time, 

mudou de posição, 

passou a ser ala, parou 

de crescer e atualmente 

cresce apenas meio 

centímetro por ano. 

Saiu do clube depois de 

seis meses  porque a 

verba das categorias 

menores foi cortada. 

Recebeu convite do outro clube, 

aceitou a proposta. Tinha a 

percepção que estava em melhor 

forma física e jogando melhor que 

no anterior. 

Acredita que ir para o São Paulo 

foi a pior escolha. O contrato é 

feito com a Federação, os 

acordos são verbais, portanto não 

há como comprovar o 

combinado. 

 O pai disse que seu filho 

tinha nome e ao final da 

discussão a técnica 

voltou a afirmar que 

poderia levá-lo para 

outro time. 

Decidiu se dedicar, depois foram 

campeões estadual e regional, tinha 

14 anos (categoria infantil). 

Afirma que “ficou mal porque 

não tinha chance, não 

correspondeu ao que ela queria.” 

(SIC) 

A atual namorada tem 

21 anos, trabalha na área 

administrativa, é mais 

experiente, entende 

melhor seus horários. 

“A mãe da namorada 

controlava a vida dela e 

a minha.” (SIC) 

O trabalho o ajudou, mas isso 

aconteceu no último ano de clube. 

“Ficava pensando onde errou e o 

que poderia ter feito, tentava 

alternativas de acordo com que 

pensava e se errava novamente 

aquilo ia abatendo, ficava 

nervoso, em conflito consigo 

porque não estava acertando.” 

(SIC) 

Em relação ao lazer, sai 

bastante com a família 

que é muito unida, 

fazem festas. 

 Sua capacidade de se concentrar 

oscilava embora em 2008 tenha sido 

um ano melhor. 

Afirma que não consegue jogar 

contra times fracos, “desfoca” 

(SIC), entra em quadra mais 

relaxado. Com times mais fortes 

entra mais concentrado.  

  Conversou com a namorada, que 

não gostou muito, mas acabaram por 

terminar o compromisso. 

Em 2009 passou a ter tendinite 

aguda no joelho, tratava e 

treinava, não queria perder a 

posição. 

  Não tiveram nenhuma discussão, 

brigas, “nem nada, to curtindo é a 

paz com felicidade.”(SIC).  

 

  Entende que a cobrança é boa, ainda 

mais pra ele que tem problemas de 

concentração. “Dependendo do grau 

da cobrança é boa.” (SIC) 

 

  Ele entende que merece jogar, mas 

sabe que precisa melhorar. “Quando 

estiver bem tudo que acho que 

mereço o técnico vai proporcionar 

pra mim.” (SIC) 

 

  Os familiares por parte de pai, um 

ajuda o outro e diz que gosta de 

fazer parte desse ambiente bom e a 

família do lado materno também 

tem o mesmo clima. 

 

  Entende que a concentração é um 

dos fatores que mais influenciam no 

jogo. Acha que a psicologia pode 

auxiliar assim como boas condições 

de trabalho. 

 

  Mentiras e falsidade “o tiram do 

sério; honestidade é a melhor coisa; 

nunca brigou de porrada.” (SIC) 

 

  Terminou o ensino médio, fará curso 

de inglês no próximo semestre e 

faculdade no próximo ano. 

 

Diagnóstico: Adaptação eficaz. Personalidade normal, raros traços de sintomas 

neuróticos ou caracterológicos. 
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Verificou-se, conforme mostra o quadro VI, que a amostra deste estudo é 

composta por oito atletas, 100% do gênero masculino e escolaridade ensino médio 

completo, variando entre 18 e 19 anos, visto que se trata de uma equipe de basquetebol 

sub-19. O tempo em que os atletas estão no basquetebol tem uma variação entre cinco e 

oito anos. Esses atletas começaram na infância a prática da atividade física. Os achados 

dos autores Knijnik, Greguol e Santos (2001), corroboram com os resultados da 

pesquisa visto que os principais motivos alegados para iniciar-se e persistir na prática 

esportiva são, entre outros: diversão, bem-estar físico, competição e novas amizades.  

Na análise da EDAO foram identificados fatores internos e externos 

classificados como negativos como os achados por Knijnik, Greguol e Santos (2001) 

como pressões por parte do técnico, falta de competição, ficar como reserva, não 

conhecer a estratégia do treinador, não compreender as decisões do treinador como, por 

exemplo, substituição de jogadores ao longo do jogo. Verificou-se ainda a importância 

que os atletas dão aos fatores externos positivos, ou seja, aos feed-backs do técnico, 

sendo sua liderança estímulo à produção e desempenho dos atletas. 

