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RESUMO 
O presente estudo teve por objetivos: a) descrever estratégias de enfrentamento (coping) 
utilizados por adolescentes atletas participantes de competições; b) descrever e 
relacionar os tipos de enfrentamento desses adolescentes segundo a prática esportiva 
individual e coletiva c) identificar o nível de stress desses atletas; d) relacionar as 
estratégias de enfrentamento com grau de stress . Selecionou-se por critério aleatório e 
conveniência, uma amostra de 141 atletas-adolescentes, estudantes, com idades entre 15 
e 18 anos, sendo 66 meninas e 75 meninos. Estes eram estudantes do ensino médio de 
escolas privadas da região da Grande São Paulo, atletas que treinavam e participavam 
de competições esportivas de âmbito escolar e alto rendimento em categorias de base. 
Utilizou-se uma escala auto-aplicável de enfrentamento (coping) para adolescentes, 
composta de 80 itens, e um Inventário de Stress composto por 44 itens. Os resultados 
indicaram que na amostra geral houve maior emprego da estratégia de aproximação; 
porém, numa separação em sub-grupos foram verificadas diferenças quanto ao gênero, 
pois as houve predomínio da estratégia de evitação entre as meninas. Quanto ao tipo de 
esporte coletivo e individual não se encontraram diferenças significativas, mesmo entre 
meninos e meninas.  O grau de stress esteve em média normal na amostra geral, porém 
quando se separa meninos e meninas, observou-se maior presença de sintomas entre os 
meninos e entre atletas praticantes da modalidade individual - xadrez. Também não 
foram encontradas diferenças significativas na correlação entre enfrentamento e stress. 
Entendeu-se que esse tipo de investigação pode auxiliar na compreensão desses jovens 
praticantes de esporte, bem como se levanta a hipótese de que a prática esportiva 
escolar, ainda que em nível de competição, pode ter uma influência positiva, tanto no 
enfrentamento quanto na administração do stress entre esses jovens.  
Palavra-chave: enfrentamento (coping); adolescência; esporte; stress. 
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ABSTRACT 
The present study aims at describing strategies of coping used by adolescent athletes 
who take part in competitions; describing and matching the kinds of coping of these 
adolescents according to individual and collective sportive practice; identifying the level 
of stress of these athletes and also matching the strategies of coping with stress degree. 
The sample was selected by random criteria and convenience, and it was composed of 
141 adolescent athletes, students between 15 and 18 years of age, of which 66 were girls 
and 75 were boys. All of them were high school students from private schools of 
Grande São Paulo region; athletes who trained and took part in sportive school 
competitions and high performance in sporting clubs. 
A self-applicable coping scale for adolescents composed of 80 items and a stress 
inventory composed of 44 items were used. The results indicated that in the general 
sample there was a higher use of the approach strategy, but, in a subgroup division, 
differences related to gender were noticed, because there was a predominance of the 
escape strategy among the girls. Concerning the kind of collective and individual sport, 
there weren´t meaningful differences, neither among the boys nor the girls. The degree 
of stress was normal in the general sample, but when children were separated, there was 
a higher incidence of symptoms among boys and among individual sport athletes – 
chess. No meaningful differences in a correlation between coping and stress were found 
either. It was understood that this kind of investigation could help in the comprehension 
of these young people who practice sports, as well as it was pointed out the hypothesis 
that the school sport practice, even in competition level, could have a positive influence 
either in coping or in stress administration among these young people. 

 

KEY-WORDS: coping; adolescence; sport; stress        
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I. INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo tratará de explorar as condições de enfrentamento1 

disponibilizadas por adolescentes atletas e suas relações com o nível de stress.  

O tema proposto busca então abordar aspectos atuais da vida pós-moderna, dada 

a grande visibilidade que o esporte tem alcançado mundialmente; somado ao fato de que 

estes atletas dedicam a maior parte de seu tempo aos treinamentos, além do fato de que, 

cada vez mais jovem, os indivíduos se lançam nessa trajetória em busca de futuro 

profissional. 

Assim, entende-se que estudar o stress e o enfrentamento disponibilizado por 

esses atletas e estudar atletas adolescentes se faz importante na atualidade. 

O enfrentamento da tensão bem como o nível de stress são expressos em ações 

cotidianas na vida de pessoas adultas, adolescentes e crianças. Todavia, quando se trata 

de crianças e adolescentes, há outras implicações que se relacionam com o crescimento 

e desenvolvimento psicológico. 

As tomadas de decisão requerem rapidez e precisão, tanto de movimentos 

quanto de raciocínio e, isso implica numa gama de variáveis internas, inclusive as 

afetivas, que a psicologia chama de enfrentamento. Lembrando que para Folkman e 

Lazarus (1980) o enfrentamento (coping), é uma interação indivíduo-ambiente e as 

estratégias existem no sentido de alterar a relação geradora de stress entre ambos. O 

stress é um conjunto de reações emitidas por qualquer organismo, quando se confronta 

com situações que o amedronte, irrite, excite ou o faça feliz (LIPP, 1984). Entretanto, 

estudar o enfrentamento em adolescentes, torna-se uma tarefa árdua, pois esse é um 

período da vida humana, também considerado pela psicologia como sendo de 

turbulência e tensão. 

O indivíduo nesta fase da vida, em nossa cultura ocidental, está em 

desenvolvimento e, portanto, ainda pouco amadurecido de um ponto de vista psico-

afetivo. De modo que suas tomadas de decisão se darão à base de um repertório ainda 

imaturo. Em situações de tomadas de decisão o adolescente tende a ter uma grande 

oscilação de suas emoções, gerando assim tensão e ansiedade e, portanto stress.  

É importante ressaltar que adolescentes atletas participantes de competições 

                                                 
1 O enfrentamento é a palavra usada em português como tradução mais próxima do original inglês - 
coping 
 



  

  

esportivas têm de tomar essas decisões que implicam em comportamentos de se 

movimentar, bem como de raciocinar de maneira rápida, sem perder o foco para a 

resolução do problema em questão. E, ao observarmos tais comportamentos na nossa 

prática diária em treinamento de atletas, principalmente aqueles que participam de 

campeonatos, também nos instigam entender, quais estratégias defensivas são dispostas 

por esses jovens competidores, bem como, qual o nível de stress que alcançam esses 

adolescentes, já que sabemos que a adolescência é um período de “formação” e 

desenvolvimento em que ocorrem oscilações de humor e comportamentos. 

Vale ressaltar que a função do educador físico nesses momentos difíceis é de 

grande importância, pois não lhe competem somente as tarefas de preparação física e 

técnica. Mas, compreender tais comportamentos, suas reações ao medo e aos anseios em 

relação às provas, bem como a forma de lidar com os jovens nessas situações, também é 

tarefa desse educador. 

É nessa perspectiva que vimos buscar uma melhor compreensão do 

comportamento desses jovens em situações esportivas, principalmente aqueles jovens 

participantes das chamadas “categorias de base” (iniciantes em treinamento) que 

necessitam de uma atenção mais intensa.  

Assim, a busca de compreensão na ciência psicológica significa uma tentativa de 

encontrar subsídios teórico-técnicos que expliquem tais comportamentos, um respaldo 

para essa prática cotidiana, e, além disso, uma valorização da multidisciplinaridade na 

vida diária com adolescentes. De modo que, a busca por um conhecimento mais 

apurado no campo da psicologia da saúde indica essa preocupação, ou seja, de uma 

compreensão maior desses jovens e da tarefa de educador. Compreender que as 

competições podem trazer stress; entender como esse jovem lida com a situação e, por 

conseguinte como podemos lidar com esses adolescentes é uma das motivações que me 

traz ao presente estudo. 

 Deste modo, para a realização desse estudo, buscamos respaldo nas 

considerações teóricas sobre stress, bem como nas contribuições teóricas sobre 

enfrentamento e em todo o constructo sobre o desenvolvimento da adolescência. Estas 

considerações teóricas nos respaldarão ou nos trarão subsídios para compreender melhor 

essas variáveis e a problemática em questão. Por isso, cabe discorrer sobre elas. 

 



 

 

I. 1. -CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE ENFRENTAMENTO  

O conceito enfrentamento, ou coping, tem suas origens na perspectiva 

cognitivista, que compreende aspectos cognitivos e comportamentais. Sua aplicação 

refere-se ao empenho dos indivíduos em superar situações estressantes específicas, 

oriundas tanto do meio externo quanto interno em um determinado momento, quando as 

contingências de vida parecem superar as capacidades e recursos pessoais para lidar 

com tais situações. Destaca-se também que a concepção de enfrentamento (coping) 

normalmente utilizada vai ao encontro da teoria fenomenológica cognitiva do esforço 

psicológico desenvolvida por Folkman e Lazarus (1980), a qual apregoa que a estrutura 

teórica é feita de forma que a pessoa e o ambiente sejam vistos em um relacionamento 

em curso de ação recíproca, em que cada um afeta e está sendo afetado pelo outro. 

 

I. 1.1 - EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ENFRENTAMENTO 

Desde as décadas de 1960 e 1970, muitos estudos sobre enfrentamento foram 

realizados, inclusive são esses estudos iniciais que contribuíram para o desenvolvimento 

do conceito. Os próprios Folkman e Lazarus (1980) citam estudos de Vaillant, 1971, 

apud Folkman e Lazarus (1980) sobre o enfrentamento relacionado aos processos 

egóicos de defesa como estudos que muito contribuíram para o desenvolvimento do 

conceito. 

Os mesmos Folkman e Lazarus (1985) recordam os trabalhos de Baker e 

Chapman, de 19622; Lazarus, de 19663 e Thompson, 19814, em que em muitas situações 

experimentais e eventos da vida real, tais como desastres naturais, podem interferir nas 

tomadas de decisões dos indivíduos5. Existem três estágios distintos: 1) estágio 

antecipador: quando o indivíduo se prepara para o “exame” sob circunstâncias ambíguas 

(isto é, quando não se sabe exatamente o que acontecerá); 2) estágio de espera: que 

ocorre depois que o “exame” foi realizado, mas antes que o anúncio seja explicitado; 3) 

estágio de resultado: após ter aprendido como fizeram.                    

Assim, nos anos oitenta, Folkman e Lazarus (1980) desenvolveram um modelo 

                                                 
2 BAKER, G. W.; CHAPMAN, D. W. Man and Society in Disaster. New York: Basic Books, 1962. 

3 LAZARUS, R. S. Phychological Stress and the Coping in Aging. New York: McGraw-Hill, 1966. 

4 THOMPSON, S. C. Will it Hurt Less if I Can Control It? A Complex Answer to A Simple Question. Psychological Bulletin, v. 90, n.01,  p.89-101, 1981. 

5 São estudos lembrados por Folkman e Lazarus (1985) para salientar o início da sitematização do 
conceito de enfrentamento (coping). 



que abrange quatro componentes ou elementos do conceito de enfrentamento ou coping:  

1) refere-se a uma interação indivíduo-ambiente; 2) serve não para controlar uma 

situação estressora, mas para administrá-la através dos recursos disponíveis; 3) requer 

capacidade avaliativa de percepção, interpretação e representação cognitiva; 4) 

constitui-se em um processo de mobilização de todos os esforços do indivíduo 

(cognitivos e comportamentais) no sentido de fazer frente às situações estressoras, 

sejam de origem interna ou externa, mas que se manifestarão na interação com o 

ambiente. Esses mesmos autores afirmam que nesse modelo pode-se verificar que o 

estressor em potencial será submetido a uma avaliação primária em termos de 

significado e repercussões e que apenas este evento estressante será considerado em 

termos de prejuízo, ameaça ou desafio. Neste ponto são desenvolvidas as estratégias de 

enfrentamento (coping), que podem ser focalizadas no problema ou na emoção. Quando 

é focado na emoção, podemos dizer que os esforços estão sendo dirigidos a uma busca 

de alívio da situação aversiva. São normalmente, práticas voltadas a uma descarga física 

dirigida a aspectos somáticos ou de sentimentos que visam obter a mudança do estado 

emocional. Já o enfrentamento (coping) focalizado no problema direciona-se não a 

mudar as conseqüências negativas da situação estressante, mas a encontrar a origem da 

situação na tentativa de solucioná-la. Ou seja, como o enfrentamento (coping) é uma 

interação indivíduo-ambiente, as estratégias vão no sentido de alterar a relação geradora 

de stress entre ambos. A ação de enfrentamento (coping) focalizada no problema pode 

ter direcionamento interno ou externo. Quando dirigido internamente, o indivíduo 

geralmente tenta realizar uma reestruturação cognitiva que lhe permita reavaliar a fonte 

de stress; quando externamente, volta-se à busca de ajuda prática de outras pessoas ou à 

resolução de conflitos interpessoais. 

Com isso, faz-se importante a compreensão do estressor. O elemento estressor 

está relacionado com dois outros conceitos: a tensão e a ansiedade, conceitos esses que 

serão abordados mais adiante e que se relacionam com o conceito de stress. 

 De modo que, quando Folkman e Lazarus (1980; 1985) e seus colaboradores 

propõem a definir o enfrentamento, chamam atenção para, conforme dito anteriormente, 

na relação pessoa-ambiente. De modo que os autores, para essa explicação definiram 

dois processos que negociam este relacionamento de ação recíproca, como apresentado 

por Folkman e Lazarus (1980; 1985), são eles:  

1) Avaliação - processo cognitivo com que um evento é avaliado no que diz respeito ao 

que está em jogo (avaliação preliminar) e aos recursos e opções de enfrentamento 



(coping) que estão disponíveis (avaliação secundária). Os processos preliminares e 

secundários da avaliação operam-se interdependente. Os mesmos autores mencionam 

que existem três tipos de avaliações, sendo elas: a) fatigantes: diz respeito à relação 

dano-perda; b) ameaça: diz respeito a dano ou a perda, que não ocorreu, mas é 

antecipado; c) desafio: diz respeito à oportunidade antecipada para o domínio ou o 

ganho; sendo essas determinadas pelo relacionamento entre a pessoa e o ambiente e 

como é definido pela avaliação do que está em “jogo” e a avaliação dos recursos e das 

opções de enfrentamento (coping).  

2) enfrentamento (coping) propriamente, que é definido como os esforços cognitivos e 

comportamentais para dominar, tolerar ou reduzir demandas e conflitos externos e 

internos. Tais esforços de enfrentamento (coping) apresentam duas funções principais: a 

gerência ou a alteração do relacionamento pessoa-ambiente que é a fonte do esforço 

(coping focado no problema) e da regulação de emoções fatigantes (coping focado na 

emoção). Essas funções haviam sido reconhecidas igualmente por Mechanic, (1962); 

Murphy; Moriaty, (1976); Murphy, (1974)6. Em anos anteriores ao estudo de Folkman e 

Lazarus (1980; 1985), os esforços de coping ou as formas de enfrentamento são feitos 

em resposta aos esforços de avaliações; entretanto, tanto a avaliação quanto o coping 

são influenciados continuamente durante todo um encontro. 

Nesse mesmo estudo, Folkman e Lazarus (1980) indicam que a análise cognitiva 

abastece a estrutura teórica sobre esforço psicológico. Propõem então que as estratégias 

de enfrentamento (coping) podem ser focalizadas no problema ou na emoção. Quando o 

indivíduo busca este tipo de estratégia, enfrentamento (coping) focalizado na emoção 

pode-se dizer que os esforços estão sendo dirigidos a uma busca de alívio da situação 

aversiva e seu grande foco visa obter a mudança do estado emocional; já quando o 

indivíduo utiliza o enfrentamento (coping) focalizado no problema, esse direciona-se 
                                                 
6  Destaca-se que esses autores estudaram o fenômeno do Coping anteriormente ou concomitantes a 
Lazarus e são plenamente reconhecidos nos trabalhos desse autor.  Folkman e Lazarus (1980; 1985) 
reconhecem e citam suas contribuições ao retomarem historicamente a evolução do conceito. Esses 
trabalhos são: 

MURPHY, L. B. "Coping, Vulnerability, and Resilience in Childhood." In: Coelho, G. V.; Hamburg, D. 
A.; Adams, J. E. (Orgs.) Coping and Adaptation. New York: Basic Books., 1974. p.69-100. 
 
MURPHY, L. B.; MORIARTY, A. E. Vulnerability, Coping, and Growth. New Haven: Yale University 
Press, 1976. 
 
MECHANIC, D. Students UnderSstress. New York: The Free Press. 1962 
 



não a mudar as conseqüências negativas da situação estressante, mas sim de encontrar a 

origem da situação na tentativa de solucioná-la.  

Deve-se ser considerado então, que houve uma evolução do conceito de 

enfrentamento (coping). Nessa consideração da evolução, a primeira etapa dos estudos, 

incluindo conceituação de coping e processo adaptativo, é baseada em três perspectivas. 

Segundo Lazarus e Folkman (1980) a primeira seria o enfrentamento (coping) como 

processo egóico defensivo, porém, os autores entenderam que essa concepção 

ocasionava diversas dificuldades de compreensão do relacionamento entre o processo de 

enfrentamento (coping) e o de adaptação. Nessa concepção os autores retomam as 

contribuições de Vaillant que já em 19717 apontava que as defesas são organizadas 

geralmente hierarquicamente em uma dimensão evolutiva, de modo que o processo não 

pode ser usado para explicar o resultado. O mesmo Vaillant colocava que o 

enfrentamento (coping) era entendido enquanto um sistema de defesa cuja finalidade era 

de reduzir a tensão e restaurar o equilíbrio. Assim, continuam Lazarus e Folkman 

(1980), embora esse sistema e as emoções sejam importantes na compreensão do 

conceito, já que mantém o equilíbrio, é importante entender a concepção também na 

resolução de problemas. De modo que nossa evolução do conceito buscou-se uma 

segunda maneira de conceituar coping como traço de personalidade. A terceira 

perspectiva seria a de como as pessoas lidam com as situações específicas - as 

estratégias de enfrentamento (coping) propriamente. Estas estratégias são agrupadas 

freqüentemente em categorias funcionais, estratégias para manter ou restaurar a 

informação interpessoal, o amor próprio, e realização de boas ações.  

Porém, os autores Lazarus e Folkman (1980) retomam que a medida de traço 

prevê que recursos de enfrentamento (coping), sejam limitados por definição. Para 

Folkman e Lazarus (1985) a essência do esforço do enfrentamento (coping) e da 

adaptação é a mudança; de modo que enfrentamento (coping) é caracterizado também 

pela mudança e o indivíduo pode, no início, evitar ou negar, sendo isso uma estratégia 

para se defender; mas poderá também tratar o problema de frente. Outra forma seria o 

princípio fatigante em que a pessoa pode lidar com o problema evitando o contato com 

outro. Entretanto, pode-se dizer que, a menos que nós foquemos sobre a mudança (e sua 

adaptação), não se pode aprender como as pessoas controlam eventos e circunstâncias 

                                                 
7 VAILLANT, G. "Theoretical Hierarchy of Adaptive Ego Mechanisms: a 30 year follow-up of 30 men 
selected for psychological health" Archives of General Psychiatry, v.24, n.02,  p.107-118, 1971. 
 



fatigantes. Similarmente, o suporte social relacionado ao enfrentamento (coping) é 

também tido como um mediador ou um amortecedor entre o esforço e a saúde. 

Como se pode observar, o conceito vem sendo muito discutido, na busca de um 

construto. Apesar da diversidade de modelos, uma constante se apresenta em todas as 

abordagens: todas enfatizam uma diferenciação básica entre dois tipos fundamentais de 

enfrentamento (coping); um refere-se aos esforços para mudar ou administrar uma 

situação estressante, outro aos esforços para mudar ou administrar as emoções negativas 

associadas à situação de stress. Na perspectiva cognitivista, se passou a aceitar então o 

enfrentamento (coping) (LAZARUS; FOLKMAN, 1985) como o conjunto de esforços 

cognitivos e comportamentais utilizados para lidar com demandas internas e externas, 

oriundas de situações de stress e que são avaliadas como sobrecarga aos recursos 

pessoais.  

Destaca-se então, que o modelo de avaliação cognitiva proposto por Lazarus é o 

que nos apoiamos no presente estudo. 

Deixamos então mais claro, que a avaliação refere-se à maneira como uma 

pessoa interpreta o significado de um novo evento e isso pode ser irrelevante, benigno, 

prejudicial, ameaçador e cada pessoa reage de uma maneira específica. E o 

enfrentamento (coping) é um processo chave da negociação neste modelo, pois, quando 

focalizado no problema é capaz de modificar o relacionamento que causa incômodo 

entre a pessoa e o ambiente, já o enfrentamento (coping) focalizado na emoção muda 

com a realidade em si ou com a reavaliação defensiva. A forma como uma pessoa lida 

com toda a situação fatigante determina sua resposta emocional. Opera-se uma 

variedade de atos cognitivos, tais como, atenção, negação, reinterpretação do passado, 

humor, pensamento mágico ou ansioso e fé religiosa, porém nesse tipo de abordagem 

(emoção), a situação objetiva permanece a mesma, embora uma reação emocional mais 

benigna possa ser criada. 

 Não somente a avaliação de uma situação causa mudanças no relacionamento 

pessoa-ambiente, mas, o enfrentamento (coping) muda constantemente. Entretanto, se o 

indivíduo permanece por muito tempo na mesma situação ou continua avaliando ou 

lidando com a situação da mesma maneira e repetidamente não resolve a dificuldade, 

um encontro fatigante específico pode ocorrer repetidas vezes. Os conceitos da 

avaliação cognitiva e de enfrentamento são características essenciais de uma análise 

completa da resposta do indivíduo às condições de vida fatigantes (incluindo então a 

resposta aos esforços). 



Com relação à atribuição de características inatas ao conceito, pode-se observar 

que segundo Lazarus (1991) cada emoção estabelece uma tendência de resposta inata e, 

é possível alterar essa resposta (na sua direção e/ou intensidade) por enfrentamento 

(coping). Lazarus (2000) afirma que, “lidar com”, é um processo que influencia 

emoções, sua emergência e modificação, relacionando-se positivamente com percepção 

de controle e satisfação com o desempenho. Assim observa-se que, embora exista uma 

disposição inata para responder aos estímulos diversos, esse inatismo pode ser 

modificado na convivência do indivíduo com seu meio (pessoas ou ambiente em si). 

