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Resumo 
 

Mindfulness é traduzido como atenção plena e descreve uma capacidade humana 
inata que pode ser aprimorada em atletas. As intervenções baseadas em mindfulness – IBM 
têm impactado positivamente o desempenho esportivo desde a primeira vez em que foram 
aplicadas no remo olímpico, por Jon Kabat-Zinn. No que se refere ao esporte paralímpico, 
mindfulness mostrou-se eficaz para diminuir os níveis de estresse percebido, menor 
ruminação mental e aumento da flexibilidade psicológica, além de reduzir a incidência de 
lesões e melhorar o desempenho, bem como, a qualidade de vida cotidiana. Objetivo: Avaliar 
a implementação de uma IBM (Mindfulness-based Health Promotion – MBHP) e verificar seus 
efeitos na Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Método: Trata-se de um estudo de caso 
com seguimento longitudinal e métodos mistos, que utilizou uma estratégia de triangulação 
concomitante para verificar a viabilidade, aceitabilidade e a eficácia preliminar de uma IBM 
para a população de estudo. A intervenção foi baseada no protocolo MBHP, adaptado para o 
período de treinamento dos atletas, como descrito a seguir: treinamento de mindfulness – TM 
de 8h, com 4h no 1º CICLO (T0) e 4h no 2º CICLO (T1); e, três medidas de seguimento de 1 
mês (T2), 6 meses (T3) e 12 meses (T4), intermediados por 10 sessões de manutenção do 
TM, totalizando 18 sessões. Como desfecho primário, avaliou-se o impacto na qualidade de 
vida e, como desfecho secundário, os efeitos no desempenho esportivo. Resultados: 29 
participantes foram recrutados e incluídos de maneira intencional (atletas de alto rendimento 
e equipe técnica da bocha), sendo 12 ATLETA e 17 NÃOATLETA. Vinte e sete participantes 
terminaram o estudo, uma vez que houve perda de seguimento de dois NÃOATLETA, em T2.  
Na análise da qualidade de vida (WHOQOL-BREF), verificou-se um aumento de escore para 
o domínio físico (p= 0.002, d= 4.07) e domínio psicológico (p= 0.002, d= 4.08), entre T0 e T4, 
e um leve aumento para meio ambiente (p= 0.002, d= 0.27) em ATLETA e (p= 0.002, d= 0.13) 
em NÃOATLETA, entre T2 e T4; além de declínio nos níveis de depressão (p= 0.002, d= -
59.72), de ansiedade (p= 0.002, d= -42.12) e de estresse (p= 0.002, d= -23.00) (DASS-21), 
ao longo do estudo. Em relação ao desempenho, ATLETA relatou uma percepção do efeito 
do TM na conquista de títulos, cuja correlação foi classificada com uma relação linear perfeita 
no PARAPAN e na COPA AMÉRICA (φ = 1,000) e estatisticamente significativa (p <0,001), 
sendo que a conquista de nove medalhas de ouro na COPA AMERICA garantiu nove vagas 
para as Paralimpíadas de Tóquio 2020. Esse resultado foi correlacionado ao aumento 
significante do nível atencional (MAAS), ao longo do estudo, aproximando-se, assim, do 
conteúdo das notas de observação não participante, das entrevistas e dos grupos focais, em 
que a narrativa de ATLETA e NÃOATLETA revelou o impacto positivo da IBM no contexto 
esportivo e no cotidiano dos participantes. Quanto à viabilidade, a IBM foi avaliada em relação 
à adesão às práticas e à aceitabilidade, que apontaram níveis significativos de aprovação e 
alto nível de aceitabilidade da IBM. Conclusão: Níveis significativos de aprovação e alto nível 
de aceitabilidade e de utilidade da IBM para a Seleção, verificados nos modelos de regressão 
linear múltiplo, acrescidos pela aquisição da habilidade de aplicar mindfulness no treino, na 
competição ou na vida pessoal, confirmaram a hipótese da viabilidade, da aceitabilidade e da 
eficácia da IBM. Considera-se, portanto, que os resultados do estudo podem ser relevantes à 
produção de um conhecimento científico prático em torno da temática da aplicabilidade de 
mindfulness no EAR. 

Palavras-chave: bocha; esporte paralímpico; desempenho; mindfulness e qualidade de vida 
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Abstract 

Mindfulness is translated as mindfulness and describes an innate human capacity that can be 
enhanced in athletes. Mindfulness-based interventions – IBM have positively impacted sports 
performance since the first time they were applied in Olympic rowing, by Jon Kabat-Zinn. 
Regarding Paralympic sport, mindfulness proved to be effective in decreasing levels of 
perceived stress, less mental rumination and increased psychological flexibility, in addition to 
reducing the incidence of injuries and improving performance, as well as the daily quality of 
life. Objective: Evaluate the implementation of an IBM (Mindfulness-based Health Promotion 
– MBHP) and verify its effects on Brazilian Boccia Team. Method: This is a "Case Study" with 
longitudinal follow-up and mixed methods, which used a concomitant triangulation strategy to 
verify the feasibility, acceptability, and preliminary effectiveness of an IBM for the study 
population. The intervention was based on the MBHP protocol, adapted to the athletes' training 
period, as described below: mindfulness training –TM 8h, with 4h in the 1st CYCLE (T0) 4h in 
the 2nd CYCLE (T1); and three follow-up measures of 1 month (T2), 6 months (T3) and 12 
months (T4), intermediated by 10 sessions of TM maintenance, totaling 18 sessions. As a 
primary outcome, the impact on the quality of life was evaluated and, as a secondary outcome, 
the effects on sports performance. Results: Twenty-nine participants were intentionally 
recruited and included (high performance athletes and boccia technical team), being 12 
ATHLETE and 17 NON-ATHLETE. Twenty-seven participants completed the study, as two 
NON-ATHLETE were lost to follow-up at T2. In the analysis of quality of life (WHOQOL-BREF), 
there was an increase in the score for the physical domain (p= 0.002, d= 4.07) and 
psychological domain (p= 0.002, d= 4.08), between T0 and T4, and a slight increase for 
environment (p= 0.002, d= 0.27) in ATHLETE and (p= 0.002, d= 0.13) in NON-ATHLETE, 
between T2 and T4; in addition to a decline in the levels of depression (p= 0.002, d= -59.72), 
anxiety (p= 0.002, d= -42.12) and stress (p= 0.002, d= -23.00) (DASS-21), to throughout the 
study. Regarding performance, ATHLETE reported a perception of the effect of TM in winning 
titles, whose correlation was classified as a perfect linear relationship in PARAPAN and COPA 
AMÉRICA (φ = 1.000) and statistically significant (p <0.001), with winning nine gold medals at 
COPA AMERICA guaranteed nine places for the Tokyo 2020 Paralympics. This result was 
correlated with a significant increase in the level of attention (MAAS) throughout the study, 
thus approaching the content of the non-participant observation notes, interviews and focus 
groups, in which the ATHLETE and NON-ATHLETE narrative revealed the positive impact of 
IBM in the sporting context and in the daily lives of the participants. As for feasibility, IBM was 
evaluated in terms of adherence to practices and acceptability, which indicated significant 
levels of approval and a high level of acceptability from IBM. Conclusion: Significant approval 
levels and IBM's high levels of acceptability and usefulness for the Boccia team, verified in the 
multiple linear regression models, added by the acquisition of the ability to apply mindfulness 
in training, competition, or personal life, confirmed the hypothesis of feasibility, acceptability, 
and effectiveness of IBM. Therefore, it is considered that the study results may be relevant to 
the production of practical scientific knowledge on the theme of mindfulness applicability in the 
high-performance sport. 

Keywords: boccia; paralympic sport; performance; mindfulness and quality of life 

 



 
 

xi 
 

Lista de figuras 
 

Figura 1. Desenho experimental. .............................................................................. 10 

Figura 2. Cronograma da intervenção baseada em mindfulness – IBM (T0 T1 T2 T3 
T4). ............................................................................................................................ 13 

Figura 3. Conteúdo do TM (T0 T1). ........................................................................... 15 

Figura 4. Instrumentos utilizados na coleta de dados pré-intervenção (T0). ............. 18 

Figura 5. Instrumentos utilizados na coleta de dados na pós-intervenção (T1) e na 
medida de seguimento de 6 meses (T3). .................................................................. 18 

Figura 6. Medida de seguimento de 1 mês (T2). ....................................................... 19 

Figura 7. Medida de seguimento de 12 meses (T4). ................................................. 19 

Figura 8. Instrumentos de avaliação quantitativa. ..................................................... 21 

Figura 9. Instrumentos de avaliação qualitativa. ....................................................... 21 

Figura 10. Categorias temáticas (T0 T1 T2 T3 T4). .................................................. 39 

Figura 11. Níveis de aceitabilidade da IBM (T4). ....................................................... 40 

Figura 12. Continuidade das práticas (T4) frente a disponibilidade para aprender (T1 
T2 T3 T4)................................................................................................................... 42 

Figura 13. Nuvem de 15 palavras de performance (T1 T2 T3 T4). ........................... 43 

Figura 14. Efeito de mindfulness na conquista de títulos (T1 T2 T3). ....................... 44 

Figura 15. Efeito de mindfulness nas competições (T1 T2 T3). ................................ 45 

Figura 16. Nuvem de 15 palavras de qualidade de vida (T1 T2 T3 T4). ................... 46 

Figura 17. Nuvem das 15 palavras de mediadores (T1 T2 T3 T4). ........................... 49 

Figura 18. Dificuldade para praticar mindfulness no cotidiano (T1 T2 T3 T4). .......... 53 

Figura 19. Expectativa dos participantes (T0). .......................................................... 54 

Figura 20. Habilidade de aplicar mindfulness na competição, no treino ou na vida 
pessoal (T4). ............................................................................................................. 55 

Figura 21. Práticas e dinâmicas fáceis em relação às desafiadoras (T1 T2 T3 T4). . 55 

Figura 22. Efeito não esperado de mindfulness (T1) frente às dificuldades no 
cotidiano (T1 T2 T3 T4) ............................................................................................. 57 

Figura 23. Resultados quantitativos (T1 T2 T3 T4) em relação aos relatos das 
entrevistas (T4). ........................................................................................................ 59 

Figura 24. Gráfico temporal da série WHOQOL-BREF (T0 T1 T2 T3 T4). ................ 60 

Figura 25. Gráfico temporal da série DASS-21 (T0 T1 T2 T3 T4). ............................ 60 

Figura 26. Avaliação e comparação entre as médias e desvios padrão do escore da 
MAAS (T0 T1 T2 T3 T4). ........................................................................................... 61 

Figura 27. Perfil dos participantes da entrevista e do grupo focal (T4), frente aos 
efeitos não esperados de mindfulness (T1), à continuidade da prática (T4) e à 
importância de mindfulness no período da pandemia (T4). ...................................... 64 



 
 

xii 
 

 

Lista de tabelas  
 

Tabela 1. Instrumentos qualitativos e quantitativos ................................................... 11 

Tabela 2. Composição da entrevista e do grupo focal (T4) ....................................... 22 

Tabela 3. Perfil sociodemográfico (T0) ...................................................................... 27 

Tabela 4. Histórico esportivo dos participantes (T0) ................................................. 28 

Tabela 5. Análise descritiva das características clínicas (T0 T4) .............................. 28 

Tabela 6. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de WHOQOL-
BREF ......................................................................................................................... 31 

Tabela 7. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de DASS-21 . 32 

Tabela 8. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de MAAS ...... 33 

Tabela 9. Análise descritiva da percepção do efeito do TM na conquista de títulos 
(T1 T2 T3) ................................................................................................................. 33 

Tabela 10. Análise de correlação entre a conquista de títulos e a percepção do efeito 
do TM (T1 T2 T3) ...................................................................................................... 34 

Tabela 11. Análise descritiva do teste de precisão de lançamento de 6 e 9 metros e 
com calha, de acordo com classe funcional, na pré e pós-intervenção (janeiro 2020)
 .................................................................................................................................. 34 

Tabela 12. Regressão linear múltipla para identificar os previsores da precisão do 
lançamento (n=9) (T4) ............................................................................................... 34 

Tabela 13. Análise descritiva da aceitabilidade da IBM (T4) ..................................... 35 

Tabela 14. Análise de correlação entre a aceitabilidade da IBM e os escores de 
MAAS, WHOQOL-BREF e DASS-21 (n = 27) (T4) ................................................... 35 

Tabela 15. Regressão linear múltipla para identificar os previsores de aceitabilidade 
da IBM (T4) ............................................................................................................... 36 

Tabela 16. Regressão linear múltipla para verificar o comportamento entre as 
escalas MAAS, WHOQOL-BREF e DASS-21 (T4) .................................................... 37 

Tabela 17. Regressão linear múltipla para verificar o comportamento entre as 
escalas WHOQOL-BREF e DASS-21 (T4) ................................................................ 37 

Tabela 18. Categoria temática DESFECHO (T1 T2 T3 T4) ...................................... 39 

Tabela 19. Categoria temática MEDIADORES (T1 T2 T3 T4) .................................. 47 

Tabela 20. Categoria temática MODERADORES (T0 T1 T2 T3 T4) ......................... 51 

 

  



 
 

xiii 
 

Lista de siglas 
 

ANDE   Associação de Desporto para Deficientes 

Atleta    Atletas da Seleção que receberam o TM 

Bocha   Bocha Paralímpica  

CMA    Centro de Pesquisa Mente Aberta – Unifesp 

Copa América  BISFed 2019 São Paulo Boccia America Regional 

Championships, Brasil, 1-5 out 

COVID19  Coronavirus Disease 2019 

CPB   Comitê Paralímpico Brasileira 

CTPB   Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 

DASS-21  Depression, Anxiety and Stress Scale 

EAR   Esporte de alto rendimento 

IBM   Intervenção baseada em mindfulness 

IPC   Comitê Paralímpico Internacional 

MAAS   Mindful Attention Awareness Scale 

MBHP   Mindfulness Based Health Promotion 

MBA   Master Business Administration 

MBHP-EAR   Mindfulness Based Health Promotion adaptado ao EAR 

MBSR   Mindfulness-Based Stress Reduction 

Nãoatleta   Equipe técnica da Seleção que recebeu o TM 

NCAA   National Collegiate Athletic Association 

OMS    Organização Mundial da Saúde 

Open Mundial  Open Mundial em Póvoa do Varzim 2019, Portugal, 30 out a 5 nov 

Parapan  Jogos Parapanamericanos de Lima de 2019, Peru, 22 ago a 1  set 

PC   Paralisia cerebral 

PCD   Pessoa com deficiência 

Seleção  Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TM   Treinamento de Mindfulness 

Unifesp   Universidade Federal do Estado de São Paulo 

WHOQOL-bref  WHOQOL-Bref World Health Organization Quality of Life - Bref 

  



1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Apresentação  
 

A pesquisadora é psicóloga clínica e tem como interesse o estudo da natureza 

humana, que se sobressai ao estigma: seja do capacitismo, em contraposição à figura 

do herói, no contexto da pessoa com deficiência – PCD; seja do viciado, em 

contraposição à normatização das drogas, em um cenário de dependência química, 

área em que é certificada com MBA. Enquanto, a sua especialização no esporte 

paralímpico está circunscrita à assistência de um atleta BC1 de bocha paralímpica, de 

quem possui a curatela. 

 De fato, a ideia de fazer o mestrado com essa temática surgiu após 

acompanhar o seu curatelado ao médico para tratar estresse e ansiedade no contexto 

esportivo, para o que, recebeu do neurologista a indicação de meditação. 

Considerando que mindfulness não é sinônimo de meditação, mas desenvolve 

o estado de atenção plena alcançado pelas práticas meditativas, nasceu, a partir daí, 

um questionamento se mindfulness seria eficaz para atletas de Bocha. 

Mindfulness é traduzido como atenção plena e designa um estado mental inato, 

caracterizado pela autorregulação da atenção para a experiência presente e 

configura-se como uma técnica ao alcance de todo ser humano que, para praticá-la, 

não necessita de nenhum outro recurso, além da respiração e do próprio corpo. 

 

1.2 A bocha paralímpica 
 

O esporte paralímpico é fundamentado em competições sob regras 

predefinidas, praticado por atletas de ambos os gêneros, com deficiência física, visual 

ou cognitiva que obedecem a um sistema de classificação funcional definido pelo 

Comitê Paralímpico Internacional – IPC1. 

A primeira participação de um atleta com deficiência nos Jogos Olímpicos 

ocorreu em 1904. No esporte paralímpico, um longo caminho foi percorrido até que 

fosse compreendido como uma atividade esportiva de alto rendimento – EAR, no qual 

o Brasil ocupa o sétimo lugar nas Paralimpíadas de Tóquio 20202, além de 

tetracampeão nos Jogos Parapan-americanos de 2007 a 2019. 

Embora o movimento paralímpico tenha seu conceito baseado em um modelo 

de reabilitação e lazer para os soldados ingleses que voltavam feridos na 2ª Guerra 
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Mundial3, o seu foco na atualidade evoluiu para o EAR, que visa a obtenção de 

resultados até chegar ao topo da periodização, que são os Jogos Paralímpicos4. 

O EAR para esses atletas envolve o trabalho individual minucioso em função 

da peculiaridade da deficiência, que no caso da paralisia cerebral não apresenta 

comprometimento cognitivo5, mas se depara com obstáculos envolvendo: lesões; 

complexidade e flutuações do sistema de classificação; custo da prática de esportes 

de alto rendimento; falta de informação sobre a oferta esportiva para pessoas com 

deficiência; e, dificuldade de acesso a infraestruturas esportivas6. 

O que se observa ao acompanhar de perto a rotina de um atleta paralímpico é 

um treinamento igual ao de um atleta convencional que “... através de seu potencial e 

desenvolvimento motor e esportivo, de muito esforço, de treinamento planejado e 

depois de diversos ciclos e competições regionais, nacionais e internacionais 

conquistaram as suas vagas para os grandes eventos esportivos”5.  

Existem 28 modalidades paralímpicas sancionadas pelo IPC: 22 nos jogos de 

verão e seis no inverno, sendo que a Bocha é uma modalidade exclusiva dos Jogos 

Paralímpicos1 que entrou nas Paralimpíadas de Nova York em 1984. Neste estudo, o 

termo EAR paralímpico refere-se à modalidade paralímpica praticada por um PCD, 

mas que pode não necessariamente ter competido nas Paralimpíadas. 

Os primeiros registros da bocha com bolas de pedra datam de alguns séculos 

A.C.4. Atualmente, usa bolas de couro com massa de 275±12 g e perímetro de 270± 

8mm, cujo objetivo é aproximar as 12 bolas, azuis e vermelhas, da bola branca, 

chamada Jack, em uma quadra coberta, de 6m por 12,5m, plana e com demarcações 

no piso5. No Brasil, a Bocha surgiu a partir de 1995, quando dois atletas participaram 

dos Jogos Parapan-americanos de Mar Del Plata, consagrando-se campeões na 

modalidade7 e estreou nas Paralimpíadas de Pequim em 2008, ocupando o 3º lugar 

no ranking de medalhas, com seis ouros. 

No Brasil, o esporte paralímpico é organizado pelo Comitê Paralímpico 

Brasileiro – CPB, entidade gestora de quatro modalidades: atletismo, natação, 

halterofilismo e tiro esportivo8. Enquanto, a bocha paralímpica – Bocha está sob a 

responsabilidade da Associação Nacional de Desportos para Deficientes – ANDE, que 

coordena a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica – Seleção. 

Em sua origem, a Bocha foi desenvolvida para pessoas com paralisia cerebral 

e depois se abriu para pessoas com deficiências similares a um quadro de tetraplegia, 

distrofias, degeneração do sistema nervoso ou más formações congênitas, 
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obedecendo a uma classificação funcional que visa alcançar a igualdade entre os 

competidores e as equipes5, 7. 

Trata-se, portanto, de uma modalidade altamente representativa do esporte 

paralímpico, ao englobar pessoas com defasagens motoras graves ou severas que 

afetam pernas e braços. Assim, os atletas competem em cadeira de rodas utilizando 

as mãos, os pés ou instrumentos de auxílio e são divididos em quatro classes, de 

acordo com o grau da deficiência e da necessidade de assistência dentro de quadra 

(BC1 BC3). 

As classes BC1 e BC2 são exclusivas para pessoas com paralisia cerebral, 

enquanto as classes BC3 e BC4 incluem outras deficiências com comprometimentos 

severos. Nesta lógica, atletas BC1 têm limitações motoras graves que afetam as 

pernas, braços e tronco, por isso o jogador normalmente utiliza a cadeira de rodas 

motorizada. A classe BC2 tem melhor funcionalidade de tronco e braço do que a 

classe BC1, apresentando habilidades de braços e mãos que permitem o lançamento 

da bola por cima e por baixo com uma variedade de pegadas4.  

Atletas da classe BC3 têm limitações significativas nas funções dos braços e 

pernas e controle insuficiente ou nenhum controle do tronco. Eles são incapazes de 

agarrar ou soltar a bola de forma consistente e de impulsionar a bola de forma 

consistente para o campo de jogo e por esse motivo podem usar a calha para o 

arremesso e a presença do assistente que deve manter as costas voltadas para a 

quadra e os olhos desviados do jogo. A classe BC4 contém jogadores com 

deficiências não cerebrais que também afetam o controle inadequado do tronco, não 

sendo elegíveis para assistência externa4. 

Em suma, os atletas de ambos os sexos competem num total de até quatro sets 

por jogo4 e a maneira de jogar pode ser em equipe, em pares e individualmente7 em 

um contexto competitivo de aplicação de técnicas e táticas5 que envolvem precisão. 

 

1.3 Qualidade de vida e esporte 
 

Ao buscar uma compreensão da figura do atleta de alto rendimento – EAR, este 

estudo procura dar ênfase à saúde mental, como a base da saúde do ser humano. 

Cumpre apresentar a pessoa com deficiência – PCD como alguém que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
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qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas9.  

Neste sentido, a visibilidade dessa parcela significativa de 24% de brasileiros9 

tem sido cada vez mais impulsionada pelo esporte, uma vez que, “... as conquistas 

dos atletas paralímpicos modificam a percepção da população acerca da 

potencialidade da pessoa com deficiência”2 contextualizando o modelo social da 

deficiência, incorporado pela Convenção da ONU em 2006, que gerou a terminologia 

PCD, em detrimento de um modelo biomédico com foco na limitação. 

O impacto do esporte para a melhoria da qualidade de vida é bem 

documentado, inclusive no esporte paralímpico6-9. Contudo, o tema em debate é a 

relevância da qualidade de vida para o esporte10-13. 

Uma revisão sistemática de Rice11 revelou que atletas EAR são vulneráveis a 

uma série de problemas de saúde mental apresentando prevalência de depressão e 

ansiedade duas vezes maior que em controles.  Enquanto, outros estudos12-13 

sugerem que atletas EAR experimentam um risco amplamente comparável de 

transtornos mentais em relação à população em geral12, sendo que a prevalência nos 

Países Baixos entre atuais e ex-atletas EAR neerlandeses, foi semelhante àquela 

encontrada entre atletas de outras modalidades esportivas e se compara com as 

estimativas de prevalência ao longo da vida na população em geral13. 

Apesar disso, é necessário cautela ao interpretar esses achados em função 

das diferenças demográficas e conjuntos de dados populacionais de comparação que 

pode reduzir a representatividade de uma amostra12. O que pode ser ilustrado por um 

estudo com atletas universitários da NCAA, em comparação a atletas não-

universitários, ao longo de cinco anos, mostrando que “Por causa da natureza 

competitiva do esporte, os riscos de longo prazo da diminuição da qualidade de vida 

relacionada à saúde precisam se tornar uma prioridade para profissionais de saúde e 

atletas durante suas carreiras atléticas”14. 

Por conseguinte, observa-se uma crescente atenção aos efeitos do esporte na 

qualidade de vida, indicando que, os cuidados com a saúde mental desse grupo 

precisam de maior seriedade, quando vimos atletas de renome, como a ginasta, 

Simone Biles, expondo a relação entre qualidade de vida e performance ao declarar 

nas Olimpíadas de Tóquio 2020 que “Sempre que você entra em uma situação de alto 

estresse, você meio que enlouquece”16.   
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Um sério alerta, portanto, sobre questões de saúde mental, em que “A 

depressão é mais do que tristeza, decepções de uma perda de jogo ou altos e baixos 

diários normais. Está se sentindo ‘pra baixo’ e ‘sem esperança’ por semanas a fio. A 

depressão é uma condição médica séria”15. Neste contexto, a equipe de medicina 

esportiva apresenta-se como um primeiro recurso acessível para o atleta que 

desconhece a sua condição de risco em um contexto que o estresse, tem sido mais 

correlacionado à suscetibilidade a lesões17-18. Embora, a emergente importância do 

perfil psicológico de um atleta, em particular, sua forte habilidade autorreguladora19 

ou, ainda, da explícita necessidade de estratégias de enfrentamento para lidar com 

transtornos diagnosticáveis12 e com o estresse na etapa competitiva20. 

Para além do contexto esportivo, os efeitos dos estressores no bem-estar são 

visíveis ao “... produzir respostas comportamentais e evocar consequências 

fisiológicas, como aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, 

aumento dos níveis de cortisol, função cognitiva prejudicada e metabolismo alterado, 

bem como, ansiedade e depressão”21.  

Neste sentido, a pesquisa Stress in Brazil 201722, reporta que “... os brasileiros 

sofrem acentuadamente de problemas que podem estar relacionados ao estresse 

excessivo, assim como ansiedade e depressão”.  No entanto, faltam estudos bem 

relatados ou metodologicamente rigorosos no que se refere ao EAR.  

Em especial, constata-se uma escassez de pesquisas baseadas em 

intervenções sobre o tema gerando uma demanda por estudos de alta qualidade sobre 

estratégias capazes de identificar e responder às necessidades de saúde mental do 

atleta11. Em vista disso, são fatores como o estresse,  ansiedade e depressão, 

medidos pelo instrumento DASS-2123, que acrescido do WHOQOL-bref24, compõem 

a avaliação da qualidade de vida dos participantes deste estudo, no intuito de 

colaborar para a construção de modelos intervencionistas de saúde mental 

adequados ao EAR. 

 

1.4 Mindfulness para atletas de alto rendimento 
 

Os efeitos benéficos de mindfulness na promoção da qualidade de vida 

apresentam evidências25-28 desde que Jon Kabat-Zinn criou o Mindfulness-Based 

Stress Reduction – MBSR29 como “...uma terapia útil para melhorar a saúde mental 

em geral e para reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão”30.  
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No Brasil, o programa Mindfulness Based Health Promotion – MBHP, inspirado 

no MBSR, é um protocolo especialmente voltado às características da população 

brasileira. Assim, o MBHP tem sido aplicado em estudos que apontam mindfulness 

como promotor da qualidade de vida31-32, definida como “...a percepção do indivíduo 

de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”33.  

Tendo em vista, a interrelação entre bem estar e performance, o MBHP pode 

ser adaptado ao EAR, como uma ferramenta para ajudar o atleta a olhar para si 

mesmo, uma vez que, “O que está em jogo é forjar uma atenção, uma arte de viver o 

cotidiano para escapar à obsessão da avaliação quantitativa”34. 

Sobre a aplicabilidade de mindfulness no esporte, a primeira intervenção no 

método foi realizada por Kabat-Zinn35, no remo olímpico, em 1980. O que deu margem 

a uma série de investigações36-39 demonstrando que mindfulness pode promover 

variáveis psicológicas de desempenho em atletas, ao aumentar os subcomponentes 

de atenção40. 

Para Kabat-Zinn, mindfulness significa uma “... capacidade de prender a 

atenção em sensações corporais experimentadas momentaneamente, percepções 

acústicas e visuais, emoções ou pensamentos; observá-las de uma maneira receptiva 

e compassiva; sem reagir automaticamente ou elaborar sobre elas”41. 

Neste sentido, um construto simples e compreensível de Shapiro42 apresenta 

os componentes centrais da prática formal da atenção plena, que são a intenção, a 

atenção e a atitude: 

1) a intenção é o componente crucial da prática de mindfulness e diz respeito 

ao motivo pelo qual o atleta está praticando: “Suas intenções preparam o cenário para 

o que é possível. Elas lembram você, de momento a momento, por que você está 

praticando em primeiro lugar”41.  

2) a atenção envolve a observação da experiência interna e externa, em que 

se aprende a atender ao conteúdo da consciência, momento a momento42:  mantendo 

o foco em um objeto por um longo período43, mudando de foco à vontade44, e inibir 

estímulos irrelevantes à solução de um problema41.  

3) a atitude explica que a forma como participamos também é essencial: com 

uma orientação voltada para a experiência que envolve curiosidade, não esforço e 

aceitação45. 
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Para Shapiro42, atenção, intenção e atitude atuam como “... aspectos 

entrelaçados de um único processo cíclico e ocorrem simultaneamente. Mindfulness 

(prática) é este processo momento a momento”42. 