Gomes (2005) descreve três modelos de estudo da liderança, o primeiro centra-

se na análise dos efeitos dos comportamentos dos treinadores nos níveis de estresse, 

auto-estima e satisfação dos jovens atletas, o segundo afirma que os níveis de 

rendimento da equipe dependem da congruência de três tipos de comportamento do 

treinador (os exigidos pelo contexto, os preferidos pelos atletas e os praticados no dia-a-

dia de trabalho) e o último concluí que os treinadores fundamentam suas atitudes 

através de análise prévia de suas capacidades e características pessoais, avaliação da 

potencialidade dos atletas e consideração das exigências externas onde exerce suas 

funções. Entendeu-se que o modelo de liderança implica em fatores estressores e na 

coesão grupal. Dentre os oito entrevistados dois tiveram como resultado adaptação 

eficaz (G-1); dois obtiveram classificação em adaptação ineficaz leve (G-2) e quatro em 

adaptação ineficaz moderada (G-3). Observou-se que as atitudes do técnico e seu modo 

de liderança têm influência na qualidade da adaptação dos atletas. Cabe lembrar que o 

setor produtividade é muito importante na vida de uma pessoa (Simon, 1989), mais 

ainda destes atletas que vivem um momento de decisão em suas vidas profissionais. 

Existem queixas e conflitos apresentados pelos atletas relacionadas ao tipo de liderança 

do técnico. Entre elas destaca-se o fato de os atletas não entenderem o motivo de 

estarem na reserva ou de serem substituídos durante um jogo. 
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Segundo Nitsch (1981), fatores externos são considerados estressores subjetivos, 

à  medida  em que a pessoa se encontra em situação de incerteza e que não poderá 

controlá-la ou numa circunstância muito problemática. Este parece ser o caso dos atletas 

S3, S4, S5, S6 e S8 que apresentam incerteza e descontentamento a respeito das 

decisões do técnico, dos clubes e instituições contratantes. 

 A análise qualitativa mostra que houve o equilíbrio considerando que quatro 

atletas apresentaram adaptação ineficaz moderada e dois com adaptação ineficaz leve e 

dois com adaptação eficaz. Este resultado mostra que estes atletas com adaptação 

ineficaz moderada apresentam alguns sintomas neuróticos, inibição moderada e alguns 

traços de caráter. Para alcançar este resultado houve o predomínio de respostas pouco 

adequadas, que significa respostas que solucionam e geram prazer, mas com conflitos 

internos ou externos, ou que não geram prazer e nem conflitos. Ao longo do tempo ou 

em situação de crise haverá uma tendência à perda de qualidade da adaptação, tendo em 

vista os conflitos ou a insatisfação que é gerada por este tipo de resposta. 

Por outro lado, a adaptação eficaz e ineficaz leve mostra atletas com boa 

qualidade de adaptação definidas como personalidade normal, raros traços neuróticos ou 

caracterológicos e sintomas neuróticos brandos, ligeiros traços caracterológicos, 

algumas inibições, respectivamente. Este resultado mostra que são atletas que tenderão 

a dar respostas adequadas; são aquelas que apresentam um bom prognóstico de 

manutenção de boa qualidade da adaptação.   

Por sua vez os sentimentos relacionados às crises vitais como a angústia diante 

do novo, do desconhecido que segundo Simon (1989) é a emoção básica do fator 

etiológico (perda ou ganho de espaço significativo no universo pessoal) de crises 

adaptativas, podendo ser considerados fatores estressores. 

De Rose Junior (1997, 1998), Samulski e Chagas (1996) e De Rose Junior, 

Deschamps e Korsakas (2001) apresentam resultados sobre as causas de estresse e seus 

fatores em seus estudos sobre o esporte infanto-juvenil que se assemelham ao 

encontrado em relação ao esporte profissional (alto-rendimento). Dentre as várias 

situações apontadas como causadoras de estresse, consideram o jogo em si o fator mais 

evidente. 

Barros, Bettencourt, De Rose Junior, Ferreira, Sato e Selingardi (2004) em seus 

estudos alocaram as situações causadoras de estresse apontadas por atletas infanto-

juvenis em catagorias como: competência individual, competência coletiva e pessoas 

importantes. De Rose Junior, Deschamps e Korsakas (2001) em estudo com atletas de 
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basquetebol com a mesma faixa etária apresentam os fatores de perder o jogo e colocar 

em risco a vitória da equipe como as causas mais citadas. A angústia apresentada por 

estes jovens em um momento importante de suas vidas pode gerar, com o fracasso no 

esporte, situações de crise.  