 Para lidar com várias situações da vida, Hatzigeorgiadis (2006) menciona que 

existem estilos; dentro de cada estilo pode-se discriminar diversas estratégias possíveis, 

sendo essas as formas de lidar com as situações percebidas como ameaçadoras ou de 

resolução de problemas (que inclui ação e planejamento), de busca de apoio social, de 

evitação ou de reestruturação cognitiva. Assim, o sujeito colocará em ação esse arsenal 

cognitivo ante uma situação problema e isso irá variar com os estilos pessoais. Holt e 

Mandigo (2004) apresentam uma proposta mais estruturada. Consideram como 

respostas focadas nas emoções: retirada ou desistência, negação, relaxamento, auto-

culpalização, evitamento, aceitação e pensamento positivo. Nas respostas focadas nos 

problemas, definem: resolução do problema, planejamento, procura de informação, 

supressão do comportamento competitivo e esforço acumulado.  

 Segundo Folkman, Lazarus, Gruen e DeLongis (1986) as estratégias de 

enfrentamento (coping) de situações estressantes, são definidas como ações, 

comportamentos e pensamentos utilizados para lidar com o estressor. Ryan-Wenger 

(1992), buscando diminuir tais diversidades, elaborou uma taxonomia para as 

estratégias infantis de coping. Foram definidas quinzes categorias, mutuamente 

exclusivas: ação agressiva, evitação comportamental, distração comportamental, 

resolução cognitiva, reestruturação cognitiva, expressão emocional, aceitação, busca de 

informação, isolamento, autocontrole, apoio social, apoio espiritual e ação direta 

(modificação do estressor). Esta categorização revelou-se válida também em um estudo 

com crianças e adolescentes brasileiros realizados por Dell’Aglio (2000). 

Como dito anteriormente, para Folkman e Lazarus (1985) a essência do esforço 

do enfrentamento (coping) e da adaptação é a mudança. Num primeiro instante o 

indivíduo pode se sentir ansioso, após alguns momentos sentir-se irritado, culpado e até 

alegre. A seqüência dos sentimentos reflete o significado da mudança, do que está 

acontecendo enquanto a ação acontece. De modo que, o enfrentamento (coping) é 



caracterizado também pela mudança e o indivíduo pode, no início, evitar ou negar como 

estratégia para se defender do significado de um evento, ou, pode tratar o problema de 

frente.  

A medida de enfrentamento (coping) criticam esses mesmos autores, foi um dos 

elos mais fracos nos esforços para estudar a adaptação humana. Um problema chave 

nessa medida é que os pesquisadores vinham tentando avaliar enfrentamento (coping) 

como um traço ou como um estilo, porém tais medidas, não ajudaram a prever como os 

indivíduos reagiriam sobre as atividades fatigantes. 

 O interesse pelas diferentes formas de adaptação dos indivíduos a circunstâncias 

adversas, assim como pelos seus esforços para lidar com situações estressantes tem-se 

constituído em objeto de estudo da psicologia através do próprio construto ou conceito 

de enfrentamento (coping) (SULS; DAVID; HARLEY, 1996). 

 Evans (1998) diz que um acontecimento é considerado ameaçador ou estressor 

se for percebido como causador de prejuízo ou perda, e neste momento o sujeito tende a 

fazer algo que domine a situação ou controle as suas reações emocionais. No entanto, 

independente do modo como se conceitua os processos de avaliação e enfrentamento 

(coping), o que importa perceber é que ambos influem na adaptação do sujeito, uma vez 

que o seu objetivo principal é a diminuição da probabilidade da situação estressante 

causar algum prejuízo.  

Essa avaliação envolve vários processos simultâneos de modo que o sujeito 

precisa relacionar o evento estressante com a lembrança de eventos semelhantes 

enfrentados em outros momentos.   

Observa-se então que, esse processo do enfrentamento funciona nas diferentes 

áreas ou situações da vida cotidiana. Os esforços de enfrentamento (coping) funcionam 

como moderadores dos efeitos nos eventos negativos de vida, bem como no bem-estar 

psicológico e certos estilos de enfrentamento (coping) são relacionados a uma melhor 

adaptação. Compas, Malcarne e Fondacaro (1988), apontam que os esforços de 

enfrentamento (coping) ativos são relacionados a um ajustamento mais positivo, 

enquanto estratégias evitativas são geralmente relacionadas a uma pobre adaptação.  

Atualmente o enfrentamento e suas estratégias vêm sendo estudados em diversas 

áreas ou subáreas de aplicação psicológica. No campo da saúde, a profusão de pesquisas 

sobre enfrentamento, principalmente a partir dos anos 80, tem permitido a produção do 

conhecimento sobre o tema e o desenvolvimento de intervenções a partir desses estudos. 

No Brasil, pesquisadores da área de saúde têm se debruçado sobre o tema e, entre esses 



se destacam Seidl, Tróccoli e Zannon (2001); Motta e Emuno (2004a); Motta e Emuno 

(2004b); Seidl (2005).  Estes autores tendem a apontar que as estratégias de 

enfrentamento estão presentes em qualquer situação de risco, atividades da vida diária 

ou qualquer situação e atividade humana que exija um controle, excesso somático e/ou 

psíquico do ser humano; ou mesmo aqueles relacionados com situações em que exista 

uma doença. Seidl; Troccoli; Zannon (2001) mencionam que as pesquisas sobre 

estratégias de enfrentamento têm contribuído para entender o bem-estar psicológico, 

identificando as principais variáveis que envolvem stress e situações que podem auxiliar 

aspectos psicológicos das pessoas acometidas por doenças.  

Desta forma, segundo MARTINS (s/d), avaliação e o enfrentamento (coping) 

são entendidos como mediadores da resposta emocional. Segundo esta autora, o 

enfrentamento (coping) influencia a relação pessoa-meio e a resposta emocional de duas 

formas: 1) a atividade cognitiva modifica o significado subjetivo da situação para o 

bem-estar do indivíduo; 2) as ações transformam a relação pessoa-meio. 

Seidl; Troccoli; Zannon (2001), ao estudar estratégias de enfrentamento, numa 

amostra composta por 409 adultos de ambos os sexos, onde 252 consideraram como 

estressor um problema atual que estivesse ocasionando stress, enquanto 157 foram 

pessoas portadoras de enfermidades crônicas, que responderam à escala com base no 

problema de saúde que estavam apresentando. Foram extraídos quatro fatores pelo 

método dos eixos principais, rotação ortogonal: estratégias de enfrentamento focalizadas 

no problema, estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção, práticas 

religiosas/pensamento fantasioso e busca de suporte social. A autora menciona que a 

busca de suporte social está associada a estratégias focadas no problema. Os resultados 

referentes à maior utilização de estratégias focalizadas no problema, busca de suporte 

social e práticas religiosas/pensamento fantasioso, ao lado da menor utilização de 

estratégias focadas na emoção, pela amostra de pessoas cujo estressor foi problema de 

saúde. Porém considerou-se plausível esses resultados, pois estas pessoas estavam 

adotando uma atitude de busca de cuidado de saúde (focado no estressor), já que foram 

contatadas nos próprios serviços. Biggar, Forehand, Devine, Brody, Armistead, Morse e 

Simon (1999) mostraram que quanto à busca da religiosidade diante de situações 

difíceis, em especial diante de problema de saúde, estudos têm buscado elucidar 

questões relacionadas ao papel da religião e da espiritualidade no manejo do stress em 

populações femininas. A amostra foi composta de 241 pacientes soropositivos, em 

acompanhamento ambulatorial em dois serviços públicos de saúde do Distrito Federal. 



A idade variou de 20 a 64 anos, sobre a importância da religiosidade como estratégia 

para lidar com a enfermidade, esta foi evidenciada em diversas respostas dos 

participantes, achados semelhantes aos encontrados no estudo com amostra não 

soropositiva, realizado por Seidl et al. (2001), quando se observou que mulheres e 

pessoas com menos escolaridade utilizavam mais busca de práticas religiosas como 

estratégia de enfrentamento para lidar com estressores. No presente estudo, busca de 

práticas religiosas esteve associada positivamente tanto com enfrentamento no problema 

quanto com enfrentamento na emoção. No primeiro caso, supõe-se que a religiosidade 

estaria relacionada a estratégias de aproximação e de manejo do problema; no segundo, 

busca de práticas religiosas poderia funcionar como justificativa para a esquiva da 

situação e/ou para a adoção de idéias fatalistas, atribuindo a forças externas (um ser 

divino) o aparecimento e a resolução do problema. 

Costa e Leal (2006) verificaram estratégias de enfrentamento (coping) em 

estudantes do ensino superior e observaram que os alunos utilizam mais as estratégias 

de controle e de suporte social. Mencionam ainda que em relação ao gênero, as 

estratégias de que revelaram diferenças estatisticamente significativas foram o suporte 

social (com média superior entre as mulheres), a distração/recusa e a 

conversão/atividade (com média superior entre os homens). Ao serem considerados o 

estatuto de mobilidade e a opção do curso, a estratégia de evitação é a única com 

diferença estatística significativa, predominando entre os alunos deslocados e entre os 

que não estão a cursar a sua primeira opção de ingresso. Outro ponto importante a 

salientar é o uso da estratégia de suporte social em igual proporção entre os alunos 

deslocados e não deslocados. Ao entrar na universidade, o estudante precisa de apoio 

encontrado junto dos integrantes da família, dos professores, pode ser fundamental para 

este processo, quer ele viva deslocado da sua residência original, quer não.  

Dell”Aglio (2003) entende que não existem respostas adaptativas universais, 

adequadas para todos os indivíduos, em todas as situações e em todo o tempo. A 

questão da adaptabilidade das estratégias de enfrentamento (coping) é muito importante 

na pesquisa sobre enfrentamento (coping) ao longo do desenvolvimento, pois embora 

existam divergências entre autores na avaliação das estratégias como adaptativas ou não 

adaptativas, precisa-se chegar ao entendimento que o papel desempenhado pelas 

diferentes estratégias na adequação sócio-emocional das crianças, para que se possa 

pensar em programas de avaliação e intervenção adequadas às faixas etárias e suas 

necessidades.  



 

 

I. 1.2.1 - ESTUDOS SOBRE COPING EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

 É importante considerar, tal como faz, Compas (1987) que o processo de 

enfrentamento (coping) precisa ser entendido a partir de características do contexto 

social em que ocorre e das próprias características do sujeito em desenvolvimento. Por 

outro lado, as características básicas do desenvolvimento cognitivo e social tendem a 

afetar o que as crianças experimentam como stress e como elas lidam com estas 

situações. Estão incluídas nessas características as crenças sobre à auto-percepção e 

auto-eficácia, mecanismos inibitórios e autocontrole, atribuição de causalidade e 

relacionamento com pais e amigos. Peterson (1989) considera que o nível de 

desenvolvimento cognitivo também influencia a utilização de determinadas estratégias 

na medida em que a criança necessita realizar uma avaliação do estressor. Apesar da 

aparente diversidade nesta área, todas as abordagens enfatizam uma distinção básica 

entre os dois tipos fundamentais de enfrentamento (coping), na intenção ou na função 

dos esforços realizados. O primeiro tipo de enfrentamento (coping) se refere ao esforço 

para mudar ou administrar alguns aspectos de uma pessoa ou de um ambiente onde uma 

relação é percebida como estressante, sendo, portanto, focalizado no problema, 

enquanto o segundo tipo de enfrentamento (coping) envolve esforços para administrar 

ou regular emoções negativas associadas ao episódio de estresse, sendo esse focado na 

emoção. Ryan-Wenger (1992) salienta que os estressores da criança se referem às 

situações com os pais, outros membros da família, professores, ou a condições sócio-

econômicas que estão fora de seu controle e, geralmente, são mais difíceis de serem 

modificados pela própria criança do que pelos adultos. O mesmo autor menciona em 

outra passagem do texto que nenhum estudo publicado explicou ou previu o 

relacionamento entre estratégias de enfrentamento (coping) das crianças e seus 

resultados, primeiramente porque a idéia de exame das estratégias de enfrentamento 

(coping) ao contrário dos fatores de força é razoavelmente recente e porque há poucos 

instrumentos de confiança e válidos para medir essas estratégias nas crianças. Este 

estudo mostrou uma síntese do trabalho empírico em estratégias de enfrentamento 

(coping) das crianças, a taxonomia pode servir como base para estudar o relacionamento 

entre estratégias de enfrentamento (coping) das crianças, seus fatores de força e 

resultados como a competência, desordens comportáveis ou sintomas físicos. 

Entretanto, ela deve ser comparada igualmente às categorias de estratégias de 



enfrentamento (coping) dos adultos e ajudar a determinar a extensão a que a teoria do 

enfrentamento (coping) no adulto é aplicável às crianças e onde as modificações da 

teoria são necessárias. Ao longo dos anos outros estudos foram feitos e outras escalas 

foram usadas para melhor compreensão e entendimento das estratégias de coping em 

crianças. 

   Gamble (1994) em seu estudo sobre percepções do controle como determinantes 

de enfrentamento (coping) entre adolescentes e jovens demonstrou que a tendência para 

assumir a responsabilidade pela causa do evento foi significativamente preditiva para 

respostas de enfrentamento (coping) de solução de problema e de busca de apoio, 

enquanto as respostas de causa desconhecida apareceram relacionadas às estratégias de 

evitação. Para Boekaerts (1996) em seu estudo com crianças e adolescentes sobre 

diversidades de respostas de enfrentamento (coping), verificou-se uma grande 

diversidade de respostas de enfrentamento (coping), podendo ser observadas diferentes 

respostas para diferentes domínios (escolar, familiar e social) e as respostas de 

enfrentamento (coping) podem ser agrupadas em estratégias amplas de enfrentamento 

(coping) que apresentam uma relativa estabilidade temporal. De acordo com esta autora, 

as estratégias mais freqüentes entre crianças e adolescentes são as várias formas de 

enfrentamento (coping) ativo (como controle do perigo e busca de apoio social) e várias 

formas de coping interno (como planejamento de solução de problema e distração 

passiva e ativa), e as estratégias menos freqüentes envolvem autodestruição, agressão, 

coping de confronto, afastamento e controle da ansiedade. Todavia Compas, (1987; 

Losoya; Eisenberg; Fabes, 1998, apresentam estudos de enfrentamento (coping) com 

crianças e adolescentes que sugerem que tanto estratégias focadas no problema como 

estratégias focadas na emoção são importantes para uma adaptação ao stress.  

 Williams e De Lisi (2000) estudaram as diferenças entre as próprias fases da 

adolescência, ou seja, três etapas da adolescência – inicial intermediária e final. 

Encontraram que os adolescentes mais jovens mostraram-se mais otimistas, com uma 

preferência por estratégias de reavaliação, nas quais o foco está no aspecto positivo 

advindo do estressor. Aqueles na etapa intermediária apresentam uma preferência por 

estratégias mais ativas, como solução do problema e autocontrole, embora tais 

estratégias tenham sido agregadas ao repertório já existente na adolescência inicial, 

sugerindo que estratégias de enfrentamento (coping) não são substituídas, mas somadas. 

Por fim, os autores destacaram que jovens na etapa final deste período do 

desenvolvimento utilizam, com freqüência significativamente superior aos mais jovens, 



a estratégia de busca de apoio social.  Diversos modelos têm sido utilizados para 

direcionar as pesquisas sobre as formas com que crianças e adolescentes lidam em 

situações de stress. O primeiro tipo de enfrentamento (coping) refere-se ao esforço para 

mudar ou administrar alguns aspectos de uma pessoa, do ambiente ou de uma relação 

entre estes, que é percebida como estressante. O segundo tipo de enfrentamento 

(coping) envolve esforços para administrar ou regular as emoções negativas associadas 

ao episódio de stress e tem sido rotulado como enfrentamento (coping) focado na 

emoção (FOLKMAN; LAZARUS, 1985). 

Landazabal, (2001) coloca que as estratégias de enfrentamento (coping) têm sido 

entendidas como passíveis de aprendizado, especialmente na adolescência, quando as 

habilidades intelectivas atingem seu ápice e as questões de personalidade ainda não 

estão totalmente definidas. 

Rossmann (1992) considera que tendências mais gerais no repertório de 

enfrentamento (coping) das crianças podem ser modificadas por circunstâncias 

específicas da situação estressante, mas também podem refletir predisposições ligadas 

ao temperamento, ou a experiências mais globais, tal como a história de apego da 

criança. Lopes e Little (1996) descreveram diferenças relacionadas a gênero e à idade 

no uso das estratégias de enfrentamento (coping). Verificaram que o gênero pode 

influenciar a escolha de estratégias de coping porque meninos e meninas são 

sociabilizados de forma diferente. As meninas podem ser sociabilizadas para uso de 

estratégias pró-sociais enquanto que os meninos podem ser sociabilizados para serem 

independentes e utilizarem estratégias de coping competitivas. Também Myers e 

Thompson (2000) afirmaram que frente a um grande número de eventos estressores, as 

meninas tendem a utilizar mais estratégias de enfrentamento (coping) direcionadas à 

estabilidade emocional, como relaxar, buscar diversão e investir em relacionamentos 

próximos, ao invés de agir de forma ativa sobre o estressor. Quanto à idade, 

Heckhausen e Schulz (1995) sugerem que as habilidades necessárias para usar 

enfrentamento (coping) focado no problema ou focado na emoção emergem em 

diferentes pontos do desenvolvimento. Para Compas et al. (1991), as habilidades para 

enfrentamento (coping) focado no problema parecem ser adquiridas mais cedo, nos anos 

pré-escolares, desenvolvendo-se até aproximadamente oito a dez anos de idade. As 

habilidades de enfrentamento (coping) focado na emoção tendem a aparecer mais tarde 

na infância e se desenvolvem durante a adolescência, já que as crianças muito pequenas 

ainda não têm consciência de seus próprios estados emocionais e ainda não conseguem 



auto-regular suas emoções. Além disto, aprender as habilidades relacionadas ao 

enfrentamento (coping) focado na emoção, através de processos de modelagem, é mais 

difícil do que aprender as habilidades de enfrentamento (coping) que são mais 

facilmente observadas nas crianças do que em adultos. Os adolescentes utilizam mais 

enfrentamento (coping) focalizado na emoção do que as crianças, mas não diferem de 

jovens adultos, sugerindo que estas mudanças no desenvolvimento de enfrentamento 

(coping) ocorrem até o final da adolescência.  

Dell’Aglio e Hutz (2002), no seu estudo sobre estratégias de enfrentamento 

(coping) e estilo atribucional de crianças em eventos estressantes, apontaram categorias 

que indicam as estratégias mais utilizadas pelas crianças da faixa etária de oito a dez 

anos, permitindo um maior entendimento dos processos cognitivos por elas utilizadas 

frente a situações estressantes. Outro aspecto interessante pode ser observado quando 

foi analisado o tipo de interação ocorrida na produção do evento estressante, 

considerando os indivíduos envolvidos na situação. Os dados permitem concluir que as 

estratégias de enfrentamento (coping) utilizadas podem ser determinadas mais pelo tipo 

de interação ocorrida, isto é, se o evento ocorreu com pares ou com adultos. Pôde-se 

observar nesse estudo que as estratégias de ação agressiva e apoio social ocorreram 

mais entre os pares, demonstrando que nas situações de conflito com outras crianças é 

mais comum a ocorrência de atitudes agressivas ou a busca de alguém que possa ajudá-

la a enfrentar a situação. 

Segundo Raimundo e Pinto (2006) em estudo sobre stress e estratégias de 

enfrentamento (coping) em crianças e adolescentes em contexto escolar, verificaram 

que as situações de conflito entre crianças e adolescentes com seus pares não sucedem 

com muita freqüência, mas quando tal acontece, são causadores de stress moderado. No 

que diz respeito às estratégias de enfrentamento (coping), os resultados apontaram para 

a existência de sinais positivos mais freqüentes e da avaliação de maior eficácia de 

estratégias de enfrentamento (coping) habitualmente tidas como mais funcionais 

(“ativas”), em detrimento das estratégias mais disfuncionais. A funcionalidade das 

estratégias, especialmente as utilizadas por crianças, dependeu do contexto em que se 

encontram. Os resultados ainda revelaram que as meninas tendiam a adotar mais 

freqüentemente as estratégias “ativas” e de “isolamento social”, enquanto os rapazes 

tendiam a adotar mais freqüentemente os “acting out” (ímpetos). Os comportamentos 

externalizados são mais freqüentes nos rapazes, já que são socialmente mais aceitos, ao 

contrário do que acontece com as moças, em que esses comportamentos são mais 



criticados. Por outro lado, as moças também tendiam a empreender mais medidas de 

resolução direta e ativa dos problemas com que se confrontavam e isolaram-se mais, 

isto é, utilizaram mais recursos internos do que os rapazes. Em relação à distribuição 

das estratégias de enfrentamento (coping), tendo em conta a idade, verificou-se que os 

adolescentes mais velhos da amostra recorreram mais freqüentemente a estratégias de 

enfrentamento (coping) “ativas” e de “acting out” e consideraram-nas mais eficazes; a 

idade e, especialmente, o sexo revelaram-se indicadores assinaláveis da freqüência e 

eficácia percebida das estratégias de enfrentamento (coping) “ativas” e de “isolamento 

social”; o sexo revelou ainda ser um indicador da intensidade do evento estressante 

entre pares, embora a variância comum explicada tenha sido baixa, explicaram os 

autores. 

Arteche e Bandeira (2006) buscaram em seu estudo verificar o que pensavam e 

como estavam lidando com os aspectos referentes ao trabalho, os adolescentes em 

situação de risco social; tanto aqueles que trabalhavam em empregos regulares quanto 

aqueles que trabalhavam em projetos sociais e regime de trabalho educativo. A maior 

parte dos jovens trabalhadores, inclusive os oriundos do trabalho regular (51%), frente a 

um evento estressor, utilizava como primeira estratégia a busca de modificação do 

estressor, ou seja, agiam diretamente sobre o problema, tentando modificá-lo. 

Entretanto, 31% desses mesmos adolescentes que trabalhavam em empregos regulares 

utilizam estratégias de aceitação, ou seja, frente ao problema não faziam nada e 

aceitavam a situação. Outro dado importante trazido por esses autores foi que, a maior 

parte de outros estudos que indicam que as mulheres apresentam preferência por 

estratégias centradas na emoção e os homens optam por estratégias de ação direta, os 

resultados sobre ação efetiva frente ao evento estressor indicou que as meninas 

apresentaram uma preferência por estratégias de “ação direta” e os meninos uma opção 

pela estratégia de “aceitação”. A opção por uma estratégia de modificação direta do 

estressor pôde ser, percebida pelos jovens do sexo masculino como uma ameaça à 

manutenção do emprego. 