Embora exista a necessidade de estudos bem projetados sobre mindfulness na 

área esportiva46, os indícios de que mindfulness pode ser treinado em atletas46-48 é 

atribuído ao treinamento da atenção e da concentração em prol do manejo do 

estresse20 e da regulação das emoções que no meio esportivo ultrapassam os níveis 

normais do cotidiano19.  

Levando em conta que, aprender a regular as emoções é uma das melhores 

ferramentas de que dispomos para evitar um “sequestro de amígdala”49. Essa 

expressão ilustra o que acontece no corpo quando situações estressantes acionam a 

o lobo temporal, que por sua vez sinaliza o hipotálamo provocando “... 

automaticamente as reações de luta ou fuga no sistema nervoso simpático”50. 

Sob a ótica da IBM, o praticante de mindfulness desenvolve a autorregulação 

ao adquirir consciência sobre o seu estado emocional. Esse processo ocorre por meio 

da “... identificação dos conteúdos mentais, ausência de julgamento, aceitação da 

realidade e não reatividade”30 que proporciona o desenvolvimento da habilidade de 

escolher conscientemente sua atitude diante dos estados emocionais liberando a 

pessoa de padrões comportamentais automáticos42. 

O que resulta em várias habilidades psicológicas relacionadas ao desempenho, 

tais como: 1) Habilidades de recuperação; 2) Motivação; 3) Gerenciamento de dor – 

dor crônica relacionada ao treinamento e perda de sono; 4) Habilidades de atenção; 

5) Regulação da excitação;  6) Controle motor; e 7) Habilidade de comunicação e 

liderança46. 

Sobre os mecanismos subjacentes que explicam como a IBM influencia as 

respostas relacionadas ao esporte, as evidências26, 30, 46 apontam para os seguintes 

mediadores: 1) processos cognitivos e emocionais; 2) competência social; e 3) 

habilidades de atenção plena, sucedendo o automonitoramento responsável pela 

performance no treino, na competição e na vida pessoal25-26.  

Neste contexto, um estudo de Popa48 com 288 jogadores de handebol 

romenos, de ambos os gêneros, mostrou a associação entre estratégias de 

autorregulação, prática de mindfulness e desempenho, concluindo que “A prática de 

mindfulness regula a atenção, afeto e comportamento, facilitando assim a obtenção 

de um alto nível de perseverança e determinação”48. Enquanto, Bühlmayer36 indica 
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um efeito moderado de mindfulness a respostas psicossomáticas dos atletas 

relacionadas ao desempenho. 

Mais ainda, uma metanálise recente aponta a prática de mindfulness como uma 

abordagem regular complementar de treinamento de habilidades mentais no esporte 

36 ajudando o atleta a se concentrar na tarefa presente ao aumentar a atenção seletiva, 

atenção executiva e atenção de prontidão40, bem como para melhorar a fadiga, a 

atenção e concentração, e queda de desempenho51. 

Outros estudos com atletas paralímpicos avaliaram que mindfulness pode ser 

eficaz para melhorar o desempenho atlético e a vida cotidiana em jogadores de 

basquetebol em cadeira de rodas52, bem como para diminuir os níveis de estresse 

percebido, menor ruminação e aumento da flexibilidade psicológica37, além de atenuar 

o aumento do cortisol salivar associado ao período de competição53. Em especial, um 

estudo piloto randomizado controlado – PCR com atletas EAR paralímpicos obteve 

um resultado significante na melhora da qualidade de vida no grupo que recebeu um 

treinamento de mindfulness de oito sessões54. No entanto, no que se refere a Bocha, 

o estudo sobre mindfulness é inexistente. 

Nesta perspectiva, é possível investigar os achados que indicam a prática de 

mindfulness como uma abordagem de treinamento suplementar para melhorar o 

desempenho em disciplinas esportivas de precisão46, como é o caso da Bocha. 
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2 OBJETIVOS  
 

O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar a viabilidade e aceitabilidade, e 

verificar os efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness – IBM em atletas e 

equipe técnica da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em relação à qualidade 

de vida e ao desempenho esportivo. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

1) Avaliar a viabilidade e a aceitabilidade de se adaptar uma IBM ao EAR 

paralímpico; 

2) Verificar os efeitos da IBM na qualidade de vida dos participantes, a partir de 

medidas quantitativas e qualitativas; 

3) Verificar os efeitos da IBM no desempenho esportivo, avaliado com relação 

à precisão do arremesso e à velocidade da bola, e pela percepção dos efeitos na 

conquista de títulos; 

4) Verificar se os efeitos da IBM foram mediados pelas alterações nos níveis 

de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão dos participantes. 

 

2.2 Hipóteses 
 

 H1: A IBM, baseada no protocolo MBHP, pode ser adaptada ao EAR 

paralímpico com níveis significativos de aceitabilidade; 

H2: A IBM produzirá resultados em relação à qualidade de vida dos 

participantes, cujos efeitos poderão ser avaliados por medidas quantitativas e 

qualitativas; 

H3: A IBM produzirá resultados em relação ao desempenho esportivo, cujos 

efeitos poderão ser avaliados pela conquista de títulos e com relação à precisão do 

arremesso e à velocidade da bola; 

H4: Os resultados produzidos pela IBM poderão ser mediados pelas alterações 

nos níveis de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão dos participantes. 

 

  



 
 

10 
 

3 MÉTODOS 
 

Os métodos adotados estão descritos e divididos nos seguintes tópicos: 1) tipo 

de estudo; 2) participantes, estrutura e local, IBM e procedimentos; 3) análises; e 4) 

aspectos éticos. 

 

3.1 Tipo de estudo 
 

Foi realizado um estudo de caso exploratório que avaliou a viabilidade, a 

aceitabilidade e a eficácia preliminar de uma intervenção baseada em mindfulness – 

IBM, aplicada a atletas e equipe técnica da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica.  

Para tanto, a IBM foi composta por: 1) treinamento de mindfulness – TM de 8h, 

com 4h ensinadas no 1º CICLO (T0) e 4h no 2º CICLO (T1), completando oito sessões; 

e, 2) três medidas de seguimento de um mês (T2), seis meses (T3) e doze meses 

(T4), intermediadas por dez sessões de Manutenção do TM, totalizando 18 sessões 

administradas no decorrer de 15 meses (Figura 1). 

 
Figura 1. Desenho experimental. 

 

Tratou-se de um estudo de caso de seguimento longitudinal com métodos 

mistos, que utilizou uma estratégia de triangulação concomitante, segundo a definição 

de métodos mistos como um procedimento de coleta, análise e combinação de 

técnicas quantitativas e qualitativas em um mesmo desenho de pesquisa55. Dessa 

forma, os dados quantitativos foram coletados simultaneamente e depois foram 

submetidos à seleção, análise e a interpretação, considerando todas as evidências. 

O método adotado seguiu os parâmetros de Paranhos et al71 em que: 
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“... tanto as técnicas quantitativas quanto as qualitativas têm 
potencialidades e limitações. Em geral, elas são utilizadas com 
propósitos distintos. A vantagem da integração consiste em retirar o 
melhor de cada uma para responder uma questão específica”71. 

Assim, foram aplicados doze instrumentos, em consonância com Yin57, para 

quem “... quanto maior o nível de sobreposição e/ou complementariedade dos itens, 

maior será o nível de integração das diferentes técnicas de pesquisa ...” (Tabela 1). 

Tabela 1. Instrumentos qualitativos e quantitativos  

INSTRUMENTO DESCRIÇÃO T0 T1 T2 T3 T4 

1. WHOQOL-bref: World Health 
Organization Quality Of Life 
assessment 

Instrumento que avalia a percepção da qualidade 
de vida. 26 26 26 26 26 

2. DASS-21: Escala de Ansiedade 
e Estresse por Depressão - Forma 
Curta 

Escala que mede os sintomas de ansiedade, 
depressão e estresse. 21 21 21 21 21 

3. Escala Mindful Attention 
Awareness Scale MAAS 

Escala que avalia uma característica central do 
estado de atenção plena: a consciência voltada 
para o momento presente. 

15 15 15 15 15 

4. Inventário sociodemográfico 
Coleta de dados pessoais, clínicos, profissionais e 
esportivos. 37 5 4 5 15 

5. Avaliação de desempenho 
Instrumento fornecido pela Seleção que avalia a 
precisão do arremesso e a velocidade da bola de 
Bocha. 

* † † * † 

6. Questionário de avaliação 
sobre aceitabilidade da IBM 

Questionário validado entre pares, elaborado a 
partir da demanda de pesquisa qualitativa, com 11 
perguntas sobre a aceitabilidade da IBM. 

† † † † 11 

7. Questionário Pré-intervenção 
Semiestruturado  

Questionário validado entre pares, elaborado a 
partir da demanda de pesquisa qualitativa, com 
duas perguntas sobre as expectativas em relação 
à IBM.  

2 † † † † 

8. Questionário de efeitos não 
esperados de mindfulness  

Questionário com duas perguntas, contendo cinco 
desdobramentos, que investiga os efeitos não 
esperados da prática de mindfulness. 

† 2 2 2 2 

9. Questionário PÓS Mindfulness  

Questionário validado entre pares, elaborado a 
partir da demanda de pesquisa qualitativa, com 
oito perguntas sobre o conteúdo resultante da 
IBM. 

† 8 8 8 8 

10. Observação não participante 
Anotações de campo sobre as sessões do TM e 
da Manutenção do TM. 

** ** ** ** ** 

11. Entrevista individual 
semiestruturada 

Roteiro de entrevista semiestruturado, validado 
entre pares.  

† † † † ** 

12. Grupo focal 
Roteiro de perguntas norteadoras, validado entre 
pares. 

† † † † ** 

Total  91 77 76 77 98 

*instrumento externo ** instrumento qualitativo † não aplicado. 

 

3.1.1 Participantes 
 

O estudo teve uma amostra de conveniência, a Seleção Brasileira de Bocha 

Paralímpica – Seleção, em que o público-alvo foi constituído por todos os doze atletas 

da Seleção, categorizados como ATLETA, bem como pela categoria NÃOATLETA, 

formada por 17 assistentes esportivos e equipe técnica, totalizando 29 participantes, 

que foram convocados pela Associação de Desporto para Deficientes – ANDE, para 
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as Fases Oficiais de Treinamento no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro 

– CTPB e receberam o TM. 

A justificativa para a inclusão da categoria NÃOATLETA na IBM foi a presença 

desses profissionais em quadra, durante o jogo, atuando como assistentes nas 

classes BC1 e BC3, além das evidências6, 11 que “... intervenções de saúde mental 

devem garantir o envolvimento e o apoio da equipe técnica de treinamento” em prol 

do clima organizacional35; bem como, o papel crucial dos treinadores como “mentores 

... e modelos de comportamento”61 na carreira dentro do esporte de alto rendimento – 

EAR. 

Originalmente, a Seleção é composta por onze atletas, sendo dois da classe 

BC1, três BC2, três BC3 e três BC4, sendo que, de acordo com a competição, esta 

composição é alterada. Por esta razão o estudo contou com a participação de quatro 

BC3, totalizando doze atletas.  

 

3.1.1.1 Critérios de elegibilidade 
 

Foram elegíveis para o estudo todos os componentes da Seleção, convocados 

pela ANDE62 para as Fases Oficiais de Treinamento no CTPB, em que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para receber a IBM. 

Os critérios para exclusão foram provável transtorno mental ativo como 

depressão e ansiedade em fase inicial de tratamento ou com sintomas graves ou 

severos; experiência anterior significativa com IBM (prática regular nos últimos seis 

meses); atletas menores de 18 anos; e, quem não tinha acesso à internet ou meio 

eletrônico para acessar as práticas por áudio.  

 

3.1.2 Estrutura e local 
 

A pesquisa foi realizada nas dependências do Centro de Treinamento 

Paraolímpico Brasileiro – CTPB, em São Paulo, SP, que sediou as Fases de 

Treinamento Oficial da Seleção, desde a sua inauguração em 2016. 

 

3.1.3 Intervenção baseada em mindfulness 
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No Brasil, o programa Mindfulness Based Health Promotion – MBHP é 

inspirado no Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR e tem sido aplicado na 

promoção da qualidade de vida em diversos cenários, tais como: segurança pública63, 

educação64 e na atenção primária à saúde 65-64.  

Neste estudo, a IBM foi desenhada com base nos elementos do MBHP31-32, 

adaptados ao contexto de treinamento da Seleção, que, dentre outras etapas, é 

constituído pelas Fases Oficiais CTPB. Assim, a IBM ocorreu de junho de 2019 a 

dezembro de 2020 (Figura 2). 

DATA IBM 
TREINAMENTO 

SELEÇÃO 
TEMPO 

Junho        
2019 

Palestra introdutória: 30 jun (1 hora) Fase Oficial CTPB 5 

Tempo 0 
Julho        
2019 

Questionário pré-intervenção com TCLE online: 16 jul (25min) 
1º CICLO do TM: 17-20 jul (4 horas) 

Fase Oficial CTPB 6 

Agosto 
2019 

Roteiro de práticas I: 21 jul (9 semanas) Parapan 

Tempo 1 
Setembro 

2019 
2º CICLO do TM: 25-28 set (4 horas)  
Questionário pós-intervenção: 29 set (15min) e assinatura do TCLE 

Fase Oficial CTPB 7 

Outubro 
2019 

Medidas de seguimento de 1 mês após o TM:  
1) roteiro de práticas II: 6 out (2 semanas) 
2) manutenção presencial do TM: 24-25 out (2 horas)  
3) questionário pós-intervenção: 27 out (14min)  

Copa América  
Fase Oficial CTPB 8 

Tempo 2 

Novembro 
2019 

Medidas de seguimento de 6 meses após o TM: 
1) postagem semanal sobre mindfulness no WhatsApp®: 10 nov 
2) manutenção presencial do TM: 20 jan (1 hora) 
3) manutenção virtual do TM: 26 mar (1 hora) 
4) questionário pós-intervenção: 28 mar (15min) 
 

Open Mundial 

Tempo 3 

Dezembro 
2019 

Recesso natalino 

Janeiro        
2020 

Fase Oficial CTPB 1 

Fevereiro        
2019 

Fase Oficial CTPB 2 
Evento Teste no Japão: 

cancelado  

Março        
2019 

Fechamento CTPB: 
COVID 19 

Abril         
2020 

Medidas de seguimento de 12 meses após o TM: 
1) manutenção virtual do TM: 23 abr (1 hora) 
2) manutenção virtual do TM: 21 mai (1 hora) 
3) manutenção virtual do TM: 25 jun (1 hora) 
4) manutenção virtual do TM: 23 jul (1 hora) 
5) manutenção virtual do TM: 20 ago (1 hora) 
6) manutenção virtual do TM: 24 set (1 hora) 
7) questionário pós-intervenção: 26 set (25min) 
8) entrevista individual semiestruturada: 10 out a 12 nov (25min) 
9) grupo focal: 26 nov e 10 dez (40min) 
10) encerramento da postagem semanal sobre mindfulness no WhatsApp®: 30 dez  

Fechamento CTPB: 
COVID 19 

Tempo 4 

Maio        
2020 

Junho        
2020 

Julho        
2020 

Agosto        
2020 

Setembro        
2020 

Outubro        
2020 

Novembro        
2020 

Dezembro       
2020 

Figura 2. Cronograma da intervenção baseada em mindfulness – IBM (T0 T1 T2 T3 T4). 
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Tratou-se de um programa estruturado, constituído por uma lógica didática 

progressiva35, intrínseca aos fundamentos das intervenções baseadas em 

mindfulness, que deu origem ao protocolo MBHP-EAR paralímpico (Apêndice 1). 

Os encontros presenciais ocorreram durante as Fases Oficiais de Treinamento 

no CTPB que disponibilizou o auditório da Hotelaria para as práticas. Os encontros 

virtuais ocorreram pela plataforma Zoom, quando a COVID-19 foi caracterizada pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS como uma pandemia, em março de 2020.   

 

3.1.3.1 Palestra introdutória 
 

 O intuito da palestra introdutória foi apresentar o tema da aplicabilidade de 

mindfulness no esporte e na promoção da saúde, bem como identificar o interesse 

dos participantes na pesquisa.  

 

3.1.3.2 Treinamento de Mindfulness – TM 
 

O TM foi composto por dois ciclos de quatro dias consecutivos, totalizando oito 

sessões com duração de uma hora, em horário determinado pela Seleção e coincidiu 

com o período pré-competitivo do Parapan e da Copa América: 

1) o 1º CICLO, com duração de 4 horas, ocorreu em julho de 2019, no período 

da manhã, e terminou um mês antes do Parapan, em que 10 dos 11 atletas, que 

receberam o TM foram convocados. 

2) o 2º CICLO, com duração de 4 horas, ocorreu em setembro de 2019, no 

período da tarde, e terminou dois dias antes da Copa América, em que 11 dos 12 

atletas, que receberam o TM foram convocados.  

Cada sessão incluiu um tópico específico apresentado por meio de uma 

dinâmica para a vivência dos conceitos de cada prática (Figura 3). 

SESSÃO PRÁTICAS TEMA 

1 
 

BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO 1º CICLO: CONVITE 
PRÁTICA DA UVA PASSA 
INQUIRY E INTENÇÃO 
ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 
PRÁTICA INFORMAL: MANTER A ATENÇÃO PLENA DURANTE ALGUMA REFEIÇÃO NO DIA 

SAINDO DO 
PILOTO 

AUTOMÁTICO 

2 
 

CONVITE 
PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 
DINÂMICA PARA CONCEITUAR MINDFULNESS: O QUE É MINDFULNESS PARA MIM 
BODY SCAN COMPLETO 
INQUIRY E INTENÇÃO 
DINAMICA PRIMEIRO E SEGUNDO SOFRIMENTO  
MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO 
PRÁTICA INFORMAL: TOMAR BANHO COM ATENÇÃO PLENA 

MINDFULNESS 
DO CORPO 
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3 
 

CONVITE 
EXPLORAÇÃO DIDÁTICA DA RESPIRAÇÃO  
MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO COMPLETO  
INQUIRY E INTENÇÃO 
DINÂMICA DO "OI PENSAMENTO, OBRIGADO PENSAMENTO, TCHAU PENSAMENTO"  
5 DESAFIOS DA PRÁTICA DE MINDFULNESS  
PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS  
PRÁTICA INFORMAL: PRÁTICA DOS 3 MIN 2 X AO DIA 

RESPIRAÇÃO 
COM ATENÇÃO 

PLENA 

4 
 

CONVITE 
EXPLICAÇÃO DA PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS: USO NO DIA A DIA E EM SITUAÇÕES 
DIFÍCEIS  
DINÂMICA DA FRUSTRAÇÃO  
INQUIRY E INTENÇÃO 
RODA DE CONVERSA: AVALIAÇÃO, DÚVIDAS E PERGUNTAS  
ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA PRÁTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS  
PRÁTICA INFORMAL: PERCEBER A MUDANÇA DE ALGUM HÁBITO 

LIDANDO COM 
DIFICULDADES 

5 
 

BOAS-VINDAS 
APRESENTAÇÃO 2º CICLO: CONVITE 
PRÁTICA DOS SONS E PENSAMENTOS SIMPLES  
INQUIRY E INTENÇÃO 
PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS  
PRÁTICA INFORMAL: REALIZAR ATIVIDADE DE AUTOCUIDADO COM ATENÇÃO PLENA 

EXPANDINDO 
MINDFULNESS 

6 
 

CONVITE 
PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS  
PRÁTICA DOS SONS E PENSAMENTOS COM METÁFORAS E ETIQUETAGEM  
INQUIRY E INTENÇÃO 
DISCUSSÃO SOBRE ACEITAÇÃO VS RESIGNAÇÃO  
PRÁTICA DE ALONGAMENTOS LIVRES COM MINDFULNESS  
PRÁTICA INFORMAL: ATENÇÃO PLENA AO MANUSEAR A CADEIRA DE RODAS 

COMO 
MINDFULNESS 

ATUA 

7 
 

CONVITE 
PRÁTICA MAIS LONGA DE MOVIMENTOS COM ATENÇÃO PLENA  
EXPLORANDO A BOLA DA BOCHA  
INQUIRY E INTENÇÃO 
PRÁTICA BREVE DE CONSCIÊNCIA NA RESPIRAÇÃO  
PRÁTICA INFORMAL: ATENÇÃO PLENA NOS MOVIMENTOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS 

MINDFULNESS 
DOS 

MOVIMENTOS 

8 
  

CONVITE 
PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS  
PRÁTICA DE VALORES DE VIDA: CONEXÃO COM MINDFULNESS  
PRÁTICA EM SILÊNCIO  
INQUIRY E INTENÇÃO 
RODA DE CONVERSA: AVALIAÇÃO, DÚVIDAS E PERGUNTAS  
ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS PRÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS  
POESIA  
PRÁTICA INFORMAL: PERCEBER A NATUREZA AO REDOR DURANTE A FASE OFICIAL CTPB  

MINDFULNESS 
PARA A VIDA 

TODA 

Figura 3. Conteúdo do TM (T0 T1). 
 

Sobre as práticas ensinadas, essas têm sido abordadas em profundidade na 

formação de instrutores de mindfulness, ofertada pelo CMA e outras instituições26, 32. 

De forma que, a condução de um TM é circunscrita ao instrutor capacitado, no entanto, 

as práticas aprendidas na IBM podem promover a autonomia dos participantes para 

multiplicar o conhecimento adquirido. 

Dito isto, todas as sessões presenciais e virtuais foram conduzidas por um 

instrutor certificado em mindfulness com ampla experiência em nome do CMA e 

contaram com a observação não participante da pesquisadora. 

No que se refere à adequação das práticas ao contexto da Seleção, a 

pesquisadora debateu com a equipe do CMA sobre os elementos principais de cada 

prática, que se mantiveram intactos. Assim, as práticas foram voltadas para a atenção 

à respiração, ao corpo e aos movimentos. Neste sentido, a aplicação das práticas em 

um âmbito de baixa mobilidade é prevista na formação do instrutor de mindfulness32 
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possibilitando que pessoas com diferentes níveis de capacidade e com limitações 

físicas possam realizá-las.   

Assim, o conteúdo das sessões correspondeu ao curso MBHP, com exceção 

da prática em Silêncio, que originalmente ocupa todo o tempo da sessão no 6, bem 

como, da prática da Compaixão que, na IBM, foi introduzida na Manutenção do TM.  

As sessões começaram com uma prática de chegada, o que possibilita uma 

partilha entre os participantes sobre sua experiência, sentimento e pensamento 

envolvendo a sessão anterior, seguida por uma devolutiva do instrutor e terminaram 

com exercícios de atenção, específicos ao tópico do dia. Houve, ainda, a sugestão de 

práticas para serem implementadas na vida pessoal, no treino e nas competições, 

bem como, a orientação para que incorporassem as práticas informais. 

Além disso, ao final de cada ciclo do TM, o instrutor recomendou aos 

participantes que escutassem as práticas guiadas para complementação do TM fora 

da Fase Oficial CTPB. Assim, os áudios das práticas formais32, praticadas em 

conjunto, foram disponibilizados no WhatsApp® em formato Soundcloud® e Spotify®, 

bem como um roteiro de práticas, organizado pela pesquisadora, referente as práticas 

ensinadas no 1º CICLO e no 2º CICLO. 

Cumpre ressaltar que o TM seguiu as Diretrizes de Boas Práticas “Best 

Practices” da Rede Britânica de Centros Formadores de Professores de 

Mindfulness32.  Neste sentido, profissionais capacitados para desenvolver a pesquisa 

estiveram disponíveis para dar suporte psicológico durante o estudo e após o seu 

término. 

Além disso, antes do início do estudo foi informado aos participantes o caráter 

voluntário de participação na pesquisa, bem como as evidências que a IBM envolve 

riscos mínimos para a saúde, tais como, se sentir emocionalmente ou fisicamente 

desconfortável enquanto responde aos questionários ou durante as sessões. 

 

3.1.3.3 Canal em rede social  
 

O canal na rede social WhatsApp® foi criado pela coordenação da Seleção 

para viabilizar a comunicação entre os participantes da IBM e a disponibilização dos 

conteúdos da IBM pelos pesquisadores, em especial um post semanal sobre 

mindfulness que resultou em 45 mensagens publicadas. 
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3.1.3.4 Manutenção do TM  
 

A manutenção do TM ocorreu de forma presencial em janeiro de 2020, no 

período da tarde, e em outubro de 2019, no período da manhã, uma semana antes do 

Parapan, em que 6 dos 12 atletas, que receberam o TM foram convocados. Com o 

fechamento do CTPB, em março de 2020, a manutenção passou a ser virtual até 

setembro de 2020, totalizando dez sessões de uma hora realizadas à noite. A sua 

implementação se baseia em estudo multicêntrico67 entre as Universidades de 

Zaragoza na Espanha e a Universidade Federal de São Paulo que sugere essa ação 

a fim de motivar a adesão dos praticantes. 

As práticas desenvolvidas nessa etapa são as mesmas ensinadas no TM, 

acrescidas da prática da Compaixão, realizada na sessão nº 11 (Apêndice 1). 

Cumpre ressaltar que a IBM segue as Diretrizes de Boas Práticas “Best 

Practices” da Rede Britânica de Centros Formadores de Professores de 

Mindfulness32. Dessa forma, antes do início do estudo foi informado aos participantes 

o caráter voluntário de participação na pesquisa, bem como as evidências que a IBM 

envolve riscos mínimos para a saúde, tais como, se sentir emocionalmente ou 

fisicamente desconfortável enquanto responde aos questionários ou durante as 

sessões. Neste sentido, profissionais capacitados para desenvolver a pesquisa 

estiveram disponíveis para dar suporte psicológico durante o estudo e após o seu 

término. 

Por fim, o diferencial do MBHP-EAR paralímpico foi a qualidade de presença 

do instrutor de mindfulness e da pesquisadora, fundamentada na postura de atenção, 

intenção e atitude, capazes de promover a relação de confiança essencial, uma vez 

que a IBM é norteada por princípios de humanidade compartilhada, em que todas as 

pessoas experimentam sentimentos e sensações, comuns à natureza humana. 

Mais ainda, este ambiente seguro, que faz com que as pessoas se sintam 

apoiadas, pode promover a melhora das relações por meio da autonomia 

desenvolvida a partir de uma atitude mais consciente e empática. 

 

3.1.4 Procedimentos 
 

Os 29 participantes foram avaliados por meio de escalas de autorrelato, 

elaboradas no software SurveyMonkey® para preenchimento individual, aplicadas por 
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meio de link divulgado no grupo de WhatsApp®; além de observação não participante, 

entrevistas individuais semiestruturadas e grupos focais. 

Uma consideração importante na pesquisa de survey é que “os dados 

coletados se tornam fonte permanente de informações”68, possibilitando o retorno “ao 

conjunto de dados para reanalisá-los sob uma nova perspectiva teórica”. 

 

3.1.4.1 Coleta de dados 
 

O survey foi aplicado entre 16 de julho de 2019 e 27 de setembro de 2020. 

Assim, os questionários pré-intervenção, com 91 itens, foram aplicados um dia antes 

do início do 1º CICLO do TM, que ocorreu de 17 a 20 de julho de 2019 (Figura 4).  

INSTRUMENTO OBJETIVO ITENS 

1. WHOQOL-bref: World Health Organization Quality 
Of Life assessment 

Avalia a percepção da qualidade de vida.  26 

2. DASS-21: Escala de Ansiedade e Estresse por 
Depressão - Forma Curta 

Mede os sintomas de ansiedade, depressão e estresse.  21 

3. Escala Mindful Attention Awareness Scale MAAS: 
escala de conscientização da atenção consciente 

Avalia uma característica central do estado de atenção plena: a consciência 
voltada para o momento presente. 

15 

4. Inventário sociodemográfico Coleta de dados pessoais, clínicos, profissionais e esportivos. 37 

5. Questionário de avaliação qualitativa Pré- 
Intervenção Semiestruturado 

Expectativas em relação à IBM. 2 

Figura 4. Instrumentos utilizados na coleta de dados pré-intervenção (T0). 
 

Os questionários pós-intervenção, com 77 itens, foram aplicados um dia após 

o 2º CICLO do TM, que ocorreu de 25 a 28 de setembro de 2019 (Figura 5).  

INSTRUMENTO OBJETIVO ITENS 

1. WHOQOL-bref: World Health Organization Quality Of 
Life assessment 

Avalia a percepção da qualidade de vida.  26 

2. DASS-21: Escala de Ansiedade e Estresse por 
Depressão - Forma Curta 

Mede os sintomas de ansiedade, depressão e estresse.  21 

3. Escala Mindful Attention Awareness Scale MAAS: 
escala de conscientização da atenção consciente 

Avalia uma característica central do estado de atenção plena: a 
consciência voltada para o momento presente. 