 

3.2 Eficiência Técnica 

 

Quadro XV – Resultado da Eficiência Técnica dos atletas de basquetebol em sete jogos 

(1º. Turno). 

 

Posição Jogador  
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

Casa Casa Fora Fora Casa Fora Casa 

   Der Vit Der Der Der Vit Der 

Armador S2 6 9 1 -9 -1 14 -2 

Pivô S7 15 17 6 1 11 6 4 

Ala/Lateral S8 0 0 3 -5 2 -1 -1 

Ala/Lateral S5 0 1 1 1 -4 1 -2 

Ala/Lateral S4 0 9 -5 -4 DNP 11 6 

Pivô S1 13 9 1 8 9 12 10 

Armador S3 2 8 -4 8 7 -3 5 

Armador S6 DNP -1 0 -1 0 DNP DNP 

 

 No quadro XV é apresentado o desempenho dos atletas em sete jogos do 

campeonato paulista sub-19. Há indicações da posição (pivô, ala/lateral e armador) e 

atleta, derrotas e vitórias, assim como se os jogos ocorreram “em casa” ou “fora” (“na 

casa” dos adversários). O índice pode ser positivo ou negativo e a sigla DNP representa 

que o jogador não participou do jogo. 

De Rose (2012) mostra que existe a necessidade de instrumentos que meçam a 

eficiência dos atletas e que possam ajudar treinadores a melhorarem os resultados dos 

jogos. Ele acrescenta que a estatística tem sido utilizada para analisar jogos e atletas. No 

entanto, não há consenso sobre esta questão e nem sobre o instrumento utilizado.  

 No presente estudo observamos que o instrumento de medida de eficiência 

apresenta em sua estrutura alguns pontos passíveis de crítica, apontados inclusive por 

De Rose (2012). Mesmos considerando que os atletas sejam da mesma posição, cabe 

indagar que na estatística não se considera o tempo que o atleta permaneceu no jogo, a 

condição física do atleta em determinado jogo, condição emocional do atleta, 

organização tática, entre outras.  
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 Suinn (1988) propõe sete etapas para se alcançar o máximo desempenho e, em 

cada etapa é possível que o atleta aprenda uma habilidade mental, ou seja: relaxamento, 

domínio de stress, controle positivo da mente, auto-regulacão, treinamento mental 

(VMBR), concentração e controle da energia. De acordo com Balague (2001) as 

habilidades e atitudes psicológicas devem ser trabalhadas conjuntamente com os 

treinamentos físicos e técnicos, em função das exigências de cada fase do treinamento. 

Observou-se que os atletas deste estudo não recebem em seu treinamento aporte para 

desenvolver habilidades e atitudes psicológicas.  

 Segundo Deschamps e De Rose Junior, 2008 há importância na implementação 

da periodização do treinamento psicológico, pois este auxilia o psicólogo do esporte no 

planejamento de intervenções em curto, médio e longo prazo. 

 Segundo os mesmos autores, para além de se ter conhecimento teórico em 

relação ao que se deve aprimorar com os atletas é necessário investigar, com a comissão 

técnica e com os próprios atletas, quais são as suas demandas de forma a desenvolver 

um método que contenha: psicodiagnóstico, planejamento do programa, intervenções e 

avaliações. Entendemos que por meio da EDAO pode-se investigar as demandas dos 

atletas e comissão técnica para o planejamento de um programa de intervenção eficaz.  
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3.3 Eficiência Técnica e Qualidade Adaptativa 

 

Figura 2 – Comparação por Armadores - Eficiência. 

 

 

 
 

A análise da eficiência por amador mostrou que S2 quando comparado com S3 

apresenta na maioria dos jogos melhores resultados. Quando comparados por qualidade 

da adaptação observa-se que S2 apresenta adaptação ineficaz leve enquanto S3 

apresenta adaptação ineficaz moderada.  Dessa forma, o índice de eficiência e o seu 

nível de adaptação dos atletas armadores se equivalem, pois o atleta de melhor 

desempenho estatístico foi também o que apresentou melhores respostas no aspecto da 

qualidade da adaptação. 
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Figura 3 – Comparação por Alas/Laterais - Eficiência. 

 

 
 

A análise da eficiência por Alas mostrou que S5 e S8 quando comparados 

observa-se que eles apresentam resultados muito próximos, S4 obteve dois bons 

momentos, de certo destaque até, quanto S5 e S8 não obtiveram destaque em nenhum 

momento apesar de manterem uma média, seguido de alguns jogos abaixo da média e 

quanto à eficácia adaptativa eles apresentam respectivamente adaptação ineficaz 

moderada e adaptação eficaz. Cabe assinalar a hipótese de que S5 teve um prejuízo em 

sua adaptação em função de fatores externos negativos, tentativa de suicido da irmã. 