 

I. 1.2.2 – ESTUDOS SOBRE ENFRENTAMENTO (COPING) E ESPORTE 

Segundo De Rose Jr. (2002), cada modalidade esportiva tem suas 

particularidades e exige diferentes métodos de preparação e demandas físicas, técnicas e 

psicológicas, mas todas têm como referencial a competição. Vale ressaltar que é por 

meio da competição que se conhecem os melhores, os piores, os vencedores e, é claro, 



os derrotados. Competir significa não medir esforços para se obter os melhores 

resultados e, de preferência, a vitória. No entanto, a tarefa é complexa e exige muita 

preparação, esforço, dedicação, sacrifício, entrega e predisposição para continuar, 

mesmo diante de uma adversidade. Em sentido amplo, a competição é muito mais que 

este único momento. É um processo que envolve múltiplos aspectos que interagem para 

proporcionar aos atletas as melhores condições de atuar. Esses aspectos estabelecem 

uma relação entre o indivíduo (atleta) e os diferentes fatores que fazem parte do meio 

ambiente competitivo (local, adversários, árbitros, técnicos, torcida, preparação, clima, 

etc.). A competição não é um fator exclusivo das experiências esportivas, pois reflete 

valores e objetivos sociais. Desde o nascimento até a morte o ser humano compete pela 

sobrevivência em todos os setores em que atua: família, escola e trabalho, mas é no 

esporte que ela tem evidência, devido à divulgação e importância do esporte no atual 

contexto social.  

A competição esportiva tem o significado de desafio e luta e é a forma máxima 

de expressão do esporte como fenômeno cultural e social e que está cada vez mais 

enraizado no cotidiano das pessoas (CAILLOIS, 1988 apud DE ROSE 2002). De Rose 

(2002) afirma que a competição sugere uma série de atitudes e comportamentos de 

todos os envolvidos direta ou indiretamente no seu contexto. O autor menciona ainda o 

trabalho da Escola de Educação Física e Esporte da USP feito em 1998 e que expõe 

expressões relacionadas à competição: forma de disputa física e psicológica; superação 

de marcas; medição de forças; apuração de melhor resultado; seleção entre indivíduos e 

grupos; confronto e luta antagonismo entre dois ou mais competidores; jogo; 

vencedores e perdedores; avaliação de rendimento; comparação de resultados e 

desempenho; atividades com regras definidas; busca da vitória; divertimento, prazer, 

alegria, euforia; pressão; frustração, decepção; sentimento de dever cumprido; vitória a 

qualquer custo.  

De Rose Jr. (2002) ao estudar aspectos psicológicos na preparação de atletas de 

esportes individuais e coletivos, observa que qualquer que seja a modalidade ou o 

esporte disputado, a competição representa um desafio que, muitas vezes, pode se tornar 

uma ameaça. As situações causadoras de stress são a própria situação do jogo (ou de 

prova, quando os esportes individuais). O autor ainda ilustra aos atletas, profissionais do 

esporte e da psicologia, a importância de terem conhecimento desses fatores e dos 

atributos dos atletas para lhes proporcionar a melhor forma de lidar com tantas variáveis 

e manter um nível de desempenho que lhes permita atingir os objetivos determinados. 



De Rose Jr. (1998) cita a falta de informações sobre a criança e adolescentes 

quanto às suas necessidades, expectativas e possibilidades. Os técnicos são, em sua 

maioria, jovens inexperientes, ex-atletas ou atletas de categorias maiores, que não 

conseguem ainda estabelecer uma relação adequada entre o esporte competitivo e o 

jovem atleta. Os pais, por sua vez, quase sempre ignoram que seus filhos passam por 

fases de desenvolvimento e maturação, e acreditam que a possibilidade de obter sucesso 

a qualquer custo seja mais importante que a adequada formação necessária para uma 

vida saudável e equilibrada. Em nome desse “sucesso”, os pais aceitam conscientemente 

as verdadeiras aberrações que são cometidas contra seus filhos, ignorando-as ou 

simplesmente achando que esse deve ser o caminho ideal para a formação do verdadeiro 

atleta. Os cuidados que devem ser tomados em relação à participação da criança e do 

jovem no esporte competitivo são muitos e dependem das informações que se possam 

fornecer aos responsáveis por essas atividades e, fundamentalmente, da boa vontade e 

disponibilidade dessas pessoas para utilizá-las corretamente. 

De Rose Jr., Sato, Selingardi, Bettencourt, Barros e Ferreira (2004) mencionam 

em seu estudo que as situações causadoras de stress estão relacionadas a três grandes 

categorias: competência individual, competência coletiva e a pessoas importantes. Os 

autores acreditam que o treinamento psicológico seria um suporte importante para que o 

atleta e também as demais pessoas envolvidas com a competição consigam desenvolver 

suas capacidades com melhor desempenho e eficiência. Desta forma, o atleta bem 

assessorado teria melhores condições para lidar com as situações causadoras de stress 

competitivo.  

Shigunov e Santos (2000) enfatizam em seu estudo que no Brasil, a preparação 

psicológica ainda encontra-se em estágio incipiente; poucas são as equipes e ou atletas 

que possuem acompanhamento psicológico sistematicamente. Embora se tenha 

conhecimento da intervenção de psicólogos em algumas equipes, a produção científica 

brasileira na área, ainda é carente, e os trabalhos publicados limita-se a diagnósticos.  

Segundo Lima, Samulski e Vilani (2004), as situações críticas de competição de 

alto nível no tênis de mesa mais importantes para o grupo de atletas da seleção brasileira 

feminina, com idades entre 16 e 22 anos, relacionaram-se com erros básicos de técnica. 

Entre as estratégias não sistêmicas de enfrentamento (coping) aplicadas, observaram-se 

que embora as técnicas cognitivas utilizadas tivessem maior eficiência, elas só foram 

aplicadas em 9,53% das situações. As técnicas motoras predominaram com 65,71% de 

utilização mesmo apresentando um menor percentual de vitória nos dois pontos 



imediatamente subseqüentes a estas situações, 43,48%. Os resultados dos autos-

confrontos sugerem que 19,15% da aplicação de técnicas motoras, os objetivos estavam 

relacionados a hábitos dos atletas, o que representa um forte fator cultural que pode 

interferir na potencialização da efetividade da aplicação das estratégias não sistemáticas 

de enfrentamento (coping) durante um jogo de tênis de mesa. 

Iizuka, Dantas, Machado e Marinovic (2005) relatam que quando se trata de 

competições longas, nas quais os níveis de ansiedade variam de momento para 

momento, não basta identificar o nível ideal para determinada tarefa e para cada pessoa, 

pois o nível de ansiedade muda a cada situação, principalmente entre jovens atletas e 

adolescentes. Em sua pesquisa indicaram que existem diferenças em relação ao gênero: 

enquanto os meninos tendem a responder que não fizeram nada, todas as meninas 

responderam que fizeram alguma coisa para reverter à situação-problema. Apontaram 

que um possível caminho para se trabalhar com a ansiedade no esporte infantil seja 

através da instrumentalização às crianças, para que as mesmas aprendam a identificar os 

seus estados atuais, os seus estados ideais e ensiná-las a buscarem seus estados ótimos 

de ativação. 

Para Singer (1982) a gestão do emocional assume importância decisiva, pois as 

emoções experimentadas anteriormente, durante e após a competição podem influenciar 

determinantemente os feitos presentes e futuros dos atletas. Lazarus (2000) enfatiza a 

importância do conteúdo qualitativo das emoções, que subordinam mesmo a intensidade 

destas. A mesma emoção pode ser percebida como positiva para um atleta e negativa 

por outro, dependendo das associações que os atletas a ela atribuem (D’URSO et al, 

2002). No seu estudo sobre adolescentes em situações de competições D’Urso et al 

(2002), verificaram que os atletas deixaram-se perturbar emocionalmente por iniciativas 

inesperadas do oponente, erros de colegas de equipe, decisões dos árbitros, público 

hostil e outros fatores, todos tendo uma base comum: uma percepção de reduzido 

controle sobre as situações.  

No esporte de alto nível de rendimento, vários fatores de ordem técnica, tática, 

física e psicológica, bem como, outros de natureza ambiental e social podem influenciar 

o rendimento dos atletas (GROSSER; BRUGGEMANN; ZINTL, 1989; WEINIECK, 

1999). Para Elliot (2000) a habilidade esportiva não garante o sucesso nos esportes já 

que a abordagem mental tem uma grande influência no resultado final. A este respeito, 

Gould, Eklund e Jackson (1993) comparando o nível de rendimento de atletas de elite, 

revelaram que os atletas como melhores índices de sucesso possuem um 



desenvolvimento mais elevado das habilidades psicológicas. De Rose Junior (1998) 

destaca que a relação do stress psicológico com o esporte competitivo “tem sido alvo de 

inúmeras considerações e, cada vez mais, esse fator é fundamental para se entender 

determinados comportamentos que podem afetar o desempenho de atletas”. Hardy, 

Jones (1993) observaram que nesta área de estudo, os pesquisadores tem demonstrado 

interesse não somente em como os atletas respondem a situações de ansiedade e stress, 

mas também sobre como eles buscam controlar estas situações (coping). 

 

I.2– CONSIDERAÇÕES SOBRE STRESS 

 Para compreender stress é necessário também entender outros dois 

conceitos a ele relacionados: a tensão e a ansiedade. A tensão continua sendo um tema 

polêmico e intrigante para sociedade em geral e requer alguns cuidados importantes e 

principalmente o entendimento do seu verdadeiro significado. Para Spielberg (1981) 

falar de tensão pode parecer banal para alguns, porém é de suma importância para 

outros, pois o tema retrata as circunstâncias que impõem exigências físicas e 

psicológicas ao indivíduo, seus efeitos adversos sobre a saúde física e bem-estar 

emocional. Entretanto não é tarefa fácil definir tensão no enfrentamento diário para 

qualquer situação. 

O termo tensão é usado por Spielberg (1981) para definir um processo 

psicobiológico complexo composto de três elementos essenciais, a saber:  

Tensor → Percepção de ameaça → Estado de ansiedade.  

Para esse mesmo autor, atrela-se a essa compreensão, também o conceito de ansiedade, 

que é subdividida em traço e estado.  

O termo tensor é utilizado por Spielberg (1981) quando uma determinada 

situação ou estímulos representarem algum tipo de risco físico ou psicológico ao 

indivíduo. No caso da percepção de uma ameaça, o indivíduo tende a reconhecer, ou 

seja, percebe e avalia aquela determinada situação como perigosa (estado de espírito); 

neste momento, há duas características principais que se destacam: o indivíduo orienta-

se para o futuro e estabelece processos mentais nesse sentido. A ansiedade descreve 

uma reação emocional que faz com que sentimentos como tensionamento, apreensão, 

entre outros venham à tona, intensificando a atividade do sistema nervoso autônomo.  

Destacamos ainda, que existem algumas fontes de tensão tais como, fatores 

onipresentes e fatores catastróficos, em que o indivíduo pode sentir-se ameaçado por 

situações externas perigosas (tensores que produzem reação de tensão) ou por 



pensamentos e processos fisiológicos internos evocados por estímulos provocadores de 

tensão. Para tentar controlar essa tensão a homeostase entra em ação, pois esta reação 

fisiológica tem a função de tentar manter o ambiente interno relativamente constante, da 

temperatura do corpo, respiração e circulação sanguínea (SPIELBERG, 1981).  

Spielberg remete-se a Hans Selye para explicar que a soma de todas essas 

reações corporais, resultantes de exposição a um tensor, como Síndrome de Adaptação 

Geral (SAG), consiste em três estádios principais: 1) reação de alarme; 2) estádio de 

resistência; 3) estádio de exaustão; sobre essas síndromes falaremos mais adiante.  

No caso dos esportes, Singer (1982) afirma que uma competição importante 

produz sempre excitação aumentada. Para Lazarus (2000) no estudo de ansiedade e 

tensão é comum a intrusão de emoções que desviam os processos cognitivos daquilo 

que importa para o desempenho. Para Hatzigeorgiardis (2006) além da pressão 

competitiva propriamente dita, o atleta ainda vivência erros técnicos, erros táticos, erros 

dos colegas de equipe, táticas do oponente e decisões de árbitros; esses aspectos 

certamente devem ser compreendidos a partir de uma concepção teórica sobre tensão, 

ansiedade e stress, tal como propõem Spielberg (1981).  

Os estados de ansiedade eram genericamente definidos como “tudo o que for 

abrangido pela palavra nervosismo” e incluíam componentes experimentais, fisiológicos 

e comportamentais (SPIELBERG, 1981). Ao falarmos de ansiedade, temos padrões de 

ajustamentos e escalas de classificação para medir ansiedade como traço e como estado.  

A ansiedade como traço denota uma tendência do individuo em encarar o mundo 

como perigoso ou ameaçador, enquanto à ansiedade como estado é constituída por 

reações emocionais caracterizadas por sentimentos conscientes e subjetivos de 

tensionamento, nervosismo, entre outros. Existem também os mecanismos de 

enfrentamento (repressão, negação, racionalização, intelectualização) que é a maneira 

pela qual uma situação ameaçadora é encarada, sem que o indivíduo realmente lide com 

a fonte de perigo. 

A ansiedade objetiva (medo) é estimulada pelo perigo real do mundo externo, 

que é conscientemente percebido como ameaça ao indivíduo. (SPIELBERG, 1981). 

Enquanto a ansiedade neurótica é uma punição pela expressão de impulsos sexuais e 

agressivos normais, especialmente durante a primeira infância, resultado da conversão 

da ansiedade objetiva em ansiedade neurótica. A ansiedade neurótica, portanto, seria 

uma fonte do perigo interna e não externa que não conta com a consciência do indivíduo 

(SPIELBERG, 1981). 



Processo de conversão da ansiedade objetiva em ansiedade neurótica envolve a 

seguinte seqüência de eventos: (SPIELBERG, 1981).  

 
Sugestões → ansiedade → repressão das     →    ruptura     →    derivativos de       → ansiedade      

internas             objetiva      sugestões internas            repressão        pensamentos reprimidos       neurótica   

 

 

Outro tema muito importante para o estudo é a ansiedade, que também é um 

tema abrangente e envolve outras fontes de tensão, tais como o medo, preocupação e 

que muitas vezes, parece impossível de ser descrito, pois é uma condição emocional 

desagradável do organismo humano.  

 Segundo Lazarus (1991), a ansiedade é uma resposta a uma ameaça percebida, 

associada a uma incerteza relativamente ao que irá acontecer. No caso de atletas, 

Eubank e Colins (2000); Edwards, Kingston, Hardy e Gould (2002) entenderam 

igualmente que esse fato, ou seja, a respostas a uma ameaça, pode ter um efeito 

facilitador ou inibidor da performance, dependendo da forma como o atleta interpreta os 

seus sintomas e, novamente, da sua percepção de controle sobre os acontecimentos. 

Para Lazarus (2000) um nível de ansiedade demasiadamente baixo pode gerar um 

relaxamento excessivo e, até, um descomprometimento com a atividade, podendo 

prejudicar a performance.  

Edwards, Kingston, Hardy e Gould (2002) ressaltam o fato de que uma elevada 

ansiedade cognitiva permite elevadas performances quando associada com reduzida 

excitação fisiológica. Esses autores alertam que, em casos de elevada ansiedade 

cognitiva, a partir de um limiar de excitação fisiológica, atinge-se um ponto crítico, 

resultando numa alteração radical de comportamento, induzindo quebra acentuada de 

desempenho. Eles citam a autoconfiança como exemplo, pois a mesma ajuda os atletas a 

terem elevados níveis de ansiedade cognitiva, e aumentam a sua percepção de controle; 

conseqüentemente, aumentam as suas expectativas de alcançar os objetivos 

estabelecidos.  

Enquanto isso, para Eubank e Colins (2000) os indivíduos com baixa 

autoconfiança tendem a encarar a ansiedade como debilitadora da performance. Esse 

aspecto poderá ser camuflado em situação de treino, mas tende a surgir na competição, 

sendo estes indivíduos altamente sensíveis a qualquer percepção de ameaça.   

Para melhor descrever o fenômeno da ansiedade, De Rose Junior e Vasconcelos 



(1997), Machado (1998) considerou a divisão da ansiedade em duas medidas: o traço da 

ansiedade que representa uma característica, uma propensão para sentir maior ou menor 

grau de ansiedade diante de diferentes situações, e o estado de ansiedade, que mostra as 

reações do indivíduo perante situações temporárias ou tensões situacionais, observada 

em dado momento na vida do indivíduo. 

O modelo multidimensional proposto por Liebert e Morris (1967 apud Iizuka; 

Dantas; Machado; Marinovic, 2005) considera que o estado de ansiedade pode ser 

manifestado de duas formas: 1) cognitiva expressada através de auto-relatos, por 

exemplo, de preocupação e medo de ser avaliado negativamente e 2) somática, 

expressada através de aumento da freqüência cardíaca e respiratória, bem como da 

sudorese, tensão muscular, distúrbios gastrointestinais entre outros. Magill (1998) 

aponta que tarefas de alta complexidade são melhores desempenhadas com níveis 

baixos de ansiedade, ao passo que tarefas menos complexas exigem níveis mais 

elevados para o ótimo desempenho.  

 Como dito anteriormente, a ansiedade é um dos componentes do estado de 

stress; pois esse último é entendido como um conjunto de reações emitidas por qualquer 

organismo, quando se confronta com situações que o amedronte, irrite, excite ou o faça 

feliz (LIPP, 1984). A resposta de stress deve ser entendida como um processo e não 

uma reação isolada, visto que, no momento em que ela se inicia, também um longo 

processo bioquímico se instala, relembra Tricoli (1997 apud Tricoli; Lipp, 2006).  

 No manual de medida de stress em adolescentes, Tricoli e Lipp (2006) ao 

explicarem o conceito, também retoma Hans Selye, como o principal autor precursor da 

compreensão do termo ao definir a reação do organismo diante de estressores como 

Síndrome Geral de Adaptação (SAG). Também retoma Cannon que já no ano de 1937 

explica a reação de “luta ou fuga” que é aquela que ocorre quando a pessoa se confronta 

com um estressor. Assim, na descrição da definição, a autora indica a existência de 03 

(três) fases. A primeira, de alerta - apresenta as seguintes características: aumento da 

freqüência cardíaca, pressão arterial; liberação de açúcar pelo fígado para maior 

energização dos músculos; redistribuição do sangue no organismo com o aumento de 

irrigação para os músculos e cérebro; aumento da freqüência respiratória; dilatação dos 

brônquios; dilatação da pupila para aumentar a freqüência visual e aumento dos 

linfócitos do sangue para corrigir danos que possam existir nos tecidos. Se o estressor 

tiver uma curta duração, ocorre à restauração da homeostase após algumas horas, isso 

faz com que o organismo se restabeleça sem nenhum dano maior. Essa fase, se bem 



administrada pelo individuo , pode ser utilizada ao seu favor, pois, com o aumento da 

adrenalina, o organismo passa a ter mais energia e a pessoa sente-se com motivação e 

entusiasmo, porém esse estado não pode ser mantido por muito tempo, senão a pessoa 

entra na fase de resistência. Tricoli e  Lipp (2006) explicam a “fase de resistência” – que 

é definida pelo fato de que, se o estressor permanecer por um longo período ou se for de 

uma intensidade relativamente excessiva, o organismo tenta se acomodar e para isso 

passa a utilizar suas reservas adaptativas, objetivando o seu reequilíbrio interno, em 

busca da homeostase. E princípio, os sintomas iniciais desaparecem e o indivíduo sente-

se melhor.  

 Na fase de exaustão, quando a pessoa não possui a possibilidade de lutar ou fugir 

do estressor e este perdura por um longo tempo ou quando ocorrem diversos estressores 

simultaneamente, o processo de stress evolui levando a um aumento de estruturas 

linfáticas e a exaustão psicológica (depressão, neurastenia, etc.) como na área 

fisiológica (hipertensão arterial, psoríase, úlceras gástricas, diabetes, etc.). Convém 

ressaltar que não é o stress o causador de tais doenças, mas, quando ele está presente, 

facilita o aparecimento de patologias em pessoas propensas a elas. 

 A doença surge com o stress excessivo; no entanto, depende de alguns fatores, 

tais como: etnia, idade, constituição genética, acidentes, alimentação, doenças do 

passado, enfim, constituição física e emocional em geral (LIPP; ROCHA, 1994 apud 

Tricoli; Lipp 2006). Para esses autores, é muito difícil para a pessoa sair dessa fase por 

seus próprios recursos. Geralmente necessita de ajuda profissional, nas áreas médica e 

psicológica. 

 Lipp e Lucarelli (1998), após diversos estudos realizados, verificaram a 

necessidade de introduzir mais uma fase ao modelo anteriormente proposto por Selye, 

que apresentou o modelo trifásico de stress. Assim, o modelo passou a ser quadrifásico. 

A nova fase incluída recebeu o nome de quase-exaustão, pois, segundo Lipp, o 

individuo em fase de Resistência passa por uma intensificação dos sintomas para atingir 

a fase de exaustão. Essa fase se caracteriza pelo enfraquecimento do indivíduo que já 

não está conseguindo adaptar-se ou resistir ao estressor. Apesar do desgaste e dos 

sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar e participar, até certo ponto, da sociedade. 

 Segundo Lipp (2000) estudos revelaram que a fase de resistência proposta por 

Selye era muito longa; de modo que a fase de resistência passou a ser dividida em duas 

partes (LIPP, LUCARELLI, 1998); a fase de resistência refere-se à primeira parte do 

conceito de resistência de Selye, enquanto a fase de quase-exaustão refere-se à parte 



final desta, quando a resistência do individuo está realmente sucumbida. Como se pode 

verificar o processo do stress é complexo, apresentando reações tanto no aspecto 

psicológico como fisiológico. 

 Lipp, Arantes, Buriti, Witzig (2002) em seu estudo sobre o stress em escolares, 

mencionaram que algumas crianças em idade escolar estão sujeitas ao stress emocional 

devido às grandes adaptações que são levadas a fazer durante o seu desenvolvimento. 

Nem todas as crianças, no entanto, submetidas ao mesmo nível de tensão emocional, 

desenvolvem sintomatologia do stress. A busca por mecanismos defensivos, 

psicologicamente adaptativos, que protegem estas crianças torna-se tão importante 

quanto à busca por fatores estressantes que devem ser modulados na prevenção do 

problema. Segundo Lipp (1984), o stress pode ser originado de fontes externas e 

internas. As fontes internas estão relacionadas com a maneira de ser do indivíduo, tipo 

de personalidade e seu modo típico de reagir à vida. Muitas vezes, não é o 

acontecimento em si que possa ser estressante, mas a maneira como é interpretado pela 

pessoa. Os estressores externos podem estar relacionados com as exigências do dia-a-

dia do indivíduo como os problemas de trabalho, familiares, sociais, morte ou doenças 

de um filho, perda de uma posição na empresa, não concessão de um objetivo de 

trabalho, perda de dinheiro ou dificuldades econômicas, notícias ameaçadoras, assaltos 

e violências das grandes cidades, etc. Muito freqüentemente, o stress ocorre em função 

da ocupação que a pessoa exerce.  