15 

4. Inventário sociodemográfico Atualização de dados pessoais e esportivos. 5 

5. Questionário PÓS Mindfulness 
Avalia os conteúdos resultantes da IBM incluindo dificuldades e 
facilidades, além da percepção dos efeitos do TM na conquista de títulos. 

8 

6. Questionário de efeitos não esperados de Mindfulness 
Investiga os efeitos não esperados da prática de mindfulness durante ou 
após o TM. 

2 

Figura 5. Instrumentos utilizados na coleta de dados na pós-intervenção (T1) e na medida de 
seguimento de 6 meses (T3). 

 

Os questionários de seguimento de seis meses também foram compostos por 

77 itens (Figura 5), aplicados dois dias após a manutenção do TM, que ocorreu 

presencial em 20 de janeiro de 2020 e virtual em 23 de março de 2020, completando 

duas sessões de uma hora. Enquanto, os questionários de seguimento de um mês, 
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com 76 itens, foram aplicados dois dias após a manutenção do TM, que ocorreu em 

27 e 28 de outubro de 2019, totalizando duas sessões de uma hora (Figura 6).  

INSTRUMENTO OBJETIVO ITENS 

1. WHOQOL-bref: World Health Organization Quality Of 
Life assessment 

Avalia a percepção da qualidade de vida.  26 

2. DASS-21: Escala de Ansiedade e Estresse por 
Depressão - Forma Curta 

Mede os sintomas de ansiedade, depressão e estresse.  21 

3. Escala Mindful Attention Awareness Scale MAAS: 
escala de conscientização da atenção consciente 

Avalia uma característica central do estado de atenção plena: a 
consciência voltada para o momento presente. 

15 

4. Inventário sociodemográfico Atualização de dados pessoais e esportivos. 4 

5. Questionário PÓS Mindfulness 
Avalia os conteúdos resultantes da IBM incluindo dificuldades e 
facilidades, além da percepção dos efeitos do TM na conquista de títulos. 

8 

6. Questionário de efeitos não esperados de Mindfulness 
Investiga os efeitos não esperados da prática de mindfulness durante ou 
após o TM. 

2 

Figura 6. Medida de seguimento de 1 mês (T2). 
 

Por fim, os questionários de seguimento de doze meses, com 98 itens, foram 

aplicados dois dias após o fim das manutenções do TM, que ocorreu em formato 

virtual de abril a setembro de 2020, totalizando seis sessões de uma hora (Figura 7).  

INSTRUMENTO OBJETIVO ITENS 

1. WHOQOL-bref: World Health Organization Quality Of Life 
assessment 

Avalia a percepção da qualidade de vida.  26 

2. DASS-21: Escala de Ansiedade e Estresse por 
Depressão - Forma Curta 

Mede os sintomas de ansiedade, depressão e estresse.  21 

3. Escala Mindful Attention Awareness Scale MAAS: escala 
de conscientização da atenção consciente 

Avalia uma característica central do estado de atenção plena: a 
consciência voltada para o momento presente. 

15 

4. Inventário sociodemográfico Atualização de dados pessoais, clínicos e esportivos. 15 

5. Questionário PÓS Mindfulness 
Avalia os conteúdos resultantes da IBM incluindo dificuldades e 
facilidades, além da percepção dos efeitos do TM na conquista de 
títulos. 

8 

6. Questionário de efeitos não esperados de Mindfulness 
Investiga os efeitos não esperados da prática de mindfulness durante 
ou após o TM. 

2 

7. Questionário de avaliação sobre aceitabilidade da IBM 
Avalia o nível de satisfação do participante, além da sua capacidade de 
se integrar à IBM. 

11 

Figura 7. Medida de seguimento de 12 meses (T4). 

3.1.4.2 Instrumentos de avaliação 
 

Foram aplicados doze instrumentos de avaliação, em que, o objetivo principal 

do estudo quantitativo foi identificar os efeitos da IBM na qualidade de vida e no 

desempenho da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Enquanto, o objetivo 

principal do método qualitativo foi desenvolver uma compreensão da implementação 

da IBM que permitisse a ampliação e a complementariedade da análise frente aos 

resultados quantitativos. Portanto, o objetivo principal dos instrumentos qualitativos se 

coadunou aos instrumentos quantitativos. 
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Os instrumentos utilizados para a coleta de dados na categoria ATLETA foram 

os mesmos na categoria NÃOATLETA, com exceção da Análise de Desempenho (60) 

que se refere somente a ATLETA. 

 

3.1.4.2.1 Instrumentos de avaliação quantitativa 
 

O objetivo principal dos instrumentos quantitativos foi avaliar se a IBM foi eficaz 

para reproduzir o efeito esperado de promover um impacto positivo na qualidade de 

vida e na evolução do desempenho esportivo a partir da melhora do nível atencional 

promovido por mindfulness. Mindfulness é entendido como uma capacidade humana 

inata de voltar a consciência para o momento presente, o que pode ser avaliado por 

meio da escala Mindful Attention Awareness Scale – MAAS58.  

Dessa forma, foram aplicados três instrumentos de avaliação validados no 

Brasil, considerando nível de alfa Cronbach variando entre 0.83 e 0.93, acrescidos de 

inventário sociodemográfico e questionário de avaliação sobre aceitabilidade da IBM; 

além da avaliação de desempenho, totalizando seis instrumentos quantitativos  

(Apêndice 2) (Figura 8). 

INSTRUMENTO TEMPO DESCRIÇÃO ITENS 

1. Escala WHOQOL-
bref 

T0 

WHOQOL-bref – World Health Organization Quality Of Life assessment (versão abreviada) é 
um instrumento genérico de avaliação da percepção da qualidade de vida que apresenta 26 
itens agrupados em quatro domínios: qualidade de vida geral em saúde física, psicológica, 
social e ambiental, bem como avaliações por meio da média de acordo com a quantidade de 
questões em cada domínio. Os resultados são apresentados de acordo com a seguinte 
pontuação: 1-2,9 (boa melhora), 3-3,9 (regular), 4-4,9 (boa) e 5 (muito boa)24 (Anexo 1). 

26  

T1 

T2 

T3 

T4 

2. Escala DASS-21 

T0 

Escala de Ansiedade e Estresse por Depressão - Forma Curta (DASS-21) é uma escala de 
21 itens que mede os sintomas de ansiedade, depressão e estresse: os participantes indicam 
o grau em que experimentaram esses sintomas na semana anterior em sete itens em cada 
sub-escala: depressão, ansiedade e estresse. É uma escala Likert de quatro pontos entre 0 
e 3. A pontuação mais alta em cada sub-escala refere-se a estados afetivos mais negativos23 
(Anexo 2). 

21 

T1 

T2 

T3 

T4 

3. Escala Mindful 
Attention Awareness 
Scale MAAS 

T0 

Escala de conscientização da atenção consciente – MAAS é uma escala de quinze itens 
projetada para avaliar uma característica central do estado de atenção plena: uma 
consciência aberta ou receptiva. É uma escala Likert de seis pontos entre um e seis. A 
pontuação mais alta refere-se ao estado de maior foco da atenção58 (Anexo 3). 

15 

T1 

T2 

T3 

T4 

4. Inventário 
sociodemográfico 

T0 

Inventário elaborado pela pesquisadora para coleta de dados pessoais, clínicos, profissionais 
e esportivos (Apêndice 2). 

37 

T1 5 

T2 4 

T3 8 
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T4 15 

5. Análise de 
desempenho  

T0 Avaliação de desempenho aplicada internamente pela Seleção60 durante as Fases Oficiais de 
Treinamento utilizando as bolas de Bocha com massa de 275±12 g e perímetro de 270± 8mm 

(Anexo 4). 
0 

T3 

6. Questionário de 
avaliação sobre 
aceitabilidade da IBM 

T4 

Questionário elaborado sob consulta com um especialista em pesquisa qualitativa, validado 
entre pares, com onze perguntas, a partir da demanda de pesquisa para análise quantitativa 
e qualitativa sobre a aceitabilidade da IBM, que aborda questões sobre o nível de satisfação 
do participante com a IBM, além da capacidade do participante em se integrar ao programa 
e de levá-lo a cabo durante e após o TM (Apêndice 3) 

11 

Figura 8. Instrumentos de avaliação quantitativa. 
 

3.1.4.2.2 Instrumentos de avaliação qualitativa 
 

Para a produção dos dados qualitativos foram utilizados três questionários pré 

e pós mindfulness, elaborados a partir da demanda da pesquisa, para avaliar: 1) as 

expectativas em relação à IBM; 2) o impacto da IBM sobre os participantes; e, 3) os 

possíveis efeitos não esperados da prática de mindfulness59.  

A abordagem integrativa prevê a utilização de diferentes técnicas para analisar 

um mesmo banco de dados71. Nesse sentido, a avaliação qualitativa complementou o 

survey, aplicado na avaliação quantitativa (T0 T1 T2 T3 T4), ao acrescentar três 

técnicas de coleta de dados que permitiram a triangulação dos resultados fazendo uso 

de entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais (T4), além da observação não 

participante (Figura 9).  

INSTRUMENTO TEMPO DESCRIÇÃO ITENS 

1. Questionário Pré- 
Intervenção Semiestruturado  

T0 
Questionário contendo duas perguntas elaboradas a partir da demanda de pesquisa para 
análise qualitativa envolvendo as expectativas em relação à IBM (Apêndice 4).  

2 

2. Questionário PÓS 
Mindfulness 

T1 

Questionário com oito perguntas elaboradas a partir da demanda de pesquisa para análise 
qualitativa envolvendo os conteúdos resultantes da IBM e que inclui a capacidade do 
participante em se integrar ao programa durante e após o TM (Apêndice 5).  

 
8 
  

T2 

T3 

T4 

3. Questionário de efeitos 
não esperados de 
mindfulness  

T1 

Questionário com duas perguntas contendo cinco desdobramentos que investigam os 
efeitos não esperados da prática de mindfulness durante ou após o TM59 (Apêndice 6).  

2 
T2 

T3 

T4 

4. Observação não 
participante 

T1 

A observação não participante foi realizada pela pesquisadora se restringiu a participar 
como observadora do TM e da Manutenção do TM fazendo anotações de campo sobre 
as sessões. 

 
 
0  

T2 

T3 

T4 

5. Entrevista  T4 
Roteiro de entrevista semiestruturado, validado entre pares, elaborado em consulta com 
um pesquisador independente, em metodologia qualitativa.  

0 

6. Grupo focal T4 
Roteiro de perguntas norteadoras, validado entre pares, elaborado em consulta com um 
pesquisador independente, em metodologia qualitativa. 

0  

Figura 9. Instrumentos de avaliação qualitativa. 
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O registro dos relatos do TM e das manutenções do TM foram realizados por 

meio de registros no caderno de campo, em que a pesquisadora assistiu as sessões, 

e fez anotações, abstendo-se de participação direta (T0 T1 T2 T3 T4). Dessa forma, 

as notas da observação não participante foram registradas por 14 meses, compostos 

por oito sessões de TM e dez sessões de Manutenção do TM, totalizando 18 horas.  

Para as entrevistas, os participantes foram convidados por ocasião da medida 

de seguimento de doze meses (T4) e por meio de contato individual no WhatsApp 

para prestar um breve depoimento de 20 min sobre sua experiência em participar da 

IBM.  

O critério de seleção seguiu o proposto por Paranhos et al71 referente ao 

“desenho de pesquisa aninhado na perspectiva de combinação de métodos”71 em que 

“o procedimento típico é aplicar questionários e, posteriormente, selecionar alguns 

respondentes a partir de critérios substantivos ou aleatoriamente para participar de 

entrevistas em profundidade”71. 

Dessa forma, as entrevistas de ATLETA objetivaram uma oportunidade de 

expressão para todos os doze atletas que receberam o TM, bem como, dar visibilidade 

a cada classe funcional, o que restringe dois indivíduos na BC1, três na BC2, quatro 

na BC3 e três na BC4. Na categoria NÃOATLETA foi adotado o critério de convidar 

um representante de cada função dentro da Seleção, o que resultou em um técnico 

da classe BC1/BC2, um para BC3 e um para BC4, além de um assistente esportivo 

na classe BC1, na BC2 e na BC3, acrescido de quatro calheiros na BC4, totalizando 

onze pessoas convidadas e oito aceitaram participar. Para o grupo focal foram 

convidados ATLETA e NÃOATLETA entrevistados, o que resultou na participação 

voluntária de 13 pessoas (Tabela 2).  

Tabela 2. Composição das entrevistas individuais semiestruturadas e dos grupos focais (T4) 

COMPOSIÇÃO ATLETA NÃOATLETA TOTAL 

Entrevista individual semiestruturada 12 8 20 

Grupo focal com cada categoria 7 6 13 

 

Após consentirem e serem orientados para o processo de entrevista, os 

participantes responderam a entrevista via Google Meet®, marcadas previamente, 

com data e horário estipulados pelo participante.   
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Na sequência, procedeu-se à condução de entrevistas individuais 

semiestruturada e grupo focal com cada categoria. Para tanto, um roteiro de entrevista 

semiestruturado (Apêndice 7) e um roteiro de perguntas norteadoras de grupo focal 

(Apêndice 8), direcionado às perguntas de acompanhamento da pesquisa, foi 

elaborado em consulta com um pesquisador independente em metodologia qualitativa 

que revisou o conteúdo e a linguagem utilizada.  

Os principais temas propostos, abordados no roteiro de entrevista 

semiestruturado, foram: 1) TM: como foi a experiência de participar, as facilidades e 

dificuldades para praticar e para continuidade; 2) IBM completa: o impacto da IBM na 

Seleção e a experiência em responder os questionários de seguimento. Houve ainda 

um terceiro tema, proveniente dos participantes, sobre a melhoria da IBM. 

Assim, foram conduzidas doze entrevistas individuais com ATLETA e oito 

entrevistas individuais com NÃOATLETA, acrescidas de um grupo focal com cada 

categoria.   

As entrevistas duraram em média 25min, foram gravadas digitalmente, 

transcritas e verificadas quanto à precisão. Um profissional de psicologia e um 

assistente esportivo da classe BC1, familiarizado com o campo observado, debateu 

juntamente com a pesquisadora, a fim de avaliar os dados produzidos, buscando 

minimizar possíveis vieses da pesquisadora. A garantia de sigilo foi garantida no TCLE 

assinado conjuntamente entre participantes e pesquisador responsável.  

 

3.2 Análises 
 

A análise de dados ocorreu de acordo com a estratégia de triangulação 

concomitante, em que, após a coleta dos dados quantitativos e qualitativos 

simultaneamente, os dois bancos de dados foram comparados para determinar se 

houve convergência, diferenças ou alguma combinação69, garantindo a correlação 

das técnicas ao utilizar as vantagens analíticas de cada perspectiva para produzir um 

estudo mais robusto do que seria realizado de forma unilateral71. 

Dessa forma, os dados quantitativos e qualitativos foram avaliados em uma 

abordagem integrativa proposta por Creswell69 em que o ”... peso atribuído aos 

componentes qualitativo e quantitativo foi igual, com o pensamento de que ambos 

contribuem para o entendimento do problema de pesquisa. A combinação foi feita pela 
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conexão dos resultados do levantamento quantitativo com sua exploração mais 

profunda, na fase qualitativa”69. 

Por fim, a integração de dados e de técnicas foi composta pela perspectiva da 

confirmação, em que, “... quanto mais convergentes forem os resultados observados 

utilizando diferentes tipos de dados e/ou técnicas, mais consistentes são os resultados 

da pesquisa”71, bem como, pela interdependência ao “... ponderar as vantagens e 

limitações de cada técnica específica e/ou tipo de dado”71. 

Para tanto, marcadores de qualidade da pesquisa qualitativa, como, 

reflexividade, rigor, transparência, credibilidade, confiabilidade e auditoria73 foram 

atendidos ao longo deste estudo por meio de discussões com um especialista em 

metodologia qualitativa, uma vez que “através de um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade 

social, não conseguida pela análise estatística”56. 

Primeiramente apresentou-se o método quantitativo, seguido pelo método 

qualitativo, que foram integrados nos resultados de métodos mistos.  

 

3.2.1 Método quantitativo 
 

A avaliação quantitativa foi conduzida a partir dos instrumentos de avaliação 

WHOQOL-BREF, DASS-21 e MAAS, acrescido do instrumento sociodemográfico e da 

avaliação de desempenho fornecida pela Seleção, bem como do questionário de 

aceitabilidade da intervenção. Além disso, foi possível proceder à análise da conquista 

de títulos e percepção do efeito do TM. 

Para a tabulação e análise dos dados foram utilizados os programas Excel 2010 

e o software SPSS versão 23.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, EUA) em que 

todas as variáveis foram submetidas à verificação da normalidade de distribuição dos 

dados (Apêndice 9). Foram calculados as médias e os desvios-padrão das variáveis 

contínuas, e as frequências absolutas e relativas das variáveis categóricas. 

 Para a comparação inicial dos dados entre os grupos, foram utilizados o teste-

t não pareado (bicaudal) ou Mann-Whitney (bicaudal) para variáveis contínuas, e o 

teste exato de Fisher (bicaudal) ou qui-quadrado para as variáveis categóricas.  

Os procedimentos estatísticos foram realizados com base na intenção de tratar 

e/ou por protocolo. As estatísticas descritivas foram calculadas para todas as 

variáveis. Subsequentemente, para comparar as variáveis durante os diferentes 
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tempos do estudo pré-intervenção (T0), pós-intervenção (T1), medidas de seguimento 

de 2 meses (T2), seis meses (T3) e 12 meses (T4), foram realizadas análises pelo 

teste MANOVA de medidas repetidas. O traço de Pillai foi usado, assim como o teste 

de Tukey e a distância de Mahalanobis.  

Para identificar a correlação entre as variáveis do estudo e as escalas MAAS, 

WHOQOL-BREF e DASS-21 foram usados o coeficiente de correlação de Pearson e 

de Spearman. 

 

3.2.2 Método qualitativo 
 

Os dados obtidos a partir do survey (T0 T1 T2 T3 T4), foram analisados no 

software NVivo, Release 1.5 2021, da QSR International, usando uma codificação 

derivada dos objetivos do estudo, e interpretados mediante a técnica de análise 

temático-categorial70. 

A fase de pré-análise, composta pela leitura em profundidade, considerou os 

critérios de pertinência do material explorado com a hipótese e objetivos da pesquisa, 

a saber: a exaustividade, a representatividade e a homogeneidade para compor um 

discurso suficientemente homogêneo na produção de resultados válidos, sem 

detrimento da heterogeneidade e a diversidade discursiva70.  Enquanto, a fase de 

exploração do material, composta pela análise temática das unidades de significação, 

seguindo a ordem do particular para o geral70, seguiu a metodologia de codificação 

descritiva, em que todos os dados foram primeiramente revisados para desenvolver 

uma compreensão ampla do conteúdo71.  

Em suma, para a composição das unidades e categorias temáticas foram 

adotados os seguintes procedimentos: 1) Leitura, seleção e codificação das 

passagens que salientam o sentido de cada unidade temática; 2) Nomeação e 

descrição da unidade temática considerando os elementos presentes nos extratos das 

falas que organizam a sua significação; 3) Contextualização das temáticas com os 

relatos dos participantes; e 4) Confrontamento das temáticas constituídas com os 

objetivos da pesquisa e os demais resultados produzidos74. 

Dessa forma, a análise dos dados possibilitou salientar três dimensões 

temáticas – Moderadores, Mediadores e Desfecho26 – com base em um modelo 

teórico da intervenção baseada em mindfulness no contexto esportivo36-40. Na 

sequência, essa análise foi confrontada pelos relatos coletados por meio das 
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entrevistas e dos grupos focais, acrescidos da observação não participante, o que 

permitiu a complementaridade dos dados produzidos. 

Por fim, a investigação de um grande conjunto de dados encontrou sua 

representação no formato de nuvem de frequência de palavras e em diagramas75-76, 

consonante com Barrat77 em um “... esforço de pesquisa na compreensão do efeito 

de padrões de conectividade complexos em fenômenos dinâmicos”. 

 

3.3 Aspectos éticos 
 

O consentimento informado por escrito para inclusão dos participantes foi 

realizado por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

apresentado às categorias ATLETA e NÃOATLETA; e por meio de Carta de Interesse 

de Pesquisa apresentado à entidade esportiva responsável Associação Nacional de 

Desportos para Deficientes ‒ ANDE que aprovou o estudo (Apêndice 10). 

Antes de consentir em participar do estudo os participantes receberam uma 

palestra introdutória presencial sobre a IBM e um convite em formato virtual (Apêndice 

11) com esclarecimentos e instruções para o preenchimento dos questionários de 

avaliação referente ao 1º CICLO do TM: todos os voluntários concordaram em 

participar marcando digitalmente a opção de acordo logo após o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE em formato virtual (Apêndice 12).  No 2º 

CICLO do TM os participantes receberam duas vias impressas do TCLE completo, 

assinado pelo pesquisador responsável, para quem devolveram uma via assinada, 

após a leitura conjunta (Apêndice 13).  

A IBM teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UNIFESP 

sob o nº 19577519.2.0000.5505 e seguiu as normas estabelecidas pela Convenção 

de Helsinki. Todos os procedimentos metodológicos foram elaborados de acordo com 

a Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, sendo 

registrados no ClinicalTrials.gov sob o nº NCT04334642.  
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4 RESULTADOS 
 

Em consonância com a estratégia de triangulação concomitante, os resultados 

correspondentes às hipóteses sugeridas no presente estudo foram apresentados nos 

seguintes tópicos: 1) caracterização da amostra; 2) resultados quantitativos; 3) 

resultados qualitativos; e 4) integração dos resultados de método misto. 

 

4.1 Caracterização da amostra 
 

Neste estudo de caso, um total de 29 participantes foram selecionados e 

incluídos:  12 ATLETA e 17 NÃOATLETA (T0 T1). Houve uma perda de seguimento 

de dois NÃOATLETA (T2), sendo que um participou apenas do 1º CICLO do TM e o 

outro pediu exoneração da Seleção. Assim, por intenção de tratar, 27 participantes 

completaram todos os questionários. Enquanto, por protocolo, 25 participantes 

iniciaram o estudo (T0) e 23 completaram todos os questionários, sendo 11 ATLETA 

e 12 NÃO ATLETA. 

A tabela 3 ilustra os dados sociodemográficos em que a média de idade foi de 

37 anos e grande parte da amostra é composta por homens, sendo que 33,3% de 

ATLETA é do gênero feminino.  

Tabela 3. Perfil sociodemográfico (T0) 

Variável 
Amostra completa(n=29) ATLETA(n=12) NÃOATLETA (n=17) 

IC 95% Valor-p 
Valor Valor Valor 

Idade - Média±DP (anos) 37,87±9,08 36,55±8,95 38,91±9,38 -5,31, 10,02 ,53b 

Gênero - n (%)    † ,72c 

Masculino 18 (62,1) 8 (66,7) 10 (58,8)   

Feminino 11 (37,9) 4 (33,3) 7 (41,2)   

Estado civil - n (%)    † ,15c 

Solteiro 17 (58,6) 9 (75,0) 8 (47,1)   

Casado 8 (27,6) 1 (8,3) 7 (41,2)   

Relacionamento estável 4 (13,8) 2 (16,7) 2 (11,8)   

Naturalidade (Região) - n 
(%) 

     

Norte 0 0 0 † ,41c 

Nordeste 3 (10,3) 2 (16,7) 1 (5,9)   

Centro-Oeste 1 (3,4) 1 (8,3) 0   

Sudeste 21 (72,4) 7 (58,3) 14 (82,4)   

Sul 4 (13,8) 2 (16,7) 2 (11,8)   

Formação acadêmica - n 
(%) 

   † ,05c 

Não possui ensino formal 1 (3,4) 1 (8,3) 0   

Ensino fundamental 1 
incompleto 

1 (3,4) 0  1 (5,9)   

Ensino fundamental 1 
completo 

1 (3,4) 1 (8,3) 0   

Ensino fundamental 2 
incompleto 

1 (3,4) 1 (8,3) 0   
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Ensino médio completo 4 (13,8) 4 (33,3) 0   

Ensino superior 
incompleto 

4 (13,8) 1 (8,3) 3 (17,6)   

Ensino superior completo 15 (51,7) 4 (33,3) 11 (64,7)   

Pós-graduação lato sensu 2 (6,9) 0 2 (11,8)   

Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam 
porcentagens; DP Desvio padrão; IC 95% Intervalo de confiança de 95%; a Na amostra completa n=25, 
ATLETA n=11, NÃOATLETA n=14; b Avaliado usando o teste t para amostras independentes 
(bicaudal); c Avaliado usando o teste de qui-quadrado; † Não aplicável. 

 

A seguir, foi apresentado o histórico esportivo de NÃOATLETA, em que, 

ATLETA supera NÃOATLETA na variável Tempo de Participação na Seleção (Tabela 

4). 

Tabela 4. Histórico esportivo dos participantes (T0) 

Variável 
Amostra completa (n=29) ATLETA (n=12) NÃOATLETA (n=17) 

IC 95% Valor-p 
Valor Valor Valor 

Tempo de prática de Bocha - Média±DP 11,31±5,10 13,50±4,68 9,76±4,93 -0,00, 7,47 ,05b 

Tempo de Seleção - Média±DP (anos) 8,00±5,52 10,25±4,92 6,41±5,49 -0,23, 7,91 ,06b 

Horas de sono 
Média±DP (horas x dia) 

7,14±1,06 7,83±0,84 6,66±0,92 -1,86, -0,48 ,002b 

IMC - Média±DP 24,87±4,36 22,17±3,94 26,78±3,64 -7,52, -1,70 ,0031b 

Jornada de trabalho  
Média±DP (horas x semana) 

32,55±13,91 25,42±13,57 37,59±12,13 2,32, 22,02 ,017b 

Histórico da deficiência - n (%)    † † 

Congênita † 11 (91,7) †   

Adquirida † 1 (8,3) †   

Tipo de cadeira de rodas usada na quadra 
- n (%) 

   † † 

Motorizada † 6 (50,0) †   

Manual † 6 (50,0) †   

Horas de treino por semana - n (%)    † † 

Até 4 horas  † 1 (8,3) †   

De 4 a 8 horas  † 2 (16,7) †   

De 8 a 16 horas  † 1 (8,3) †   

De 16 a 20 horas  † 2 (16,7) †   

Mais de 20 horas † 6 (50,0) †   

Todos os números são absolutos, exceto os números entre parênteses, que representam 
porcentagens; DP Desvio padrão; IC 95% Intervalo de confiança de 95%; a Na amostra completa n=25, 
ATLETA n=11, NÃOATLETA n=14; b Avaliado usando o teste t para amostras independentes 
(bicaudal); c Avaliado usando o teste de qui-quadrado; † Não aplicável. 

 

Na análise descritiva das características clínicas de ATLETA e NÃOATLETA, 

observou-se a baixa frequência de doenças crônicas e que muitos participantes e seus 

familiares testaram positivos para a COVID-19. Entretanto, nenhum dos participantes 

sofreu sequelas significativas (Tabela 5). 

Tabela 5. Análise descritiva das características clínicas (T0 T4) 

Características clínicas 
T0  T4 

ATLETA (n=12) NÃOATLETA (n=17)  ATLETA (n=12) NÃOATLETA (n=17) 
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n (%) n (%)  n (%) n (%) 
Doenças crônicas      
Isquemia 0 0  0 0 
Doenças cardiovasculares 0 0  0 0 
Diabetes mellitus 1 (8,3) 0  1 (8,3) 0 
Hipertensão 2 (16,7) 1 (5,9)  2 (16,7) 1 (5,9) 
Câncer 0 0  0 0 
Doenças respiratórias 0 0  0 0 
Dislipidemia 0 0  0 0 
Dependência de álcool, 
tabaco e outras drogas 

0 0 
 

0 0 

Depressão 0 0  0 0 
Ansiedade 1 (8,3) 1 (5,9)  1 (8,3) 1 (5,9) 
Não se aplica (não possuo 
doença crônica) 

8 (66,7) 15 (88,2) 
 

8 (66,7) 14 (82,4) 

Outro (especifique) 0 0  0 1 (5,9) 
Faz uso de recursos 
terapêuticos de forma 
contínua 
(mensal/semanal)? 

  

 

  

Fisioterapia 9 (75,0) 1 (5,9)  9 (75,0) 0 
Nutricionista 4 (33,3) 0  2 (16,7) 1 (5,9) 
Neurologista 1 (8,3) 0  2 (16,7) 0 
Equoterapia 0 0  0 0 
Psiquiatra  0 0  0 0 
Psicologia  4 (33,3) 0  6 (50,0) 1 (5,9) 
Não se aplica (não faço uso)  3 (25,0) 16 (94,1)  2 (16,7) 15 (88,2) 
Outro (especifique) 0 0  0 0 
Está sob acompanhamento 
terapêutico com psicólogo 
e/ou psiquiatra 
atualmente? 

