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IMPRESSO

Este ciclo propõe-se a debater "temas" específicos em Psicologia do Esporte,
ampliando as discussões sobre a área, principalmente nesse momento em que
o registro de especialista já é uma realidade. O primeiro momento desse projeto
aconteceu no ano de 2000, quando foi realizado um evento de três dias, no qual
a Psicologia do Esporte foi "apresentada" como uma das áreas emergentes da
Psicologia. Apesar da aparente novidade, foi traçado um histórico de quatro
décadas de prática profissional. No ano de 2001, o projeto terá continuidade
com a discussão de "temas" específicos na área, tanto relacionados à sua definição:
e delimitação quanto a práticas específicas de intervenção. O ciclo é dirigido a
psicólogos, profissionais da educação física e esporte, estudantes e interessados
pela área.

PROGRAMAÇÃO
29103 Grupos Esportivos
Serão debatidas questões relacionadas à formação, manutenção e
manejo de grupos esportivos
competitivos e não competitivos
Diferenças na Direção de
Equipes Femininas e IWasculinas^
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Mareei de Souza, ex-jogador d a '
. Seleção Brasileira Basquete,
''
^técnico da equipe masculina
^
de basquete do Esporte Clube
V*
Pinheiros e da equipe feminina
de basquete Jundiaí/ São João
\
Jogos Cooperativos
^
,
Fábio Brotto, mestre em Ed. Física, S
# íjfocalizador do projeto Cooperação. >5

§ Â Observação da Dinâmica
M (-4*"de Equipes pela Percepção
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M Luciana Ferreira Ahgeloipsicóloga
I -da equipe de basquete profissional
do Esporte Clube Pinheiros.
..'
Imaginário Esportivo e Equipes

I

Competitivas
Kátia Rubio, conselheira do CRP SP,
professora da EEFE-USR,
%

26104 Transição na Carreira Esportiva
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*
As várias situações que podem
.f,
envolver a transição e o encer•/
ramento
da carreira do atleta e qual
^
° papel do psicólogo nesse processo
•Z'j
1 Causas e Consequências
r
w
Transição de Carreira
Luís de Andrade Martini, psicólogo
'
/ '
com especialização em Psicologia
do Esporte pela UniFMU, membro
j^ colaborador do Centro de Pesquisas
^
.-^.^^
'^'^''^^
UniFMU.
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ Transição entre Categorias
de Base
Samia Hallage Figueiredo, mestre
em Psicologia e psicóloga da
Seleção Brasileira Juvenil e Infanto
de Vôlei Feminino.

Programa de Aposentadoria
Marisa Agresta, psicóloga com
especialização em Psicologia do
Esporte pela UniFMU, membro
colaborador do Centro de Pesquisas
da Fac. de Ed. Física da UniFMU.

Treinamento Mental
Antônio Luiz Prado Serenini,
psicólogo, prof. de Ed. Física,
mestre em Psicologia do Esporte
pela UFMG, psicólogo da Seleção
Brasileira Infanto-juvenil de Voley
Masculino.

Para Além da Condição de Atleta
Patrícia Medrado, ex-tenista
profissinoa, jogadora número 1 do
Brasil de 1974 a 1985.

31I05 Projetos Sociais

Preparação e Controle Emocional
Marisa Markunas, psicóloga do
projeto BCN-Esportes.

2
26107
Psicologia do Esporte
na Atividade Física

Possibilidades de inserção da
Psicologia do Esporte, tanto no
apoio ao rendimento qugnto à
socialização
*,
Projeto Talento
""^««1^^I
Sérgio Junichi Kuroda, psicólogo
coordenador da equipe de Psicologia de Esporte do Projeto Esporte
Talento.

A Psicologia do Esporte não está
voltada apenas para o alto rendimento. Nessa mesa serão discutidos os vários grupos sociais onde o
psicólogo do esporte pode intervir.
\m Busca de uma Melhor
\e de Vida
\é Aníbal Azevedo Marques,
psicólogo, coordenador da equipe
de Psicologia do Projeto Esporte
Talento, prof. UnisanfAnna.

Associação Fique Vivo/Febem
Eduardo Neves P. de Cillo, coordenador do Projeto de Psicologia do ^
Esporteda Assoe. Rque Vivo
"S,
V
Aspectos Psicológicos em
Projeto Olímpico da Mangueira
^j \s Individualizados
Diva Maria dos Santos, psicóloga d ^ * * ^
/ Gisela Sartori Franco, psicóloga,
área de esporte do Projeto Olímpico
^ 3
mestre em Educação Física e profa.
da Mangueira.
da Unisanta -Santos.
Projeto Axé
Luís Ciotto, gerente de esporte
do Projeto Axé, Salvador, BA.

28 106 Práticas interventivas
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Atividade Física na Velhice
Cilene Okuma, professora da Fac. de
Educação Física da USP; Doutora em
Psicologia e pesquisadora em
Educação Física para Idosos.

Maneiras de concretizar a intervenAlto Rendimento e
ção em Psicologia do Esporte,
,= ^
Qualidade de Vida
considerando não apenas as
f"
Maria Lúcia Contreras Baboghluian,
diferenças de linhas teóricas como ' Ifj
psicóloga, especialista em psicomoos tipos de procedimentos
- «
tricidade e diretora do Dep. de
Recursos Expressivos
^, , ^ P s i c o l o g i a do Projeto MarazuL
Fabíola Matarazzo, psicóloga, pós•
graduada em Psicologia do Esporte
em Cuba, especializada em
Psicologia jungiana e Arte:terapia.^JÇ^

