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RESUMO 
 
 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a representação simbólica da atividade física em 
adolescentes, por meio de um estudo de caso. A atividade física está cada vez mais escassa 
atualmente, principalmente devido ao grande desenvolvimento da tecnologia, uso de 
computadores e outros meios de comunicação que possuem grande apelo na mídia e fazem 
parte da rotina dos jovens. Diante disso, observa-se, cada vez mais, a redução de atividades 
físicas, desde esportes até as de rotina diária que possam estimular os jovens a adotarem 
práticas de vida saudável. Nesse cenário, a contribuição da Psicologia do Esporte centra-se em 
estudar o ser humano no contexto do esporte e atividades físicas; associando a aplicação 
prática desse conhecimento, os psicólogos do esporte e do exercício identificam princípios e 
diretrizes que os profissionais podem usar para auxiliar os indivíduos à prática de atividade 
esportivas no seu tempo livre, com a finalidade de desenvolver uma boa performance, uma 
satisfação pessoal e um bom desenvolvimento humano por meio dos exercícios físicos. 
Participaram do estudo de caso dois adolescentes, um do sexo feminino com 16 anos e outro 
do sexo masculino com 15 anos, que realizaram o Desenho-estória com Tema, com a instrução 
“Desenhe um adolescente praticando alguma atividade física”, após a execução do desenho, 
foi solicitado a narração de uma história sobre o mesmo, seguida de inquérito e título. Após 
análise das duas produções, observou-se que os dados eram semelhantes e, por esse motivo, 
serão apresentados conjuntamente. Observou-se atitude básica de identificação positiva diante 
da atividade física, manifestando importância da mesma, principalmente no foco das relações e 
interação interpessoal. Figuras significativas que configuram nas narrativas foram 
categorizadas como figura fraterna (outros) positiva, revelando valoração de aproximação de 
outras pessoas quando se trata do assunto. Entretanto, na análise dos sentimentos expressos, 
observou-se afetos derivados do conflito, ou seja, a representação da atividade física de 
alguma forma cria uma situação conflitiva que deve ser resolvida, a narrativa do adolescente do 
sexo masculino traz a questão da competição que leva o participante a vivenciar situação de 
conflito diante do comprometimento da autoimagem e da autossuficiência e a do sexo feminino 
apresenta conflito relacional, evidenciando necessidade de adaptação e mudança no sentido 
de garantir sua importância no relacionamento interpessoal. Apesar dos sentimentos conflitivos, 
os impulsos são considerados amorosos, que permite a investigação de elementos positivos e 
de aproximação dos outros diante do que foi investigado; que se associa a tendências e 
desejos construtivos, onde o adolescente utiliza recursos psíquicos para a construção e 
elaboração do que a narrativa mobiliza. No sentido de elaborar os sentimentos e conflitos 
desencadeados pela proposta da produção gráfica e temática, os adolescentes utilizaram um 
mecanismo de defesa identificado como deslocamento, revelando que os adolescentes que 
compuseram este estudo de caso deslocaram sua necessidade de contato e de 
relacionamento pessoal e grupal para a atividade física sugerida pelo procedimento, tal dado 
pode ser identificado também na associação da atividade física com algum tipo de 
relacionamento interpessoal, revelando importância da constituição relacional para a referida 
atividade. Assim, em síntese, observou-se, nesse estudo de caso, que não há diferença na 
produção quanto ao sexo, onde foi possível identificar a importância e valorização da atividade 
física, mas principalmente, como fonte de acesso a relacionamentos interpessoais. Os dados 
aqui apresentados são referentes ao estudo de caso em questão e não permitem 
generalizações, para tanto a ampliação do estudo se faz necessária. 