  

 

  

Não 7 (58,3) 15 (88,2)  3 (25,0) 16 
Psicólogo  4 (33,3) 0  8 (66,7) 1 (5,9) 
Psiquiatra  0 0  0 0 
Já fiz no passado  2 (16,7) 2 (11,8)  0 0 
CID (especifique) 0 0  0 0 
Outro (outro 
acompanhamento 
terapêutico) 

0 0 
 

1 (8,3) 0 

Faz uso de algum 
medicamento de uso 
contínuo? 

  
 

  

Não se aplica 5 (41,7) 15 (88,2)  6 (50,0) 15 (88,2) 
Sim 7 (58,3) 2 (11,8)  6 (50,0) 2 (11,8) 

Medicamento e dosagem 
(respostas individuais) 

- Omeprazol, 
Mestinon 1 

comprimido ao dia 
- Diazepam 
- 2 a noite 

- Pílula 
concepcional 

- Enalapril 10 mg 
- Alendronato de 

Sódio 
- Corus losartana 
50 mg 2 por dia, 

glifage 500m 4 por 
dia, microfibra 1 

por dia, izolpiden 1 
por dia 

- Anticoncepcional 
- Benicar 40 mg 

 

- Mestilon 
- Diazr 

- Baclofeno 
-

Anticoncepcional 
- Alendronato de 

sódio 
- Corus 

Losartana, 
glifage , 

fluoxetina 

- Anticoncepcional 
- Benicar 40 mg 

Você tem alguma atividade 
de lazer/recreação?  

  
 

  

Não se aplica 4 (33,3) 4 (23,5)  4 (33,3) 8 (47,1) 
Sim 8 (66,7) 13 (76,5)  8 (66,7) 9 (52,9) 

Especifique (respostas 
individuais) 

- Pescar e passear 
com minha família 

- Jogos, damas 
passeio com a 

família 
- Cantar 

- Pescaria 
- Jogos eletrônicos 

- Artesanato 
- Sair com amigos 

- Passear 

- Ciclismo e caminhada 
- Passear com minha família e 

pescar 
- Natação 
- Futebol 
- Futebol 

- Brincar com os cachorros 
- Corrida 

- Caminhada, musculação 
- Cinema, barzinho 

- Filmes, livros 
- Exercícios resistidos 

- Filmes, livros, bordar, passear, 
artesanato 

- Corrida de rua 

 
- Curtir a família 

- Diazeban 
- Filmes, 
músicas, 
passeio 

- Cantar com 
amigos e 
familiares 

- Assistir filme 
- Vejo series 
- Artesanato 

- Vídeo games, 
livros e sair com 

amigos 

- Ciclismo 
- Pescar 

- Pescaria, futebol e 
samba 
- Futsal 

- Prática de atividade 
física (corrida, 

academia), trilhas 
- Musculação 
- Caminhada 

- Yoga, leitura, 
desenho com giz a 

base de óleo, de gera, 
bordado de ponto cruz 

e assistir séries 
- Corrida 

Você prática outro 
esporte/atividade física? 

  
 

  

Não se aplica 10 (83,3) 8 (47,1)  10 (83,3) 6 (35,3) 
Sim 2 (16,7) 9 (52,9)  2 (16,7) 11 (64,7) 
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Especifique (respostas 
individuais) 

- Exercício 
resistido com 

elásticos 2 vezes 
por semana 

- Trabalho com 
elásticos 

acompanhado do 
preparador físico 

da Seleção 

- Ciclismo e caminhada 
- Ciclismo 
- Futebol 
- Futebol 

- Musculação 
- Futebol e corrida 

- Caminhada, musculação 
- Futebol 

- Andar de bicicleta 

 

- Exercícios 
físicos 

funcionais com 
elástico 
- Bocha 

- Ciclismo e 
caminhada 

- Natação e exercícios 
físicos 

- Corrida e futebol 
- Treinamento 

funcional 
- Corrida, musculação 

- Caminhada 
- Futebol 

- Musculação 
- Yoga e caminhada 

- Corrida 
- Andar de bicicleta 

Qual o seu peso (Kg) (média 
± desvio padrão)? 

55,79 ± 9,44 79,47 ± 14,82 
 

59,80 ± 10,35 80,40 ± 14,25 

Qual a sua altura (m) (média 
± desvio padrão)? 

1,59 ± 0,12 1,72 ± 0,08 
 

1,60 ± 0,11 1,70 ± 0,07* 

Quantas horas de sono por 
dia (em média) (média ± 
desvio padrão)? 

7,83 ± 0,84 6,67 ± 0,92 
 

7,29 ± 1,27 6,63 ± 0,81 

Você prática mindfulness, 
yoga ou atividades 
similares (últimos 6 
meses)? 

  

 

  

Não se aplica 9 (75,0) 17 (100,0)    
Sim 3 (25,0) 0    

Especifique (respostas 
individuais) 

- Exercício 
respiratório durante 
os treinos e jogos 

- Auto hipnose 
- Trabalho de 

respiração 

 

 

  

Você ou uma pessoa 
próxima testou positivo 
para COVID19?  

  
 

  

Não    7 (58,3) 7 (41,2) 
Sim    5 (41,7) 10 (58,8) 

Especifique (respostas 
individuais) 

  

 

- Mãe, irmãos e 
cunhadas 

- Eu, minha 
mãe, 2 irmãos e 

2 cunhadas 
- Cunhado 

- Meu pai e eu 
- Meu cunhado 

- Minha esposa 
- Mãe, irmãos, 

cunhadas 
- Pai, mãe e irmãos 

- Irmã 
- Esposa 
- Sogra 

- Eu e o meu filho 
- Meu cunhado e a 

avó materna do meu 
sobrinho 

- Atleta, amigo, não 
tive contato 

- Meu padrasto 

Caso você tenha sido 
infectado com COVID19, 
houve sequelas 
significativas da doença? 

  

 

  

Não    10 (83,3) 16 (94,1) 
Sim    2 (16,7) 1 (5,9) 

Especifique (respostas 
individuais) 

  

 - Não houve 
sequela 

significativa 
- Não houve 

sequela 
significativa 

- Não houve sequela 
significativa 

* Apenas 15 dos 17 participantes informaram sua altura na coleta de dados. 
 

4.2 Resultados quantitativos 
 

Os resultados do estudo quantitativo foram subdivididos em quatro diferentes 

partes para facilitar a sua compreensão e interpretação: 1) qualidade de vida; 2) 

atenção plena; 3) desempenho; e 4) avaliação da aceitabilidade do TM. 
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4.2.1 Qualidade de vida 
 

Na análise de qualidade de vida pelo método WHOQOL-BREF, para o domínio 

físico houve uma redução no escore entre T0 e T1 e entre T2 e T3. Mesmo assim na 

comparação entre o T0 e T4, verificou-se um aumento de escore. No domínio 

psicológico, os escores oscilaram nos diferentes tempos; entretanto, na comparação 

entre T0 e T4, houve aumento. Para o domínio de relações sociais, os escores 

variaram bastante ao longo das avaliações, e entre o início do estudo (T0) e 12 meses 

após o fim do treinamento (T4) foi observado uma redução nos escores. Quando 

analisados os escores do domínio de meio ambiente, houve uma queda entre T0 e 

T1, e depois os escores recuperaram, aos poucos, até o T4, resultando, no final, em 

um leve aumento (Tabela 6). 

Tabela 6. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de WHOQOL-BREF 

Variável 

Descritiva Univariada 

Amostra completa 
(n=23) 

NÃOATLETA 
(n=12) 

ATLETA (n=11) Efeito de grupo Efeito de tempo 
Efeito 

tempo*grupo 

Média ±DP Média ±DP Média ±DP F p F p F p 

WHOQOL-BREF 

Domínio físico 

T0 16,47±1,48 16,43±1,48 16,52±1,54 

0,001 0,999 4,529 0,005 0,082 0,997 

T1 16,00±1,96 16,10±2,16 15,90±1,80 

T2 16,60±1,56 16,43±1,52 16,78±1,66 

T3 16,42±1,90 16,43±1,98 16,42±1,91 

T4 17,14±1,35 17,19±1,73 17,09±0,83 

Δ 0,67±1,16 0,76±1,30 0,57±1,08       

% Δ 4,07 4,63 3,45       

Domínio psicológico 

T0 16,41±2,15 16,00±1,66 16,85±2,60 

0,895 0,416 3,893 0,013 0,222 0,963 

T1 16,35±2,29 16,06±1,52 16,67±2,97 

T2 16,55±1,62 16,11±1,06 17,03±2,01 

T3 16,35±2,16 15,72±1,96 17,03±2,26 

T4 17,07±1,54 16,50±1,45 17,70±1,44 

Δ 0,67±1,29 0,50±1,11 0,85±1,49       

% Δ 4,08 3,13 5,04       

Relações sociais 

T0 16,81±1,96 17,11±1,96 16,48±2,00 

0,201 0,818 2,232 0,068 0,475 0,873 

T1 16,99±1,81 16,56±1,92 17,45±1,63 

T2 16,52±2,23 16,22±2,72 16,85±1,61 

T3 16,00±2,41 15,56±2,69 16,48±2,09 

T4 16,64±1,88 16,56±2,24 16,73±1,50 

Δ -0,17±1,86 -0,56±1,84 0,24±1,87       

% Δ -1,01 -3,27 1,46       

Meio ambiente 

T0 15,37±2,28 14,67±2,08 16,14±2,34 

1,332 0,275 2,610 0,037 0,054 >0,99 

T1 14,74±2,24 14,21±2,26 15,32±2,16 

T2 15,26±2,07 14,67±2,22 15,91±1,76 

T3 15,20±2,02 14,58±2,25 15,86±1,55 

T4 15,39±2,23 14,71±2,59 16,14±1,53 

Δ  0,02±1,48 0,04±1,60 0,00±1,45       

% Δ 0,13 0,27 0,00       



 
 

32 
 

Multivariadaa 

MANOVA (grupo) traço de Pillai = 0,147, F = 0,815, p = 0,591 

MANOVA (tempo) traço de Pillai = 0,738, F = 4,937, p = <0,001 

MANOVA (tempo*grupo) traço de Pillai = 0,340, F = 0,372, p = 0.998 

DP Desvio padrão; T0 linha de base; T1 dois meses após o início do TM; T2 um mês após o fim do 
treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses após o fim do treinamento; Δ e 
% Δ foram calculados usando a diferença entre as médias de T0 e T4; a O traço de Pillai foi usado, pois 
a pressuposição de normalidade multivariada e / ou ausência de outliers multivariados foi violada. Efeito 
de tempo apresentou significância estatística (<0,05) para o domínio físico entre T0 e T4, e T1 e T4, o 
domínio psicológico entre T0 e T4, T1 e T4, e T3 e T4, o meio ambiente entre T1 e T4 de acordo com o 
teste de Tukey. 

 

De acordo com a análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de 

DASS-21, houve uma redução nos níveis de depressão entre T0 e T4. Mesmo assim, 

houve um aumento nos escores entre T2 e T3, e entre T3 e T4, esses escores 

voltaram a cair. Para os escores de ansiedade, também houve uma redução, bem 

como nos níveis de estresse (Tabela 7). 

Tabela 7. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de DASS-21 

Variável 

Descritiva Univariada 
Amostra completa 

(n=23) 
NÃOATLETA 

(n=12) 
ATLETA 
(n=11) 

Efeito de grupo Efeito de tempo 
Efeito 

tempo*grupo 
Média ±DP Média ±DP Média ±DP F p F p F p 

DASS-21 
Depressão 

T0 4,22±5,99 4,42±5,74 4,00±6,53 

0,003 0,997 4,902 0,008 0,183 0,954 
T1 2,00±2,83 1,50±1,93 2,55±3,59 
T2 2,09±2,59 1,83±1,90 2,36±3,26 
T3 2,78±2,91 3,17±3,01 2,36±2,87 
T4 1,70±2,96 1,67±2,23 1,73±3,72 
Δ -2,52±5,04 -2,75±5,99 -2,27±4,05       

% Δ -59,72 -62,22 -56,75       
Ansiedade 

T0 3,30±5,47 3,33±6,01 3,27±5,12 

0,006 0,994 3,618 0,026 0,082 0,992 
T1 1,57±2,59 1,25±2,14 1,91±3,08 
T2 1,04±2,01 1,33±2,57 0,73±1,19 
T3 2,22±3,78 2,42±4,06 2,00±3,63 
T4 1,91±3,42 2,00±3,74 1,82±3,22 
Δ -1,39±5,11 -1,33±6,64 -1,45±2,98       

% Δ -42,12 -39,94 -44,34       
Estresse 

T0 4,74±3,57 4,83±3,38 4,64±3,93 

0,030 0,970 2,971 0,030 0,250 0,966 
T1 4,87±3,84 5,17±3,86 4,55±3,98 
T2 3,87±3,72 3,58±2,97 4,18±4,54 
T3 4,43±3,88 4,83±4,13 4,00±3,74 
T4 3,65±4,23 4,00±3,64 3,27±4,94 
Δ -1,09±2,48 -0,83±1,40 -1,36±3,35       

% Δ -23,00 -17,18 -29,31       
Multivariadaa 

MANOVA (grupo) traço de Pillai = 0,005, F = 0,038, p = >0,999 
MANOVA (tempo) traço de Pillai = 0,635, F = 4,645, p = <0,001 

MANOVA (tempo*grupo) traço de Pillai = 0,232, F = 0,361, p = 0.996 

DP Desvio padrão; T0 linha de base; T1 dois meses após o início do TM; T2 um mês após o fim do 
treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses após o fim do treinamento; Δ e 
% Δ foram calculados usando a diferença entre as médias de T0 e T4; a O traço de Pillai foi usado, pois 
a pressuposição de normalidade multivariada e / ou ausência de outliers multivariados foi violada. Efeito 
de tempo apresentou significância estatística (<0,05) para os itens relacionados à depressão entre T0 
e T4, e os itens relacionados ao estresse entre T1 e T4 de acordo com o teste de Tukey. 
 

4.2.2 Atenção plena 
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Em relação aos resultados dos níveis de atenção plena, entre T0 T4, 

observou‑se um aumento no escore em todos os grupos (Tabela 8). 

Tabela 8. Análise descritiva, univariada e multivariada para o escore de MAAS 

Variável 

Descritiva Univariada 
Amostra completa 

(n=23) 
NÃOATLETA 

(n=12) 
ATLETA (n=11) Efeito de grupo Efeito de tempo 

Efeito 
tempo*grupo 

Média ±DP Média ±DP Média ±DP F p F p F p 
MAAS 
Geral 

T0 4,30±0,94 4,17±0,98 4,44±0,91 

0,921 0,406 7,386 <0,001 0,507 0,778 
T1 4,10±1,00 3,88±0,89 4,35±1,09 
T2 4,47±0,88 4,14±0,87 4,83±0,78 
T3 4,34±0,96 4,03±0,77 4,67±1,07 
T4 4,62±0,88 4,48±0,82 4,77±0,96 
Δ 0,32±0,65 0,32±0,44 0,33±0,84       

% Δ 7,44 7,67 7,43       
Multivariadaa 

MANOVA (tempo) traço de Pillai = 0,629, F = 16,970, p = <0,001 

MANOVA (tempo*grupo) traço de Pillai = 0,077, F = 0,409, p = 0.912 

DP Desvio padrão; T0 linha de base; T1 dois meses após o início do TM; T2 um mês após o fim do 
treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses após o fim do treinamento; Δ e 
% Δ foram calculados usando a diferença entre as médias de T0 e T4; a O traço de Pillai foi usado, pois 
a pressuposição de normalidade multivariada e / ou ausência de outliers multivariados foi violada. Efeito 
de tempo apresentou significância estatística (<0.05) para o escore MAAS entre T0 e T4, T1 e T2, T1 e 
T3, T1 e T4, e T3 e T4 de acordo com o teste de Tukey. 
 

4.2.3 Análise de desempenho 
 

Na análise de conquista de títulos e a percepção do efeito do treinamento, 10 

de 11 ATLETA, que receberam o TM no 1º CICLO, participaram do Parapan, sendo 

que 100% de ATLETA, que ganharam medalhas nesta competição, relataram 

percepção do efeito de mindfulness na conquista desses títulos; na Copa América, 11 

de 12 ATLETA, que receberam o TM, participaram desta competição e 90,91% de 

ATLETA, que ganharam medalhas, perceberam o efeito do TM na conquista dos 

títulos. No OPEN MUNDIAL, apenas 6 de 12 ATLETA que receberam o TM, 

participaram desta competição, sendo que 2 conquistaram medalhas (33,3%) e 4 

ATLETA relataram a percepção do efeito de mindfulness na sua participação na 

competição (Tabela 9). 

Tabela 9. Análise descritiva da percepção do efeito do TM na conquista de títulos (T1 T2 T3) 

Variável 
CONQUISTA DE TÍTULOS 

PARAPAN 
Percepção do efeito de 

mindfulness 
COPA 

AMÉRICA 
Percepção do efeito 

de mindfulness 
OPEN 

MUNDIAL 
Percepção do efeito 

de mindfulness 
 (n=10) (n=11) (n=6) 
       

Número de atletas 
(%) 

10 (100) 10 (100) 11 (100) 10 (91,67) 2 (33,33) 4 (66,67) 

       

 

Na correlação entre a conquista de títulos e a percepção do efeito do TM, foi 

constatada uma relação linear perfeita para o efeito do TM no Parapan e na Copa 

América (φ = 1,000) e estatisticamente significativa (p <0,001) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Análise de correlação entre a conquista de títulos e a percepção do efeito do TM (T1 
T2 T3) 

Título n φ P Classificação 

     

PARAPAN 10 1,000 0,001 Muito Forte 

COPA AMÉRICA 11 1,000 0,001 Muito Forte 

OPEN MUNDIAL 6 -0,250 0,460 Fraca 

     

Calculado usando o coeficiente phi (φ). 

 

Para o teste de precisão de lançamento de 6 e 9 metros, e com calha, de acordo 

com a classe funcional, não foi identificado diferença significante entre as médias de 

pré e pós-intervenção (Tabela 11). 

Tabela 11. Análise descritiva do teste de precisão de lançamento de 6 e 9 metros e com calha, 
de acordo com classe funcional, na pré e pós-intervenção (janeiro 2020) 

Tipo de lançamento 

Classificação funcional 

BC1 (n=1) BC2 (n=2) BC3 (n=3) BC4 (n=3) Agrupado 

Aproveitamento 

Média(%)±DP Média(%)±DP Média(%)±DP Média(%)±DP  

Teste de precisão de lançamento (6 
metros) 

    
 

Pré-intervenção 66,70 66,10±23,62  51,87±6,47 57,42±13,02 

 Pós-intervenção 44,00 50,00±7,92  59,27±17,00 53,70±13,02 

Teste de precisão de lançamento (9 
metros) 

  
   

Pré-intervenção 38,90 47,20±3,96  40,73±17,00 42,58±11,49 

 Pós-intervenção 33,30 41,65±3,89  42,60±11,60 40,73±8,39 

Teste de precisão com calha      

Pré-intervenção   88,90±19,23  88,90±19,23 

 Pós-intervenção   44,43±19,28  44,43±19,28 

Média geral      

Pré-intervenção 52,80 54,15±13,79 88,90±19,23 46,30±8,51 62,97±22,87 

 Pós-intervenção 38,85 45,83±5,90 44,43±19,28 50,93±14,29 46,29±12,83 

* Considerando apenas os atletas que realizaram os testes de precisão de lançamento antes da 
intervenção em 2019 e depois da intervenção em janeiro de 2020. Na média geral, foi considerada a 
média dos arremessos de 6 e 9 metros para as classes funcionais BC1, BC2 e BC4, e para a classe 
funcional BC3 foram usados os valores originais para facilitar o agrupamento e a comparação dos 
dados. Para os valores agrupados, na média geral, não há significância estatística (calculado usando 
o teste t pareado) entre os valores pré- e pós-intervenção, (62,97±22,87 versus 46,29±12,83; Δ 16,68; 
95% IC -3,32, 36,67; p = 0,09). 

 

Foi utilizada a regressão linear para verificar se os escores de MAAS, 

WHOQOL-BREF e DASS-21 são capazes de prever a precisão de lançamento. 

(Tabela 12).  

Tabela 12. Regressão linear múltipla para identificar os previsores da precisão do lançamento 
(n=9) (T4) 

Variável β t p 

    
MAAS 0,388 1,113 0,303 
    

Modelo de regressão linear simples: F(1,7) = 1,238; p = 0,303; R2 = 0,150 
    
WHOQOL-BREF    
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Domínio físico -0,808 -1,358 0,246 
Domínio psicológico 0,731 1,495 0,209 
Relações sociais -0,017 -0,037 0,972 
Meio ambiente 0,401 0,726 0,508 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(4,4) = 0,758; p = 0,603; R2 = 0,431 
    
DASS-21    
Depressão -1,269 -0,994 0,366 
Ansiedade -1,307 -1,982 0,104 
Estresse 1,640 1,047 0,343 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(3,5) = 2,209; p = 0,205; R2 = 0,619 
    

 

4.2.4 Aceitabilidade 
 

Quando examinado os níveis de aceitabilidade da IBM, entre NÃOATLETA, 

para as questões de ‘gostou de participar do treinamento’ e o ‘nível de satisfação’ a 

mediana foi de 4, que corresponde a ‘gostei’ e ‘boa’, respectivamente; e para as 

questões de ‘recomendaria para atletas paralímpicos EAR’ e o ‘nível de utilidade para 

a Seleção’ a mediana foi de 5, que representa ‘recomendaria muito’ e ‘muito útil’. Para 

ATLETA, a mediana para todas essas mesmas questões foi de 5 (o valor máximo), ou 

seja, ‘gostei muito’, ‘muito boa’, ‘recomendaria muito’ e ‘muito útil’, respectivamente 

(Tabela 13). 

Tabela 13. Análise descritiva da aceitabilidade da IBM (T4) 

Variável 

Aceitabilidade da intervenção 
Não atletas (n=15) Atletas (n=12) 

Mediana 
Amplitude 
interquartil 

Mediana 
Amplitude 
interquartil 

     
Gostou de participar do TMa 4 2 5 1 

Nível de satisfação IBMb 4 2 5 1 
Recomendaria para atletas paralímpicos EARc 5 1 5 1 

Nível de utilidade para a seleçãod 5 1 5 1 
     

a Não gostei =1, Gostei pouco = 2, Indiferente = 3, Gostei = 4, Gostei muito = 5; b Muito ruim = 1, Ruim 
= 2, Indiferente = 3, Boa = 4, Muito boa = 5; c Não recomendaria = 1, Recomendaria pouco = 2, Talvez 
= 3, Recomendaria = 4, Recomendaria muito = 5; d Nada útil = 1, Pouco útil = 2, Indiferente = 3, Útil = 
4, Muito útil = 5. 

 

Na correlação entre a aceitabilidade da IBM e os escores de MAAS, WHOQOL-

BREF e DASS-21 no T4, foi identificado uma correlação positiva moderada e 

estatisticamente significativa entre ‘recomendaria para atletas paralímpicos EAR’ e o 

domínio físico e o domínio psicológico da escala WHOQOL-BREF; e uma correlação 

negativa moderada estatisticamente significativa para os escores de depressão e 

ansiedade da escala DASS-21 (Tabela 14). 

Tabela 14. Análise de correlação entre a aceitabilidade da IBM e os escores de MAAS, WHOQOL-
BREF e DASS-21 (n = 27) (T4) 

 Gostou de participar do TM Nível de satisfação IBM 
Recomendaria para 

atletas paralímpicos EAR 
Nível de utilidade para a 

Seleção 
Variável ρ p Classificação ρ p Classificação ρ p Classificação ρ p Classificação 



 
 

36 
 

MAAS 0,159 0,429 Bem fraca 0,133 0,510 Bem fraca 0,182 0,363 Bem fraca -0,044 0,829 Bem fraca 

WHOQOL-BREF 

Domínio 
físico 

0,037 0,856 Bem fraca -0,054 0,789 Bem fraca 0,461 0,015 Moderada 0,296 0,134 Fraca 

Domínio 
psicológico 

0,305 0,122 Fraca 0,380 0,051 Fraca 0,549 0,003 Moderada 0,339 0,084 Fraca 

Relações 
sociais 

0,061 0,763 Bem fraca 0,291 0,141 Fraca -0,180 0,370 Bem fraca -0,067 0,741 Bem fraca 

Meio 
ambiente 

0,239 0,230 Fraca 0,065 0,749 Bem fraca 0,384 0,048 Fraca 0,076 0,705 Bem fraca 

DASS-21 

Depressão -0,181 0,367 Bem fraca -0,146 0,467 Bem fraca -0,531 0,004 Moderada -0,231 0,246 Fraca 

Ansiedade -0,044 0,829 Bem fraca -0,116 0,564 Bem fraca -0,449 0,019 Moderada -0,081 0,688 Bem fraca 

Estresse -0,013 0,948 Bem fraca -0,202 0,312 Fraca -0,274 0,166 Fraca -0,044 0,826 Bem fraca 

             

Calculado usando o coeficiente de correlação de postos de Spearman (ρ e p (bicaudal)). 
 

Por meio da regressão linear múltipla, para identificar se as escalas de MAAS, 

WHOQOL-BREF e DASS-21 são previsores de aceitabilidade da IBM no T4, tendo a 

questão ‘em que medida você gostou de participar do TM’ como variável dependente, 

apenas o escore do estresse (DASS-21) apresentou significância, com um modelo 

estatisticamente significativo (Tabela 15). 

Tabela 15. Regressão linear múltipla para identificar os previsores de aceitabilidade da IBM 
(T4) 

Variável β t p 

    
Dependente = Em que medida você gostou de participar do treinamento de mindfulness?  
    
MAAS 0,414 1,235 0,233 
    
WHOQOL-BREF    
Domínio físico -0,278 -0,960 0,350 
Domínio psicológico 0,555 1,720 0,103 
Relações sociais 0,179 0,731 0,474 
Meio ambiente 0,286 1,298 0,211 
    
DASS-21    
Depressão -0,868 -1,867 0,078 
Ansiedade 0,168 0,515 0,613 
Estresse 1,373 2,466 0,024 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(8,16) = 1,401; p = 0,261; R2 = 0,384 
 

Dependente = Em relação à intervenção baseada em mindfulness completa que terminou em setembro de 2020, como você avaliaria o seu 
nível de satisfação? 
    
MAAS -0,163 -0,457 0,653 
    
WHOQOL-BREF    
Domínio físico -0,447 -1,456 0,163 
Domínio psicológico 0,674 1,971 0,064 
Relações sociais 0,162 0,623 0,541 
Meio ambiente 0,044 0,189 0,852 
    
DASS-21    
Depressão 0,024 0,050 0,961 
Ansiedade 0,032 0,092 0,928 
Estresse -0,010 -0,017 0,986 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(8,16) = 0,998; p = 0,470; R2 = 0,307 
    
Dependente = De acordo com a sua experiência, você recomendaria o treinamento de mindfulness para atletas paralímpicos de alto 
rendimento? 
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MAAS -0,141 -0,425 0,676 
    
WHOQOL-BREF    
Domínio físico 0,020 0,070 0,945 
Domínio psicológico 0,600 1,878 0,077 
Relações sociais -0,051 -0,211 0,835 
Meio ambiente 0,314 1,436 0,168 
    
DASS-21    
Depressão -0,541 -1,176 0,255 
Ansiedade 0,006 0,019 0,985 
Estresse 0,678 1,231 0,234 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(8,16) = 1,475; p = 0,234; R2 = 0,396 
    
Dependente = Em que medida você acha que a intervenção foi útil para os atletas da seleção brasileira de bocha paralímpica? 
    
MAAS -0,334 -1,014 0,324 
    
WHOQOL-BREF    
Domínio físico 0,302 1,063 0,302 
Domínio psicológico 0,546 1,722 0,102 
Relações sociais 0,067 0,277 0,785 
Meio ambiente -0,083 -0,384 0,705 
    
DASS-21    
Depressão -0,806 -1,765 0,094 
Ansiedade 0,600 1,869 0,078 
Estresse 0,478 0,874 0,393 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(8,16) = 1,535; p = 0,214; R2 = 0,406 
 

 

Por fim, foi utilizada a regressão linear múltipla para verificar o comportamento 

dos escores de MAAS, WHOQOL-BREF e DASS-21 (Tabelas 16).  