Quanto à S4 que apresenta adaptação ineficaz leve, tende a apresentar melhor eficiência 

no jogo. 
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Figura 4 – Comparação por Pivôs - Eficiência.  

 

 
 

A análise da eficiência por Pivôs mostrou que S1 e S7 apresentam resultados 

semelhantes. No entanto a qualidade da adaptação de S1, ineficaz moderada é pior que a 

de S7, que apresenta adaptação eficaz.  

Importante frisar que ambos obtiveram sempre resultados positivos em relação à 

eficiência, sendo que S7 obteve números em duas partidas bem superiores a de S1, o 

que pode nos ajudar a esclarecer uma leve comparação em relação a S1 que além de não 

ter conquistado desempenhos superiores também apresenta qualidade de adaptação 

ineficaz moderada. 
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3.4 Limitações da pesquisa 
 

Essa pesquisa teve algumas limitações, fatores que influenciaram na obtenção 

dos dados da entrevista clínica, por exemplo: quatro não puderam ser entrevistados em 

tempo hábil (S10, S11, S12 e S13), sendo algumas das variáveis que interferiram 

diretamente ou indiretamente na pesquisa foram a disponibilidade do pesquisador, as 

demandas do técnico, jogos, treinos, problemas de saúde e local para a realização da 

entrevista. 

 A inexperiência do pesquisador na área do esporte e da atividade física também 

foi um limitador, considerando que existem características e dinâmicas próprias em cada 

modalidade, assim como nas modalidades coletivas e individuais que caracterizam uma 

“cultura” do esporte e que a conhecer foi fundamental para análise dos fatores positivos 

e negativos de cada atleta apresentado pela EDAO, assim como para compreensão dos 

índices de eficiência técnica. 

Verificou-se nesse trabalho por meio da avaliação da eficácia adaptativa e da 

eficiência técnica que, embora, entende-se que a EDAO é um instrumento consagrado 

na literatura, suas qualidades psicométricas ainda não estão conhecidas no contexto do 

esporte; ou seja, não estando o instrumento validado para o esporte.  

O índice de eficiência, instrumento utilizado para medir a eficiência técnica dos 

atletas nos jogos é utilizado pela comissão técnica e treinador como instrumento capaz 

de orientá-los em suas decisões dentro e fora da quadra, cumprindo seu propósito 

primeiro, no entanto apresenta, ainda, uma série de problemas do ponto de vista da 

pesquisa por se tratar de números absolutos coletados durante os jogos, estatística esta 

que não leva em consideração fatores ambientais e psicoafetivos que podem influenciar 

o desempenho do atleta.  
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4. Conclusão 

 

  

Esse trabalho foi realizado com o intuito de analisar e descrever a eficiência 

adaptativa dos atletas, verificar se o resultado obtido indica alguma relação com o 

desempenho nos jogos e classificá-los a partir da qualidade de adaptação. 

A análise dos dados a partir da EDAO mostrou que houve um equilíbrio 

considerável em relação às qualidades adaptativas dos atletas; no que tange os atletas 

que apresentam adaptação ineficaz moderada (G-3) estes terão um prognóstico regular, 

para eles será importante a intervenção do psicólogo com vistas a melhorar a qualidade 

da adaptação e com isso a qualidade de vida destes atletas. Entende-se que a 

predominância de fatores negativos pode prejudicar gradativamente a vida destes atletas 

e, também, a eficiência no esporte.  

Por outro lado, fato muito importante foi encontrar quatro atletas com adaptação 

eficaz (G-1) e ineficaz leve (G-2), estes terão um prognóstico bom e ótimo, 

respectivamente. Esse resultado mostra que esses atletas estão muito bem, pois suas 

respostas tendem a solucionar os problemas de modo a não gerar conflitos e manter a 

satisfação.  

 Na descrição das entrevistas clinicas preventivas pôde-se verificar sentimentos 

de insegurança, inferioridade, inadequação e culpa, os quais, dependendo das 

características de adaptação do sujeito podem conduzi-lo à crises que influenciam em 

sua auto-regulação. Os riscos são de auto-agressão, projeção da culpa e fuga.  