 Segundo Greene e Walker (1997) em seus estudos para identificar os estressores 

em adolescentes, mencionam que o stress está presente na vida de grande parte dos 

adolescentes, onde problemas de ordem psicossomática são muito comuns nessa fase da 

vida. Os autores encontraram no estudo, que as maiores preocupações sobre o stress 

estão relacionadas a eventos que envolvem a família e a escola. 

 

I. 3 - SOBRE A ADOLESCÊNCIA E COPING 

Adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano caracterizada por 

alterações físicas, psíquicas e sociais, sendo que estas duas últimas recebem 

interpretações e significados diferentes dependendo da época e da cultura na qual está 

inserida. Por muitos séculos, segundo Lipp (2000) as crianças iniciavam a atividade 

profissional por volta dos sete anos. O conceito de adolescência é datado de século XX, 

pois até o século XIX, não havia distinção clara entre infância e fase adulta. Segundo a 



Organização Mundial da Saúde (2001),  adolescente é o indivíduo que se encontra entre 

os dez e vinte anos de idade e pode ser subdivida em duas fases: a primeira dos 10 aos 

16 anos e a segunda, dos 17 aos 20 anos.  

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) estabelece outra 

faixa etária: dos doze aos dezoito anos. Adolescência pode-se definir também como 

sendo uma etapa do desenvolvimento, que ocorre desde a puberdade à idade adulta, ou 

seja, desde a altura em que as alterações psicobiológicas iniciam a maturação sexual até 

à idade em que um sistema de valores e crenças se enquadra numa identidade 

estabelecida. Muitas culturas reconhecem pessoas como “tornando-se adultas” em 

variadas idades A legislação de cada país prevê sua idade formal de maioridade, quando 

adolescentes passam a ser tratados como adultos. Os aspectos físicos da adolescência 

(crescimento, maturação sexual) são os componentes da puberdade, vivenciados de 

forma semelhante por todos os indivíduos. Quanto às dimensões psicológica e social, 

estas são vivenciadas de maneira diferente em cada sociedade, em cada geração e em 

cada família, sendo singulares até mesmo para cada indivíduo. É neste contexto de 

alteração do próprio corpo e também de uma maturação ao nível do intelecto (operações 

formais e abstractas), que o adolescente procura entender quem é e qual o seu papel na 

sociedade em que vive: interessa-se por problemas de ordem moral e ética e, por vezes, 

adapta ideologias. Atualmente, o conceito mais aceito é o de que não existe 

adolescência, e sim adolescências em função do político, do social, do momento e do 

contexto em que está inserido o adolescente. A adolescência guarda ainda 

especificidades em termos de gênero, classe e etnia. A adolescência é uma 

transformação bio-psico-social e não deve ser confundida com a puberdade que diz 

respeito apenas às mudanças anatómo-fisiológicas, as quais, nas meninas, se 

caracterizam por crescimento de glândulas mamárias, o surgimento de pelos nas axilas e 

órgãos sexuais, aumento de gordura nas nádegas e dilatação da bacia pélvica, e a 

menarca (primeira menstruação). Já, nos meninos, teremos o desenvolvimento dos 

órgãos sexuais (testículos e pênis), a mudança do timbre de voz (para mais grave), o 

aparecimento de pelos na região púbica (em torno dos órgãos sexuais), nas axilas e na 

face. Estas transformações de base neuro-hormonal levam ao desenvolvimento da 

sexualidade. A mesma é uma atitude ou postura do ser humano perante essas 

transformações e mediante as influências transmitidas pelo meio familiar e pela cultura 



a que pertence. Sendo assim pode-se dizer que ela tem papel social que surge quase 

sempre simultâneo à puberdade. 

Esse tema transformação na adolescência nos leva a Knobel (1981) onde coloca 

que aceitar a anormalidade habitual do adolescente, vista desde o ângulo da 

personalidade idealmente sadia ou da personalidade normalmente adulta, permitirá uma 

aproximação mais produtiva a este período da vida. Poderá determinar o entender o 

adolescente desde o ponto de vista adulto, facilitando-lhe seu processo evolutivo rumo à 

identidade que procura e precisa. Somente quando o mundo adulto o compreende 

adequadamente e facilita a sua tarefa evolutiva o adolescente poderá desempenhar-se 

correta e satisfatoriamente, gozar de sua identidade, de todas as situações, mesmo das 

que, aparentemente, tem raízes patológicas, para elaborar uma personalidade sadia e 

feliz. 

De acordo com Knobel (1981a), os fatores intrínsecos da personalidade do 

adolescente são os que, na realidade, determinam as diferentes expressões do indivíduo 

neste período da vida. Nesta ação dialética indivíduo-mundo o adolescente enfrenta o 

mundo dos adultos para o qual não está totalmente preparado. Desprende-se de seu 

mundo infantil onde vivia cômoda e prazenteiramente, em relação de dependência, com 

necessidades básicas satisfeitas e papéis claramente esclarecidos. Essa situação do 

adolescente baseada nas relações interpessoais da infância que logo tem que abandonar, 

devido ao seu compromisso evolutivo leva-o à instabilidade. Esse caráter instável da 

personalidade constituiu uma espécie de entidade “nosológica”, cujas características 

essenciais são: 1) a busca de si mesmo e de sua identidade; 2) tendência grupal; 3) 

necessidade de intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas; 5) deslocamento temporal; 

6) uma evolução sexual que vai desde um auto-erotismo até a heterossexualidade 

genital; 7) atividade social reivindicatória; 8) contradições sucessivas em diversas 

manifestações de conduta; 9) separação progressiva dos pais; 10) constantes flutuações 

de humor e de estado de ânimo.  

Segundo Knobel (1981a), as modificações do meio irão determinar a 

“expressão” da anormalidade normal do adolescente. Produz-se um curto-circuito do 

pensamento, onde se observa a exclusão do conceitual lógico, mediante a expressão 

através da ação, embora de forma fugaz e transitória, o que diferencia o adolescente 

normal do psicopata, que “persiste” com “intensidade” nesta conduta. Knobel (1981b) 

menciona que no caso do desenvolvimento normal pode ser um mecanismo de defesa 



através do qual preserva os valores essenciais da espécie humana, a capacidade de 

adaptar-se modificando o meio que lhe nega a satisfação instintiva e a possibilidade de 

chegar a uma idade adulta positiva e criadora. A adolescência pode ser definida como 

uma fase evolutiva, durante a qual o indivíduo estabelece sua identidade adulta. Atinge 

esta identidade através das seguintes elaborações: a) a elaboração básica é a 

internalização precoce dos objetos parentais e suas inter-relações; b) verificação 

constante do ambiente social que o rodeia nesse momento de sua vida; c) dissociações e 

estruturações rápidas e constantes. Os elementos biofísicos em desenvolvimento 

propiciam estas elaborações e vão estabilizar a personalidade a um nível genital, após 

um processo de luto pelo papel, identidade e corpos infantis perdidos. 

Para Knobel (1981b), é importante definir claramente o que se entende por vida 

genital em um sentido adulto, uma vez que este é um dos objetivos básicos do 

adolescente. A genitalidade consiste na plena utilização da capacidade libidinal do 

indivíduo mediante o acionamento de todos os elementos remanescentes dos estágios 

mais iniciais da maturação psicossexual, chegando finalmente ao nível genital de 

relações com um indivíduo do sexo oposto. Além disso, é necessário destacar que este 

nível genital adulto implica também na aceitação da possibilidade de procriação, quando 

as condições sociais e econômicas do indivíduo lhe permitam integrar uma constelação 

familiar que facilmente assumir os papéis parentais adultos correspondentes. 

O mesmo autor menciona que do ponto de vista fenomenológico, quando se 

observa a conduta do adolescente é possível dizer que todo o processo da adolescência 

implica, certa característica do tipo psicótico que é inerente a uma evolução normal 

deste período de vida. A intensidade exagerada ou a persistência de alguns traços 

constitui psicopatia no sentido nosológico do termo. Ao se firmar estas características 

psicóticas não se excluem a existência de mecanismos maníacos, melancólicos e 

neuróticos de qualquer natureza. Destaca-se simplesmente um aspecto da conduta que 

predomina em adolescentes normais. Muitos adolescentes são trazidos à consulta por 

seus pais, que julgam a conduta de seus filhos como “anormal”, justamente por ter estas 

características psicóticas. 

Segundo Knobel (1981b), para o adolescente, tanto as incontroláveis mudanças 

corporais como as exigências do mundo circundante são sentidos como invasores. 

Como defesa, o adolescente mantém seus processos mais primitivos embora sentindo a 

necessidade e o desejo de alcançar novos níveis evolutivos. Por isso, pode, 

dinamicamente, retrair-se, voltar-se para si mesmo, refugiar-se em seu mundo interno 



onde, conectando-se com seu passado, poderá defrontar-se com o futuro. Isto explica a 

gênese dos mecanismos autistas que se vêem com freqüência nos adolescentes. 

Para Knobel (1981b), o adolescente passa por uma verdadeira crise de 

temporalidade. Do ponto de vista fenomênico, a criança adquire rapidamente o conceito 

de tempo cronológico que para ela é ilimitado. Ao contrário, o adulto já tem uma noção 

do espaço infinito e da limitação temporal de sua existência. No adolescente esses 

conceitos se misturam e se confundem. O pensamento revela as contradições da 

imediata ou da postergação infinita frente qualquer possibilidade de sucesso. Essas 

contradições podem ser decorrentes de sentimentos de total impotência frente a esses 

fenômenos que parecem incontroláveis. O mesmo autor coloca que o começo da intensa 

atividade masturbatória da puberdade significa uma repetição desta negação maníaca do 

primeiro ano de vida – a primeira masturbação – e é acompanhada de fantasias de união 

genital, tal como ocorre nos primeiros estágios de desenvolvimento. A masturbação 

constitui um mecanismo maníaco normal que contribui para a elaboração dos lutos pela 

endogamia e pelo renascimento. 

Knobel (1981b) expõem que durante este período inicial do desenvolvimento as 

fantasias do indivíduo centram-se no casal parental e a cena primária adquire as 

características de um coito permanente. O adolescente tem fantasias a respeito do objeto 

amado. Essas fantasias satisfazem o mesmo propósito que o jogo satisfazia durante a 

infância: elaborar a necessidade de um companheiro sexual que lhe é negado, obtido 

através da masturbação. 

Knobel (1981b) diz que não há dúvida que a constelação familiar é a primeira 

expressão da sociedade, que influi e determina grande parte da conduta dos 

adolescentes. Muitos pais sentem grande ansiedade e temor frente ao crescimento dos 

filhos. O autor comenta sobre a luta e a rebeldia, as modificações sociais e as injustiças 

sócio-políticas não podem se ocultar aos olhos de um adolescente, que vivencia 

mudanças ansiosamente. O mesmo autor enfatiza que é conveniente considerar de um 

lado, a adolescência como um fenômeno específico de todo o ciclo vital do 

desenvolvimento e, de outro, como uma expressão circunstancial de natureza geográfica 

e sócio-cultural. Em parte, é a falta de satisfação que provê de força e ímpeto a luta que 

o indivíduo e a sociedade realizam para melhorar as condições ambientais. Muitas 

vezes, esse conflito caracteriza-se pela renúncia e satisfações primárias, pela aceitação 

de papéis restritivos, pelo aumento de afetos básicos como o ódio, o amor e os 

sentimentos de vida e morte e por oscilações constantes entre frustrações e sucessos. 



Todos esses fatores constituem o próprio processo da adolescência. 

Segundo Aberastury (1981a) entrar para o mundo dos adultos, desejado e 

temido, significa para o adolescente a perda definitiva de sua condição de criança. É o 

momento crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de um processo de 

desprendimento que começou com o nascimento. É um período de contradições, 

confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e social. 

Este quadro é freqüentemente confundido com crises e estados patológicos. É por isso 

que Aberastury (1981b) coloca que os problemas centrais do adolescente é a busca de 

sua identidade. Todos esses problemas são mais graves atualmente, pois vivemos num 

mundo no qual a tensão e a ansiedade criadas pelo acúmulo dos meios de destruição 

representam uma ameaça permanente e sabemos que a estabilidade é o clima necessário 

para que um ser humano se desenvolva normalmente. Precisamos hoje mais do que 

nunca, recorrer a todos os conhecimentos sobre o homem e aplicá-los para encontrar a 

melhor forma de resistir a esta angústia de hoje, que ao reforçar o temor à morte 

incrementa a que surge do próprio crescimento. 

Uchoa (1981), fala sob o enfoque que se passa do ponto de vista evolutivo, 

sentimos que a adolescência perturbada depende de uma infância perturbada, de uma 

infância em conflito, sem ter conseguido o ego em uma consolidação de suas estruturas 

nucleares e vitais, condição para um desenvolvimento satisfatório. Impõe-se aqui a 

noção de continuidade genético-evolutiva do que se passa do nascimento à adolescência 

no campo das forças instintivo-afetivas desencadeantes de conflitos intrapsíquicos e nas 

relações interpessoais. Luta o adolescente para se sentir independente dos pais, fato que 

sugere recrudescência na dependência infantil, sentida agora como intolerável. Na vida 

do adolescente é importante ter pais ajustados psicologicamente, pois irão proporcionar 

ao seu desenvolvimento condições satisfatórias para que não surjam situações 

traumáticas, isto é, situações que sugerem as capacidades do ego para se defender e 

sublimar. A mãe possibilitará à menina sólidas identificações que a ela permitirão a 

aceitação, sem conflitos marcantes, da posição feminina, ao menino atitudes básica 

diante do sexo oposto sem as desfavoráveis conseqüências de um Édipo patológico e de 

ansiedades de castração. Citaremos a seguir algumas situações de desajustamento entre 

os pais: a) pai autoritário, mãe fraca; b) mãe autoritária, pai fraco; c) pai com patologia 

(neurose, psicopatia, psicose); d) mãe com patologia (neurose, psicopatia, psicose). 

Knobel (1981c) enfatiza que o termo “normal anormalidade da adolescência” 

assume uma postura não demagógica e permite um melhor estudo e conhecimento do 



problema. Impede, por um lado, “aliar-se” aparentemente ao adolescente através de um 

“companheirismo” falso e oportunista e, por outro lado, permite o reconhecimento de 

possíveis observações incorretas que requerem reavaliações permanentes e uma 

autocrítica imposta para um contato honesto com os adolescentes.  

Para Perestrello (1981), sem dúvida, em todos os tempos, a adolescência 

constitui um problema. Se, contudo estamos diante de um tema que poderíamos chamar 

de “eterno”, ele varia com o ambiente sócio-cultural e está em estreita dependência do 

lugar e do tempo em que ocorre, pois a antropologia nos mostra que em certas culturas a 

adolescência não constitui problema tão sério. Assim, enfatiza a mesma autora, que a 

adolescência é a etapa evolutiva que ocorre na segunda década da vida, compreendida 

entre a infância e a adultez. Nesse período do ciclo vital ocorrem modificações 

corporais com uma intensidade e aceleração somente comparáveis às ocorridas na vida 

pré-natal e no primeiro semestre pós-natal. Quer observando crianças normais amigas 

ou parentes, quer examinando clientes, conclui que no final de suas infâncias, antes de 

aparecerem os primeiros sinais da pubescência estavam elas mais perto do 

comportamento dos adultos do que ao ingressarem na adolescência.  

Como menciona Knobel (1981d) o adolescente como indivíduo vive uma 

identidade em crise, estruturante e em intenso processo de discriminação. Esse processo 

é dificultado pelo ambiente que procura conservar a simbiose com o adolescente. A 

relação de dependência com o meio familiar é intensa e prolonga cronologicamente a 

adolescência. 

Assim, entendemos que, lidar com emoções significa ter contato com fatores 

importantíssimos na formação do ser humano, tais como a maturação, experiência 

física, experiência e compreensão lógica, a transmissão social. 

Porém, podemos identificar alguns aspectos comportamentais importantes no 

dia-a-dia dos adolescentes que, agregados a uma política governamental em saúde, pode 

auxiliar na formação do cidadão. Esses aspectos são promotores de saúde. E a promoção 

de saúde psicológica vem ganhando força e destaque nos últimos tempos (RIBEIRO, 

1997) uma vez que apresenta um enfoque mais amplo, abrangente na vida humana; e 

como salienta Czeresnia (2003) busca identificar e enfrentar os macrodeterminanates do 

processo de saúde-doença para transformá-los favoravelmente na direção da saúde, já 

que, saúde não é apenas ausência de doença e aqueles indivíduos que não apresentem 

evidências clínicas podem progredir e se fortalecer, passando a ter melhores condições 

de vida. 



Com isso, pretendemos dizer, que o presente estudo – sobre o stress e 

enfrentamento de adolescentes, possui um caráter profilático, na medida em que pode 

detectar indicadores de saúde, bem como aspectos que podem favorecer o adoecimento 

desses jovens e, por conseqüência, oferecer dados para as tarefas preventivas. Isso 

porque, entendemos com Buss (2003) que a promoção da saúde se preocupa com a 

transformação no processo individual, pois as tomadas de decisão podem ser focadas 

em qualidade de vida e saúde. Essas duas variáveis – qualidade de vida e saúde, 

segundo esse mesmo autor, representa um conjunto de ações e decisões coletivas que 

podem favorecer a saúde e melhoria de condições de bem-estar. Seu objetivo principal é 

a manutenção de um excelente nível de vida e de saúde – a ausência de doenças não é 

suficiente, pois sempre haverá algo a ser feito para promover a melhora no nível de 

saúde e condições de vida mais satisfatórias. Foco está na “saúde” propriamente dita e o 

processo de capacitação dos grupos e indivíduos para aumentar o controle sobre os 

determinantes da saúde. Portanto, podemos dizer que a promoção de saúde é muito 

importante para toda a população mundial e que devemos dar muito valor a todos esses 

fatores mencionados para uma melhor qualidade de vida e de saúde. 

Entretanto, muitas vezes a sociedade não está preparada para dar esse suporte tão 

necessário para esse devido desenvolvimento e em contrapartida o adolescente muitas 

vezes, não está suficientemente maduro para entender e, sobretudo para enfrentar essas 

dificuldades gerando assim situações de desconforto como tensão, ansiedade, stress, 

entre outros. O enfrentamento da tensão e da ansiedade constitui um requisito diário 

para o crescimento e desenvolvimento humano, que se torna mais evidente se 

considerarmos seus efeitos e conseqüências no adolescente e, principalmente, nos 

alunos-atletas que se encontram nessa faixa etária. O discernimento nas atitudes e ações 

requer rapidez e precisão de raciocínio e movimentos, daí o conflito se instaura com 

maior evidência diante de uma fase da vida, na qual tantas situações são questionáveis, 

pois na adolescência o entendimento de algumas situações fica prejudicado e à frente de 

uma situação geradora de tensão toda a sua capacidade que, segundo Spielberg (1981), é 

colocada à prova. 

Em situações de tensão o adolescente tende a ter uma grande oscilação do seu 

controle emocional, gerando assim uma grande tensão e ansiedade, e a perspectiva do 

enfrentamento certamente seria diferente para ele se estivesse como mero expectador de 

uma situação estressante. Portanto, podemos dizer que a promoção de saúde é muito 

importante para toda a população mundial e que devemos dar muito valor a todos esses 



fatores mencionados para uma melhor qualidade de vida e de saúde. Entretanto, nem 

sempre conseguimos realizar tal processo e a partir desse momento teremos que buscar 

a prevenção das doenças, pois ela busca que os indivíduos fiquem isentos das mesmas.  

Preocupa-se com as ações de detecção, controle e diminuição dos fatores de risco ou 

fatores causais de grupos de enfermidades ou de uma enfermidade específica. Seu foco 

é a doença e os mecanismos para atacá-la, conforme estudo dos fatores que a geram ou 

precipitam. Seu objetivo principal é evitar à enfermidade, assim, a ausência de doenças 

seria um objetivo suficiente e tradicionalmente a medicina estuda a doença em sua 

dimensão individual (CAPLAN, 1964). 

A medicina preventiva amplia o objeto de seu estudo à categoria de “problemas 

da saúde” e inclui as doenças e os fatores populacionais que determinam seu 

aparecimento. As principais questões em estudo são: como evitar as doenças (prevenção 

primária), nesse enfoque, o comunitário insere o individual, pois não procura impedir 

que uma pessoa específica adoeça, pelo contrário, procura reduzir o risco em toda a 

comunidade, embora sempre alguns contraiam o vírus, mas procuram minimizar o 

máximo possível esses casos; como curá-las (prevenção secundária), nesse enfoque o 

mais importante é obter um rápido diagnóstico para obtenção de um tratamento eficaz, e 

como aliviar (prevenção terciária ou controle de complicações adicionais), seria o 

processo de reabilitação do paciente. (CAPLAN, 1964). 

Nessa fase da adolescência a busca por um ideal pode ter um custo muito 

elevado, considerando-se todo o ambiente que é criado no contexto competitivo desses 

jovens. As cobranças pessoais e, principalmente, a dos adultos envolvidos no processo, 

a qualidade e intensidade dos treinamentos, o abandono dos estudos, a abdicação de 

privilégios próprios da idade (festas, namoros, etc.), são fatos reais que passam a fazer 

parte da vida do jovem que busca através do esporte atingir o seu objetivo de vida. 

Assim, diante do exposto, observa-se que a literatura sobre o enfrentamento e 

stress, bem como seus desdobramentos – a ansiedade e a tensão são fatores presentes 

em situações adversas, principalmente quando se trata de uma população adolescente. 

  

 

 

 

 

 



 Deste modo, o presente estudo terá como objetivos:  

 

• Descrever estratégias de enfrentamento (coping) utilizados por adolescentes 

atletas participantes de competições; 

• Descrever e relacionar os tipos de enfrentamento (coping) desses adolescentes 

segundo a prática esportiva individual e coletiva; 

• Identificar o nível de stress desses atletas; 

• Relacionar as estratégias de enfrentamento (coping) com grau de stress; 

 



 

II.  MÉTODO 

 

II – 1. SUJEITOS - Foram selecionados 141 adolescentes numa faixa etária entre 15 e 18 

anos, no período de Novembro de 2007 a Agosto de 2008, sendo 66 meninas e 75 

meninos, estudantes do Ensino Médio, alunos de escola privada, em que o pesquisador é 

docente. Esta escola pertence à Região do Grande ABC Paulista.  