Tabela 16. Regressão linear múltipla para verificar o comportamento entre as escalas MAAS, WHOQOL-
BREF e DASS-21 (T4) 

Variável Β t p 

    
Dependente = MAAS    
    
WHOQOL-BREF    
Domínio físico 0,030 0,152 0,881 
Domínio psicológico 0,205 0,950 0,354 
Relações sociais -0,050 -0,301 0,767 
Meio ambiente -0,059 -0,395 0,697 
    
DASS-21    
Depressão 0,268 0,859 0,401 
Ansiedade -0,101 -0,454 0,655 
Estresse -0,837 -2,547 0,020 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(7,19) = 6,213; p = 0,001; R2 = 0,696 

 

Considerando a WHOQOL-BREF como variável dependente, de acordo com 

seus domínios, e a DASS-21 como independente, o domínio físico, o domínio 

psicológico e relações sociais apresentaram modelos estatisticamente significativos 

(Tabela 17). 

Tabela 17. Regressão linear múltipla para verificar o comportamento entre as escalas WHOQOL-
BREF e DASS-21 (T4) 

Variável β t p 

    
Dependente = WHOQOL-BREF: Domínio físico 
DASS-21    
Depressão -0,048 -0,141 0,889 
Ansiedade 0,003 0,009 0,993 
Estresse -0,593 -1,934 0,066 
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Modelo de regressão linear múltipla: F(3,23) = 5,095; p = 0,008; R2 = 0,399 

 
Dependente = WHOQOL-BREF: Domínio psicológico 
DASS-21    
Depressão 0,323 1,048 0,306 
Ansiedade -0,050 -0,198 0,844 
Estresse -0,929 -3,354 0,003 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(3,23) = 7,965; p = 0,001; R2 = 0,696 
    
Dependente = WHOQOL-BREF: Relações sociais 
DASS-21    
Depressão 0,989 2,765 0,011 
Ansiedade -0,210 -0,715 0,482 
Estresse -0,998 -3,106 0,005 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(3,23) = 3,952; p = 0,021; R2 = 0,340 
    
Dependente = WHOQOL-BREF: Meio ambiente 
DASS-21    
Depressão 0,373 0,926 0,364 
Ansiedade -0,014 -0,044 0,965 
Estresse -0,656 -1,815 0,083 
    

Modelo de regressão linear múltipla: F(3,23) = 1,506; p = 0,239; R2 = 0,164 

 

Dessa forma, na análise do comportamento dos escores de MAAS, WHOQOL-

BREF e DASS-21, a análise de regressão apresentou um modelo estatisticamente 

significativo, confirmando a confiabilidade destes dados. 

 

4.3 Resultados qualitativos 
 

Os resultados do estudo qualitativo foram apresentados de forma integrativa, 

englobando a análise temático categorial dos dados produzidos no survey (T0 T1 T2 

T3 T4), aprofundados pelos relatos das entrevistas e dos grupos focais (T4), além das 

notas de campo da observação não participante. 

Dessa forma, a análise dos dados possibilitou salientar três dimensões de 

análise – Desfecho, Mediadores e Moderadores – resultantes da produção de 29 

categorias agrupadas em onze campos temáticos (Figura 10). 

DESFECHOS MEDIADORES MODERADORES 

ACEITABILIDADE COMPETÊNCIA SOCIAL DIFICULDADE 

Indicação esporte paralímpico EAR Integração Grupal Cotidiano 

Satisfação TM  Fase Oficial CTPB 

Satisfação IBM  Práticas & dinâmicas desafiadoras 

Utilidade para a Seleção   

ADESÃO HABILIDADES DE ATENÇÃO PLENA EXPECTATIVAS 

Continuidade Atenção plena O que se espera do TM 

Habilidade para aplicar Consciência mental e corporal 

PERFORMANCE PROCESSOS COGNITIVOS E EMOCIONAIS FACILIDADES 

Competição Autorregulação Fase Oficial CTPB 

Desempenho esportivo Quadro emocional Informações fornecidas 

Treino  Práticas & dinâmicas fáceis 

QUALIDADE DE VIDA  PERFIL 

Bem estar físico (cotidiano)  Participantes 

Bem estar psicológico (saúde mental)  Formato do TM 

Meio ambiente (Covid19)   
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Percepção do estresse do grupo   

Qualidade de vida global    

Relações sociais   

Figura 10. Categorias temáticas (T0 T1 T2 T3 T4). 

 
4.3.1 Dimensão Desfechos 

 

A dimensão Desfechos resultou dos quatro campos temáticos Aceitabilidade, 

Adesão, Performance e Qualidade de vida (Tabela 18). 

Tabela 18. Categoria temática DESFECHO (T1 T2 T3 T4) 

DESFECHO PARTICIPANTE ATLETA NÃOATLETA 

ACEITABILIDADE    

  SATISFAÇÃO TM 
   

T4 Gostei 11 5 6 

T4 Gostei muito 12 7 5 

T4 Indiferente 3 0 3 

  SATISFAÇÃO IBM    

T4 Boa 12 4 8 

T4 Muito boa 10 7 3 

T4 Indiferente 4 1 3 

  UTILIDADE Seleção    

T4 Útil 7 3 4 

T4 Muito útil 20 9 11 

  PARADESPORTO EAR    

T4 Recomendaria 8 3 5 

T4 Recomendaria muito 18 9 9 

ADESÃO    

  CONTINUIDADE    

T4 Continuidade 21 11 11 

T4 Descontinuidade 6 1 5 

  HABILIDADE PARA APLICAR    

Competição 18 8 10 

Treino 15 7 8 

Vida pessoal 18 10 8 

PERFORMANCE    
  COMPETIÇÃO    

T1 Competição 4 4 0 

T2 Competição 3 3 0 

T3 Competição 4 4 0 

T4 Competição 18 8 10 

  DESEMPENHO 27 12 15 

T1 Desempenho 27 11 14 

T2 Desempenho 26 11 13 

T3 Desempenho 22 10 13 

T4 Desempenho 24 11 13 

  TREINO    

T1 Treino 2 2 0 

T2 Treino 0 0 0 

T3 Treino 2 2 0 

T4 Treino 15 7 8 

QUALIDADE DE VIDA    

  COTIDIANO (BEM ESTAR FÍSICO)    
T1 Cotidiano 7 2 5 

T2 Cotidiano  7 2 5 

T3 Cotidiano  8 2 6 

T4 Cotidiano  11 4 7 
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  MEIO AMBIENTE    

T1 Estresse do grupo afeta desempenho? 21 7 14 

T4 Pandemia 25 12 13 

  QUALIDADE DE VIDA (SAÚDE GERAL)    

T1 Qualidade de vida 3 3 0 

T2 Qualidade de vida 6 5 1 

T3 Qualidade de vida 6 4 2 

T4 Qualidade de vida 5 3 2 

  RELAÇÕES SOCIAIS    

T1 Relações sociais 5 2 3 

T2 Relações sociais 2 1 1 

T3 Relações sociais 2 0 2 

T4 Relações sociais 2 1 1 

  SAÚDE MENTAL (BEM ESTAR PSICOLÓGICO)    

T1 Saúde mental 3 2 1 

T2 Saúde mental 4 0 4 

T3 Saúde mental 2 2 0 

T4 Saúde mental 4 3 1 

 

O campo temático Aceitabilidade foi proveniente das questões ‘gostou de 

participar do TM’, ‘recomendaria o TM para atletas EAR paralímpicos’, ‘a IBM foi útil 

para os atletas da Seleção e ‘satisfação com a IBM completa’, o que derivou na 

elaboração de 10 unidades de significação.  

A análise dos dados referente a aceitabilidade da IBM apresentou um consenso 

na questão ‘utilidade para a Seleção’ (Figura 11). 

 

Figura 11. Níveis de aceitabilidade da IBM (T4). 
 

Entre ATLETA houve consenso na questão ‘gostou de participar do TM e 

‘recomendaria o TM para atletas paralímpicos EAR’. Enquanto, para ‘nível de 

satisfação com a IBM’ ATLETA11 foi voz dissonante ao responder ‘indiferente’, uma 
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vez que indicou ‘recomendaria muito’ a atletas paralímpicos EAR e considerou a IBM 

‘muito útil” para atletas da Seleção; além de ter adquirido a habilidade para aplicar 

mindfulness no treino, na competição e na vida pessoal.  

Nesta lógica, há respostas dissonantes de NÃOATLETA12 com ‘gostei pouco’ 

e ‘recomendaria pouco’ em relação às questões ‘satisfação com a IBM’ e  

‘recomendaria para atletas paralímpicos EAR’, além de ‘muito ruim’ para ‘satisfação 

com o TM’, em contraposição ao considerar a IBM ‘útil’ para atletas da Seleção e 

manifestar a aquisição da habilidade de aplicar mindfulness no treino. O que pode ser 

mais bem compreendido quando ele justifica a sua insatisfação, relacionando-a ao 

seu desempenho pessoal e recomendando a IBM ao EAR, com ressalvas (Apêndice 

14, notas 1 e 52): 

Nota 1: Minha insatisfação foi comigo mesmo, com meu desempenho 
[...] Mas para mim foi algo assim positivo mesmo. [...] acredito que 
futuramente seria interessante essa retomada na Seleção para 
justamente dar continuidade no trabalho de vocês e, principalmente, 
nos ajudar na questão de melhorar o nosso desempenho nos jogos, 
nos treinos.  

Nota 52: No paradesporto tem atletas que eles se dispersam com 
muita facilidade né, no meu clube. Então, talvez oferecer o 
mindfulness de uma forma um pouquinho, não sei como, mas diferente 
para determinado grupo. Talvez fica aí uma ideia, de repente, se não 
for com a bocha, se for outro grupo que vocês vão dar continuidade ao 
estudo [...]. Talvez houver uma forma, se tiver condições [...] seria legal 
se trabalhasse por classe BC1 BC2 BC3 BC4.  

A aceitabilidade da IBM foi ilustrada também por meio dos relatos das 

entrevistas (Apêndice 14, nota 2 a 7), acrescidos de nota de campo sobre a prática do 

Silêncio na sessão nº 8, em que foi relatada a importância de se perceber no momento 

presente: 

ATLETA10: ‘percebo uma sabedoria a partir da aceitação das coisas 
que não controlo. Agora é conseguir manter este estado na hora da 
competição, o externo’; NÃOATLETA15: ‘o jogo exige um tempo de 
reação rápido e a respiração é tudo que tenho no momento presente’.  

Como resultado da análise das questões ‘experiência ao participar dos 

encontros’ e ‘considerações sobre o que vivenciou’ (T1 T2 T3 T4); além de ‘uso das 

práticas após o TM’ e ‘capacidade de aplicar as práticas aprendidas’ (T4), a 

elaboração das 5 unidades de significação originou o campo temático Adesão. Neste 

sentido, a análise dos dados referente aos aspectos que motivaram à adesão dos 

participantes ao programa levou em conta a relação entre ‘continuidade das práticas’ 
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e ‘pronto para aprender’, uma vez que, em resposta a questão ‘uso das práticas após 

o TM’ houve um consenso em ATLETA, com exceção de ATLETA5 (Figura 12). 

 
Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 12. Continuidade das práticas (T4) frente a disponibilidade para aprender (T1 T2 T3 T4). 
 

No entanto, ATLETA5 relatou a continuidade das práticas informais e 

disponibilidade para aprender, além de ter adquirido a habilidade de aplicar 

mindfulness na competição, o que converge com os relatos das entrevistas (Apêndice 

14, notas 8 a 13). 

Curiosamente, dos cinco NÃOATLETA que descontinuaram a prática, todos 

apresentaram disponibilidade para aprender e adquiriam a habilidade para aplicar 

mindfulness em alguma área, seja na vida pessoal, na competição ou no treino. Isso 

ocorre porque uma das características de ‘pronto para aprender’ é a disponibilidade 

para superar as dificuldades encontradas e retomar a prática que foi descontinuada 

(Apêndice 14, nota 14). 

O campo temático Performance resultou das questões ‘o TM afetou seu 

desempenho na Seleção’ e ‘experiência ao participar dos encontros’ (T1 T2 T3 T4), 

além de ‘percebeu o efeito do TM na conquista de títulos’ (T1 T2 T3) e ‘capacidade de 

aplicar as habilidades aprendidas na IBM’ (T4). Enquanto, a análise dos dados incluiu 

uma abordagem integrada das três categorias competição, desempenho e treino, que 

produziu uma nuvem das 15 palavras mais frequentes no survey (T1, T2 T3 T4) 

(Figura 13).  

T1 T2  
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T3 T4  

  

 

Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 13. Nuvem de 15 palavras de performance (T1 T2 T3 T4). 
 

Neste sentido, a nuvem de performance realçou as palavras ‘jogo’, 

‘concentração’, ‘competições’ e ‘foco’ (T1 T2 T3 T4); seguidas por ‘desempenho’ e 

‘ajudou’ (T1 T3 T4), ‘tranquila’  (T2 T3 T4), ‘atenção’ (T1 T2 T3); seguidos por 

‘pensamentos’ (T1 T2), ‘grupo’ (T1 T2), ‘dia a dia’ (T1 T4), ‘compreensão’ (T1 T3) e 

‘positiva’ (T1 T2). As palavras ‘respiração, ‘clareza’, ‘mente’ e ‘estafe’ apareceram em 

T1; enquanto ‘resultado’, ‘âncora’, ‘percepção’, ‘desenvolvimento’ e ‘equipe’ 

apareceram em T2. Em T3 surgiram ‘confiança’, ‘aprendizado’, ‘preparados’, 

‘desafiadora’, e ‘momentos decisivos’; em T4 surgiram ‘treino’, ‘encontro’, ‘ferramenta’, 

‘ansiedade’, ‘importante’ e ‘Copa América’ (Apêndice 14, notas 15 a 20).  

Sobre as competições realizadas durante a IBM e a percepção do efeito do TM 

na conquista de títulos, houve consenso de ATLETA referente ao Parapan (T1) que 

ocorreu no Peru, com a Seleção composta por 10 de 11 componentes de ATLETA 

que receberam o TM. Enquanto, a Copa América (T2) ocorreu no Brasil com a Seleção 

composta por 11 de 12 componentes de ATLETA, que receberam o TM, e 10 

relataram efeito (Figura 14).  
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Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 14. Efeito de mindfulness na conquista de títulos (T1 T2 T3). 
 

Este evento de extrema relevância possibilitou ao Brasil a conquista inédita de 

nove vagas para as Paralimpíadas de Tóquio 2020, com um ano de antecedência, e 

o desempenho excepcional de ATLETA foi relacionado ao TM entre ATLETA e 

NÃOATLETA (Apêndice 14, notas 21 a 26), bem como, pelo Coordenador da Seleção, 

que manifestou admiração com o nível de concentração percebido em ATLETA (nota 

de campo, sessão nº 6): 

O Coordenador da Seleção entrou no início da sessão para expressar 
a sua percepção de melhora visível da atenção plena de ATLETA, em 
especial, durante a concentração para a Copa América, em que o 
CTPB estava com atividades paralelas com excesso de ruídos que 
poderia causar incômodo, mas ao invés disso, ATLETA ‘permaneceu 
focado’. 

Por fim, o OPEN MUNDIAL (T3) ocorreu em Portugal, com a Seleção composta 

por 8 atletas, em que 6 haviam recebido o TM e 4 relataram efeito de mindfulness na 

sua participação na competição (Figura 15). 

PARTICIPANTE 
1º 

CICLO 
2º 

CICLO 
EFEITO TM  
PARAPAN 

EFEITO TM  
COPA AMÉRICA  

EFEITO TM  
OPEN MUNDIAL  

ATLETA1 Sim Sim Sim Melhor desempenho Motivação para competir 

ATLETA2 Sim Sim 
Tentei não deixar minha 
mente fugir 

Tive mais pensamentos positivos Não participei 

ATLETA3 Sim Não Sim, respiração Não participei Não participei 

ATLETA4 Sim Sim 
Pude perceber mais sobre 
meu corpo. 

Não percebi Não participei 
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ATLETA5 Sim Sim 
Maior controle sobre minhas 
emoções 

Melhor percepção dos meus 
estados emocionais. 

Não percebi 

ATLETA6 Sim Sim Tranquilidade 
Me senti mais confiante e mais 
tranquila 

Não participei 

ATLETA7 Sim Sim 
No meu trabalho de 
respiração 

Não perdi o foco pois trabalhei 
bastante a respiração 

Não participei 

ATLETA8 Sim Sim Não participei 
Aumento no nível de 
concentração 

Fiquei mais focado 

ATLETA9 Sim Sim Concentração e foco 
A concentração e o controle dos 
pensamentos 

Procurei por em pratica os 
exercícios passados nos 
encontros. 

ATLETA10 Sim Sim Fiquei mais focada Foco Não participei 

ATLETA11 Sim Sim 
Me senti com mais controle 
da minha concentração 

consegui usar algumas ancoras 
em alguns jogos 

Não percebi 

ATLETA12 Não Sim Não participei Maior concentração. 
Tranquilidade na 
respiração 

Figura 15. Efeito de mindfulness nas competições (T1 T2 T3). 

 
O campo temático Qualidade de vida foi resultante das questões ‘estresse do 

grupo afeta o desempenho do atleta’ (T1), ‘o TM afetou sua saúde’ (T1 T2 T3 T4) e 

‘habilidades aprendidas na IBM foram importantes durante a pandemia’ (T4), que 

derivou 18 unidades de significação. Enquanto, a análise dos dados produziu uma 

nuvem das 15 palavras mais frequentes de cada categoria: cotidiano, saúde mental, 

qualidade de vida e relações sociais (T1 T2 T3 T4); estresse (T1) e pandemia (T4) 

(Figura 16). 

COTIDIANO  
T1 T2 T3 T4 

SAÚDE MENTAL  
T1 T2 T3 T4 

 
 

 

QUALIDADE DE VIDA  
T1 T2 T3 T4 

RELAÇÕES SOCIAIS  
T1 T2 T3 T4 

 
 

MEIO AMBIENTE 
ESTRESSE 

T1 
PANDEMIA 

T4 
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Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 16. Nuvem de 15 palavras de qualidade de vida (T1 T2 T3 T4). 
 

Neste sentido, a nuvem de cotidiano (T1 T2 T3 T4) realçou as palavras ‘dia a 

dia, ‘vida pessoal’ e ‘prática’, exemplificadas no survey: “O programa me trouxe uma 

visão diferente para algumas coisas e essa prática será incorporada ao meu dia a dia, 

porque para mim foi muito importante e refletiu positivamente em minha vida (T1); bem 

como: “[...] ajudou na minha respiração e na tranquilidade para fazer os meus afazeres 

do dia a dia” (T1). Enquanto a nuvem de saúde mental realçou ‘saúde mental’, 

‘pensamentos’ e ‘positiva’, convergindo com o survey: “Uma grande experiência, que 

abriu minha visão para a necessidade da preparação mental em todas as atividades 

de nossa vida” (T2); bem como, “Acredito que minha parte mental está ainda melhor” 

(T3). 

A nuvem de qualidade de vida realçou ‘positiva’ e ‘melhorou’, exemplificadas 

no survey: “Com certeza saio um atleta melhor e assim uma pessoa mais preparada 

pra momentos da vida no geral” (T1); bem como: “Melhorou a minha qualidade de 

vida” (T4). Enquanto a nuvem de relações sociais realçou ‘grupo’, ‘concentração’, 

‘convívio’, ‘relacionar’ e ‘positiva, convergindo com o survey: “A ajuda para que as 

pessoas possam se encontrar e poder ter uma melhor convivência e com isto uma 

melhor qualidade de vida” (T1); bem como, “A interação com o grupo nos encontros 

me ajudou nas relações pessoais e acredito que um grupo amistoso, o trabalho se 

desenvolva melhor” (T4). 

A nuvem de meio ambiente, no que se refere à percepção do efeito do estresse 

do grupo no desempenho, realçou as palavras ‘estresse’, ‘ambiente’, ‘concentração’, 

‘grupo’ e ‘desempenho’, exemplificadas no survey: ”Porque o atleta precisa de 

tranquilidade pra poder desempenhar bem seu papel dentro e fora de quadra e com 

um ambiente estressante o atleta acaba se preocupando com uma coisa que não é 
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pra ele” (T0); bem como, “O nível de estresse acaba por levar tanto o atleta quanto 

estafe a cometer erros” (T0). Enquanto, a nuvem de palavras em relação a importância 

das habilidades aprendidas na IBM durante a pandemia, realçou ‘importante’, 

exemplificada no survey: “Importante para manter a concentração e foco, mesmo 

diante de um cenário preocupante” (T4); bem como, “Porque o isolamento social de 

certas atividades causou um grande desconforto para todos nós e as habilidades 

aprendidas foram de vital importância para mim” (T4). 

Especialmente sobre a categoria meio ambiente, os efeitos do TM foram 

relatados em relação ao estresse e à pandemia (nota de campo, sessão nº 15): 

ATLETA12: [...] mindfulness serve para acalmar, por que o que eu 
mais vou fazer aqui? Apesar do apoio técnico. Não sei. Então, paro, 
respiro. Concentro na respiração, o cérebro oxigena, a gente tem uma 
luz e continua o trabalho, né? Até pra dormir, está sendo difícil, então 
eu estou usando muito a técnica de mindfulness pra dormir. 

Mais ainda, foi possível observar que os dados sobre qualidade de vida no 

survey, se aproximaram do conteúdo das notas de entrevistas (Apêndice 14, notas 27 

a 32) e dos grupos focais (Apêndice 15, nota 1), que demonstraram um efeito positivo 

no bem-estar dos participantes, inclusive no período da pandemia (nota de campo, 

sessão nº 18): 

ATLETA9: [...] não teve as Paralimpíadas, mas estamos vivendo a 
pandemia. Então, acho assim, que foi muito mais complicado do que 
mesmo até as Paralimpíadas. A gente conseguiu aprender, com 
certeza, a gente conseguiu por em prática o mindfulness [...] Acho que 
o mindfulness serviu muito bem como uma ferramenta até pra o nosso 
dia a dia.  

 

4.3.2 Dimensão Mediadores 
 

A dimensão Mediadores foi resultante das questões ‘o TM afetou sua saúde’, 

‘experiência ao participar dos encontros’, ‘o TM afetou seu desempenho na Seleção e 

‘qual parte foi melhor; que derivou vinte unidades de significação organizadas em três 

campos temáticos: Competência social, Habilidade de Atenção Plena e Processos 

cognitivos e emocionais (Tabela 19).  

Tabela 19. Categoria temática MEDIADORES (T1 T2 T3 T4) 

MEDIADORES PARTICIPANTES ATLETA NÃOATLETA 
    
COMPETÊNCIA SOCIAL 

   

  INTEGRAÇÃO GRUPAL 
   

T1 Integração Grupal 12 5 7 

T2 Integração Grupal 9 2 7 

T3 Integração Grupal 7 1 6 
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T4 Integração Grupal 5 3 2 

HABILIDADES DE ATENÇÃO PLENA 
   

  ATENÇÃO ATENTA 
   

T1 Atenção atenta 17 8 9 

T2 Atenção atenta 8 8 9 

T3 Atenção atenta 6 6 10 

T4 Atenção atenta 6 6 12 

  CONSCIÊNCIA MENTAL E CORPORAL 
   

T1 Consciência mental e corporal 10 5 5 

T2 Consciência mental e corporal 9 3 6 

T3 Consciência mental e corporal 8 4 4 

T4 Consciência mental e corporal 8 4 4 

PROCESSO COGNITIVO EMOCIONAL 
   

  AUTORREGULAÇÃO 
   

T1 Autorregulação 13 6 7 

T2 Autorregulação 11 5 6 

T3 Autorregulação 12 6 6 

T4 Autorregulação 10 3 7 

  QUADRO EMOCIONAL 
   

T1 Quadro emocional 5 0 5 

T2 Quadro emocional 5 1 4 

T3 Quadro emocional 8 2 6 

T4 Quadro emocional 4 2 2 

 

A análise dos dados revelou alguns dos mecanismos subjacentes de 

mindfulness no survey (T1 T2 T3 T4): 1) Integração social, que compõe o campo 

temático Competência social; 2) Atenção atenta que, juntamente, com Consciência 

mental e corporal compõe o campo temático Habilidade de Atenção Plena; e 3) 

Autorregulação que, somado a Quadro emocional, compõe o campo temático 

Processos cognitivos e emocionais. 

Neste sentido, a nuvem das 15 palavras mais frequentes para cada uma das 

cinco categorias ilustrou fatores que podem explicar como o TM influenciou as 

respostas ao TM (Figura 17). 

HABILIDADES DE ATENÇÃO PLENA 
ATENÇÃO ATENTA 

T1 T2 T3 T4 
CONSCIÊNCIA MENTAL E CORPORAL 

T1 T2 T3 T4 

  
PROCESSO COGNITIVO EMOCIONAL 

AUTORREGULAÇÃO 
T1 T2 T3 T4 

QUADRO EMOCIONAL 
T1 T2 T3 T4 
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COMPETÊNCIA SOCIAL 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 

T1 T2 T3 T4 

Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 17. Nuvem das 15 palavras de mediadores (T1 T2 T3 T4). 

 
Em relação ao campo temático Habilidade de atenção plena, a nuvem da 

categoria atenção atenta realçou as palavras ‘concentração’, ‘atenção’ e ‘foco’, 

exemplificadas no survey: “[...] pude ter mais atenção na hora do jogo e não dispersar 

e assim melhorar mais meu desempenho dentro de quadra” (T1); bem como, “[...] 

pude sentir que houve uma melhora considerável no grupo como um todo e 

principalmente nos atletas, visto que a bocha é uma modalidade que exige 

concentração e precisão bem como estudo de tática de jogo” (T1). Enquanto, o campo 

Consciência mental e corporal realçou ‘pensamentos’, ‘respiração’, ‘escaneamento 

corporal’, ‘positiva’, ‘jogo’ e ‘mente, convergindo com o survey: “Consegui ter mais 

clareza em minhas ações durante os treinos e os jogos (T1); bem como: “O programa 

ajudou de uma forma geral a todos os integrantes da seleção brasileira de bocha 

paralímpica (sic) no quesito de melhor aceitação nas situações em que cometemos 

algum erro e de como tentar superar tal acontecimento.” (T2).  

Essa nuvem de palavras ilustrou o processo em que pode se desenvolver a 

habilidade de atenção plena (nota de campo, sessão nº 6): 

O instrutor conduziu a prática dos sons e pensamentos, em que os 
participantes relataram surpresa, ao identificar ‘o que é um 



 
 

50 
 

pensamento’, bem como, a percepção da ‘sensação de cansaço’, além  
de emoções, como a raiva, localizada no corpo na forma de ‘mal estar 
no estômago’ por ATLETA8 por se sentir ‘cansado para fazer a 
prática’. 

No campo temático Processo cognitivo e emocional, a nuvem de 

autorregulação realçou as palavras ‘tranquilidade’, ‘emoções’, ‘positiva’ e 

‘pensamentos’, exemplificadas no survey: “Foi interessante porque consegui ter mais 

atenção quanto ao que acontece tanto internamente quanto ao que está no externo. 

Aprendi a não julgar minhas emoções e nem pensamentos, apenas percebê-los” (T1); 

bem como, “Um melhor controle nas minhas reações explosivas. Controle da 

respiração (expiração e inspiração). Um maior desprendimento dos pensamentos 

negativos” (T2). Enquanto, quadro emocional realçou ‘ansiedade’, ‘estresse’, 

‘melhorando’ e respiração’, convergindo com o survey: “O programa me ajudou a 

controlar a ansiedade durante as competições” (T4); bem como, “Diminuição de 

estresse e consequentemente baixa da pressão arterial... (sic) sinto menos dores de 

cabeça e no corpo” (T2). 

Essa nuvem de palavras possibilitou observar aspectos pertinentes ao TM, ao 

demonstrar a apropriação de alguns conceitos em que se fundamentaram a IBM (nota 

de campo, sessão nº 18): 

ATLETA2 ‘[...] quando eu comecei a mente fugia demais, fugia muito. 
É ela fugia, agora não, ela tá fugindo bem pouco, igual você falou você 
busca ela e traz de novo pro sentir. E na hora de sentir o corpo, eu fui 
passando o escâner no corpo, e onde tem a cadeira, tem o contato, 
né, aí dá uma relaxada, é bom esse exercício que você fica mais 
relaxado pra próxima prática.’; ATLETA10 ‘com a prática do 
mindfulness esse ano, o que eu posso dizer é que eu aprendi o 
autocontrole das minhas emoções, do meu sentir, dos meus 
momentos. É uma coisa que antes eu não tinha e hoje eu consigo ter 
mais foco e um monte de coisas. Mas tudo por causa dos exercícios 
de respiração’. 

Em relação ao campo temático Competência social, a nuvem de integração 

social realçou as palavras ‘união do grupo’ e ‘concentração’, exemplificadas no survey: 

“Melhorou a capacidade de lidar com situações que desagradam de forma geral, pois 

conviver com um grupo grande e de diferentes pensamentos requer muito controle do 

emocional” (T1); bem como, “Trouxe uma maior compreensão do funcionamento da 

minha própria mente e com isso houve uma melhora no meu comportamento durante 

o jogo e também fora juntamente com o grupo” (T1).  
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A dimensão Mediadores também foi ilustrada nos relatos das entrevistas 

(Apêndice 14, notas 33 a 38). Sendo que a atenção atenta foi uma habilidade que se 

destacou nos relatos dos grupos focais (Apêndice 15, nota 2). 