 Os resultados apontam para uma melhor orientação as tarefas e aos objetivos de 

jogo, técnicos e táticos em detrimento ao treinamento psicológico, indicando que 

priorizam a aprendizagem, aperfeiçoamento e domínio da tarefa. Portanto, medidas 

devem ser tomadas relativas, principalmente, aos atletas que apresentam tais 

características de modo a evitar as situações de crise.  

 Isso posto, afirmou-se o encontrado na literatura sobre a pertinência do 

profissional psicólogo no acompanhamento dos atletas das equipes profissionais, com 

vistas à prevenção (primária e secundária) e promoção da saúde, de forma periódica, 

garantindo no caso dos participantes dessa pesquisa, o preconizado na carta de Otawa 

referente à criação de ambientes favoráveis a saúde e desenvolvimento de habilidades 

pessoais, considerando que no presente estudo há indicadores da qualidade adaptativa 
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para que seja sugerido algum tipo de intervenção, como: aconselhamento ou 

psicoterapia breve. 

 A EDAO aplicada por meio da entrevista clinica preventiva é um instrumento 

capaz de levantar dados dos atletas e comissão técnica necessários para conhecimento 

de demandas e funcionamento nos setores afetivo-relacional, produtividade, orgânico e 

sócio-cultural, podendo ser base para programa de treinamento e subsidio ao treinador 

na convivência com o grupo.  

 Considerando que os campeonatos têm um ano de duração e a vinculação grupal 

se dá após cerca de quatro meses de convivência e, ainda, que se trata de adolescentes e 

jovens em processo de formação, faz-se importante dentro do programa de treinamento 

a fase inicial de psicodiagnóstico onde a EDAO é indicada, assim como no 

acompanhamento e refinamento da classificação da qualidade adaptativa. 

 Os resultados desse estudo em relação à qualidade de adaptação e implicação no 

desempenho dos atletas (Eficiência Técnica) indicaram uma relação possível, mas, além 

disso, não foi possível correlacionar às variáveis tendo em vista nosso objetivo e a 

diferença dos instrumentos. 

 Dessa forma entende-se que as propriedades psicométricas da EDAO são um 

tema a ser pesquisado no contexto desportivo assim como a Eficiência Técnica, 

considerando como mencionado seus índices não consideram os fatores físicos e 

emocionais, organização tática e momentos do jogo em que os dados são coletados. 

 Verificou-se que a Eficiência Técnica é um tema a ser explorado, com vistas à 

investigação das comparações feitas entre atletas que ocupam posições e funções 

diferentes e recebem a mesma pontuação.  

 Considerando o período, ainda, da adolescência destes jovens, período este de 

definições, somado a incerteza pela carreira de atleta, os resultados mostram que a 

prática do esporte em si pode ser avaliada como fator positivo na qualidade da 

adaptação, tendo função formativa.  

 Entende-se que estudos como estes são pertinentes e devem ser realizados com 

uma amostra mais significativa e com método de acompanhamento dos atletas nos 

jogos, de forma a observar e coletar dados sobre os fatores que não compõem os Índices 

de Eficiência Técnica, assim como modelos de liderança dos treinadores e suas 

consequências.  

Sugeri-se ainda pesquisa e adaptação da EDAO ao contexto esportivo de forma a 

verificar se há uma correlação entre a qualidade de adaptação e eficiência técnica, assim 
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como, a classificação da qualidade de adaptação de atletas e comissão técnica de 

basquetebol e demais esportes e o que isso representa para essa população.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,______________________________________________________________

__ consinto de minha livre e espontânea vontade, em participar do estudo “Avaliação 

da eficácia adaptativa de atletas de basquetebol.”, a ser elaborado por Cláudia Maria 

Nobrega do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade 

Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno. 
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O procedimento adotado será entrevistas bem como a aplicação de escala 

psicológica, sua análise e publicação.  

A participação na pesquisa não acarretará nenhum desconforto ou riscos para a 

minha saúde. Mas, em caso de desconforto, mesmo que mínimo eu poderei a qualquer 

momento desistir da minha participação na pesquisa, sendo garantido que eu não 
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total liberdade para me recusar a participar da pesquisa, bastando não responder ao 

questionário ou retirar o meu consentimento em qualquer momento, sem penalização 

alguma. Fica estabelecido, também, que não haverá qualquer pagamento pela minha 

participação neste estudo. Caso posteriormente eu tiver alguma dúvida, entro em 

contato com a pesquisadora através do telefone 11 77366175. 

Afirmo que recebi cópia desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

_______________________________, _______, ___________________, 2012.  

Local Data  

 

__________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável  
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documento.  
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Assinatura do pesquisador responsável  

Documento de Identificação: ____________________________ 