Como critérios de inclusão foram utilizados: faixa etária que caracterizava o sujeito 

como adolescente e a condição de que o sujeito fosse praticante de alguma modalidade 

esportiva em competição. Também houve outro critério que por decorrência da seleção 

conduziu a divisão da amostra em dois grupos. G1 – adolescentes praticantes de 

esportes coletivos; G2 – adolescentes praticantes de esportes individuais. Esta amostra 

foi levantada por critério aleatório de conveniência, conforme preconizam Rea e Parker 

(2000), ou seja, trata-se de amostra que foi decorrente do aceite do sujeito em participar 

por sua livre vontade da pesquisa. De modo que a motivação do indivíduo em participar 

já é por si só um aspecto que implica numa não neutralidade; ou seja, é um tipo de 

amostra que não permite generalização dos dados. Destaca-se que todos os responsáveis 

pelos sujeitos (pais ou responsáveis, já que esses sujeitos são menores de idade) 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). 

Cabe também dizer, que esses jovens praticantes de modalidades e competições 

esportivas escolares não são profissionais, mas têm determinados compromissos que os 

diferenciam de outros estudantes. Esse grupo de adolescentes da amostra, em sua grande 

maioria, recebe bolsas de estudos para sua inserção em colégios de classe social mais 

elevada e conseqüentemente passam por tarefas pedagógicas e treinamento esportivo 

mais exigente do que os demais jovens colegas de escola. Esses adolescentes são 

efetivamente mais “cobrados” tanto no âmbito esportivo (pois participam de 

competições regionais/ municipais, estaduais e até internacionais), quanto 

pedagogicamente, pois se esperam deles a obtenção de vagas nas melhores 

universidades do país. Assim, esses passam por sobrecargas de trabalho e 

responsabilidades bem maiores do que um jovem estudante comum. Esses aspectos 

também determinaram nossa escolha amostral. 

 

 

 



II - 2. LOCAL - Os dados foram coletados nos locais de treinamento do grupo de 

adolescentes, ou seja, na dependência da própria escola que possuem essas modalidades 

esportivas e também participam de campeonatos. Assim, os instrumentos foram 

aplicados de forma coletiva em uma sala de aula neutra, livre de ruídos, a fim de que os 

estudantes pudessem responder as escalas de forma tranqüila e sem intervenientes que 

pudessem prejudicar seu desempenho nas respostas. 

 

II – 3. MATERIAL e INSTRUMENTOS - Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

II - 3.1 Escala de Stress para Adolescentes8 – elaborado por Tricoli e Lipp (2006) para 

avaliação do nível de stress destes sujeitos. Este inventário consta de 01 (uma) escala 

com 44 (quarenta e quatro) afirmações, sendo que avalia os sintomas e a fase em que se 

encontra esse sintoma. A primeira resposta solicita que o indivíduo descreva como se 

sente em relação a determinado sintoma, enquanto que a descrição de quando isso 

acontece geralmente é tarefa da segunda resposta. A avaliação stress foi dividida em 

sintomas e fases, de forma que permita o psicólogo investigar se o sintoma de stress 

está presente e em que fase encontra esse sintoma. 

 

II - 3.2 Escala de Coping (Anexo II)- na versão adaptada para a população brasileira 

por Câmara (2002). Esse estudo teve como base outro trabalho estrangeiro9. A escala é 

composta por 80 itens, sendo o último uma questão aberta na qual o individuo pode 

acrescentar outra forma de enfrentamento (coping) que utiliza e que não esteja 

relacionada no instrumento, sendo as outras 79 questões fechadas e que englobam 

pensamentos e ações apresentados diante de um evento estressor específico, distribuídos 

em duas estratégias. Para essas estratégias foram formulados itens representativos em 

aproximação e evitação, que foram divididas em subcategorias como: 1) Aproximação: 

que comporta os indicadores: a) Ações Distratoras: referem-se à realização de 

exercícios ou atividades desportivas, bem como busca de alternativas relaxantes e de 

lazer; b) Busca de Apoio: expressa a busca por soluções mais formais, ou seja, de 
                                                 
8   O inventário de Stress não pode ser reproduzido sendo que os direitos autorais pertencem a  Casa do 
Psicológo, portanto este instrumento, não consta em anexo. 

Destaca-se ainda que, como se trata de um instrumental de uso exclusivo do Psicólogo, conforme 
regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, para o presente estudo esse instrumento foi aplicado e 
seguiu-se a avaliação, pela Psicóloga: Rosana Alboredo Magalhães – CRP 06/32892-3 

9  FRIDENBERG, E; LEWIS, R. Escalas de Afrontamento Para Adolescentes: Manual. Madrid: 
Publicaciones de Psicologia Aplicada. 1997  



profissionais competentes no assunto, bem como a busca de um grupo no qual se estude 

o tema ou que se apóie mutuamente; c) Busca de Apoio Social: busca de ajuda ou 

conselhos em outras pessoas, preferencialmente amigos ou pessoas que enfrentem o 

mesmo problema; d) Aproximação Cognitiva: apresenta preocupação referente ao 

problema, ao futuro e às relações com as demais pessoas; 2) Evitação: que compõe: a) 

Evitação: expressam conteúdos, prioritariamente, de cunho religioso, como a presença 

de Deus resolva os problemas ou de pensamentos de dogma religioso, como pensar ou 

colocar-se na situação do próximo a fim de avaliar sua própria condição; b) Evitação 

Cognitiva: expressam uma tentativa de ignorar, fugir ou sentir-se impotente frente ao 

problema, esperando soluções mágicas ou tentando transferir frustrações pessoais a 

outras pessoas; c) Expressão Emocional: reflete busca de formas físicas de alívio de 

stress, como a utilização de substâncias químicas ou choros e gritos, bem como 

sintomatologia física associada a situações de stress; d) Autoculpar-se: manifesta 

sentimentos claros de evitação social, assim como culpa e autocríticas como estratégias 

de coping (enfrentamento) do stress. Os participantes foram solicitados a avaliar através 

de uma escala do tipo Likert de 5 pontos (1 – Nunca até 5 – Sempre), de modo que 

respondem segundo a freqüência com que utilizavam a estratégia descrita na lida com 

situações de stress de seu dia a dia.  

 

 

II – 4. PROCEDIMENTO 

Após o consentimento e autorização da escola (Anexo IV), os adolescentes foram 

contatados a fim de se conhecer sobre suas disponibilidades em participar do presente 

estudo. Depois de aceito, os pais também foram contatados para entenderem o processo 

da pesquisa e assinarem a o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, conforme 

lei 196 – sobre Ética na pesquisa com seres humanos. Seguiu-se então com a aplicação 

do instrumento em sala cedida pela instituição de ensino, onde não existia interferência 

de outros alunos ou barulho que pudesse atrapalhar e interferir nos dados. Foram 

formados grupos de até 05 (cinco) alunos, e os aplicadores puderam oferecer uma maior 

atenção nas dúvidas durante a aplicação. Os pesquisados começaram respondendo os 

instrumentos de coping, em seguida responderam o instrumento de stress, onde 

primeiramente eram avaliados os itens sintomas, para posteriormente responder em que 

fase encontrava esse devido sintoma.  

Após os dados colhidos, o processamento de dados foi feito pelo programa SSPS versão 



15 para Windows para dar prosseguimento às provas estatísticas: descritas em r de 

Person para comparação entre grupos. 

 

II - 4.1 - Aspectos Éticos: riscos e benefícios 

Salienta-se que esta pesquisa não ofereceu riscos aos seus participantes, já que se tratou 

aplicação de escalas – técnicas não evasivas e que não implicam em intervenções, 

apenas retratam ou revelam características pessoais já existentes nos sujeitos. 

Quanto ao compromisso ético do pesquisador, é importante apontar as contribuições do 

estudo para ampliação do conhecimento; mas ressalta-se que na presente pesquisa 

assegurou-se o sigilo dos dados, preservação da identidade dos participantes e como já 

exposto anteriormente, somente participaram da pesquisa aqueles sujeitos que, depois 

de esclarecidos sobre o tema e os propósitos da pesquisa, bem como seus pais, 

concordaram em participar e houve concordância expressa dos pais ou responsáveis, 

conforme o Termo de Consentimento Livre-Esclarecido. 

No procedimento, destaca-se ainda que não houve uso de gravação de entrevistas e que 

o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta 

Universidade (Anexo III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

III.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA 

Apresentam-se os dados gerais da amostra de estudantes atletas estudados, observando–

se assim suas principais características. Julgou-se relevante apresentar esses dados na 

seção resultados a fim de dar mais visibilidade ao perfil da amostra estudada. 

 

 

Tabela 1. Gênero e idade dos estudantes atletas 

Sexo Idade  Total  
 

 
 

 
 

Feminino 
 
 

Masculino 
 

15 
 Anos 

 
 n                % 
21           15,60 

 
 
25           17,73 
 

16 
Anos 

 
 n              % 
29         20,56 
 
 
25         17,73 
 

17 
Anos  

 
n               % 
15         10,63 

 
 
23         16,31 

18 
Anos  

 
 n              % 
01           0,70 
 
 
02           1,41 
 

 
n               % 
66         47,49 
 
 
75         53,18 

Total  46           33,33    54         38,29    38          26,94   03           2,11 141     100,67 
n=141     DP= 0,82  

 

Observa-se que da amostra de 141 estudantes atletas selecionados aleatoriamente e por 

conveniência (REA; PARKER, 2000) sendo 66 sujeitos eram do sexo feminino e 75 do 

sexo masculino, havendo uma maior concentração na idade de 16 anos e menor na faixa 

etária dos 18 anos. Embora essa amostra seja por conveniência é interessante apontar 

que quanto à idade, Heckhausen e Schulz (1995) sugerem que as habilidades 

relacionadas ao enfrentamento (coping) emergem em diferentes pontos do 

desenvolvimento do indivíduo, desta forma, seguindo tais parâmetros é que se 

pretendeu verificar também essa relação entre coping e idade dos atletas, conforme se 

descreve mais adiante. 

 

 



 

Tabela 2. Gênero e escolaridade dos estudantes atletas 

Sexo Ano letivo(n) Total  
 
 
 

1˚. Ano ensino 
médio  

2˚. Ano ensino 
médio  

3˚. Ano ensino 
médio  

 

 
Feminino  

 
 

Masculino 

n                 % 
32           22,69 
 
36          25,53 

n                     % 
21               15,60 
 
23               16,31

n                     % 
13                 9,21 
 
16               11,34 

n                     % 
66               47,50   
 
75               53,18 

Total  68                             44                       39 141           100,68 
n=141     DP= 0,82 

A tabela 2 indica que a maior concentração de estudantes tanto do sexo feminino quanto 

do sexo masculino dessa nossa amostra cursava o primeiro ano do ensino médio.  

 

Tabela 3. Gênero e modalidade esportiva coletiva dos estudantes atletas 

Gênero                       Tipo de esporte coletivo  
 

 
Futsal 

 
 

Feminino 
 
Masculino 

  

Modalidade 
coletiva 
(total) 

 n              % 
30         21,27 

 
42         29,78 
 

Basquetebol
 

  
n             % 
07        4,96 
 
19       13,47

Voleibol 
 

 
n           % 
14      9,92 

 
08      5,67 

Handebol 
 

  
n           % 
06      4,25 
 
06      4,25 

 

 
n          % 
03      2,12 
 
09      6,38 

n (total) 72        51,05     26      18,43     22     15,59   12      8,50   12      8,50 
   

A tabela 3 mostra que do total de 141 jovens da amostra, 72 (51%) era praticante de 

modalidades esportivas coletivas. Quanto a essas modalidades coletivas em relação à 

amostra total, observa-se que a maior concentração entre os jovens do sexo masculino 

foi a prática do basquetebol (13,4%); já entre as jovens do sexo feminino a prática do 

voleibol (9,9%). Quanto à preferência em relação às modalidades esportivas, 

observamos no estudo de Azevedo Jr., Araújo e Pereira (2006) que as maiores 

preferências não foram em relação à modalidade coletiva ou individual, mas sim ao tipo 

de esporte, ou seja, as modalidades mais praticadas foram futebol, voleibol, atletismo e 

basquetebol entre os homens e voleibol, handebol, ginástica artística e atletismo entre as 



mulheres. Estas preferências são, em parte, muito similares ao presente estudo em 

praticamente todas as modalidades, com exceção da modalidade futebol, cuja 

modalidade encontra-se muito reduzida quando comparada ao presente estudo. Assim 

como no estudo de Vieira; Priore e Fisberg (2002) a procura por prática esportiva em 

modalidades coletivas foi maior do que em modalidades individuais, assim como no 

presente estudo. 

 

Tabela 4. Gênero e modalidade individual dos estudantes atletas 

Sexo                                Modalidade individual  
 
 
 

Natação  
 

Tênis de 
Mesa  

Xadrez  

 
Feminino 
 
Masculino 

  

Geral 
 
 
 n         % 
36    25,53 

 
33    23,40 
 
 
 

Artes 
Marciais 

 
 n          % 
09      6,38 
 
14      9,92 

Atletismo 
 
 

n           % 
06      4,25 

 
07      4,96 

Ginástica 
Artística 

 
 n        % 
07    4,96 
 
03    2,12 

 

n           % 
06      4,25 
 
02      1,41 

n           % 
04      2,83 
 
03      2,12 

n           % 
03      2,12 
 
05      3,54 

n (total) 69   48,93    23       16,30  13       9,21  10     7,08  08        5,66  07       4,95    08      5,66
 

A tabela 4 aponta que do total de 141 jovens, 69 (48,9%) era praticante de 

esportes individuais. Quanto a essas modalidades individuais em relação à amostra total, 

observa-se que a maior concentração entre os jovens do sexo masculino foi à prática de 

artes marciais (9,9%); já entre as jovens do sexo feminino, embora com distribuição 

equitativa, houve um pequeno predomínio também na prática de artes marciais (6,3%). 

Assim, pelas tabelas 03 e 04 podemos verificar uma predominância das 

modalidades tipicamente escolares (basquetebol, voleibol e artes marciais). Vale 

ressaltar a variedade de modalidades esportivas praticadas pelos estudantes da amostra, 

porém, como foi previsto na escolha amostral, praticamente não existe diferença entre 

os praticantes de modalidades coletivas e individuais, muito embora, essa foi uma opção 

do pesquisador em ter amostra equilibrada entre modalidades coletivas e individuais. 

III.2  ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO (COPING) UTILIZADAS PELOS           

       ESTUDANTES ATLETAS 

A seguir são apresentadas os tipos de estratégias de enfrentamento (coping) 

pelos atletas no total da amostra. Relembramos que a concepção do enfrentamento 



(coping) normalmente utilizada vai ao encontro da teoria fenomenológica cognitiva do 

esforço psicológico desenvolvida por Folkman e Lazarus (1980), a qual apregoa que a 

estrutura teórica é feita de forma que a pessoa e o ambiente sejam vistos em um 

relacionamento em curso de ação recíproca, em que cada um afeta e está sendo afetado 

pelo outro. 

 

 Tabela 5. Média e desvio padrão das estratégias de enfrentamento 

 

 
 

Na tabela 5 observamos que em relação à média da amostra geral estudada, a 

utilização da estratégia de aproximação foi a que apresentou maior predomínio. As 

estratégias de aproximação, segundo Blacock e Joiner (2000) referem-se à busca de 

orientação ou conselhos de outras pessoas, realização de uma ação concreta para 

enfrentar a situação estressante e aceitar a situação dada, porém na tentativa de 

encontrar aspectos positivos. Câmara (2002) distribui essas estratégias em fatores como: 

1) busca de apoio social; 2) atividades distratoras; 3) busca de apoio; 4) aproximação 

cognitiva. Assim, na utilização de estratégias de aproximação, o indivíduo também 

utiliza-se de um ou mais desses fatores. A propósito desses achados, Costa e Leal 

(2006) embora tenham trabalhado com uma faixa etária mais velha do que a do presente 

estudo, verificaram estratégias de enfrentamento (coping) em estudantes do ensino 

superior e observaram que os alunos utilizam mais estratégias de controle e de suporte 

social. 

 

 

 Aproximação  Evitação  
n 141 141 
 

Média 
 

3,18 
 

2,54 
 

Desvio 
padrão 

 
0,39 

 
0,32 

 
Mínimo 

 
1,91 

 
1,69 

 
Máximo 

 
4,13 

 
3,60 



Tabela 6. Idade e gênero em relação às estratégias de enfrentamento.  

Idade          Sexo              Estratégia            n             Média Desvio 
Padrão 

15 anos 
 

0,46 
0,41 

 
 
 

------------ 
16 anos 

 
 
 
 

------------ 
17 anos 

 
 
 
 

------------ 
18 anos 

Feminino 
Masculino 

 
Feminino 
Masculino 

----------------- 
Feminino 
Masculino 

 
Feminino 
Masculino 

----------------- 
Feminino 
Masculino 

 
Feminino 
Masculino 

----------------- 
Feminino 
Masculino 

 
Feminino 
Masculino 

Aproximação 
Aproximação 

 
Evitação 
Evitação 

------------------
Aproximação 
Aproximação 

 
Evitação 
Evitação 

------------------
Aproximação 
Aproximação 

 
Evitação 
Evitação 

------------------
Aproximação 
Aproximação 

 
Evitação 
Evitação 

 
 

21 
25 
 

21 
25 

---------- 
29 
25 
 

29 
25 

---------- 
15 
23 
 

15 
23 

---------- 
01 
02 
 

01 
02 

3,18 
3,25 

 
2,55 
2,43 

------------- 
3,19 
3,16 

 
2,58 
2,47 

------------- 
3,12 
3,18 

 
2,79 
2,51 

------------- 
2,32 
3,12 

 
2,31 
2,47 

 

 
0,36 
0,31 

------------- 
0,40 
0,40 

 
0,23 
0,31 

------------- 
0,30 
0,33 

 
0,39 
0,24 

------------- 
 

0,11 
 
 

0,50 

   
   

Verificamos na tabela 6 que as estratégias de aproximação são mais utilizadas 

pelos estudantes atletas com idade de 15 anos (média 6,43). Pode-se também observar 

que os meninos apresentam maior utilização dessa estratégia em todas as idades, com 

exceção daqueles estudantes com 16 anos; nessa idade as meninas apresentam uma 

maior utilização, porém com diferença pouco significativa. É interessante observar que 

esses resultados se aproximam, em parte, com os achados de Raimundo e Pinto (2006) 

que apontaram que os adolescentes mais velhos de sua amostra (lembrando que os 

autores trabalharam com faixa etária de 09 a 17 anos) recorreram mais freqüentemente a 

estratégias de aproximação e de “action out” (lembrando que está é reconhecida como 

modo de enfrentar a situação “colocando a emoção para fora” para isso denominou-se o 

termo acting out). De forma diferente, nossos dados mostraram que os adolescentes que 

se utilizavam mais dessas estratégias estavam numa faixa de idade próxima dos 15 anos. 



Isso nos leva a crer que essas formas de enfrentamento podem ocorrer 

independentemente da idade e sim mais com relação à adolescência em si mesma. 

Assim contrariamente, a estratégia de evitação apresentou-se mais presente nas 

meninas e entre aquelas com idade de 17 anos. As estratégias de evitação segundo 

Blacock e Joiner (2000) referem-se a comportamentos impulsivos, que buscam reduzir 

tensão e também procuram negar ou minimizar a gravidade da situação problema.  

Câmara (2002) distribui essas estratégias em fatores como: 1) evitação; 2) expressão 

emocional; 3) autoculpar-se; 4) evitação cognitiva.  

  Com esses dados entendemos que existem variações nas faixas de idade, mas 

que não há, necessariamente, um padrão de comportamento ou de estratégias de 

enfrentamento (coping) típicas para cada idade dentro do período adolescente. Isso pode 

nos levar às especificidades não de um padrão de enfrentamento (coping), mas sim de 

relação desses resultados com o próprio período da adolescência. Isso porque, quando 

tratamos da variável “adolescência”, entendemos esse como um período em que, tal 

como postulou Knobel (1981a) os fatores intrínsecos da personalidade do adolescente 

são os que determinam as diferentes expressões; nesta ação dialética indivíduo-mundo o 

adolescente enfrenta o mundo dos adultos para o qual não está totalmente preparado. 

Essa situação de mudança leva o jovem à instabilidade e, portanto, ao caráter instável e 

em cujas características essenciais estão: a atividade social reivindicatória, as 

contradições sucessivas em diversas manifestações de conduta e as constantes 

flutuações de humor e de estado de animo. Knobel (1981c) afirma que as modificações 

do meio irão determinar a “expressão da anormalidade normal do adolescente”.  

 
III.2.1  QUANTO ÀS ESTRATÉGIAS DE APROXIMAÇÃO 

 Câmara (2002) distribui essas estratégias em fatores como: 1) busca de apoio 

social; 2) atividades distratoras; 3) busca de apoio; 4) aproximação cognitiva. Assim, na 

utilização de estratégias de aproximação, o indivíduo também utiliza-se de um ou mais 

fatores. Observam-se a seguir, na amostra geral estudada, os principais fatores da 

estratégia de aproximação utilizados. 

 

 



Tabela 7. Média geral e desvio padrão das estratégias de aproximação. 

 Busca apoio 
social 

Atividades 
distratoras 

Busca de 
apoio 

Aproximação 
cognitiva 

N 141 141 141 141 
 

Média 
 

3,18 
 

3,74 
 

2,21 
 

3,57 
 

Desvio 
padrão 

 
0,47 

 
0,43 

 
0,79 

 
0,43 

 

 Na tabela 7 verificamos as médias e desvio padrão dos fatores de aproximação. 

Podemos identificar uma maior utilização dos fatores correspondentes às estratégias de 

aproximação (atividades distratoras). Lembramos que as atividades distratoras referem-

se à realização de exercícios ou atividades desportivas, bem como busca de alternativas 

relaxantes e de lazer. Em seguida, a estratégia mais utilizada é a de aproximação 

cognitiva, ou seja, aquela que expressa claramente, preocupação referente ao problema, 

ao futuro e às relações com os demais. Observa-se que “o pensar”, ou seja, essa 

capacidade de refletir e raciocinar, leva a formas efetivas de por em prática estratégias 

de enfrentamento (coping). Como mencionam Folkman e Lazarus (1980) o 

enfrentamento (coping), é uma interação indivíduo-ambiente, as estratégias são no 

sentido de alterar a relação geradora de stress entre ambos. A ação de estratégia de 

enfrentamento (coping) focada no problema pode ter direcionamento interno ou externo. 

Quando dirigido externamente volta-se à busca de ajuda prática de outras pessoas ou à 

resolução de conflitos interpessoais, quando dirigido internamente, o indivíduo 

geralmente tenta realizar uma reestruturação cognitiva que lhe permita reavaliar a fonte 

de stress e lute para a solução do problema. 