Neste sentido, foi possível identificar os mediadores da IBM sob o ângulo do 

automonitoramento, capaz de promover a identificação do estado mental e a 

comunicação interpessoal que pode otimizar a performance individual e do grupo 

(nota de campo, sessão nº 11): 

ATLETA5: ‘Na prática formal foi necessário dedicar um tempo; na 
prática informal eu revi meus padrões, se tem um problema eu resolvo, 
sem brigar, com autonomia de como me colocar de formar efetiva’. 
NÃOATLETA15: ‘Mindfulness ensinou a prestar atenção no que estou 
fazendo, embora tenha dificuldade em praticar sozinha, foco no 
momento presente, coisas simples, até mesmo na hora de bordar’.  

A experiência da atenção atenta também foi salientada durante a condução da 

prática mais longa de movimentos com a inclusão da bola de bocha (nota de campo, 

sessão nº 7):  

Os participantes relataram concentração, apesar do intenso barulho 
externo. ATLETA6: ‘Me trouxe alegria e aprendizado’, ATLETA8: 
‘Evolução, eu era um estudante que sonhava com a Seleção’, 
NÃOATLETA7: ‘Cada bolinha dessa contém um sonho [...]’, 
NÃOATLETA12: ‘Me tornei uma pessoa melhor, em casa [...] .  

 

4.3.3 Dimensão Moderadores  
 

A dimensão Moderadores foi resultante dos quatro campos temáticos 

Dificuldade, Expectativa, Facilidade e Perfil, que compuseram os fatores que 

moderaram a IBM (Tabela 20).  

Tabela 20. Categoria temática MODERADORES (T0 T1 T2 T3 T4) 

MODERADORES PARTICIPANTES ATLETA NÃOATLETA 
    
DIFICULDADE    

  COTIDIANO    

     Autonomia (falta de) 9 4 5 

     Compromissos 12 4 8 

     Dispersão mental 18 7 11 

     Duração da prática 7 5 2 

     Hábito 14 6 8 

     Horário & Local 10 4 6 

     Inquietação (espasmos & cansaço) 10 1 9 

     Prática formal 6 3 3 

     Silêncio (pausas) 2 1 1 

     Sonolência 6 4 2 

  FASE OFICIAL CTPB    

     Excesso de zelo 9 8 1 

     Prática longa duração 4 2 2 

     Sonolência 4 1 3 
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  PRÁTICAS & DINÂMICAS DESAFIADORAS    

     Bola de Bocha 0 0 0 

     Compaixão 1 1 0 

     Escaneamento corporal 24 10 14 

     Movimentos AP 0 0 0 

     Respiração 5 4 1 

     Sons&Pensamentos 7 4 3 

     3minMINDFULNESS 0 0 0 

     Dinâmicas em grupo 0 0 0 

     Inquiry 0 0 0 

     Oi Pensamento Obrigado Tchau 2 1 1 

     Uva passa 1 0 1 

    Prática informal 0 0 0 

EXPECTATIVA    

     Ansiedade 1 0 1 

     Atenção Plena 8 4 4 

     Autorregulação 11 6 5 

     Consciência mental e corporal 5 2 3 

     Cotidiano 3 0 3 

     Desempenho esportivo 9 6 3 

     Divertido e agradável 3 2 1 

     Integração grupal 9 3 6 

     Pronto para aprender 17 7 10 

     Respiração 2 2 0 

FACILIDADE    

  FASE OFICIAL CTPB (+)    

     Confiança & cumplicidade 16 7 9 

     Divertido & agradável 19 7 12 

     Integração grupal 11 4 7 

  INFORMAÇÕES TM 
   

     Compreensão das informações 26 11 15 

  PRÁTICAS FÁCEIS 
   

     Bola de Bocha 8 2 6 

     Compaixão 7 4 3 

     Escaneamento corporal 7 3 4 

     Respiração 24 10 14 

     Sons e Pensamentos 6 5 1 

    3MIN MINDFULNESS 5 2 3 

     Dinâmicas em grupo 2 1 1 

     Inquiry 15 5 10 

     Oi Pensamento Obrigado Tchau 7 3 4 

     Uva Passa 2 0 2 

     Prática informal 16 8 8 

PERFIL    

  FORMATO DO TM    

     Convite (não obrigatoriedade) (+) 8 4 4 

     Grupo (+) 20 12 8 

     Individual (+) 1 1 0 

     Momentos juntos e separados (+) 5 0 5 

     Separar classes (+) 4 0 4 

     Post semanal WhatsApp®    

       T3 Contribuição para a prática de mindfulness 21 9 12 

     Manutenção virtual    

       T4 Contribuição para a prática de mindfulness 13 8 5 

  PARTICIPANTES    

     Efeitos não esperados de mindfulness    

      T1 Efeitos não esperados de mindfulness 2 2 0 

     Pronto para aprender    

     T1 Pronto para aprender 18 7 11 

     T2 Pronto para aprender 12 3 9 

     T3 Pronto para aprender 18 7 11 

     T4 Pronto para aprender 10 4 6 
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Nota: (+) relato de entrevistas semiestruturadas individuais e grupos focais. 
 

O campo temático Dificuldade foi proveniente das questões ‘dificuldade para 

praticar no cotidiano’, ‘práticas mais desafiadoras’ e ‘experiência ao participar dos 

encontros’ (T1 T2 T3 T4), que derivou 25 unidades de significação organizadas em 

três categorias temáticas.  

Na análise dos dados sobre as dificuldades para praticar mindfulness no 

cotidiano, ‘dispersão mental’ foi destaque entre ATLETA e NÃO ATLETA. ATLETA5 

foi quem mais apontou dificuldades em praticar no cotidiano, enquanto ATLETA1 foi 

o único a mencionar ‘sonolência’ (Figura 18). 

 

Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 18. Dificuldade para praticar mindfulness no cotidiano (T1 T2 T3 T4). 

 
As dificuldades apontadas foram relatadas no início do 2º CICLO do TM (nota 

de campo, sessões nº 5) e houve a explanação de ferramentas que poderiam 

incentivar a intimidade com as práticas e contribuir com a superação das dificuldades 

(nota de campo, sessão nº 7): 

Grande parte de ATLETA relatou dificuldade em manter a prática, 
individualmente, no cotidiano. Em função disto, o instrutor indicou 
como tarefa a prática da respiração por 10min, antes do treino, nos 
próximos dias da Fase Oficial CTPB. 

[...] 

O instrutor explicou que, se relacionar de forma diferente com os 
pensamentos, envolve buscar a experiência sem julgamento, 
permitindo que as coisas sejam como são, sem tentar mudar, o que 
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pode ajudar a regular as emoções com uma atitude mindfulness, 
inclusive, em situações desafiadoras. 

Em relação à dificuldade durante a Fase Oficial CTPB, ‘longa duração das 

práticas’ apareceu com maior frequência no survey (T1 T2 T3 T4). Enquanto os relatos 

de entrevista apontaram para ‘excesso de zelo’ como dificuldade muito presente 

(Apêndice 14, notas 39 a 44). O espasmo foi considerado uma condição comum ao 

PC, com a qual, a pesquisadora estava familiarizada (nota de campo, sessão nº 2): 

ATLETA3 procurou a pesquisadora para informar que ficou 
preocupado em incomodar as pessoas com seus espasmos durante a 
prática do escaneamento corporal. Foi possível lembrá-lo que os 
participantes e a equipe UNIFESP tinham conhecimento sobre o 
espasmo e, por isso, não seria um incômodo. Além disso, a 
pesquisadora mencionou seu curatelado, atleta BC1, e que apresenta 
a mesma condição, comum ao PC.  

Como resultado da análise das questões ‘expectativas em relação aos 

encontros que vamos ter’ e ‘como você imagina que serão os encontros’, a elaboração 

das dez unidades de significação originou o campo temático expectativa. A análise 

dos dados buscou uma aproximação das unidades temáticas de expectativa (T0) em 

relação à ‘habilidade de aplicar mindfulness’ (T4), o que resultou no destaque das 

palavras ‘aprender’, ‘concentração’, ‘dia a dia’, ‘jogo’ e ‘mente, seguidos por 

‘competições’, ‘rendimento’, ‘competições’ e ‘treino’, apontando uma convergência 

entre o que era esperado na pré- intervenção (Figura 19) frente a habilidade adquirida 

de aplicar mindfulness na competição, no treino ou na vida pessoal (Figura 20). 

 

Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 19. Expectativa dos participantes (T0). 
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Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 20. Habilidade de aplicar mindfulness na competição, no treino ou na vida pessoal (T4). 
 

O campo temático facilidade foi resultante da elaboração de 15 unidades de 

significação produzidas das questões ‘práticas mais fáceis’, ‘experiência ao participar 

dos encontros’, ‘qual parte foi melhor’ e ‘dificuldade em entender as informações 

fornecidas no TM’. Enquanto, a análise dos dados considerou a percepção sobre 

práticas e dinâmicas consideradas fáceis, em relação às desafiadoras, entre ATLETA 

e NÃOATLETA que indicaram atenção na respiração, como prática mais fácil, e 

escaneamento corporal, como mais difícil (Figura 21). 

 

Figura 21. Práticas e dinâmicas fáceis em relação às desafiadoras (T1 T2 T3 T4). 
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Em relação a compreensão das informações fornecidas no TM, houve o 

consenso de ATLETA e NÃOATLETA, à exceção de ATLETA12, uma vez que iniciou 

o TM no 2º CICLO e perdeu uma parte importante do TM. Por outro lado, a sua adesão 

à IBM foi um indicativo da viabilidade da IBM, ao promover o engajamento às práticas, 

mesmo com a participação apenas em um ciclo (nota de campo, sessão nº 18): 

Então os dias que tão passando, a pandemia [...] mais a pressão de 
ser atleta, mais a pressão de fazer um bom treino, você acaba 
colocando com mais precisão o tipo de respiração, o tipo de 
pensamento, canaliza melhor pra você fazer uma boa ação em cima 
do que está pretendendo fazer. Então, você faz um treino bom por 
mais que, não seja um dia perfeito, mas você sempre tira bom proveito 
disso, dentro de casa, menos preocupação de ofender e criar aquela 
questão de brigas diárias. Você aprende muito com isso, com sua 
respiração, como se estivesse fazendo lentamente, você sentir, 
respirar, ver o que você tá fazendo, ver o que tá acontecendo, pra você 
fazer melhor, com mais qualidade, isso a gente aprendeu bastante 
com o mindfulness. 

Sobre as facilidades durante a Fase Oficial CTPB, ‘divertido’ e ‘agradável’ 

apareceram com maior representação, seguido por ‘cumplicidade e confiança’ e 

‘integração grupal’ (Apêndice 14, notas 45 a 50).  

Por fim, o campo temático perfil foi proveniente das questões ‘qual parte foi 

melhor’, ‘reações não esperadas da prática de mindfulness’, ‘experiência ao participar 

dos encontros’ e ‘considerações sobre o que vivenciou’ (T1 T2 T3 T4); além de 

‘contribuição do post semanal no WhatsApp®’ (T3) e ‘contribuição da manutenção 

virtual’ (T4); acrescido dos relatos produzidos na entrevista e no grupo focal, que 

derivou 12 unidades de significação organizadas em duas categorias temáticas.  

Na análise dos dados sobre o formato do TM foi possível aproximar as 

facilidades durante a fase Oficial CTPB frente a composição do TM em grupo 

(Apêndice 15, nota 3 a 4). No entanto, NÃOATLETA sugeriu novo formato para o TM, 

por classe funcional (Apêndice 15, nota 5 e Apêndice 14, notas 51 a 52). Enquanto, 

em ATLETA, preferiu o formato do TM em grupo (Apêndice 14, notas 53 a 58). Outro 

fator que parece ter moderado a IBM foi a sua característica de não obrigatoriedade 

(Apêndice 14, notas 59 a 64), com exceção de NÃOATLETA14 (Apêndice 15, nota 6). 

Sobre a percepção do efeito não esperado de mindfulness, ATLETA 

apresentou dados relevantes que, não resultaram no abandono da prática e que foram 

relacionados às dificuldades encontradas no cotidiano (Figura 22).  
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Fonte: NVivo Release 1.575 

Figura 22. Efeito não esperado de mindfulness (T1) frente às dificuldades no cotidiano (T1 T2 
T3 T4) 

 

Neste sentido, ATLETA1 buscou ajuda da pesquisadora (T1), que esclareceu 

novamente o caráter voluntário da participação na pesquisa. Ao identificar o desejo 

do participante em continuar as práticas, a pesquisadora colocou-se à disposição para 

enviar, por WhatsApp®, um lembrete diário sobre o roteiro de práticas, disponibilizado 

para todos os participantes após o 1º CICLO  e após o 2º CICLO do TM (Apêndice 1).  

Essa intenção de superar as dificuldades, em ATLETA1, pode ser considerada 

uma das características da disponibilidade para aprender, que foi um dos fatores que 

moderou à IBM (nota de campo, sessão nº 4): 

Os participantes manifestaram satisfação com o TM. ATLETA 
relacionou a aplicabilidade do que aprendeu no 1º CICLO, ao treino 
que estava realizando na Fase Oficial CTPB, e que levaria para a vida 
pessoal. NÃOATLETA manifestou interesse em levar o TM para a 
instituição em que trabalha e ressaltou a importância do 
autoconhecimento para que pudessem exigir foco dos atletas com os 
quais trabalham, pois perceberam a própria dificuldade durante o 
exercício da atenção plena, proposta no TM.  

 

4.4 Integração dos resultados de método misto 
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A integração dos resultados de método misto pautou-se no estudo de caso para 

fundamentar uma grande quantidade de dados coletados “com o objetivo de 

apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 

concreto”56: o caso da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Assim, a estratégia 

de triangulação possibilitou a exibição dos resultados quantitativos e qualitativos em 

joint display72, a sua descrição de forma narrativa (Figura 23). 
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Aumento 
significante no 
escore geral de 
MAAS ao longo do 
estudo entre 
ATLETA e 
NÃOATLETA 

Antes das práticas eu era uma atleta totalmente 
diferente porque eu tinha muita ansiedade. Ficava 
muito preocupada com o futuro, o que que poderia 
vir acontecer. Daí quando nos foi apresentado o 
mindfulness, parece que deu uma revira volta 
porque eu aprendi a ter mais foco, a viver mais o 
presente e não deixar as coisas externas me 
atrapalharem durante a quadra. Então, isso foi um 
fator muito positivo para mim porque eu consigo 

O que eu achei mais pertinente em relação ao 
mindfulness é a consciência de você se apropriar do 
momento, do momento, do agora né, do momento 
que você tá vivendo. É, não desmerecendo o que tá 
por vir porque você está num campeonato, você tem 
que prestar atenção no que está por vir, mas sem se 
preocupar antecipadamente com esses 
acontecimentos, viver um jogo por vez, uma parcial 
por vez né. NÃOATLETA15 
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Na correlação entre 
a conquista de 
títulos e a 
percepção do efeito 
do TM, foi 
constatada uma 
relação linear 
perfeita para o 
efeito do TM no 
PARAPAN e na 
COPA AMÉRICA (φ 
= 1.000), além de 
estatisticamente 
significativa (p 
<0.001) 

Pela primeira vez na história, né, na história da 
Bocha, tanto tempo que eu tenho de Seleção 
Brasileira né, nós conseguimos classificar todo 
mundo para as Paralimpíadas, Graças a Deus, 
todas as classes. Então assim, eu via muito né o 
pessoal fazendo. A gente se reunia na pré- 
competição pra colocar em prática. Mesmo 
quando vocês não estavam era uma rotina nossa 
de manhã fazer a prática no período da manhã e 
tal, né, nos treinamentos e depois nos quartos. 
Então assim, eu pude ver o comprometimento de 
todo mundo no geral, né, todo mundo colocando 
em prática, todo mundo estava focado, né, e 
confiando no trabalho de vocês, né. Então eu acho 
que teve um impacto muito grande dentro do 
nosso resultado, né. ATLETA9 

Na Copa América estava todo mundo, todo mundo 
focado [...]  tanto é que antes de todos os jogos né, 
sempre que iniciava a rodada nós praticávamos o 
mindfulness com os áudios e com os treinamentos 
que vocês passaram para nós durante toda a fase. 
Então a gente continuou fazendo durante toda a 
competição e isso, acredito eu, óbvio, sem dúvida 
nenhuma foi um fator importante e agregou bastante 
para essas conquistas dentro da competição 
inclusive com relatos de alguns atletas mesmos que 
falaram, ‘olha, eu realmente consegui colocar em 
prática, realmente eu consegui me reencontrar na 
hora que estava fugindo do jogo, na hora que estava 
voltando os meus fantasmas de anos anteriores eu 
consegui retomar a minha consciência do momento 
[...].  NÃOATLETA1 

Eu acho que a pressão estava grande pra todo 
mundo e aí eu coloco o trabalho de vocês que foi, 
que teve grande auxilio pra gente, porque eu 
lembro da gente na Copa América no final de ano 
2019, que valia vaga direta, e era praticamente 
nossa última chance de alcançar o objetivo, né, e 
a gente fazia, lembro que a gente se reunia no 
próprio corredor no ginásio, não achava espaço no 
corredor, colocava o celular e fechava o olho e 
fazia nosso trabalho, cada um da sua maneira, 
fazendo seu trabalho de concentração. Eu acho 
que ajudou e muito. ATLETA7 

Então a gente resolveu aderir ao mindfulness e 
aproveitar que vocês estavam fazendo, trouxeram o 
mindfulness para nós, apresentaram né, e aí a gente 
aproveitou, falou: por que não a gente aplicar na 
Copa América e ver se realmente a técnica nos traz 
alguma coisa que possa ajudar, principalmente os 
atletas, principalmente naquele momento do jogo? 
[...] Nossa, foi extraordinário o que eles fizeram ao 
conquistar todas as vagas pra Tóquio. [...] 
NÃOATLETA4 

Você acredita que hoje, basicamente, em todas as 
minhas ações têm um pouquinho do mindfulness? 
É uma coisa que fica automática né, a prática da 
respiração, você saber onde você está, no 
escaneamento corporal, nos treinos. ATLETA10  

Então assim, então quando estava na Seleção, 
quando nós trabalhamos com intensidade maior na 
Copa América, deu para sentir o resultado bacana. 
NÃOATLETA12 
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Melhora no escore 
de domínio físico e 
psicológico, e meio 
ambiente 
(WHOQOL-BREF); 
redução significante 
nos níveis de 
depressão, 
ansiedade e 
estresse (DASS21) 
entre ATLETA e 
NÃOATLETA 

Eu nunca imaginei que eu poderia tá fazendo uma 
meditação, nunca né, esse mindfulness, essa 
experiência, poderia me dar um benefício muito 
grande que eu fui sentindo ao longo das minhas 
competições, no dia a dia, na forma de como lidar 
com as pessoas. ATLETA6  

E a ferramenta de mindfulness é a primeira coisa que 
eu coloco para eles da forma como, qual a 
importância disso para o nosso dia a dia. [...] Então 
eu falo para eles: olha a Seleção teve um grupo de 
profissionais que passou por lá treinando essa 
ferramenta e aplicando essa ferramenta foi algo 
extraordinário para nós. NÃOATLETA11 

[...] as práticas informais mesmo, tudo que a gente 
foi aprendendo a fazer, esse reconhecimento do 
nosso estado emocional, de conhecer o nosso 
corpo né. Tudo isso, enfim, não só durante a 
competição, mas no dia a dia, ajudou bastante no 
controle da ansiedade, né. ATLETA5 

Enfim, o mindfulness não é só pra isso, é pra vida, 
para o nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, na 
nossa casa, ele entra como bem-estar, é uma 
complementação, assim, como uma 
complementação do seu bem-estar. NÃOATLETA12 
  

Eu me cobrava porque eu tenho que dar o meu 
melhor aqui porque eu preciso dessa convocação, 
até por questões financeiras né, porque eu preciso 
me manter ali, para manter minha, minha vaga ali. 
Nossa, isso aí acabava comigo porque eu chegava 
muita cansada das convocações e depois que eu 
comecei a prática eu chego mais leve das 
convocações, mais tranquila, e certa do que eu fiz 
ali que eu vivi ali naquele momento. ATLETA12 

Eu era muito agitada [...]. E o que eu faço, até hoje, 
quando eu vou direto para o trabalho, eu coloco o 
fone e faço da respiração, que é o que eu acho que 
é o mais simples, porque eu já tô indo trabalhar, 
então você fica sentada dentro do ônibus e é aquele 
período de 15 minutos que é o tempo que eu chego 
no meu serviço. Então eu vou fazendo esse exercício 
da respiração até hoje. NÃOATLETA9 
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fazer uma analogia de 2019 antes, e, 2019 agora, 
depois das práticas. Então para mim foi muito bom. 
ATLETA10 
A experiência foi muito boa porque não só no 
treinamento, mas como em casa também né. A 
gente volta, fica muito mais fácil de lidar com as 
coisas da vida né, porque você já tem esse 
direcionamento do que fazer, do que pensar, como 
pensar. [...} A partir desse momento que eu 
aprendi as dinâmicas de respiração, de 
concentração, ficou muito mais fácil para lidar com 
tudo na minha vida. ATLETA8 

A experiência foi positiva porque eu até falei para 
você: nos ajudou bastante. Eu falo assim, acho que 
no grupo geral deu para perceber que pelo menos 
85, quase 90% dos atletas e da comissão, 
absorveram bem a ideia do mindfulness e deu para 
perceber na fisionomia, no gesto corporal das 
pessoas algo positivo. NÃOATLETA12 

A respiração é algo mais fácil pra se trabalhar. 
Como todo mundo falou, você usa pra se 
concentrar e aquela parte de não sofrer com o que 
vai acontecer amanhã, pensar no agora, sabe? 
Isso também é bem importante, você poder focar 
no agora e não no que vai acontecer amanhã. 
ATLETA2  

[...] a minha tranquilidade passava para ele e aí era 
o momento dele também fazer algum tipo de 
exercício que ele fazia, que ele também falava para 
mim, que ele tinha que fazer a respiração e trazia a 
tranquilidade. E aí foi a troca de nesse momento, 
porque como a gente é a mão do atleta [...] 
NÃOATLETA9 
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Níveis significativos 
de aprovação e alto 
nível de 
aceitabilidade e de 
utilidade da IBM 
para a SELEÇÃO 
(modelos de 
regressão linear 
múltiplo); bem 
como, consenso  
para a habilidade de 
aplicar mindfulness 
no treino, na vida 
pessoal ou na 
competição. 

[...] para unidade da Seleção foi, foi muito 
importante, porque agora quando a gente vivencia 
a mesma situação dentro de quadra e consegue 
discutir meio que da mesma forma o que acontece 
internamente, o que acontece dentro da gente. 
ATLETA5 

Então a gente resolveu aderir na Copa América e do 
meu ponto de vista eu acho que fluiu bem. 
NÃOATLETA4   

E o mais legal pra mim é ver que eu saí do grupo 
muito melhor do que eu entrei, sabe, muito melhor 
em todos os sentidos, não só como atleta, mas na 
minha vida melhorou muita coisa, então isso pra 
mim é muito marcante e muito bom, é sinal de que 
o trabalho deu certo e eu vou continuar praticando 
pra sempre, sabe? ATLETA8  

Nas fases de Treinamento foi legal porque deu uma 
desacelerada no início das atividades de 
Treinamento, tal. Eu acredito que isso tornou um 
pouco melhor o início dos treinamentos, mais 
tranquilos. Então, assim, eu acredito que auxiliou nos 
treinamentos, né. Tentei aplicar no meu dia a dia 
também, em vários momentos. NÃOATLETA7 

A gente procurou sempre tentar colocar em prática 
antes de começar toda a rotina ali na Seleção, a 
rotina de físico, treinamento, tipo de quadra. Tudo 
isso veio, eu creio que a maioria deles falaram isso 
ne, veio a ajudar, a acrescentar nosso 
treinamento, tanto dentro como fora de quadra 
porque a gente começou a entender que a primeira  
coisa, mais importante também, é fora de quadra. 
ATLETA9 

[...] não é uma, uma coisa fechada numa caixa, você 
tem os métodos para fazer, mas eu acredito na 
individualidade e na, e na intimidade cada um pode 
realizar da maneira como bem entender, como bem 
lhe for mais satisfatório, que for melhor, porque é 
muito íntimo né. Por mais que essa prática seja 
guiada, é muito íntimo, eu achei interessante. 
NÃOATLETA15 

Figura 23. Resultados quantitativos (T1 T2 T3 T4) em relação aos relatos das entrevistas (T4). 

 
Embora o teste de precisão dos arremessos não tenha identificado efeito 

significante, a complementaridade dos dados em relação a melhora do desempenho 

foi ilustrada na figura 23 e por meio dos relatos de ATLETA sobre a percepção do 

efeito do TM na conquista de títulos (T1 T2 T3), cuja correlação foi classificada com 

uma relação linear perfeita no Parapan e na Copa América (φ = 1.000) e 

estatisticamente significativa (p <0.001), sendo que a conquista das medalhas de ouro 

na Copa América garantiu nove vagas para as Paralimpíadas de Tóquio 2020.   

Essa convergência dos resultados qualitativos em relação aos quantitativos foi 

evidenciada no que se refere a qualidade de vida, avaliada pelo WHOQOL-BREF, 

apontando melhora no escore de domínio físico, psicológico e meio ambiente entre 

ATLETA e NÃOTLETA. Embora sem efeito significante para o domínio relações 

sociais, em que houve redução nos escores, entre T0 e T4 (Figura 24). 
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Figura 24. Gráfico temporal da série WHOQOL-BREF (T0 T1 T2 T3 T4). 

Enquanto, na avaliação dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse, pela 

DASS21, houve declínio ao longo do estudo, com oscilação positiva, entre T2 e T3, e 

negativa, entre T3 e T4, entre ATLETA e NÃOATLETA (Figura 25). 

 
Figura 25. Gráfico temporal da série DASS-21 (T0 T1 T2 T3 T4). 

Neste sentido, os dados do survey se aproximaram do conteúdo das notas de 

observação não participante, das entrevistas e dos grupos focais, que relataram um 
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efeito positivo no bem-estar dos participantes com o aumento significante da atenção 

plena (MAAS), entre ATLETA e NÃOATLETA, ao longo do estudo (Figura 26).  

 
Figura 26. Avaliação e comparação entre as médias e desvios padrão do escore da MAAS (T0 

T1 T2 T3 T4). 
 

Quanto à viabilidade, a IBM foi avaliada em relação à adesão às práticas e à 

aceitabilidade, que apresentaram níveis significativos de aprovação e alto nível de 

aceitabilidade da IBM apontados pelos níveis altos de utilidade e de recomendação 

ao EAR paralímpico.  

No que se refere aos aspectos que motivaram à adesão dos participantes à 

IBM, houve concordância entre ATLETA e NÃOATLETA em relação à continuidade 

das práticas, que foram aproximadas, nos relatos de entrevista e grupos focais, à 

disponibilidade para aprender e para aplicar as habilidades de atenção plena em 

diversos contextos. Curiosamente, dos cinco NÃOATLETA que descontinuaram a 

prática, todos apresentaram disponibilidade para aprender e adquiriram a habilidade 

para aplicar mindfulness no contexto esportivo e no cotidiano. Isso ocorre porque uma 

das características de ‘pronto para aprender’ é a disponibilidade para superar as 

dificuldades e retomar a prática. Neste sentido, a análise dos dados buscou uma 

aproximação entre a habilidade de aplicar mindfulness (T4) ao campo temático 

Expectativa (T0), cuja nuvem de palavras apontou uma convergência entre o que era 

esperado na pré- intervenção frente a habilidade adquirida. 

Em relação às dificuldades, a prática no cotidiano foi destacada entre 

NÃOATLETA e NÃOATLETA, em função da falta de tempo e da dispersão mental, 

enquanto na Fase Oficial CTPB, o tempo de duração das práticas e o excesso de zelo 

foram enfatizados. Em relação às práticas e dinâmicas indicadas como mais 
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desafiadoras, escaneamento corporal foi mais difícil e atenção na respiração foi mais 

fácil. Sobre os desafios relatados, houve a escuta ativa das queixas e a explanação 

de ferramentas que poderiam incentivar a intimidade com as práticas e contribuir para 

a superação dos obstáculos. Em relação a percepção do efeito não esperado de 

mindfulness, dois componentes de ATLETA mencionaram efeitos (T1) que não 

resultaram no abandono da prática. 

Dessa forma, o nível de adesão à IBM foi relacionado, primeiramente, ao 

formato do TM em grupo, acrescido da facilidade em compreender as informações 

fornecidas durante o TM, bem como da não obrigatoriedade na participação, relatados 

pelos participantes. Em segundo lugar, aos fundamentos intrínsecos ao mindfulness 

sobre a qualidade de presença do instrutor e da pesquisadora, embasados por: 1) 

postura de atenção, intenção e atitude, capazes de promover a relação de confiança 

essencial; 2) princípios de humanidade compartilhada, em que todas as pessoas 

experimentam a interconectividade de sentimentos e sensações, comuns à natureza 

humana; e, 3) ambiente terapêutico seguro, que faz com que as pessoas se sintam 

apoiadas. Em suma, a adesão possivelmente ocorreu em função da credibilidade da 

proposta de um estudo com base em evidências científicas, que somado à 

familiaridade da pesquisadora com a Bocha, foram apontados nas entrevistas 

individuais e nos grupos focais como fatores relevantes na promoção da comunicação 

e do vínculo no âmbito de uma intervenção com esporte paralímpico.  

Cumpre resgatar a concordância entre ATLETA e NÃOATLETA em relação à 

utilidade da IBM para a Seleção, sendo que 100% de ATLETA referiu gostar do TM e 

que recomendaria a IBM para o EAR paralímpico. Enquanto, 90% de NÃOATLETA 

referiu gostar do TM e 99% recomendaram a IBM para EAR paralímpico. Bem como, 

a anuência entre ATLETA e NÃOATLETA para a habilidade de aplicar mindfulness no 

treino, na competição ou na vida pessoal; além de um novo tema de estudo, 

deflagrado entre ATLETA e NÃOATLETA, sobre a percepção dos efeitos da IBM na 

coesão do grupo. 

No perfil sociodemográfico, os resultados apontaram a prevalência de uma 

idade média de 37 anos, solteiros, da região sudeste e com ensino superior completo, 

embora um ATLETA não possuía instrução formal e precisou de auxílio para 

preenchimento do questionário, o que já era previsto. Em relação à variável gênero 

grande parte da amostra era composta por homens, entre ATLETA e NÃOATLETA, 

com apenas 33,3% de mulheres, em ATLETA. Para o histórico esportivo, os 
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participantes tinham um tempo médio de prática de Bocha de 11,31 anos, com 8 anos 

na Seleção. As deficiências foram congênitas, com uso equilibrado de cadeira de 

rodas motorizada e manual na quadra. Metade de ATLETA relatou pelo menos 20 

horas de treino por semana. No aspecto clínico, poucos participantes relataram 

doenças crônicas, sendo hipertensão a mais frequente. Mesmo assim, 75% de 

ATLETA fazia uso de recursos fisioterapêuticos e 33,3% tinham acompanhamento 

terapêutico com psicólogo no início do estudo, aumentando para 66,7% em T4. Além 

disso, 58,3% faziam uso de algum medicamento de forma contínua.  

Importante ressaltar que, no ano em que se realizaria as Paralimpíadas de 

Tóquio 2020, eclodiu a pandemia do COVID19 e a última coleta de dados evidenciou 

que alguns participantes e seus familiares testaram positivo que não sofreram 

sequelas, sendo 41,7% em ATLETA e 58,8% em NÃOATLETA. 

Em decorrência do distanciamento social, decretado pelas autoridades 

brasileiras a partir de março de 2020, que implicou no fechamento do CTPB, a 

Manutenção do TM passou a ser realizada em ambiente virtual e resultou em um 

consenso, em ATLETA, sobre a importância de mindfulness durante o período da 

pandemia.  

Assim, foi possível aproximar o perfil dos participantes das entrevistas 

individuais e dos grupos focais, frente aos efeitos não esperados de mindfulness, à 

continuidade da prática formal, bem como, à importância das habilidades aprendidas 

na IBM durante o período da pandemia do COVID19 (Figura 26): 

CATEGORIA ENTREVISTA 
GRUPO 
FOCAL 

INÍCIO 
Bocha 

INÍCIO 
SELEÇÃO 

CLASSE 
(CID 10) 

CADEIRA 
FUNÇÃO 

EFEITOS NÃO 
ESPERADOS 

(T1) 

CONTINUIDADE 
DA PRÁTICA 

(T4) 

IMPORTÂNCIA 
MINDFULNESS 
NA PANDEMIA 

(T4) 

ATLETA1 Sim Sim 2001 2003 
BC1(G80) 

MOT 
Sim Sim Sim 

ATLETA2 Sim Sim 2005 2005 
BC4 (G71) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA3 Sim Sim 2006 2009 
BC3 (G80) 

MOT 
Não Sim Sim 

ATLETA4 Sim Não 2006 2006 
BC1(G80) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA5 Sim Não 2010 2015 
BC3 (G12) 

MOT 
Não Informal Sim 

ATLETA6 Sim Não 2010 2010 
BC2 (G80) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA7 Sim Não 2009 2013 
BC4 (G71) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA8 Sim Sim 2010 2014 
BC2 (G80) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA9 Sim Não 1996 2002 
BC2 (G80) 

MAN 
Não Sim Sim 

ATLETA10 Sim Sim 2003 2009 
BC4 (G80) 

MAN 
Não Sim Sim 
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ATLETA11 Sim Sim 2012 2015 
BC3 (Q74.3) 

MOT 
Sim Sim Sim 

ATLETA12 Sim Sim 2010 2016 
BC3 (G80) 

MOT 
Não Sim Sim 

NAOATLETA1 Sim Sim 2016 2018 COMISSÃO Não Sim Sim 

NAOATLETA2 Não Não 2012 2012 COMISSÃO Não Não Sim 

NAOATLETA3 Não Não 2009 2009 COMISSÃO Não Sim Sim 

NAOATLETA4 Sim Não 2008 2009 COMISSÃO Não Não Não 

NAOATLETA5 Não Não 2012 2019 COMISSÃO Não Sim Sim 

NAOATLETA7 Sim Sim 2012 2018 ESTAFE Não Sim Sim 

NAOATLETA8 Não Não 2012 2017 COMISSÃO Não Não Sim 

NAOATLETA9 Sim Sim 2001 2006 CALHEIRO Não Sim Sim 

NAOATLETA10 Não Não 2001 2005 COMISSÃO Não Não Sim 

NAOATLETA11 Sim Não 2011 2016 ESTAFE Não Sim Sim 

NAOATLETA12 Sim Sim 2010 2013 CALHEIRO Não Não Não 

NAOATLETA14 Sim Sim 2012 2015 CALHEIRO Não Sim Sim 

NAOATLETA15 Sim Sim 2009 2016 CALHEIRO Não Sim Sim 

NAOATLETA16 Não Não 2016 2018 COMISSÃO Não Sim Sim 

NAOATLETA17 Não Não 2017 2019 COMISSÃO Não Sim Sim 

Nota: o assistente esportivo da classe B3 é denominado calheiro, enquanto, nas demais classes é 
denominado estafe; os técnicos e profissionais que ocupam funções diversas são descritos como 
comissão.  

Figura 27. Perfil dos participantes da entrevista e do grupo focal (T4), frente aos efeitos não 
esperados de mindfulness (T1), à continuidade da prática (T4) e à importância de mindfulness 

no período da pandemia (T4). 
 

Por fim,  o uso de métodos mistos neste estudo contribuiu para identificar 

alguns dos mecanismos subjacentes de mindfulness26, 35, 37, 42, que explicam como o 

TM influenciou as respostas na qualidade de vida e na performance, conforme ilustra 

as nuvens de 15 palavras mais frequentes dos mediadores: 1) Habilidade de atenção 

plena, categorizado por Atenção atenta e Consciência mental e corporal; 2) Processo 

cognitivo e emocional, categorizado por Autorregulação e Quadro emocional; e 3) 

Competência social, categorizado por Integração social. Essas nuvens convergiram 

com relatos de entrevistas e grupos focais, possibilitando ilustrar o processo em que 

se desenvolve a habilidade de atenção plena46, 48, apontando, assim a importância 

dos aspectos relacionais na coesão do grupo36, 38, 40. Além disso, foi possível identificar 

pressupostos teóricos de mindfulness que foram explicitados nos relatos dos 

participantes demonstrando a apropriação dos conceitos em que se fundamentaram 

a IBM. Entretanto, não fez parte do escopo da pesquisa explicar tais mecanismos, 

mas apenas revelar esses achados que podem “fornecer um ponto de partida para 

que pesquisadores interessados no assunto possam elaborar desenhos de pesquisas 
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combinando técnicas quantitativas e qualitativas com o objetivo de produzir 

inferências mais robustas sobre a realidade” 71. 

Sobre a taxa de resposta ao survey de 100%, um total de 29 participantes foram 

selecionados e incluídos, sendo 12 ATLETA e 17 NÃOATLETA. Entretanto, houve 

perda de seguimento de 2 NÃOATLETA (T2), Assim, por intenção de tratar, 27 

participantes completaram todos os questionários. Enquanto, por protocolo, 25 

participantes iniciaram o estudo (T0) e 23 completaram todos os questionários, sendo 

11 ATLETA e 12 NÃOATLETA. 

Quanto à confiabilidade dos instrumentos quantitativos, a análise de regressão 

apresentou um modelo estatisticamente significativo, confirmando a confiabilidade 

dos dados. Assim, a análise conjugada dos resultados permitiu inferir que os relatos 

das entrevistas e dos grupos focais, acrescidos da observação não participante, 

sustentaram e ampliaram os resultados do survey, analisados de forma quantitativa e 

qualitativa, conferindo validade às hipóteses do estudo com vistas à viabilidade, à 

aceitabilidade e à eficácia da IBM. 
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5 DISCUSSÃO 
 

O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar a implementação de uma 

intervenção baseada em mindfulness – IBM com atletas e equipe técnica da Seleção 

Brasileira de Bocha Paralímpica, e pesquisar seus efeitos em relação à qualidade de 

vida e ao desempenho esportivo. 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso longitudinal de métodos mistos que 

utilizou uma estratégia de triangulação concomitante para examinar a viabilidade e a 

aceitabilidade de se adaptar uma IBM ao EAR paralímpico; verificar os efeitos da IBM 

na qualidade de vida dos participantes, a partir de medidas quantitativas e qualitativas; 

verificar os efeitos da IBM no desempenho esportivo, avaliado com relação à precisão 

do arremesso e à velocidade da bola, e pela associação dos efeitos na conquista de 

títulos; e, verificar se os efeitos da IBM foram mediados pelas alterações nos níveis 

de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão dos participantes. 

 

5.1 Discussão do estudo 
 

Com base nos resultados deste estudo, procurou-se responder se a IBM foi 

eficaz para reproduzir os efeitos esperados e como se deu a criação do protocolo 

MBHP-EAR paralímpico. 

Quanto à viabilidade, a IBM foi avaliada em relação à adesão às práticas e à 

aceitabilidade, que apontaram níveis significativos de aprovação e alto nível de 

aceitabilidade da IBM. Além disso, níveis altos de utilidade da IBM para a Seleção, 

verificados nos modelos de regressão linear múltiplo, confirmaram a hipótese da 

viabilidade e da eficácia da IBM. Convém ressaltar o consenso entre ATLETA e 

NÃOATLETA em relação à utilidade da IBM para a Seleção, sendo que 100% de 

ATLETA referiu gostar do TM e que recomendaria a IBM para o EAR paralímpico. 

Bem como, a anuência entre ATLETA e NÃOATLETA para a habilidade de aplicar 

mindfulness no contexto esportivo e no cotidiano. No entanto, esse é o primeiro estudo 

em nível internacional a avaliar a implementação de uma IBM e verificar seus efeitos 

em uma seleção de Bocha e, por isso, não encontra  correlato na literatura. 

No que se refere ao desempenho, ATLETA relatou a percepção do efeito do 

TM na conquista de títulos, cuja correlação foi classificada com uma relação linear 

perfeita no Parapan e na Copa América (φ = 1.000) e estatisticamente significativa (p 
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<0.001). Na análise da qualidade de vida (WHOQOL-BREF), verificou-se um aumento 

de escore para o domínio físico (p= 0.002, d= 4.07) e domínio psicológico (p= 0.002, 

d= 4.08), entre T0 e T4, e um leve aumento para meio ambiente (p= 0.002, d= 0.27) 

em ATLETA e (p= 0.002, d= 0.13) em NÃOATLETA, entre T2 e T4; além de declínio 

nos níveis de depressão (p= 0.002, d= -59.72), ansiedade (p= 0.002, d= -42.12) e 

estresse (p= 0.002, d= -23.00) (DASS-21), ao longo do estudo. Esse resultado foi 

correlacionado ao aumento significante do nível atencional (MAAS), ao longo do 

estudo, aproximando-se, assim, do conteúdo das notas de observação não 

participante, das entrevistas e dos grupos focais, em que a narrativa de ATLETA e 

NÃOATLETA revelou o impacto positivo da IBM na vida pessoal, no treino e nas 

competições.  

Sobre o efeito insignificante encontrado no teste de precisão dos arremessos,  

poderia estar relacionado aos achados de um estudo com a Bocha indicando “... a 

necessidade de introduzir sessões de treinamento para desenvolver o padrão de 

movimento em diferentes distâncias com o objetivo aumentar a eficiência de jogo ...”79. 

No entanto, a dificuldade de associação neste âmbito, possivelmente deve-se às 

limitações deste estudo em relação ao instrumento externo de medição da avaliação 

de desempenho aplicado em seis componentes de ATLETA, que receberam o TM, 

uma vez que a classe BC3 fez uso de calha. Além disso, o período em que foi 

conduzida a avaliação na pós-intervenção (T3) não conseguiu abarcar o total de 

ATLETA que recebeu o TM. Assim, a hipótese nula neste âmbito foi refutada em 

função de um erro tipo II que deixou de identificar se o teste era adequado. 

Apesar da limitação decorrente do instrumento de avaliação externo, a 

percepção do efeito do TM, conduzido no período competitivo apresentou relatos 

relevantes sobre o impacto direto de mindfulness na conquista inédita de títulos que 

garantiram as nove vagas para as Paralimpíadas de Tóquio 2020, o que foi 

corroborado pelo método quantitativo. Assim, a aplicação do TM alguns dias antes da 

Copa América, por ocasião do 2º CICLO, contribuiu para o desempenho esportivo, 

conforme relato dos participantes e do coordenador da Seleção que associaram a 

conquista das medalhas de ouro como um efeito da melhoria da atenção plena de 

ATLETA. Da mesma forma, a aplicação do TM um mês antes do Parapan, por ocasião 

do 1º CICLO, foi relacionado aos resultados da Bocha nesta competição, em que o 

Brasil se tornou tetracampeão consecutivo, desde 2007.  
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Por outro lado, os efeitos do TM, pouco relatados em relação ao Open Mundial, 

puderam ser relacionados à composição da Seleção nessa competição (T3), em que 

apenas seis de doze componentes de ATLETA, que receberam o TM, participaram 

desta competição, o que possivelmente afetou a coesão do grupo, uma vez que a 

integração grupal foi uma das categorias destacadas na análise qualitativa, como um 

fator importante para o bem-estar do atleta, que pode afetar o desempenho. Neste 

ponto, vale lembrar que a Bocha é jogada individualmente, em pares e em equipe, 

enquanto a atenção plena e a autorregulação, promovidas pelo TM, são apontadas 

“... como componentes interrelacionados que influenciam o desempenho, 

especialmente em esportes coletivos”48.  

Curiosamente, no Open Mundial, dois componentes da categoria ATLETA 

conquistaram medalhas e 4 relataram a percepção do efeito de mindfulness na sua 

participação nesta competição, possivelmente porque “... os praticantes de 

mindfulness são melhores em descartar os estímulos externos irrelevantes que 

contribuem para o estresse, resultando em indivíduos avaliando as situações como 

menos estressantes do que antes do treinamento de mindfulness.”84. Neste sentido, 

em uma IBM aplicada na redução do estresse, oferecida a líderes paralímpicos antes 

das Paralimpíadas, os resultados apontaram aumento da flexibilidade psicológica, 

menor ruminação e diminuição dos níveis de estresse percebido37. Embora, o referido 

estudo tenha como diferencial a utilização de um grupo controle com o TM aplicado 

por meio virtual, com avaliações quantitavas em três tempos: pré-intervenção, pós-

intervenção e seis semanas pós-intervenção. 

Cumpre destacar também a oscilação positiva na avaliação dos sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse, pela DASS21, observada entre T2 e T3, uma vez 

que o período entre novembro de 2019 e março de 2020 coincidiu com o recesso 

natalino e com o cancelamento do evento teste em Tóquio, em fevereiro de 2020, em 

função da eclosão da pandemia no COVID19 com efeito devastador. 

Nossos desfechos, portanto, estão entrelaçados a outras variáveis que dizem 

respeito a um espectro mais amplo e, por isso, este estudo apoia a necessidade de 

investigações mais rigorosas38, uma vez que a aplicação de mindfulness no 

desempenho de atletas paralímpicos é considerada limitada e pouco compreendida78. 

Apesar disso, é possível relacionar os nossos achados às evidências sobre o efeito 

relevante de mindfulness no desempenho do arremesso e em modalidades de 
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precisão36, como é o caso da Bocha, bem como no bem-estar e no desempenho de 

atletas paralímpicos78.  

Em proximidade com nossa IBM, pesquisas com jogadores de basquetebol em 

cadeira de rodas52-53, que avaliaram o impacto percebido de uma intervenção de um 

TM de oito semanas, durante o período de competição, constatou que mindfulness 

pode ser eficaz para melhorar o desempenho atlético e a vida cotidiana de atletas52, 

além de, atenuar o aumento do cortisol salivar associado ao período de competição53. 

No entanto, o primeiro estudo52 difere do nosso em função do seu desenho 

experimental qualitativo. Enquanto, o segundo53 possui um desenho quantitativo e 

objetivo diverso.  

Em suma, os resultados sugerem que os efeitos do TM na melhora do 

desempenho esportivo foram significativos, em especial, no que foi revelado pela 

análise da percepção dos efeitos de mindfulness na conquista de títulos no Parapan 

e na Copa América, que ocorreram no período em que foi administrado o TM. Além 

disso, o consenso de ATLETA e NÃO ATLETA sobre a habilidade adquirida de aplicar 

mindfulness no treino, na competição e na vida pessoal, revela a apropriação dos 

conceitos ensinados no TM que podem contribuir para a melhoria contínua da atenção 

plena neste cenário. 

Em relação à avaliação da qualidade de vida apontada pela melhora no escore 

de domínio físico, psicológico e meio ambiente (WHOQOL-BRE), bem como, pela 

redução nos níveis de depressão, ansiedade e estresse (DASS21), houve a 

aproximação com o conteúdo das notas de observação não participante, entrevistas 

e grupos focais, que relataram um efeito positivo em relação ao sono e à dor, o que 

repercute na melhora da qualidade de vida geral25, 27 e 82.  

Mais ainda, nosso estudo aponta para a importância de discutir o bem-estar 

como um conceito multidimensional dentro do contexto global e específico do esporte 

para atletas paralímpicos83, uma vez que estudos prévios40, 80, 83 mostraram que a 

ansiedade dos atletas pode prejudicar seu desempenho e que a IBM, por sua vez, 

pode promover a saúde psicológica e fisiológica aliviando problemas como 

ansiedade, depressão e dor crônica81. Em especial, Röthlin40 descreve que os escores 

de atenção plena estão indiretamente correlacionados com o desempenho como 

resultado da regulação da ansiedade cognitiva. Levando em conta que as 

intervenções que procuram melhorar o bem-estar dos atletas paralímpicos também 

podem impactar favoravelmente no desempenho83.  
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Dessa forma, quando uma ginasta de 24 anos desiste na disputa pela sua 22ª 

medalha de ouro, talvez seja o momento de escutar a voz do atleta: 

 "Temos que proteger nossas mentes e corpos, não é apenas ir lá 
[competir] e fazer o que o mundo quer que façamos. Nós não somos 
apenas atletas, no fim do dia nós somos pessoas, e às vezes temos 
que dar um passo atrás"16.  

Em consonância com os pontos elencados, pode-se inferir que houve a 

melhora da qualidade de vida na Seleção ao longo dos quinze meses em que a IBM 

foi conduzida, com vistas à nossa hipótese de que a IBM produz resultados em relação 

ao bem-estar dos participantes, cujos efeitos, possivelmente, provêm da adesão às 

práticas de mindfulness. Vale destacar, que a construção desta aliança possibilitou a 

ampla expressão de ATLETA nas entrevistas individuais e nos grupos focais, nos 

quais participaram de forma voluntária e genuinamente interessada em expor suas 

percepções acerca da IBM, o que marcou de forma positiva a criação do protocolo 

MBHP-EAR paralímpico.  

Neste estudo, a IBM foi desenhada com base nos elementos do MBHP31-32, 

adaptados ao contexto da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, aplicado como  

um programa estruturado constituído por uma lógica didática progressiva, intrínseca 

aos fundamentos de uma IBM, e sedimentado em investigações36-40 que 

demonstraram os efeitos de mindfulness no esporte, desde a primeira intervenção 

baseada em mindfulness – IBM, realizada por Kabat-Zinn35, no remo olímpico, em 

1980.  

Um tópico crucial na condução de uma IBM no EAR é a periodização da 

modalidade. Dessa forma, o calendário esportivo forneceu informações em relação ao 

ritmo da Seleção, sobre o qual a IBM foi projetada por meio de um Treinamento de 

Mindfulness – TM composto por oito sessões de uma hora, realizado em dois ciclos 

de 4 horas durante o período pré-competitivo, sendo que o 1º CICLO ocorreu antes 

do Parapan e o 2º CICLO ocorreu antes da Copa América, acrescidos de dez sessões 

de manutenção do TM, totalizando 18 horas de treinamento. 

Os treinamentos de mindfulness, inspirados no MBSR, tem sido ofertados em 

oito sessões de duas horas por oito semanas consecutivas, entretanto quando esse 

formato foi ampliado para a população, verificou-se uma taxa de evasão justificada 

pela falta de tempo da maioria dos profissionais ligados a diversos cenários. Por este 

motivo, a IBM esteve em conformidade à “... tentativa de desenvolver novos modelos 



 
 

71 
 

mais curtos de treinamento de mindfulness, sem abrir mão de níveis de eficácia 

aceitáveis”30. 

A manutenção do TM, por sua vez, baseia-se em estudo multicêntrico58 entre 

as Universidades de Zaragoza na Espanha e a Universidade Federal de São Paulo 

que sugere essa ação a fim de motivar a adesão dos praticantes. A sua 

implementação ocorreu de forma presencial até janeiro de 2020, uma vez que, no ano 

em que se realizaria as Paralimpíadas de Tóquio 2020, emergiu a pandemia do 

COVID19, comprometendo vidas e a realização do evento que foi adiado para 2021. 

Dessa forma, a partir de março de 2020, a Manutenção do TM passou a ser realizada 

em ambiente virtual, o que resultou em um consenso entre ATLETA sobre a 

importância de mindfulness durante o período de distanciamento social, em que o 

CTPB foi fechado. 

Com relação aos desafios para praticar mindfulness no cotidiano, foram 

previstas ações, tais como, postagens semanais sobre mindfulness no WhatsApp® 

na pós-intervenção e durante o período que o estudo coincidiu com a pandemia, 

resultando em 45 mensagens que foram bem recebidas pelos participantes ao 

relatarem sentimento de pertencimento à Seleção, a despeito da convocação para as 

Fases Oficiais CTPB que estavam suspensas; bem como, um roteiro de práticas, 

organizado pela pesquisadora, referente as práticas ensinadas no 1º CICLO e no 2º 

CICLO. Além disso, os participantes contaram com a disponibilidade dos responsáveis 

pela pesquisa para dar suporte psicológico, durante e após o seu término, que foi 

ilustrado ao apoio a ATLETA quando houve relato da percepção de efeito não 

esperado de mindfulness.  

Acerca desses efeitos, a IBM segue as Diretrizes de Boas Práticas “Best 

Practices” da Rede Britânica de Centros Formadores de Professores de 

Mindfulness32. Assim, antes do início do estudo e durante a sua gestão, foi informado 

aos participantes o caráter voluntário de participação na pesquisa, bem como as 

evidências que a IBM envolve riscos mínimos para a saúde, como se sentir 

emocionalmente ou fisicamente desconfortável durante as sessões ou ao responder 

aos questionários.  

Mais ainda, os moderadores da IBM com a Seleção apontaram os aspectos 

que influenciaram ATLETA a aderir à IBM, tais como: disponibilidade para aprender, 

formato do TM e poucos efeitos não esperados de mindfulness. Esse panorama é 

resultante dos fundamentos intrínsecos ao mindfulness, tais como, uma qualidade de 
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presença do instrutor e da pesquisadora por meio de uma postura de atenção, 

intenção e atitude, capazes de promover a relação de confiança; bem como, princípios 

de humanidade compartilhada, em que todas as pessoas experimentam sentimentos 

e sensações, comuns à natureza humana; além da criação de um ambiente seguro, 

que faz com que as pessoas se sintam apoiadas, em especial por meio do inquiry, 

como uma etapa estrutural das sessões do TM que pode viabilizar a integração do 

grupo, o que, provavelmente, possibilitou que este estudo alcançasse 100% de 

recomendação para o EAR paralímpico. Observou-se, também, o interesse da 

Seleção em obter recursos internos e externos na continuidade das práticas de 

mindfulness frente às dificuldades para praticar no cotidiano. 

Dessa forma, a condução do estudo, sob a ótica dos mediadores de 

mindfulness, possibilitou aos participantes identificar aspectos relativos à atenção 

atenta e à consciência mental e corporal, que compõem as habilidades de atenção 

plena; além da autorregulação e do quadro emocional que caracterizam os processos 

cognitivos e emocionais; bem como, a integração grupal ligada à competência social.  

Neste sentido, foi possível observar os mediadores da IBM sob o ângulo do 

automonitoramento, capaz de promover a identificação do estado mental, em prol da 

comunicação interpessoal, de forma a otimizar a performance individual e do grupo. 

Essa autonomia, desenvolvida a partir da IBM possibilita a melhora das relações ao 

promover uma atitude mais consciente e empática. Neste aspecto, as estratégias de 

atenção plena foram coletivamente apresentadas, o que possivelmente contribuiu 

para as alterações relatadas nos níveis de estresse, ansiedade e depressão dos 

participantes. 

Isto posto, a análise dos dados resultantes da pesquisa emergiu três dimensões 

de análise, dentro do campo teórico de uma intervenção baseada em mindfulness, a 

saber, desfechos, mediadores e moderadores, que se aproximaram das hipóteses 

elencadas por Josefsson26 sobre  as habilidades de enfrentamento relacionadas ao 

esporte e, em consonância com os oito critérios elencados por Bowen85 para  estudos 

de viabilidade. Por consequência, a identificação desses campos temáticos 

relacionados à aceitabilidade, adesão, performance, qualidade de vida, competência 

social, habilidades de atenção plena, processos cognitivos e emocionais, dificuldade, 

expectativas, facilidade e perfil, podem configurar-se em um dos achados deste 

estudo pertinente para dar suporte ao desenvolvimento de outras pesquisas que 
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buscarem investigar os efeitos de uma IBM ou implementar o protocolo MBHP-EAR 

paralímpico. 

Assim, a primeira IBM com atletas paralímpicos no Brasil apresentou um 

componente funcional, com a criação de um protocolo de treinamento de mindfulness 

para o EAR paralímpico; além de um componente social, ao ampliar a compreensão 

da natureza humana, explicitada em um estudo acadêmico que aborda as diferentes 

nuances de uma única modalidade esportiva com características excepcionais, que é 

a Bocha.  

Sobre a aplicabilidade de mindfulness no esporte, espera-se que os dados 

deste estudo tenham contribuído com as demais evidências científicas relacionadas à 

temática. 

 

5.2 Limitações do estudo  
 

Uma possível limitação do estudo, decorrente da falta de grupos de 

comparação adicionais e do pequeno tamanho da amostra, foi desconsiderada, por 

serem medalhistas paralímpicos que apresentam uma série de características 

únicas86 representando o nosso país mundialmente. Além disso, a abordagem do 

estudo de caso único, que foi utilizada, é recomendada quando se pretende testar 

uma teoria ou quando se trata de um caso excepcional56. 

Neste sentido, sobre a limitação que a banca apontou durante a qualificação, 

em relação à quantidade de variáveis analisadas, os procedimentos visaram 

“maximizar a quantidade de informações incorporadas ao desenho de pesquisa, 

favorecendo o seu aprimoramento e elevando a qualidade das conclusões do 

trabalho”71 de forma a demonstrar a precisão dos resultados69.  