 O fator de menor utilização dessa estratégia de aproximação é busca de apoio, 

isso acontece freqüentemente nesse período da adolescência, pois os integrantes 

acreditam ser capazes de resolver seus próprios problemas e encaram essa ajuda 

profissional e principalmente a discussão sobre os pontos intrigantes como perda de 

tempo. Essas características adolescentes são amplamente discutidas pela literatura 

(KNOBEL, 1981; ABERSATURY, 1981a) como características irreverentes e 

contraditórias.  Segundo Folkman e Lazarus (1980), para fazer frente às situações 

estressantes da vida são mobilizados recursos das dimensões cognitivas e 

comportamentais, de acordo com a orientação do indivíduo sobre o problema. Blalock e 



Joiner (2000) desdobraram estas dimensões em quatro categorias, ressaltamos as duas 

primeiras. A primeira - aproximação comportamental refere-se à realização de uma ação 

concreta para afrontar a situação estressante ou suas conseqüências; a segunda 

aproximação cognitiva - refere-se à realização de uma análise lógica da situação, 

reavaliação positiva ou ensaio mental das ações alternativas. Foi possível verificar 

também o quanto essa amostra estudada tende a perceber com maior rapidez o que está 

acontecendo naquela determinada situação, entender e criar alternativas para conseguir 

resolver os problemas da melhor forma possível. Quando Lazarus (2000) diz que 

quando coping tem significado “lidar com”, é um processo que influência emoções, sua 

emergência e modificação relacionando-se positivamente com percepção de controle e 

satisfação com o desempenho, encontramos isso nesse grupo de jovens atletas, cujas 

procura e desenvolvimento do controle emocional são essenciais para uma grande 

performance. Compas, Malcarne e Fondacaro (1988), apresentaram resultados muito 

próximos ao grupo estudado nesse estudo, pois os esforços de coping ativos são 

relacionados a um ajustamento positivo, enquanto estratégias evitativas são geralmente 

relacionadas a uma pobre adaptação. Vale lembrar aqui os resultados Seidl, Tricoli e 

Zanon (2001) ao estudarem problemas de saúde, pois os autores encontraram que os 

pacientes (pessoas doentes) tinham muita busca por apoio social e práticas religiosas 

como fatores de enfrentamento, enquanto que no presente estudo esses são fatores não 

encontrados com muita utilização, o que parece bastante coerente, já que estudamos 

indivíduos saudáveis e jovens atletas. Lembram-se ainda os resultados do estudo de 

Dell’Aglio e Hutz (2002) com crianças de 8 a 10 anos, em que observaram estratégias 

de ação agressiva e apoio social com maior freqüência, fato esse mais pertinente nessa 

faixa etária, ou seja, a busca de alguém que possa ajudá-los no enfrentamento da 

situação de conflito.  

 Semelhante aos nossos achados, Raimundo e Pinto (2006) em estudo sobre 

stress e estratégias de coping, obtiveram que os meninos apresentaram maior utilização 

de estratégias de aproximação, com forte tendência na utilização dos ímpetos (acting 

out), enquanto as meninas tendiam a utilizar o isolamento social com maior freqüência. 

Assim, observamos que os achados desse estudo se assemelham aos nossos achados, 

principalmente no que tange às estratégias de enfrentamento e a faixa etária em que se 

encontram.  Desse modo, no que se refere ao esporte, esse não expressa necessariamente 

um uso específico de estratégia, porém a faixa etária e a adolescência sim. 



III.2.2  QUANTO ÀS ESTRATÉGIAS DE EVITAÇÃO 
 

As estratégias de evitação segundo Blacock e Joiner (2000) referem-se a 

comportamentos impulsivos, que buscam reduzir tensão e também procuram negar ou 

minimizar a gravidade da situação problema.  Câmara (2002) distribui essas estratégias 

em fatores como: 1) evitação; 2) expressão emocional; 3) autoculpar-se; 4) evitação 

cognitiva.  

Tabela 8. Média geral e desvio padrão das estratégias de evitação no total da amostra 

 Evitação  Expressão 
emocional 

Autoculpar-
se 

Evitação 
cognitiva 

n 141 141 141 141 
 

Média 
 

3,15 
 

2,46 
 

2,66 
 

1,86 
 

Desvio 
padrão 

 
0,50 

 
0,53 

 
0,61 

 
0,44 

 

Na tabela 8 verificamos as médias e desvio padrão dos fatores da evitação. 

Podemos identificar uma maior utilização dos fatores correspondentes às estratégias de 

evitação (fator evitação). Segundo Câmara (2002) esse fator pode ser interpretado de 

várias formas quanto à sua configuração em termos de estratégia adaptativa. Por um 

lado, o pensamento religioso, de deixar a Deus os problemas para que os resolva, tem 

um caráter evitativo caracterizado por uma espécie de pensamento mágico. Nesse 

sentido, esperar que as coisas melhorem por si mesmas ou por uma intervenção divina, 

permite ao indivíduo que se mantenha em uma posição cômoda, ou seja, sem ter que 

empreender nenhuma ação e também sem o ônus da preocupação, posto que, neste caso, 

o desfecho do problema não depende dele. Por outro lado, a religião, enquanto 

estratégia de enfrentamento (coping) cumpre um papel importante no alivio da tensão 

quando tomada em sua vertente positiva, como ocorre neste fator. Se a religião traz uma 

perspectiva positiva da vida, se continuará em um reforço em termos psicológicos, 

porém, se, ao contrário, se apresenta no sentido de inculcar culpa, teremos resultados 

adaptativos bastante falhos.  

Na especificidade de aspectos relacionados à religiosidade, a adolescência 

apresenta ainda uma maior peculiaridade, pois, como afirma Knobel (1981) neste 

período da vida, as crises religiosas são um fator comum, já que o adolescente pode se 

manifestar como um “ateu intransigente” ou um “místico fervoroso”, vivendo uma 



variedade de posicionamentos entre estes dois extremos em períodos de tempo muito 

próximos um do outro; como uma oscilação. Para o autor, isto reflete sua angústia 

interna. Na eminência de perda (que tem conotação de morte) de aspectos infantis, de 

como encara seus pais, entre outros fatores, causam angústia no adolescente. Assim, as 

figuras idealizadas oferecidas pela religião permitem ao jovem a garantia de 

continuidade de sua própria vida e daqueles que lhe são queridos. Assim, no presente 

estudo, podemos hipotetizar, que o uso desses recursos de enfrentamento estejam 

relacionados ao fato de que, tal como num pensamento mágico do “adolescente 

normal”, o jovem crê que algo maior possa resolver seu problema, que apenas Deus e o 

pensamento positivo podem fazer com que aquela situação problema se resolva. Esse 

resultado reflete o raciocínio de Knobel (1981) sobre sua compreensão de adolescência, 

e ao utilizar o termo “normal anormalidade da adolescência”, pois concebe que o 

adolescente passa por uma verdadeira crise de temporalidade, em que os conceitos se 

misturam e se confundem. Há contradições e essas podem ser decorrentes de 

sentimentos de total impotência frente a esses fenômenos que parecem incontroláveis.  

Outro fator que merece ser destacado é a de menor utilização da estratégia de 

evitação (evitação cognitiva), onde segundo Câmara (2002) os itens expressam uma 

tentativa de ignorar, fugir ou sentir-se impotente frente ao problema, esperando soluções 

mágicas ou tentando transferir frustrações pessoais a outras pessoas, desta forma, 

denominou-se esse fator de evitação cognitiva, posto que as manifestações não são 

comportamentais e sim mentais.  

Cabe lembrar novamente Blalock e Joiner (2000) ao desdobrarem estas dimensões 

em quatro categorias, sendo duas de evitação que aqui se ressalta: 3) evitação 

comportamental (envolvimento em comportamentos impulsivos, redutores de tensão); 

4) evitação cognitiva (pensamentos ou respostas que objetivam negar ou minimizar a 

gravidade da situação de crise ou suas conseqüências. Quanto às estratégias de evitação, 

podemos entender que a amostra tende a ter uma tendência maior para o fator 

“evitação”, pois atitudes impulsivas acabam sendo preponderantes entre os atletas, 

criando uma maior busca por uma redução de stress daquela determinada situação. 

Outra tendência nesse grupo estudado é de autoculpar-se, fato que indica que as pessoas 

acabam se isolando para evitar possíveis criticas e para poupar a si próprio de eventuais 

transtornos emocionais. Assim como citado por Câmara (2002) e também 

Hatzigeorgiardis (2006) estas são estratégias possíveis para lidar com situações tidas 



como ameaçadoras e de resolução de problemas, como a busca de apoio social, 

evitação, distração e reestruturação cognitiva. Podemos citar outras autores como Holt e 

Mandigo (2004) que citam tipos de estratégias adequadas para resolução da situação 

problema.  

III.3. QUANTO AO STRESS NA AMOSTRA ESTUDADA 

Destaca-se que 22,7% da amostra estudada (n =141), tanto de meninos quanto 

meninas apresentaram algum sintoma de stress. Porém, quanto se separa os gêneros na 

amostra estudada, verificamos algumas peculiaridades. Por tratar-se de um grupo de 

adolescentes, os mesmos procuram através do esporte uma saída para fugir dos 

momentos de maior tensão, interagir com outras pessoas se torna algo realmente 

importante e também praticar algum tipo de atividade física como forma de aliviar o 

stress da forma mais agradável para ele, seja ela dentro de uma quadra ou dentro de um 

ambiente totalmente voltado para o esporte, podendo assim, melhorar sua busca pelo 

objetivo, verificou a seguir os principais sintomas de stress. 

Tabela 9. Sintomas de stress no sexo feminino (n=66) 

 Média Desvio 
padrão 

Média 
esperada

t  

n (stress) 
 

Stress Geral 
 

Sintoma 
Psicológico 

08 
 

2,23 
 
 

3,72 

08 
 

0,47 
 
 

0,23 

08 
 
 
 
 

3,50 

08 
 
 
 
 

2,75* 

 
 
 

 
Sintoma 

Cognitivo 
 

 
3,25 

 
0,55 

 

 
2,83 

 
2,13(ns) 

 

Sintoma 
Fisiológico 

 
Sintoma  

Interpessoal 
 

2,75 
 
 

2,72 

0,51 
 
 

0,75 

2,89 
 
 

2,60 
 

-0,77(ns) 
 
 
0,46(ns) 

 

      
      
*p<0,05 

 



A tabela 9 mostra os sintomas de stress entre as oito atletas que apresentaram 

alteração no nível de stress. Pela tabela observa-se que o sintoma psicológico foi o mais 

significativo. Cabe lembrar Lipp e Malagris (apud LIPP, 2006) quando ressaltam que o 

stress deve ser visto como um desgaste total do organismo interno. Tais estímulos 

podem ser agradáveis ou desagradáveis e pode provocar medo, irritação ou mesmo 

felicidade e prazer. O sintoma psicológico segundo Lipp (2006) inclui resposta de stress 

ligada à reação vivenciada nas últimas 24 horas, ou seja, evidenciam reações do 

adolescente que está sob o efeito passageiro do stress. Quando comparamos os sintomas 

com a faixa etária dessas atletas, verificamos que não houve concentração, sendo 

distribuídas na faixa de 15 a 17 anos (sendo 1 com 15 anos, 4 com 16 anos e 3 com 17 

anos) e o ano letivo também foi distribuído em 1º. a 3º. ano letivo (sendo 2 do 1˚ ano, 4 

do 2˚ ano e 2 do 3˚ ano do Ensino Médio. Embora alguns estudos façam uma relação 

entre a adolescência, vestibular e stress, nessa amostra de adolescentes atletas em geral 

não houve significância e mesmo entre as 8 pessoas com alteração (sintoma), não 

podemos fazer essa relação. Para entender quais variáveis estariam interferindo no nível 

de stress dessas 8 atletas outros aspectos deveriam ser avaliados. Nos estudos realizados 

por Costa e Leal (2006) com adolescentes, o autor encontra o mesmo sintoma 

predominante (sintoma psicológico), porém contrário quanto ao sexo, pois em seu 

estudo as meninas apresentam uma incidência de 61,1% da amostra. No presente estudo 

não verificamos esse mesmo resultado com as meninas estudadas. Greene e Walker 

(1997) ao estudarem os problemas de ordem psicossomática em adolescentes 

encontraram como fator predominante os sintomas fisiológicos, porém entre as meninas 

estudadas o fator psicológico foi predominante nesse estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 10. Sintomas de stress no sexo masculino 

 n Média Desvio 
padrão 

Média 
esperada 

t 

n 
 

Stress 
geral 

 
Sintoma 

psicológico 

 
 

75 

26 
 

2,23 
 
 

3,28 

26 
 

0,47 
 
 

0,39 

26 
 
 
 
 

2,83 

26 
 
 
 
 

5,80** 

 
Sintoma 
cognitivo 

 

  
2,82 

 
0,56 

 

 
2,67 

 
1,42(ns) 

Sintoma 
fisiológico 

 
Sintoma 

interpessoal 
 

 2,60 
 
 

2,59 

0,38 
 
 

0,74 

2,33 
 
 

2,60 
 

3,62** 
 
 
-

0,05(ns) 

       
**p<0,01 

 

 Na tabela 10 podemos verificar o sintoma psicológico e fisiológico como sendo 

os sintomas mais significativos entre os meninos desse estudo. Verificamos que dos 75 

meninos do estudo, 26 apresentaram sintomas de stress, (sendo desses 06 com 15 anos, 

13 com 16 anos, 06 com 17 anos e 01 com 18 anos). Quanto à faixa etária e ano letivo 

verificamos nos meninos os mesmos resultados das meninas, (sendo 09 do 1˚ ano, 12 do 

2˚ ano e 05 do 3˚ ano do Ensino Médio) em que a faixa etária dos 16 anos e o 2˚Ano do 

Ensino Médio, representa a faixa de maior expressão, pois nessa fase acontece à 

transição de maior carga pedagógica, carga de treinamento e mudança de categorias no 

âmbito de competição, por tudo isso pode verificar esses sintomas de stress mais 

eminentes nos meninos. Green e Walker (1997) observaram que os adolescentes 

respondem aos eventos estressantes utilizando-se de estratégias positivas 

(aproximação), onde coloca a prática esportiva, lazer com música e TV e relacionar-se 

com pessoas próximas, como forma de aliviar e contribuir na diminuição do stress. Em 

nosso estudo verificamos que, de forma similar ao desse autor os meninos praticantes de 

esporte de competição também utilizavam mais das estratégias de aproximação. 

 



Tabela 11. Modalidades esportivas (coletivas) e tipo de esporte com sintomas de stress 

Sexo                      Modalidade coletiva  
 

 
Futsal 

 
Feminino 

 
Masculino 

  

Geral 
 
 n           % 
04      50,00 

 
12      46,15 
 
 
 

Basquetebol
 

 n            % 
00          0,0 
 
05       19,23

Voleibol 
 

n          % 
02     25,00 

 
03     11,53 

Handebol 
 

 n         % 
00       0,0 
 
00       0,0 

 

n           % 
02      25,00 
 
04      15,38 

n (total) 16                   05                    05                  00               06 
   

 

A tabela 11 indica que os meninos praticantes de modalidades coletivas apresentaram 

mais sintomas de stress quando comparados com as meninas praticantes das mesmas 

modalidades coletivas. 

 

Tabela 12. Modalidades esportivas (individuais) e tipo de esporte com sintomas de 
stress 

Sexo                                                       Modalidade 
individual 

 

 
 
 

Natação 
 

Tênis de 
Mesa  

Xadrez  

 
Feminino 
 
Masculino 

  

Geral 
 
 
 n        % 
04    50,00 

 
14    53,84 
 
 
 

Artes 
Marciais 

 
 n          % 
01     12,50 
 
02      7,69 

Atletismo 
 
 

n          % 
01    12,50 

 
03    11,53 

Ginástica 
Artística 

 
 n          % 
01      12,50 
 
01       3,84 

 

n         % 
00      0,0 
 
02    7,69 

n           % 
00       0,0 
 
01      3,84 

n            % 
01      12,50 
 
05      19,23 

n (total) 18                 03                  04                 02                  02               01                  06 
n=141     DP= 0,82 

A tabela 12 indica que os meninos praticantes de modalidades individuais 

apresentaram mais sintomas de stress quando comparados com as meninas praticantes 

das mesmas modalidades individuais. 

Nas tabelas 11 e 12 verificamos que o tipo de modalidade não interfere nos sintomas 

de stress, seja ela coletiva ou individual. Percebemos que para cada gênero as 



modalidades têm resultados distintos; entre os meninos praticantes de modalidades 

coletivas (basquetebol, futebol e voleibol) e entre os praticantes das seis modalidades 

individuais (artes marciais, atletismo, ginástica artística, natação tênis de mesa e xadrez) 

apresentam sintomas de stress, com grande incidência entre os atletas que praticam a 

modalidade xadrez. Nas meninas verificamos também que o tipo de modalidade, seja 

ela, coletiva ou individual não interfere nos sintomas de stress, diferentemente dos 

meninos, para as meninas, algumas modalidades não apresentam sintomas de stress, tais 

como futebol e handebol, natação e tênis de mesa. Conforme dados encontrados, 

podemos concluir assim como mencionou De Rose Jr.(2002) que cada modalidade 

esportiva tem suas particularidades e exige diferentes métodos de preparação e 

demandas físicas, técnicas e psicológicas, mas todas têm como referencial a competição. 

O mesmo autor ao estudar aspectos psicológicos na preparação de atletas de esportes 

individuais ou coletivos, observa que qualquer que seja a modalidade ou o esporte 

disputado, a competição representa um desafio que, muitas vezes, pode se tornar uma 

ameaça, onde muitas vezes, a situação que causa maior stress é a própria situação do 

jogo (ou de prova, quando os esportes individuais), como podemos verificar no grupo 

estudado. De Rose Jr., Sato, Selingardi, Bettencourt, Barros e Ferreira (2004) 

mencionam em seu estudo que as situações causadoras de stress estão relacionadas a 

três grandes categorias: competição individual, competição coletiva e pessoas 

importantes, porém nesse estudo verificamos que o tipo de modalidade esportiva não 

interfere no sintoma de stress. Iizuka, Dantas, Machado e Marinovic (2005) 

encontraram resultados contrários ao encontrado nesse estudo, onde em seu estudo 

meninos tiveram atitudes passivas enquanto as meninas tiveram atitudes ativas para 

resolução do problema. Para Singer (1982) a gestão emocional assume importância 

decisiva, pois as emoções experimentadas anteriormente, durante e após a competição 

podem influenciar determinantemente os feitos presentes e futuros dos atletas. D’Urso 

et al (2002) colocaram que a emoção pode ser percebida como positiva para um atleta e 

negativa por outro, dependendo das associações que os atletas a ela atribuem, 

verificamos como esse fator é importante principalmente quando falamos da criança 

nesse período da adolescência, onde seu temperamento e atitudes sofrem muitas 

oscilações e pode afetar seu desempenho competitivo. Como podemos observar no 

trabalho de Elliot (2000) e no estudo aqui desenvolvido podemos perceber que a 

habilidade esportiva não garante sucesso nos esportes já que a abordagem mental tem 

uma grande influência no resultado final. A este respeito, Gould, Eklund e Jackson 



(1993) comparando o nível de rendimento de atletas, revelaram que os mesmos com 

melhores índices de sucesso possuem um desenvolvimento mais elevado das 

habilidades psicológicas. Podemos verificar que o presente estudo tem uma grande 

relação com o estudo de De Rose Jr. (1998) em cujo trabalho o pesquisador têm 

demonstrado interesse em estudar não somente em como os atletas respondem a 

situações de ansiedade e stress, mas também sobre como eles buscam controlar estas 

situações (coping). 

 

III.4. QUANTO AO STRESS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO (COPING) 
 

 

 Neste item procuramos fazer correlações entre a avaliação do stress e as 

estratégias de enfrentamento (coping) na amostra total de adolescentes estudados. 

Assim, verificamos que na amostra total, numa correlação direta entre estratégias e nível 

de stress, não foram encontrados números significativos. Assim, procede-se a seguir 

uma relação entre estratégias de enfrentamento e nível de stress por gênero da amostra 

estudada e após, nível de stress por estratégias entre as modalidades esportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13. Estratégias de enfrentamento e níveis de stress entre gêneros. 

                                       Sexo   n Média Desvio 
padrão 

t 

Busca de apoio social         M   
                                             F 
Evitação cognitiva              M 
                                             F 
Busca de apoio                   M   
                                             F 
Aproximação cognitiva      M 
                                             F 
Atividades distratoras         M 
                                             F 
Evit./compor. Passivos       M 
                                             F   
Expressão emocional          M 
                                             F 
Autoculpar-se                     M 
                                             F 
Estratégia Aproximação     M   
                                             F 
Estratégia Evitação             M 
                                             F 
Stress geral                         M 
                                             F   
Stress psicológico               M 
                                             F 
Stress cognitivo                  M 
                                             F 
Stress fisiológico                M 
                                             F 
Stress interpessoal              M 
                                             F 

75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 
75 
66 

3,10 
3,26 
1,85 
1,87 
2,32 
2,10 
3,58 
3,55 
3,77 
3,72 
3,05 
3,27 
2,29 
2,67 
2,68 
2,65 
3,19 
3,16 
2,47 
2,61 
2,12 
2,36 
2,23 
2,60 
2,12 
2,16 
2,00 
2,16 
1,84 
1,82 

0,47 
0,46 
0,42 
0,47 
0,78 
0,80 
0,44 
0,42 
0,42 
0,45 
0,50 
0,48 
0,45 
0,54 
0,52 
0,70 
0,38 
0,40 
0,29 
0,33 
0,45 
0,47 
0,54 
0,56 
0,62 
0,62 
0,48 
0,52 
0,70 
0,67 

0,50 
0,50 
0,80 
0,81 
0,10 
0,10 
0,66 
0,66 
0,54 
0,54 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,75 
0,76 
0,61 
0,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,70 
0,70 
0,05 
0,05 
0,91 
0,91 

Fase de Alerta                     M 
                                             F 

75 
66 

2,40 
2,81 

0,66 
0,75 

0,00 
0,00 

Fase de Resistência            M 
                                             F 

75 
66 

2,20 
2,25 

0,83 
0,84 

0,72 
0,72 

Fase de Quase exaustão      M 
                                             F 

75 
66 

2,30 
2,12 

0,72 
0,56 

0,08 
0,08 

Fase de Exaustão                M 
                                             F 

75 
66 

2,49 
2,40 

0,84 
0,78 

0,53 
0,52 

     
 

 

 



 Na tabela 13 podemos verificar que os meninos utilizam com maior freqüência a 

estratégia de aproximação, enquanto as meninas tendem a ter como principal estratégia 

a evitação. Quanto ao stress podemos dizer que as meninas apresentam um score maior 

que os meninos, porém, de uma maneira geral, nada fora dos padrões normais para as 

respectivas idades. Verificamos também que tanto meninos quanto meninas da amostra 

estudada, por ser um grupo ligado ao esporte e competição, tende a utilizar mais 

atividades de lazer como praticar esportes alternativos, ouvir música, enfim atividades 

de lazer que possam fazer que o foco principal esteja de lado, para que o mesmo possa 

reagir para atingir seus objetivos. Podemos verificar que as meninas têm certa tendência 

a procurar algum tipo de apoio social. Quanto ao stress verificamos que os meninos 

apresentam sintomas psicológicos e fisiológicos, enquanto as meninas apresentam 

apenas sintomas psicológicos, porém um ponto importante a ser discutido é o fato de 

apesar de não termos na amostra sintomas graves de stress, as meninas apresentam um 

estado de alerta que podemos ficar atentos, pois, o número geral de meninos com 

sintomas de stress é maior, porém o número de meninas que precisam de atenção já no 

estado de alerta é grande, com isso entendemos que as meninas estão conseguindo 

equilibrar mais suas ações nessa amostra, porem estão muito próximos do limiar que 

separa os sintomas de stress e sem sintomas de stress. Dell’Aglio e Hutz (2002) verifica 

que os adolescentes tem uma maior utilização de estratégia de ação direta 

(aproximação), onde a consciência de que poderia lidar diretamente com o evento 

ocorrido, procurando resolvê-lo ou tentando encontrar uma solução, embora 

efetivamente não o faça, no grupo estudado verificamos uma forte tendência em atitudes 

para buscar essa resolução do problema, pois a utilização da estratégia é a mesma para 

os dois grupos estudados. No estudo de Costa e Leal (2006) encontramos resultados 

parecidos com o presente estudo quando falamos sobre os gêneros, ou seja, 

encontramos resultados nas meninas com maior incidência na busca de suporte social, 

enquanto os meninos buscam com maior ênfase, atividades distratoras, onde possa 

extravasar sua energia através de uma atividade física. Lopes e Little (1996) descrevem 

diferenças relacionadas quanto ao sexo e idade no uso de estratégias de enfrentamento 

(coping) porque meninos e meninas são sociabilizados de forma diferente. As meninas 

podem ser sociabilizadas para uso de estratégias pró-sociais enquanto que os meninos 

podem ser sociabilizados para serem independentes e utilizar estratégias competitivas; 

assim verificamos que independente do tipo de sociabilização esse grupo de jovens 

atletas estudantes tem uma forte tendência competitiva, mesmo não tendo o fator pró-



social em evidência nas meninas. O fator competitivo de ambos tem que ser exaltado, 

porém quanto às estratégias encontramos certas diferenças de predomínios citamos a 

estratégia de aproximação entre os meninos e a estratégia de evitação entre as meninas. 

Os mesmo resultados foram verificados para Myers e Thompson (2000) quanto ao sexo. 

Arteche e Bandeira (2006) encontraram resultados inversos dos encontrados nesse 

trabalho, em que as meninas apresentaram uma maior utilização de estratégias ativas 

(aproximação), enquanto os meninos apresentaram um forte isolamento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 14. Estratégias de enfrentamento e níveis de stress entre tipos de esportes. 

Tipo de esporte 
(coletivo/individual)

n Média Desvio 
padrão 

T 

Busca de apoio social                      C   
                                                          I 
Evitação cognitiva                           C  
                                                          I 
Busca de apoio                                C 
                                                          I 
Aproximação cognitiva                   C 
                                                          I 
Atividades distratoras                     C 
                                                          I 
Evit./compor. Passivos                    C 
                                                          I 
Expressão emocional                      C 
                                                          I 
Autoculpar-se                                  C 
                                                          I 
Estratégia de Aproximação             C   
                                                          I 
Estratégia de Evitação                     C 
                                                          I 
Stress geral                                      C 
                                                          I 
Stress psicológico                           C 
                                                          I 
Stress cognitivo                               C 
                                                          I 
Stress fisiológico                             C 
                                                          I 
Stress interpessoal                           C 
                                                          I 

72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 
72 
69 

3,20 
3,15 
1,85 
1,88 
2,24 
2,18 
3,55 
3,59 
3,77 
3,72 
3,17 
3,13 
2,49 
2,43 
2,66 
2,67 
3,19 
3,16 
2,54 
2,53 
2,24 
2,23 
2,41 
2,39 
2,20 
2,08 
2,08 
2,06 
1,72 
1,94 

0,43 
0,51 
0,44 
0,44 
0,77 
0,82 
0,40 
0,45 
0,45 
0,41 
0,48 
0,52 
0,48 
0,57 
0,56 
0,66 
0,37 
0,41 
0,28 
0,35 
0,45 
0,50 
0,55 
0,62 
0,62 
0,61 
0,52 
0,49 
0,61 
0,75 

0,46 
0,46 
0,69 
0,69 
0,66 
0,66 
0,58 
0,58 
0,48 
0,48 
0,65 
0,65 
0,51 
0,51 
0,87 
0,87 
0,62 
0,62 
0,81 
0,81 
0,96 
0,96 
0,86 
0,87 
0,27 
0,27 
0,81 
0,81 
0,05 
0,05 

Fase de Alerta                                 C 
                                                          I 

72 
69 

2,59 
2,60 

0,74 
0,73 

0,98 
0,98 

Fase de Resistência                         C 
                                                          I 

72 
69 

2,18 
2,26 

0,85 
0,81 

0,54 
0,54 

Fase de Quase exaustão                  C 
                                                          I 

72 
69 

2,24 
2,17 

0,73 
0,57 

0,51 
0,51 

Fase de Exaustão                             C 
                                                          I 

72 
69 
 

2,51 
2,39 

0,81 
0,82 

0,36 
0,52 

     
 



Na tabela 14 verificamos que o tipo de modalidade, seja ela coletiva ou 

individual, não interfere na escolha do tipo de estratégia e também não interfere nos 

sintomas de stress. Verificamos assim como na tabela de gêneros, nos tipos de esportes, 

verificamos uma maior tendência em ter atividades de lazer e esportes. Outro ponto 

interessante a ser destacado é o fator aproximação cognitiva, onde esse grupo apresenta 

uma forte tendência em fazer uma avaliação lógica da situação e através disso ter uma 

reavaliação positiva e concretizar alternativas para a situação problema. Quanto ao 

stress verificamos que não existe uma grande preocupação seja ela na modalidade 

individual ou coletiva. Folkman e Lazarus (1980) destacavam o coping, onde a estrutura 

teórica é feita de forma que a pessoa e o ambiente sejam vistos em um relacionamento 

em curso de ação recíproca, em que cada um afeta e está sendo afetado pelo outro; com 

isso verificamos neste grupo estudado um grande empenho em superar situações 

estressantes específicas, sejam elas oriundas do meio externo ou interno em um 

determinado momento, quando as contingências de vida parecem superar as 

capacidades e recursos pessoais para lidar com tais situações. Essas funções haviam 

sido reconhecidas igualmente nos trabalhos de Mechanic (1962); Murphy, Moriarty 

(1976) apud Folkman e Lazarus (1985), entre outros, onde os esforços de coping são 

feitos em respostas aos esforços de avaliações, entretanto tanto a avaliação quanto o 

coping são influenciados continuamente durante todo o encontro, podemos entender 

assim que o grupo estudado apresenta uma forte tendência a avaliar rapidamente essa 

situação problema e enfrentá-la. Outro trabalho importante a ser mencionado é Valliant 

(1971 apud Folkman e Lazarus, 1985), onde é colocado que o enfrentamento (coping) 

era entendido enquanto um sistema de defesa cuja finalidade era de reduzir a tensão e 

restaurar o equilíbrio, fator extremamente importante na vida desses jovens atletas, onde 

saber lidar com a pressão e ter equilíbrio necessário para buscar as melhores 

performances são essenciais e muito necessárias. As estratégias de enfrentamento 

(coping) são definidas como ações, comportamentos e pensamentos utilizados para lidar 

com o estressor, assim menciona Folkman, Lazarus, Gruen e DeLongis (1986), 

podemos mencionar no grupo estudado que o estressor é uma grande fonte de stress, 

pois lida com o objetivo final, que é vencer, para tanto verificamos quanto essas ações e 

pensamentos podem interferir nas atitudes para atingirem o objetivo desejado. 

Suls, David, Harley (1996), colocam o interesse pelas diferentes formas de 

adaptação dos indivíduos a circunstancias adversas, assim como pelos seus esforços 



para lidar com situações estressantes, desta forma entendemos como importante é a 

adaptação e entender e atuar sobre essas situações problemas. Evans (1998) diz que um 

acontecimento é considerado ameaçador ou estressor se for percebido como causador de 

prejuízo ou perda, e neste momento os sujeitos tendem a fazer algo de modo a dominar 

a situação ou controlar as suas reações emocionais à mesma. Percebemos nos sujeitos 

do estudo que cada individuo tende a procurar uma estratégia que melhor satisfaça sua 

adaptação, tendo predominância entre aqueles que utilizam a estratégia de aproximação. 

Com os resultados encontrados nesse estudo podemos confirmar os estudos de Seidl, 

Tróccoli e Zanon (2001), Motta e Emuno (2004a) e Seidl (2005), onde os autores 

tendem a apontar que as estratégias de enfrentamento estão presentes em qualquer 

situação de risco, atividades da vida diária ou qualquer situação e atividade humana que 

exija um controle, excesso somático e/ou psíquico do ser humano; ou mesmo aqueles 

relacionados com situações em que exista uma doença. Peterson (1989) considera que o 

nível de desenvolvimento cognitivo também influencia a utilização de determinadas 

estratégias na medida em que a criança necessita realizar uma avaliação do estressor, 

podemos verificar no presente estudo que o desenvolvimento cognitivo não tem relação 

com idade cronológica, onde em alguns casos os mais “velhos” acabam utilizando-se 

menos de certas estratégias e conseqüentemente, agindo menos sobre o agente estressor. 

Gamble (1994) encontrou em seus estudos sobre percepções do controle, como sendo 

determinantes de enfrentamento (coping) entre adolescentes e jovens adultos; assim 

como o autor encontramos no presente estudo uma predominância grande na busca da 

solução dos problemas, porém diverge do seu estudo quando falamos de busca de apoio. 

Assim como Boekaerts (1996) verificamos que os adolescentes utilizam uma grande 

diversidade de respostas de enfrentamento (coping) (fatores), podendo ser observadas 

diferentes respostas para diferentes domínios (escolar familiar e social).  

Foram encontradas semelhanças entre os resultados do presente estudo com 

aqueles encontrados por William e De Lisi (2000), pois quanto às fases da adolescência 

e suas respectivas etapas, pois na fase inicial da adolescência o principal foco é o 

aspecto positivo, na fase intermediária o principal foco são as atitudes mais ativas 

(estratégias de aproximação), enquanto a fase final da adolescência busca-se maior 

apoio social. Nesse grupo estudado encontramos dados que assemelham-se a literatura 

apresentada por Lazarus e Folkman (1984), Altshuler, Ruble (1989) e Miller (1981), 

onde a busca pela resolução do problema é predominante (coping focalizado no 



problema) principalmente pelos meninos. Outro estudo importante é o de Landazabal 

(2001) que coloca as estratégias de coping como passiveis de aprendizado, 

especialmente na adolescência, quando as habilidades intelectuais atingem seu ápice e 

as questões de personalidade ainda não estão totalmente definidas, como percebemos no 

estudo. Os resultados encontrados no estudo estão muito parecidos dos encontrados por 

Rossmann (1992) onde as tendências mais gerais do repertório de coping podem ser 

modificadas por circunstâncias específicas da situação estressante, mas também podem 

refletir predisposições ligadas ao temperamento ou às experiências mais globais, tais 

como a própria experiência de vida. Outro ponto importante a ser destacado é quando 

Knobel (1981) coloca que não existe dúvida que a constelação familiar é a primeira 

expressão da sociedade, que influi e determina grande parte da conduta dos 

adolescentes, entendemos assim, como o fator busca de apoio social tem uma grande 

procura, onde o grupo estudado vai buscar fora (com amigos ou pessoas próximas) 

conforto, palavras de alegria, positividade, pois em casa a família o cobra e muito para 

que os objetivos traçados principalmente no âmbito esportivo e escolar sejam atingidos 

na sua magnitude, criando um ponto de desequilíbrio nesses adolescentes em formação. 

Nessa mesma linha de raciocínio podemos citar Uchoa (1981), que acredita que na vida 

do adolescente é importante ter pais ajustados psicologicamente, pois irão proporcionar 

ao seu desenvolvimento condições satisfatórias para que não surjam situações 

traumáticas, isto é, situações que sugerem as capacidades de ego para se defender e 

sublimar. No entanto, Perestrello (1981) coloca que em todos os tempos, a adolescência 

constitui um problema; enfatizando que isso varia com o ambiente sócio-cultural e está 

em estreita dependência do lugar e tempo em que ocorre, pois a antropologia nos mostra 

que em certas culturas a adolescência não constitui problema tão sério, como podemos 

notar nesse grupo estudado onde o esporte, além de ter um forte fator social, com 

obtenção de bolsas de estudos, tem um fator extremamente importante na formação do 

individuo como um todo, onde esses jovens atletas possam tornar-se pessoas 

capacitadas para seguir no esporte de rendimento ou estarem prontos para disputarem 

posições no mercado de trabalho. Outro fator interessante para ser abordado é o achado 

de Ribeiro (1997), onde fala sobre lidar com emoções significa ter contato com fatores 

importantíssimos na formação do ser humano. Como falamos anteriormente falar sobre 

adolescência requer certos cuidados, pois seu desenvolvimento e a maneira como cada 

pessoa enxerga cada situação, requer visões e entendimentos distintos, com isso 

começamos a colocar em questão outros fatores importantes para estruturação mental, 



fatores esses que aproximam cada vez mais do conceito de desenvolvimento humano 

sustentável, onde temas como moradia, cooperativismo, desenvolvimento, ambiente 

agradável, saúde, aglomerações humanas e produção coletiva de bens e serviços são 

cada vez mais essenciais para sua formação, podemos verificar com tudo isso, que esse 

grupo de adolescente pesquisado, nem sempre tem essa estrutura necessária para o seu 

desenvolvimento e o esporte talvez seja a única ferramenta para que consiga estudar, ter 

alguma profissão, relacionamento social, mas acima de tudo, ser um ser humano em 

todos os sentidos com todos os requisitos como cita o autor. Entendemos assim quando 

Czeresnia (2003) coloca o termo promoção de saúde como grande enfoque nos dias de 

hoje, pois é importante detectarmos nesses jovens atletas a saúde. Falar na formação do 

cidadão é um tema muito complexo, alguns fatores vem ganhando força nos últimos, 

como é o caso da promoção de saúde, onde seu enfoque é amplo e abrangente, visando 

identificar e enfrentar macrodeterminantes de processo saúde-doença para transformá-lo 

favoravelmente a saúde, porém, precisamos falar de saúde não apenas como ausência de 

doença, pois aqueles que não apresentam evidências clínicas podem progredir e se 

fortalecer, passando a ter melhores condições de vida e conseqüentemente de 

desenvolvimento mais dentro da sua modalidade esportiva. O mesmo pensamento 

apresenta Buss (2003), em que o autor se preocupa com a transformação do processo 

individual de tomada de decisão para que sejam focados em qualidade de vida e saúde. 

O foco está na “saúde” propriamente dita, e o processo de capacitação dos grupos e 

indivíduos aumenta o controle sobre os determinantes da saúde. Portanto, podemos 

dizer que a promoção de saúde é muito importante para toda a população mundial e que 

devemos dar muito valor a todos esses fatores mencionados para uma melhor qualidade 

de vida e de saúde, principalmente entre os adolescentes atletas do estudo, onde para 

conseguir chegar aos resultados submetem-se as maiores loucuras e sacrifícios, abrindo 

exceções e realizando esforços desnecessários para agradar técnicos, pais e dirigentes. 

Para tanto entende-se que se faz necessário uma melhor verificação da saúde e termos 

ciência da importância da promoção da saúde e o quanto o bem estar se faz necessário 

para o jovem atleta consiga atingir desempenhos cada vez melhores  

  

 

 



 IV – CONCLUSÃO 

 

 Estudar pessoas que participam de competições esportivas de alto rendimento já 

é uma tarefa difícil, uma vez que há um grande número de variáveis que envolvem esse 

processo; mas, quando ainda envolvem adolescentes, a complexidade torna-se maior, 

dado ao fato de ser esse um período da vida humana em que estão em jogo as oscilações 

no humor, na forma de pensar, entre outros fatores e crises desenvolvimentais; aspectos 

esses já tão apregoados pela literatura psicológica.  

 Sendo assim, os resultados do presente estudo também nos revelaram de certa 

forma, um retrato dessas características da adolescência. Esses resultados em relação 

aos objetivos propostos, em síntese, indicaram: 
 

 A) QUANTO ÀS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 

  Em relação às estratégias de enfrentamento na amostra total de adolescentes-

atletas, houve um predomínio daquelas chamadas de “estratégias de aproximação”. 

Essas são estratégias que se referem à busca de orientação ou conselhos de outras 

pessoas, realização de uma ação concreta para enfrentar a situação estressante e 

encontrar aspectos positivos. Também referem-se às atividades distratoras - realização 

de exercícios ou atividades desportivas e busca de alternativas relaxantes, bem como 

referem-se a uma aproximação cognitiva - que expressa uma preocupação com 

resolução do problema, com o futuro e com as relações com os demais.  

 Não houve diferenças significativas quanto ao uso de estratégias de 

enfrentamento quando comparados adolescentes praticantes de modalidades esportivas 

individuais (disputas realizadas individualmente) com praticantes de modalidades 

coletivas (disputas realizadas em equipe). 

 Detectou-se uma diferença, embora não tão forte estatisticamente, quanto ao 

gênero e ao tipo de enfrentamento. Os meninos utilizavam-se mais de estratégias de 

aproximação em relação às meninas, enquanto que essas utilizavam-se mais das 

estratégias de evitação. Essas estratégias de evitação que são aquelas em que se buscam 

reduzir tensão negando ou se distanciando da situação problema ou minimizando a 

gravidade da situação problema.   

 

  



 B) QUANTO À AVALIAÇÃO DO STRESS 

 Com relação à avaliação do stress, observamos em relação à amostra total, esse 

não se apresentou de forma significativa. Porém, quando observado por subgrupos 

amostrais, a variável stress foi mais aparente nos meninos do que nas meninas.  

 Mas também se observou outro fato importante quando avaliado o stress caso a 

caso, ou seja, o stress fora detectado mais fortemente num pequeno grupo de 06 

adolescentes do gênero feminino – que isoladamente apresentou os sintomas.  

 Outro dado importante foi encontrado nos casos isolados de meninos e meninas 

com stress, chamou atenção o fato de que os meninos tinham mais sintomas fisiológicos 

enquanto que as meninas mais sintomas psicológicos na avaliação de stress. Todos 

esses aspectos relacionados ao stress talvez possam ser mais bem estudados em grupos 

de adolescentes com stress, em amostras maiores, e verificados se realmente essas 

diferenças entre fatores de stress serão ou não aparentes. 

 

 C) QUANTO ÀS RELAÇÕES ENTRE STRESS E ENFRENTAMENTO 

 Ao analisarmos as estratégias de enfrentamento juntamente com os sintomas de 

stress, não encontramos associações significativas.  

 Embora a literatura mostre que as meninas apresentam mais stress do que os 

meninos, dado aos diversos fatores culturais e sociais, em nosso estudo esses dados 

surgiram de forma diferente, ou seja, como já afirmamos, os meninos apresentaram 

maior nível de stress em relação às meninas e utilizam mais as estratégias de 

aproximação enquanto que as meninas mais estratégias de evitação. Porém, também não 

podemos afirmar uma associação direta entre os sintomas de stress e estratégia de 

aproximação pelos meninos. Para isso serão necessários outros estudos, com amostras 

maiores e estratificadas que busquem essa relação. Podemos tecer conjecturas, 

outrossim, de que o grupo de meninos, por serem ativos (estratégias de aproximação) e 

buscarem solução para seus conflitos numa expressão de preocupação ou em atividades 

distratoras (realização de exercícios ou atividades desportivas) se tornem mais agitados 

e apreensivos de modo a elevarem seu nível de stress naquele momento. Em 

contrapartida, o pequeno número de meninas com sintomas de stress e seu predomínio 

evitativo, também pode indicar que a ausência de contato com a resolução de problemas 

as afaste do stress. Mas isso também só poderá ser visualizado em pesquisas futuras, 

com grandes amostras e por estratos. 

 



 Concluindo, com relação aos dados da amostra total de adolescentes (tanto 

meninas quanto meninos, ou esportes individuais ou coletivos), esses não apresentaram, 

de forma significativa um nível de stress ou predomínio de estratégias de enfrentamento 

que destoassem dos indicadores de normalidade em relação às médias indicadas pelo 

instrumental utilizado; embora nossos dados se diferenciem de outros estudos já 

realizados com adolescentes. Não houve detecção de associações significativas de 

estratégias de enfrentamento associadas ao stress; fato que pode indicar que esse 

conjunto denota um predomínio de atitudes mais positivas. Mas, ficou mais evidenciado 

o fato das meninas tenderem mais a atitudes de negação, evitando circunstâncias ou 

fugindo da situação problema e os meninos com maior nível de stress do que as 

meninas. Porém, nada que se possa afirmar que estivessem fora dos padrões de 

normalidade, de acordo com estudos relatados pela literatura. 

 Assim, verificamos ao longo desse trabalho que, estudar e lidar com a 

adolescência requer de nós educadores uma atenção especial e diferenciada na nossa 

cultura. Entendemos que as flutuações de humor, de raciocínio de desejos, de níveis de 

tolerância enfim, são típicos dessa fase do desenvolvimento humano e requerem uma 

compreensão especial de nossa parte – educadores e treinadores. Esses são fatores que 

possivelmente interferem nas suas formas de lidar com o dia a dia de suas tarefas e, 

portanto, podem influenciar nas variações ou no modo de enfrentarem seus conflitos 

(em suas estratégias de enfrentamento bem como no seu nível de stress), porém, esses 

são dados que devem e merecem ser muito mais estudados. 

 No que tange a essas oscilações de adolescentes, somadas às peculiaridades da 

amostra estuda (classe social a que pertencem exigências pedagógicas e desempenho de 

suas habilidades esportivas) há pontos que merecem destaque a guisa de conclusões. Ou 

seja, esses são adolescentes que, embora não pertençam às categorias de profissionais 

do esporte, assumem compromissos que os diferenciam de outros estudantes, pois 

pertencem a camadas sociais menos favorecidas e recebem bolsas de estudos (por sua 

relação com o esporte) no ingresso ao colégio de classe social mais elevada; o que lhes 

colocam em meio a tarefas pedagógicas e treinamento esportivo muito mais exigentes 

em relação aos demais colegas da escola. Esses jovens são mais “cobrados” em seus 

desempenhos esportivo e pedagógicos. Assim, esses passam por sobrecargas de trabalho 

e responsabilidades bem maiores do que um jovem estudante comum. Por que esses 

aspectos merecem serem lembrados na conclusão do presente trabalho?  

 Entendemos que, mesmo com todas essas variáveis circundando o processo de 



aprendizagem e desenvolvimento de competências e habilidades esportivas, esses 

mesmos adolescentes (amostra total) não apresentaram níveis de stress e nem 

estratégias de enfrentamento sistemáticas que nos levassem a pensar num patamar 

preocupante. E isso nos dirige a duas linhas de raciocínio que, embora também 

mereçam ser melhor estudadas, cabe a nós levantarmos ante a esses resultados. Por um 

lado, podemos pensar que as oscilações próprias do período da adolescência e 

conhecidas como “síndrome normal da adolescência” possam contribuir para a 

diferença de resultados entre as pesquisas quando se trata de estratégia de 

enfrentamento, bem como de nível de stress. Ou seja, se há variações e flutuações de 

humor, de pensamento, de crenças religiosas e ideológicas, bem como oscilações entre 

amor e ódio; esses rompantes típicos da idade, também podem influenciar no tipo de 

estratégia utilizada no momento da avaliação, bem como no stress. Assim, embora os 

autores dos instrumentos reconheçam esses aspectos na avaliação, acreditamos que esse 

é um fator que merece ser investigado com mais precisão nos futuros trabalhos. Por 

outro lado, um segundo aspecto, é a própria prática esportiva e o que ela representa para 

esses jovens bolsistas e atletas competidores. Ou seja, entendemos que também podem 

estar relacionados à prática do esporte as expectativas e representações que esses 

adolescentes têm em relação ao seu futuro; que o esporte e tais competições podem estar 

associados a um futuro mais promissor – seja numa carreira esportiva ou numa 

oportunidade de ingresso numa boa universidade. Isso nos levar a crer, que o esporte e o 

que ele representa, pode então estar atuando como um fator de proteção ou de promoção 

de saúde psicológica desses jovens.  

 Com isso, entendemos com o presente estudo que esse se insere naqueles 

estudos de natureza desenvolvimental e de promoção de saúde psicológica, conjugando-

se, portanto, com a formação que viemos aqui buscar; pois entendemos com a literatura 

psicológica disponível, que a promoção da saúde volta-se ou se preocupa com a 

transformação no processo individual de tomada de decisão que vise qualidade de vida e 

saúde, bem como com o conjunto de ações e decisões coletivas que possam favorecer a 

saúde e melhoria de condições de bem-estar. 

   

 

 

 

 



V- REFERÊNCIAS  

 

ABERASTURY, A. O Adolescente e a Liberdade. In: ABERASTURY, A.; KNOBEL, 
M.(Orgs.) Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico. Porto alegre: Artmed 
Editora, 1981a. p.13-23. 
 

ABERASTURY, A. O Adolescente e o Mundo Atual. In: ABERASTURY, A.; 
KNOBEL, M. (Orgs.)  Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 1981b. p.88-90. 
 

ARTECHE, A. X.; BANDEIRA, D. R. Adolescentes Trabalhadores: Estratégias de 
Coping e Concepções Acerca de uma Situação Laboral. Interação em Psicologia, v. 10, 
n. 1, p.31-42, 2006.  
 

AZEVEDO JR., M.R.; ARAÚJO, C.L.P.; PEREIRA, F.M. Atividades Físicas e 
Esportivas na Adolescência: Mudanças de Preferências ao Longo das Últimas Décadas. 
Revista Brasileira de Educação Física Esportiva, v.20, n.01, p.51-58, 2006 
 

BIGGAR, H.; FOREHAND, R,; DEVINE, D., BRODY, G.; ARMISTEAD, L.; 
MORSE, E.; SIMON, P. Women who are HIV infected: The Role of Religious Activity 
in Psychosocial Adjustment. Aids Care, v. 11, n. 02, p.195-199, 1999.  
 
BLALOCK, J. A.; JOINER, T. E.. Interaction of cognitive avoidance coping and stress 
in predicting depression/anxienty. Cognitive Therapy and Research, v.24, n.01, 2000. 
p.47-65. 

BOEKAERTS, M. Coping with stress in childhood and adolescence. In: ZEIDNER, 
M.; ENDLER, N. S. (Orgs.) Handbook of coping New York: Wiley. 1996. p.452-484. 

BUSS, P. M. Uma introdução ao conceito de promoção de saúde. In: BUSS, P. M.; 
FREITAS, C. M.(Orgs.) Promoção da Saúde: reflexões, conceitos, tendências. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2003. p.15-38. 
 

CÂMARA, S.G.; SARRIERA, J.S.; REMOR, E.A. Análise Fatorial da Escala de 
Afrontamento para Adolescentes (ACS) em uma Amostra de Jovens de Porto Alegre. 
Aletheia, v.16, p.15-31, 2002. 
 

CAPLAN, G. Princípios da Psiquiatria Preventiva. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1980 
(Original Inglês de 1964). 
 
COMPAS, B.E. Coping With Stress During Childhood and Adolescence. Phychological 
Bulletin, v.101, n.03, p.393-403, 1987 
 
COMPAS, B. E.; BANEZ, G.A.; MALCARNE, V.; WORSHAM, N. Perceived Control 
and Coping with Stress: A Developmental Perspective. Journal of Social Issues, v.47, n. 
04,  p.23-34, 1991.  
 



COMPAS, B. E.; MALCARNE, V. L.; FONDACARO, K. M. Coping with Stressful 
Events in Older Children and Young Adolescents. Journal of Consulting And Clinical 
Psychology, v.56, n.03, p.405-411, 1988. 
 
COSTA, E. S.; LEAL, I. P. Estratégias de Coping em Estudantes do Ensino Superior. 
Análise Psicológica,v.24, n.02, p.189-199,  2006.  
 

CZERESNIA, D. O Conceito de Saúde e a Diferença entre Prevenção e Promoção. In: 
Czeresnia, D.; Freitas, C. M. (Orgs.) Promoção da Saúde: Reflexões, Conceitos, 
Tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, , 2003. p.39-53. 
 

DELL’AGLIO, D. O Processo de Coping Institucionalização e Eventos da Vida em 
Crianças e Adolescentes. Tese de Doutrodado. Curso de Pós-Graduação em Psicologia 
do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, 
2000. 
 

DELL’AGLIO, D. D.; HUTZ, C. S. Estratégias de Coping de Crianças e Adolescentes 
em Eventos Estressantes com Pares e com Adultos. Revista de Psicologia da USP, v.13, 
n.2, p.203-225, 2002.  
 

DELL’AGLIO, D. D. O Processo de Coping em Crianças e Adolescentes: Adaptação e 
Desenvolvimento. Temas em Psicologia - da Sociedade Brasileira de Psicologia, v.11, 
n. 1, p.38-45, 2003.  
 

DE ROSE JR., D. Lista de Sintomas de Stress Pré-Competitivo Infanto-Juvenil. Revista 
Paulista De Educação Física, São Paulo, v.12, n.2, p.126-133, 1998.  
 

DE ROSE JR., D. Esporte e Atividade Física na Infância e Adolescência. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
 

DE ROSE JR., D.; SATO, C. T.; SELINGARDI, D.; BETTENCOURT, E. L.; 
BARROS, J. C. T. S.; FERREIRA, M . C. M. Situações de Jogo Como Fonte de 
“Stress” em Modalidades Coletivas. Revista Brasileira de Educação Física Especial, 
São Paulo, v.18, n.4, p.385-395, 2004.  
 

DE ROSE JR., D.; VASCONCELOS, E. G. Ansiedade–traço competitiva e atletismo: 
um estudo com atletas infanto-juvenis. Revista Paulista de Educação Física, v.11, n.2, 
p.148-154, 1997.  
 

D’URSO, V.; PETROSSO, A; ROBAZZA, C. Emotions, Perceived Qualities, and 
Performance of Rugby. The Sport Psycholigist, v.16, n.02, p.173-199, 2002.  
 

EDWARDS, T.; KINGSTON, K.; HARDY, L.; GOULD, D. A Qualitative Analysis of 
Catastrophic Performances and Associated Thoughts, Feelings, and Emotions. The 
Sport Psychologist, v.16, n.01, p.1-19, 2002.  



 
ELLIOT, B. C. Treinamento no Esporte: Aplicando Ciência no Esporte. Guarulhos: 
Phorte, 2000. 
 
EUBANK, M.; COLLINS, D. Coping with Pré-and in-Event Fluctuations in 
Competitive State Anxiety: A Longitudinal Approach. Journal of Sports Sciences, v.18, 
n.02, p.121-131, 2000.  
 
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, (ECA) 1990, Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente, Acesso 
em 28 de Novembro de 2008. 
 
EVANS, P. Stress and Coping. In: Pitts M.; Phillips, K. (Orgs.), The Psychology of 
Health: An Introduction. London: Routledge. 1998. 2ed, p. 47-67. 
 
FOLKMAN, S.; LAZARUS, R.S. An Analysis of Coping in a Middle-Aged 
Community Sample. Journal of Health and Social Behavior, v. 21, n.03, p. 219-239, 
1980.  
 
FOLKMAN, S.; LAZARUS, R.S. If it Changes it Must be a Process: Study of Emotion 
and Coping During Three Stages of a College Examination. Journal of Health and 
Social Psychology. v.48, n.01, p.150-170, 1985.  
 

FOLKMAN, S.; LAZARUS, R.S., GRUEN, R.,; DELONGIS, A. Appraisal, Coping, 
Health Status and Phycological Symptoms. Journal of Personality and Social 
Psychology, v.50, n.03, p.571-579, 1986.  
 
GAMBLE, W. C. Perceptions of Controllability and Other Stressor Event 
Characteristics as Determinants of Coping Among Young Adolescents and Young 
Adults. Journal of Youth And Adolescence, v.23, n.01, p.65-84, 1994.  
 
GOULD, D.; ECKLUND, R.C.; JACKSON, S.A. Coping Strategies used by U.S. 
Olympic wrestlers.  Research Quarterly for Exercises and Sport, v.64, n.01, p.83-93, 
1993 
 
GREENE, J.W.; WALKER, L.S. Psychosomatic Problems and Stress in Adolescence. 
Pediatric Clinics of North America, v.44, n.06, p.1557-1572, 1997 

GROSSER, M.; BRUGGEMANN, P.; ZINTL, F. Alto Rendimiento Deportivo: 
Planificación y Desarrollo. Ediciones Martínez Roca, Espanha, 1989. 

HARDY, L.; JONES, J.G. Intensity and Direction Dimensions of Competitive State 
Anxiety and Relationships with Performance. Journal of Sports Sciences, v.11, n.06, 
p.523-532, 1993. 
 
HATZIGEORGIADIS, A. Approach and Avoidance Coping During Task Performance 
in Young Men: The Role of Goal Attainment Expectancies. Journal of Sports Sciences, 
v.24, n.3, p.299-307, 2006. 
 



HECKHAUSEN, J.; SCHULZ, R. A Lifespan Theory of Control. Psychological 
Review, v.102, n.02, p. 284-304, 1995.  
 

HOLT, N. L.; MANDIGO, J. L. Coping with Performance Worries Among Youth Male 
Cricket Players. Journal of Sport Behaviour, v.27, n.1, p.39-57, 2004.  
 

IIZUKA, C. A.; DANTAS, L. E. P. B. T.; MACHADO, A. A.; MARINOVIC, W. 
Controle da Ansiedade em Mesa-Tenistas e a sua Relação com o Desempenho 
Esportivo. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v.4, n.4, p.127-135, 2005.  
 
KNOBEL, M. A Síndrome do Adolescente Normal. In: ABERASTURY, A.; KNOBEL, 
M.(Orgs.) Adolescência Normal: Um Enfoque Psicanalítico. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 1981. p.24-62. 
 

KNOBEL, M. Uma Visão Psicanalítica do Adolescente. In: KNOBEL, M.; 
PERESTRELLO; UCHOA, D. M. (Orgs.) A Adolescência na Família Atual. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 1981a. p. 1-5. 
 

KNOBEL, M. Adolescência e o Conceito Psicanalítico do Progresso Evolutivo . In: 
KNOBEL, M.; PERESTRELLO; UCHOA, D. M. (Orgs.) A Adolescência na Família 
Atual. Rio de Janeiro: Atheneu, 1981b. p.7-25p. 
 

KNOBEL, M. Psicopatologia da Adolescência: Conceitos Introdutórios. In: KNOBEL, 
M.; PERESTRELLO; UCHOA, D. M.(Orgs.) A Adolescência na Família Atual. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 1981c. p. 47-53. 
 
KNOBEL, M. O adolescente como Indivíduo; Normalidade e Psicopatologia. In: 
KNOBEL, M.; PERESTRELLO; UCHOA, D. M. A Adolescência na Família Atual. 
Rio de Janeiro: Atheneu, 1981d. p. 81-86. 
 
LANDAZABAL, M. Intervencion con Adolescents; Impacto de um Programa en la 
Asertividad y em las Estrategias Cognitivas de Afrontamiento de Situaciones Sociales. 
Psicologia Conductual, v.9, n.2, p.221-246, 2001.  
 

LAZARUS, R. S. Progress on a Cognitive-Motivational-Relational Theory of Emotion. 
American Psychologyst, v.46, n.8, p.819-834, 1991.  
 
LAZARUS, R.S. How Emotions Influence Performance in Competitive Sports. The 
Sport Psychologist, v.14, n.03, p.229-252, 2000. 
 
LIMA, F.; SAMULSKI, D. M.; VILANI, L. H. P. Estratégias não Sistemáticas de 
“Coping” em Situações Críticas do Jogo de Tênis de Mesa. Revista Brasileira de 
Educação Física Especial, São Paulo, v.18, n.4, p.363-375, 2004.  
 
 
 
 



LIPP, M. E. N. Stress e Suas aplicações. Estudos de Psicologia, v.03, n.01, 1984 
 
 
LIPP; M. E. N.; LUCARELLI, M. D. M. Escala de Stress Infantil. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1998. 
 
LIPP, M. E. N. Escala de Stress. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
 
LIPP, M. E. N.; ARANTES, J.P.; BURITI, M.S.; WITZIG, T. O Stress em escolares. 
Psicologia escolar Educacional, v.06, n.01, 2002 

LOSOYA, S.; EISENBERG, N. E FABES, R. A. Developmental issues in the study of 
coping. International Journal of Behavioral Development, v.22, n.02, p. 287-313, 
(1998). 

LOPES, D. F.; LITTLE, T. D. Children’s Action-Control Beliefs and Emotional 
Regulation in the Social Domain. Developmental Psychology, v.32, n.02, p. 299-312, 
1996.  
 
MACHADO, A. A. Interferência da Torcida na Ansiedade e Agressividade de Atletas 
Adolescentes. Tese Livre Docente em Ciências da Motricidade, Instituto de Biociências, 
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1998. 
 

MAGILL, R. Motor Learning: Concepts and Applications. New York: McGraw Hill, 
1998. 
 

MARTINS, M. C. A. Fatores de Risco Psicossociais Para a Saúde Mental. Disponível 
em: de http:/www.esenfviseu.pt/ficheiros/artigos/factores_risco.pdf. Acesso em 18 de 
Dezembro de 2007. 
 

MOTTA, A. B.; EMUNO, S. R. F. Brincar no Hospital: Estratégia de Enfrentamento da 
Hospitalização Infantil. Psicologia em Estudo, Maringá, v.9, n.1, p.19-28, 2004.(a) 
 

MOTTA, A. B.; EMUNO, S. R. F. Câncer Infantil: Uma Proposta de Avaliação das 
Estratégias de Enfrentamento da Hospitalização. Estudos de Psicologia de Campinas, 
v.21, n.3, p.193-202, 2004.(b) 
 

MYERS, M. A.; THOMPSON, V. L. S. The Impact of Violence Exposure on African 
American Youth in Context. Youth & Society, v.32, n.2, p. 253-267, 2000.  
 

ORANIZAÇAO MUNDIAL DE SAÚDE Adolescência, 2001 Disponível em: 
http://www.afro.who.int/press/portuguese/2001/regionalcommitee/rc51007.html, 
Acesso em 12 de Abril de 2008. 
 

PERESTRELLO, M. Uma Visão Psicanalítica do Adolescente. In: Knobel, M.; 
Perestrello; Uchoa, D. M.(Orgs.) A Adolescência na Família Atual. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 1981. p. 55-79. 



 

PETERSON, L. Coping by Children Undergoing Stressful Medical Procedures: Some 
Conceptual, Methodological and Therapeutic Issues. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, v.57, n.03, p.380-387, 1989.  
 

 
RAIMUNDO, R. C. P.; PINTO, M. A. P. M. Stress e Estratégias de Coping em 
Crianças e Adolescentes em Contexto Escolar. Aletheia, n.24, p.9-19, 2006.  
 

REA, J; PARKER, A. S. Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: 
Pioneira & Thompson, 2000. 
 

RIBEIRO, J. L. P. Psicologia e Saúde. Lisboa: Editora ISPA, 1997. 

 

ROSSMANN, B. B. R. School-Age Children’s Perceptions of Coping with Distress: 
Strategies for Emotion Regulation, and Moderation of Adjustament. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, v.33, n.08, p. 1337-1397, 1992.  
 

RYAN-WENGER, N. A Taxonomy of Children’s Coping Strategies: A Step Toward 
Theory Development. American Journal of Orthopsychiatry, v.62, n.02, p.256-263, 
1992.  
 

SEIDL, E. M. F. Enfrentamento, Aspectos Clínicos e Sociodemográficos de Pessoas 
Vivendo com HIV/AIDS. Psicologia em estudo, v.10, n.03, p.421-429, 2005.  
 

SEIDL, E. M. F.; TROCOLLI, B. T.; ZANNON, C. M. L. C. Análise Fatorial de uma 
Medida de Estratégias de Enfrentamento. Teoria e Pesquisa, v.17, n.3, p.225-234, 2001.  
 

SHIGUNOV, V.; SANTOS, S. G. Suporte Psicológico ao Atleta: Uma Necessidade 
“Teórica” que Precisa ser Aplicada. Revista Treinamento Desportivo, v.05, n.02, p.74-
83, 2000.  
 
SINGER, R. N. Thought Processes and Emotions in Sport. The Physician and Sports 
Medicine, v.10, n.7, p.75-88, 1982.  
 

SPIELBERG, C. Tensão e Ansiedade. São Paulo: Harper e Row do Brasil, 1981. 

SULS, J.; DAVID, J.P.; HARLEY, J.H. Personality and Coping: Three Generations of 
Research. Journal of Personality, v.64, n.04, p.711-735, 1996 
 
TRICOLI, V. A. C.; LIPP, M. E. N. Escala de Stress Para Adolescentes. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2006. 
 
 
 



UCHOA, D. M. Uma Visão Psicanalítica do Adolescente. In: KNOBEL, M.; 
PERESTRELLO; UCHOA, D. M. (Orgs.) A Adolescência na Família Atual. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 1981. p.27-46. 
 
VIEIRA, V.C.R.; PRIORE, S.E.; FISBERG, M. A Atividade Física na Adolescência. 
Adolescencia LatinoAmericana, v.03, n.01, 2002 
 
WEINECK, J. Treinamento Ideal. São Paulo: Manole, 1999. 

WILLIAMS, K.; DE LISI, A. Coping Strategies in Adolescents. Journal of Applied 
Developmental Psychology, v.20, n.04, p. 537-549, 2000.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXOS 



ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Fui informado (a) da pesquisa que tem por objetivos: avaliar aspectos psicológicos 

- reações e formas de adaptação de jovens em competição desportiva, bem como o 

nível de ansiedade destes jovens nestas situações esportivas.   

Para levantar essas informações serão realizadas entrevistas, observações e serão 

aplicadas escalas de medida de Coping (tipo de enfrentamento da questão). Estas 

escalas são descritivas e sua realização se dá pela leitura do texto e indicação da 

resposta.  

O presente estudo tem caráter acadêmico, conta com autorização da direção do 

Colégio Singular e tem finalidade de coleta de dados para a realização de dissertação de 

mestrado. Será realizada pelo Prof. Walter Franco da Rocha, mestrando em Psicologia 

da Saúde e docente do Colégio Singular e que tem como orientadora Profª.  Drª. Marília 

Martins Vizzotto, docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da 

Universidade Metodista de São Paulo.  

Declaro como pai ou responsável, ter compreendido as informações e estou ciente 

de que meu (minha) filho(a) não terá nenhum prejuízo de ordem psicológica e física e 

que sua privacidade será preservada, através do sigilo que será mantido pelo 

pesquisador. O pesquisador também se compromete a devolver informações aos pais, 

caso ocorra alguma eventualidade; do contrário, os dados serão divulgados aos pais, em 

forma de tabelas e gráficos (impessoal), disponibilizados no próprio Colégio Singular. 

Concordo que os dados sejam publicados para fins acadêmicos ou científicos, desde 

que seja mantido o sigilo sobre a identidade de meu (minha) filho (a). Acresce-se ainda 

que o (a) jovem poderá, em qualquer momento, desistir de participar do estudo. 

 

Universidade Metodista/Mestrado Psicologia: Tel: 11- 4366.5351 

Portanto, eu, ___________________________________________________________, 
consinto que meu (minha) filho (a) participe desta pesquisa acadêmica. 
 
São Bernardo, ___de__________________ de 2008 
Assinatura do Pai ou Responsável: ________________________ 
RG:_________________ 
Assinatura do Pesquisador:______________________________ 



       ANEXO II – ESCALA DE COPING 

Sexo (   )F   (   )M 
Escola: __________________________________  Idade: ___________ 
Série: ___º Ano - Ensino Médio 
Modalidade Esportiva: ______________________________ 
Quantidade de treino semanal: ____ dias na semana   Quantas horas diárias: ____h 
Há quanto tempo você treina (ou já treinou) a modalidade: ______________ 
Há quanto tempo você participa de competições: ____________ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

 
 