Assim, a principal limitação advém da pesquisa estar atrelada ao cronograma 

da Seleção, especificamente, em relação ao instrumento interno de medição da 

evolução do desempenho esportivo com relação à precisão do arremesso, que 

ocorreu na pré-intervenção, em março de 2019, e na pós-intervenção, em fevereiro 

de 2020, restringindo o contexto da avaliação dos efeitos do TM, que ocorreu de julho 

a setembro de 2019. Além disso, avaliação de desempenho abrangeu seis 

componentes de ATLETA que receberam o TM, uma vez que a classe BC3 fez uso  

de calha. Sobre o teste de velocidade de bola, este dado não foi disponibilizado pela 

Seleção. Em razão dessas variáveis, o estudo previu a análise da percepção dos 
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efeitos de mindfulness na conquista de títulos, por ocasião das competições 

realizadas durante o período da IBM. 

Por fim, é importante destacar a eclosão da pandemia do COVID19 no ano em 

que se realizaria as Paralimpíadas de Tóquio 2020, comprometendo este evento e 

também a realização da Manutenção presencial do TM, que contou com sete sessões 

em formato virtual, em um contexto fora da Fase Oficial de CTPB, e cuja adesão não 

foi avaliada neste estudo. 
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6 CONCLUSÃO  
 

O objetivo geral de avaliar a viabilidade e aceitabilidade, e verificar os efeitos 

de uma IBM na Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica deflagrou a melhora 

significativa da qualidade de vida e do desempenho esportivo, especialmente no 

período competitivo em que foi realizado o TM, além de apontar níveis significativos 

de aprovação e alto nível de aceitabilidade.  

Neste sentido, as medidas qualitativas ajudaram a compor um design de estudo 

de caso de métodos mistos com as medidas quantitativas, que geraram um número 

considerável de variáveis, cuja análise foi aprofundada para proporcionar melhores 

possibilidades analíticas diante de uma amostra única: o caso da Seleção Brasileira 

de Bocha Paralímpica. 

Assim, o estudo quantitativo evidenciou o efeito do TM na qualidade de vida, 

com melhora no escore de domínio físico, psicológico e meio ambiente (WHOQOL-

BREF), além da redução nos níveis de depressão, ansiedade e estresse (DASS21), 

entre ATLETA e NÃOATLETA. Enquanto, na correlação entre a conquista de títulos e 

a percepção do efeito do TM, foi constatado uma relação linear perfeita para o efeito 

do TM no Parapan e na Copa América (φ = 1.000), além de estatisticamente 

significativa (p <0.001). Mais ainda, esse resultado foi correlacionado ao aumento 

significante do nível atencional (MAAS), ao longo do estudo, aproximando-se, assim, 

do conteúdo das notas de observação não participante, das entrevistas e dos grupos 

focais, em que a narrativa de ATLETA e NÃOATLETA revelou o impacto positivo da 

IBM na vida pessoal, no treino e nas competições, áreas em que os participantes 

adquiriram a habilidade de aplicar mindfulness. O que sugere, que os efeitos da IBM 

foram mediados pelas alterações nos níveis de mindfulness, de estresse, de 

ansiedade e de depressão dos participantes.  

Outrossim, até o momento, este é o primeiro estudo que ofertou um treinamento 

de mindfulness à Bocha, estruturado por uma intervenção baseada em mindfulness – 

IBM, que se mostrou útil à Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica ao colaborar na 

conquista inédita das nove vagas para as Paralimpíadas de Tóquio 2020, evidenciado 

por meio da análise da percepção dos efeitos de mindfulness na conquista de títulos 

em competições realizadas durante o período da IBM.  

Cumpre destacar que, a IBM proporcionou um espaço de confiança para a 

expressão dos sentimentos e a quebra de possíveis estereótipos sobre o cuidado com 
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a saúde mental no esporte, uma vez que os mediadores de mindfulness promovem o 

automonitoramento que contribui para a familiaridade do praticante com seu pontos 

frágeis e com sua potencialidade. Neste aspecto, as lideranças de ATLETA e 

NÃOATLETA tiveram a oportunidade de mostrar uma vulnerabilidade, muitas vezes, 

escondida por trás do mito do herói, que tenta se inserir no universo do EAR, seja no 

âmbito olímpico ou paralímpico.  

A partir dessa aliança, emergiram novos temas nas entrevistas e grupos focais, 

em que ATLETA enfatizou a coesão do grupo como um dos efeitos de mindfulness, 

fundamental para uma modalidade que joga individualmente, em pares e em equipe. 

Enquanto, NÃOATLETA sugeriu um novo formato para o TM, com grupos intercalados 

por momentos em que os participantes fossem divididos por sua classificação em 

BC1, BC2, BC3 e BC4. Por outro lado, houve o consenso de ATLETA e NÃOATLETA 

pela realização da IBM com a inclusão de todos os integrantes da Seleção no TM, em 

especial dos calheiros, por atuarem ativamente dentro de quadra. Torna-se, assim, 

recomendável a avaliação de um TM ensinado separadamente por classe funcional, 

sem abrir mão do cuidado com a anonimização dos participantes, uma vez que a 

categorização em dois BC1, dois BC2, quatro BC3 e três BC4 poderia torná-los 

facilmente identificáveis. 

Mais ainda, a notória adesão à IBM foi demonstrada pela continuidade das 

práticas e pela aquisição da habilidade de aplicar mindfulness no contexto esportivo 

ou no cotidiano indicando que as estratégias de atenção plena foram coletivamente 

apresentadas pela Seleção.  

Por fim, no ano em que se realizaria as Paralimpíadas de Tóquio 2020, eclodiu 

a pandemia do COVID19, comprometendo vidas e a realização do evento adiado para 

2021. Dessa forma, a Manutenção do TM passou a ser realizada em ambiente virtual 

e, curiosamente, ao final, revelou um consenso sobre a importância de mindfulness 

durante o período de distanciamento social. No entanto, a adesão à manutenção do 

TM, em um contexto fora da Fase Oficial CTPB, não foi avaliada, o que pode indicar 

uma lacuna a ser abordada futuramente. 

Embora, investigações adicionais sobre os benefícios apontados nesta 

pesquisa, bem como, sobre suas limitações sejam necessários, considera-se que a 

IBM pode ser relevante à produção de um conhecimento científico prático em torno 

de um campo teórico que está em construção. Neste sentido, espera-se que esta 

dissertação possa contribuir com o avanço do estudo da atenção plena como uma 
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prática de autoconhecimento e de relacionamento interpessoal, que são indicadores 

de saúde mental e de performance. 

Denota-se, que os desfechos confirmam a hipótese da aceitabilidade e da 

viabilidade de se adaptar uma IBM ao esporte paralímpico, aplicada na promoção da 

qualidade de vida e no desempenho, o que vai ao encontro das evidências que 

relacionam a performance à habilidade de autorregulação, que caracteriza o forte 

perfil psicológico do atleta EAR, inclusive no esporte paralímpico.  
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Anexo 1 – WHOQOL-bref World Health Organization Quality Of Life 
assessment 

 

WHOQOL-bref – World Health Organization Quality Of Life assessment (versão abreviada) é um instrumento genérico de 
avaliação da percepção da qualidade de vida que apresenta 26 itens agrupados em quatro domínios: qualidade de vida geral em 
saúde física, psicológica, social e ambiental, bem como avaliações por meio da média de acordo com a quantidade de questões 
em cada domínio. Os resultados são apresentados de acordo com a seguinte pontuação: 1-2,9 (boa melhora), 3-3,9 (regular), 4-
4,9 (boa) e 5 (muito boa)24. 

Instruções: Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor responda 
a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 
mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Por 
favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor resposta. 

 muito ruim ruim nem ruim nem boa boa muito boa 
1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 1 2 3 4 5 

 muito insatisfeito insatisfeito 
nem satisfeito nem 

insatisfeito 
satisfeito muito satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 1 2 3 4 5 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

 nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 
3 Em que medida você acha que sua dor (física) impede 

você de fazer o que você precisa? 
1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 
6 Em que medida você acha que a sua vida tem sentido 1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se concentrar? 1 2 3 4 5 
8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, 
poluição, atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
 nada muito pouco médio bastante completamente 

1 0 Você tem energia suficiente para seu dia-a- dia? 1 2 3 4 5 
1 1 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 1 2 3 4 5 

1 2 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

1 3 Quão disponíveis para você estão as informações 
que precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

1 4 Em que medida você tem oportunidades de atividade 
de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 muito ruim  ruim nem ruim nem bom bom muito bom 

15 Quão bem você é capaz de se locomover? 1 2 3 4 5 

 muito insatisfeito insatisfeito 
nem satisfeito nem 

insatisfeito 
satisfeito muito satisfeito 

16 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 1 2 3 4 5 
17 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de 

desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

18 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 18 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 

trabalho? 
1 2 3 4 5 

 muito insatisfeito insatisfeito 
nem satisfeito nem 

insatisfeito 
satisfeito muito satisfeito 

20 Quão satisfeito(a) você está com suas relações 
pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 1 2 3 4 5 
22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você 

recebe de seus amigos? 
1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito(a) você está com as condições do 
local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

 nunca algumas vezes frequentemente 
muito 

frequentemente 
sempre 

26 Com que frequência você tem sentimentos negativos 
tais como mau humor, desespero, ansiedade, 

depressão? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 2 – Escala de Ansiedade e Estresse por Depressão - Forma Curta 
(DASS-21) 

 

Escala de Ansiedade e Estresse por Depressão - Forma Curta (DASS-21) é uma escala de 21 itens que mede os sintomas de 
ansiedade, depressão e estresse: os participantes indicam o grau em que experimentaram esses sintomas na semana anterior 
em sete itens em cada sub-escala: depressão, ansiedade e estresse. É uma escala Likert de quatro pontos entre 0 e 3. A 
pontuação mais alta em cada sub-escala refere-se a estados afetivos mais negativos24. 

   
Instruções 
Por favor, leia cuidadosamente cada uma das afirmações abaixo e circule o número 
apropriado 0,1,2 ou 3 que indique o quanto  ela se aplicou a você durante a última 
semana, conforme a indicação a seguir: 
 
0 Não se aplicou de maneira alguma 
1 Aplicou-se em algum grau, ou por pouco de tempo 
2 Aplicou-se em um grau considerável, ou por uma boa parte do tempo 
3 Aplicou-se muito, ou na maioria do tempo 

 

1 Achei difícil me acalmar                                                  0   1   2   3 

2 Senti minha boca seca 0   1   2   3 

3 Não consegui vivenciar nenhum sentimento positivo     0   1   2   3 

4 Tive dificuldade em respirar em alguns momentos (ex. respiração 
ofegante, falta de ar, sem ter feito nenhum esforço físico)   

0   1   2   3 

5 Achei difícil ter iniciativa para fazer as coisas 0   1   2   3 

6 Tive a tendência de reagir de forma exagerada às situações        0   1   2   3 

7 Senti tremores (ex. nas mãos) 0   1   2   3 

8 Senti que estava sempre nervoso 0   1   2   3 

9 Preocupei-me com situações em que eu pudesse entrar em pânico e 
parecesse ridículo (a) 

0   1   2   3 

10 Senti que não tinha nada a desejar                                  0   1   2   3 

11 Senti-me agitado 0   1   2   3 

12 Achei difícil relaxar 0   1   2   3 

13 Senti-me depressivo (a) e sem ânimo 0   1   2   3 

14 Fui intolerante com as coisas que me impediam de continuar o que eu 
estava fazendo 

0   1   2   3 

15 Senti que ia entrar em pânico 0   1   2   3 

16 Não consegui me entusiasmar com nada 0   1   2   3 

17 Senti que não tinha valor como pessoa 0   1   2   3 

18 Senti que estava um pouco emotivo/sensível demais 0   1   2   3 

19 Sabia que meu coração estava alterado mesmo não tendo feito nenhum 
esforço físico (ex. aumento da frequência cardíaca, disritmia cardíaca) 

0   1   2   3 

20 Senti medo sem motivo 0   1   2   3 

21 Senti que a vida não tinha sentido 0   1   2   3 
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Anexo 3 – Escala de conscientização da atenção consciente – MAAS 
 

Escala de conscientização da atenção consciente – MAAS é uma escala de quinze itens projetada para avaliar uma característica 
central do estado de atenção plena: uma consciência aberta ou receptiva. É uma escala Likert de seis pontos entre um e seis. A 
pontuação mais alta refere-se ao estado de maior foco da atenção46. 

Instruções: Há um conjunto de sentenças abaixo sobre a sua experiência diária. Usando a escala de 1-6, por favor, indique a 
frequência com que você tem cada experiência, atualmente. Por favor, responda de acordo com o que realmente reflita a sua 
experiência, ao invés de o que você pensa que a sua experiência deveria ser. Por favor, pense em cada item separadamente 
dos outros. 

1. Eu poderia experimentar alguma emoção e só tomar consciência dela algum tempo depois.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

2. Eu quebro ou derramo as coisas por falta de cuidado, falta de atenção, ou por estar pensando em outra coisa.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

3. Eu tenho dificuldade de permanecer focado no que está acontecendo no presente.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

4. Eu costumo andar rápido para chegar ao meu destino, sem prestar atenção ao que eu vivencio no caminho.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

5. Eu não costumo notar as sensações de tensão física ou de desconforto até que elas realmente chamem a minha atenção.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

6. Eu esqueço o nome das pessoas quase imediatamente após eu tê-lo ouvido pela primeira vez.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

7. Parece que eu estou “funcionando no piloto automático”, sem muita consciência do que estou fazendo.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

8. Eu realizo as atividades de forma apressada, sem estar realmente atento a elas.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

9. Eu fico tão focado no objetivo que quero atingir, que perco a noção do que estou fazendo agora para chegar lá.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

10. Eu realizo trabalhos e tarefas automaticamente, sem estar consciente do que estou fazendo.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

11. Eu me percebo ouvindo alguém falar e fazendo outra coisa ao mesmo tempo.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

12. Eu dirijo no “piloto automático” e depois penso porque eu fui naquela direção. 
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

13. Encontro-me preocupado com futuro ou com o passado.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

14. Eu me pego fazendo coisas sem prestar atenção.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  

15. Eu como sem estar consciente do que estou comendo.  
(1) Quase sempre    (2) Muito frequentemente  (3) Relativamente frequente  
(4) Raramente    (5) Muito Raramente  (6) Quase nunca  
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Anexo 4 – Avaliação de desempenho 
 
A avaliação de desempenho utilizada internamente pela Seleção durante as Fases Oficiais de Treinamento  foi realizada na pré 
(T0) e na pós-intervenção (T3). Neste instrumento, o alvo do protocolo utilizado foi adaptado do modelo proposto para o vôlei60 
e seu objetivo é medir a precisão dos atletas com deficiência severa em lançamentos de bolas de bocha com massa de 275±12 
g e perímetro de 270± 8mm. 
 

 

Fonte:  Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 

Figura 1.  Teste de precisão de lançamento (BC1) 
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Fonte:  Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 

Figura 2.  Teste de precisão de lançamento (BC2) 
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Fonte:  Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 

Figura 3.  Teste de precisão de lançamento (BC3) 
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Fonte:  Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 

Figura 4.  Teste de precisão de lançamento (BC4) 
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Apêndice 1 – Protocolo MBHP-EAR 
 

As intervenções baseadas em mindfulness – IBM tiveram sua origem no Mindfulness-Based 

Stress Reduction – MBSR, criado por Kabat-Zinn e colegas em 198231.  

No Brasil, o programa Mindfulness Based Health Promotion – MBHP, inspirado no MBSR, é 

aplicado na promoção da qualidade de vida em diversos cenários, tais como: segurança pública63, 

educação64 e na atenção primária à saúde65-64. Na segurança pública, o MBHP fundamentou um ECR 

multicêntrico que melhorou a qualidade de vida e reduziu os sintomas de depressão e ansiedade entre 

policiais63. Enquanto, na educação um programa de promoção da saúde para o educador (MBHP-

EDUCA) relatou as experiências bem-sucedidas nos municípios de São Paulo e de São João Del-

Rei64. Na atenção primária à saúde, a condução de um ECR aninhado para avaliar o MBHP na 

qualidade de vida de idosos deu origem ao MBHP-Idosos65, enquanto, um estudo pragmático, 

controlado com métodos mistos, avaliou a viabilidade e a eficácia do MBHP vs. Relaxamento no 

tratamento de burnout em provedores de atenção primária66. 

Neste estudo, a IBM foi desenhada com base nos elementos do MBHP31-32, adaptados ao 

contexto de treinamento da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, que, dentre outras etapas, é 

constituído pelas Fases Oficiais CTPB. Assim, a IBM ocorreu de junho de 2019 a dezembro de 2020 

(Figura 1).  

DATA IBM 
TREINAMENTO 

SELEÇÃO 
TEMPO 

Junho        
2019 

Palestra introdutória: 30 jun (1 hora) Fase Oficial CTPB 5 

Tempo 0 
Julho        
2019 

Questionário pré-intervenção com TCLE online: 16 jul (25min) 
1º CICLO do TM: 17-20 jul (4 horas) 

Fase Oficial CTPB 6 

Agosto 
2019 

Roteiro de práticas I: 21 jul (9 semanas) Parapan 

Tempo 1 
Setembro 

2019 
2º CICLO do TM: 25-28 set (4 horas)  
Questionário pós-intervenção: 29 set (15min) e assinatura do TCLE 

Fase Oficial CTPB 7 

Outubro 
2019 

Medidas de seguimento de 1 mês após o TM:  
1) roteiro de práticas II: 6 out (2 semanas) 
2) manutenção presencial do TM: 24-25 out (2 horas)  
3) questionário pós-intervenção: 27 out (14min)  

Copa América  
Fase Oficial CTPB 8 

Tempo 2 

Novembro 
2019 

Medidas de seguimento de 6 meses após o TM: 
1) postagem semanal sobre mindfulness no WhatsApp®: 10 nov 
2) manutenção presencial do TM: 20 jan (1 hora) 
3) manutenção virtual do TM: 26 mar (1 hora) 
4) questionário pós-intervenção: 28 mar (15min) 
 

Open Mundial 

Tempo 3 

Dezembro 
2019 

Recesso natalino 

Janeiro        
2020 

Fase Oficial CTPB 1 

Fevereiro        
2019 

Fase Oficial CTPB 2 
Evento Teste Japão  

Março        
2019 

Fechamento CTPB: 
COVID 19 

Abril         
2020 Medidas de seguimento de 12 meses após o TM: 

1) manutenção virtual do TM: 23 abr (1 hora) 
2) manutenção virtual do TM: 21 mai (1 hora) 
3) manutenção virtual do TM: 25 jun (1 hora) 
4) manutenção virtual do TM: 23 jul (1 hora) 
5) manutenção virtual do TM: 20 ago (1 hora) 
6) manutenção virtual do TM: 24 set (1 hora) 
7) questionário pós-intervenção: 26 set (25min) 
8) entrevista individual semiestruturada: 10 out a 12 nov (25min) 
9) grupo focal: 26 nov e 10 dez (40min) 
10) encerramento da postagem semanal sobre mindfulness no WhatsApp®: 30 dez  

Fechamento CTPB: 
COVID 19 

Tempo 4 

Maio        
2020 

Junho        
2020 

Julho        
2020 

Agosto        
2020 
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Setembro        
2020 

Outubro        
2020 

Novembro        
2020 

Dezembro       
2020 

Figura 1. Cronograma da intervenção baseada em mindfulness – IBM (T0 T1 T2 T3 T4). 

Trata-se de um programa estruturado constituído por uma lógica didática progressiva, 

intrínseca aos fundamentos da IBM, e que deu origem ao protocolo MBHP-EAR (Apêndice 1). 

Um dos pontos cruciais na aplicabilidade de mindfulness no EAR é a atenção à periodização 

da modalidade esportiva. Dessa forma, o calendário esportivo forneceu informações em relação ao 

ritmo do grupo sobre o qual a IBM foi projetada: 1) Palestra introdutória sobre a aplicabilidade de 

mindfulness no esporte; 2) Treinamento de Mindfulness composto por dois ciclos de quatro dias 

consecutivos de sessões de uma hora, totalizando oito horas; 3) Canal em rede social WhatsApp® para 

disponibilização dos conteúdos da IBM; e 4) Manutenção do TM composto por dez sessões de uma 

hora. 

 

1)  Palestra introdutória 

O intuito da palestra introdutória foi apresentar o tema da aplicabilidade de mindfulness no 

esporte e na promoção da saúde, bem como identificar o interesse dos participantes na pesquisa. 

Ocorreu no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro – CTPB em 30 de junho de 2019 e teve 

duração de 1 hora. Na ocasião, estava presente todos os convocados para a Fase 4 de Treinamento 

Oficial, além do Coordenador da Seleção, que apresentou a pesquisadora e o responsável principal 

pela pesquisa, que conduziu a palestra em nome do CMA. 

 

2)  Treinamento de Mindfulness – TM 

O TM foi composto por dois ciclos de quatro dias consecutivos, totalizando oito sessões com 

duração de uma hora, em horário determinado pela Seleção e coincidiu com o período pré-competitivo 

do Parapan e da Copa América: 

1) o 1º CICLO, com duração de 4 horas, ocorreu em julho de 2019, no período da manhã, e 

terminou um mês antes do Parapan, em que 10 dos 11 atletas, que receberam o TM foram convocados. 

2) o 2º CICLO, com duração de 4 horas, ocorreu em setembro de 2019, no período da tarde, e 

terminou dois dias antes da Copa América, em que 11 dos 12 atletas, que receberam o TM foram 

convocados.  

Cada sessão incluiu um tópico específico apresentado por meio de uma dinâmica para a 

vivência dos conceitos de cada prática (Figura 2).  

SESSÃO PRÁTICAS TEMA 

#1 
17/07 

9 horas 

BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 20MIN 
CONVITE E PACTO 5MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: DIVIDIDO EM DOIS CICLOS (JULHO E SETEMBRO) 5MIN 
PRÁTICA DA UVA PASSA 10MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 15MIN 
CHECK OUT: ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 5MIN 

SAINDO DO 
PILOTO 

AUTOMÁTICO 
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PRÁTICA INFORMAL: MANTER A ATENÇÃO PLENA DURANTE ALGUMA REFEIÇÃO NO DIA 

#2 
18/07 

9 horas 

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
DINÂMICA PARA CONCEITUAR MINDFULNESS: O QUE É MINDFULNESS PARA MIM 12MIN 
BODY SCAN COMPLETO 18MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 13MIN 
DINAMICA PRIMEIRO E SEGUNDO SOFRIMENTO 10MIN 
CHECK OUT: MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO 4MIN 
PRÁTICA INFORMAL: TOMAR BANHO COM ATENÇÃO PLENA 

MINDFULNESS 
DO CORPO 

#3 
19/07 

9 horas 

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: EXPLORAÇÃO DIDÁTICA DA RESPIRAÇÃO 3MIN 
MINDFULNESS DA RESPIRAÇÃO COMPLETO 18MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 25MIN 
DINÂMICA DO "OI, OBRIGADO, TCHAU" 10MIN 
5 DESAFIOS DA PRÁTICA DE MINDFULNESS 1MIN 
CHECK OUT: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
PRÁTICA INFORMAL: PRÁTICA DOS 3 MIN 2 X AO DIA 

RESPIRAÇÃO 
COM ATENÇÃO 

PLENA 

#4 
20/07 

9 horas 

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MIDNFULNESS 4MIN 
EXPLICAÇÃO DA PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS: USO NO DIA A DIA E EM SITUAÇÕES 
DIFÍCEIS 10MIN 
DINÂMICA DOS TRES MIN MINDFULNESS EM PARES: DINÂMICA DA FRUSTRAÇÃO 18MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 15MIN 
CHECK OUT: RODA DE CONVERSA, DÚVIDAS E PERGUNTAS 10MIN 
ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA PRÁTICA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS 3MIN 
PRÁTICA INFORMAL: PERCEBER A MUDANÇA DE ALGUM HÁBITO 

LIDANDO COM 
DIFICULDADES 

# 5 
25/9 

17 horas 

BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 15MIN 
CONVITE E PACTO 5MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO CICLO E RELATO DO INTERVALO ENTRE O 1º E 2º CICLOS 15MIN 
PRÁTICA DOS SONS E PENSAMENTOS SIMPLES 10MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 11MIN 
CHECK OUT: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
PRÁTICA INFORMAL: REALIZAR ATIVIDADE DE AUTOCUIDADO NO DIA COM ATENÇÃO PLENA 

EXPANDINDO 
MINDFULNESS 

# 6 
26/9 

17 horas 

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
PRÁTICA DOS SONS E PENSAMENTOS COM METÁFORAS E ETIQUETAGEM 18MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 23MIN 
DISCUSSÃO SOBRE ACEITAÇÃO VS RESIGNAÇÃO 8MIN 
CHECK OUT: PRÁTICA DE ALONGAMENTOS LIVRES COM MINDFULNESS 8MIN 
PRÁTICA INFORMAL: ATENÇÃO PLENA AO MANUSEAR A BOLINHA DE BOCHA E A CADEIRA DE 
RODAS 

COMO 
MINDFULNESS 

ATUA 

# 7 
27/9 

17 horas 

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
PRÁTICA MAIS LONGA DE MOVIMENTOS COM ATENÇÃO PLENA 18MIN 
EXPLORANDO A BOLA DA BOCHA 19MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 18MIN 
CHECK OUT: PRÁTICA BREVE DE CONSCIÊNCIA NA RESPIRAÇÃO 2MIN 
PRÁTICA INFORMAL: ATENÇÃO PLENA NOS MOVIMENTOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS 

MINDFULNESS 
DOS 

MOVIMENTOS 

# 8 
28/9 

17 horas  

CONVITE E PACTO 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
PRÁTICA DE VALORES DE VIDA: CONEXÃO COM MINDFULNESS 15MIN 
PRÁTICA EM SILÊNCIO 8MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 12MIN 
AVALIAÇÃO: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS/O QUE EU LEVO 17MIN 
ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS PRÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS 3MIN 
CHECK OUT: POESIA 2MIN 
PRÁTICA INFORMAL: PERCEBER A NATUREZA AO REDOR DURANTE A FASE OFICIAL CTPB  

MINDFULNESS 
PARA A VIDA 

TODA 

Figura 2. Conteúdo do TM (T0 T1). 

O conteúdo das sessões corresponde ao curso Mindfulness-Based Health Promotion – MBHP, 

com exceção da prática em silêncio, que originalmente ocupa todo o tempo da sessão nº 6, bem como, 

da prática da compaixão que, na IBM, foi introduzida na sessão nº 11.  

Sobre as práticas de mindfulness ensinadas, elas tem sido abordadas em profundidade na 

formação de instrutores, ofertada no Brasil pelo CMA e outras instituições26, 32, 58. A condução de um 

TM é circunscrita ao instrutor capacitado, no entanto, as práticas aprendidas na IBM promovem a 

autonomia dos participantes em multiplicar o conhecimento adquirido. 

O modelo padrão internacional, inspirado no MBSR, tem sido ofertado em oito sessões de duas 

horas por oito semanas consecutivas, entretanto quando esse formato foi ampliado para a população, 

verificou-se uma taxa de evasão justificada pela falta de tempo da maioria dos profissionais ligados a 
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diversos cenários. Por este motivo, “...houve uma tentativa de desenvolver novos modelos mais curtos 

de treinamento de mindfulness, sem abrir mão de níveis de eficácia aceitáveis”58. 

Dito isto, todas as sessões presenciais e virtuais foram conduzidas por um instrutor certificado 

em mindfulness com ampla experiência em nome do CMA e contaram com a observação não 

participante da pesquisadora. 

No que se refere à adequação das práticas ao contexto da Seleção, a pesquisadora debateu 

com a equipe do CMA sobre os elementos principais de cada prática, que se mantiveram intactos. 

Assim, as práticas foram voltadas para a atenção à respiração, ao corpo e aos movimentos. Neste 

sentido, a aplicação das práticas em um âmbito de baixa mobilidade é prevista na formação do instrutor 

de mindfulness32 possibilitando que pessoas com diferentes níveis de capacidade e com limitações 

físicas possam realizá-las.   

As sessões começam com uma prática de chegada que possibilita uma partilha entre os 

participantes sobre sua experiência, sentimento e pensamento envolvendo a sessão anterior, seguida 

por uma devolutiva do instrutor e  terminam com exercícios de atenção, específicos ao tópico do dia. 

Houve ainda a sugestão de práticas para serem implementadas na vida pessoal, no treino e nas 

competições, bem como, a orientação para que incorporassem as práticas informais. 

No que se refere aos desafios para praticar mindfulness no cotidiano, as seguintes ações foram 

aplicadas: 1) manutenção do TM; 2) postagens semanais sobre mindfulness; e 3) disponibilidade dos 

responsáveis pela pesquisa para acompanhar os participantes no esclarecimento de questionamentos 

fora da Fase Oficial CTPB.  

Além disso, o instrutor recomenda aos participantes que escutem as práticas guiadas para 

complementação do TM fora da Fase Oficial CTPB. Assim, os áudios das práticas formais (32), 

praticadas em conjunto, são disponibilizados no WhatsApp® em formato Soundcloud® e Spotify®, bem 

como um roteiro de práticas, organizado pela pesquisadora, referente as práticas ensinadas no 1º 

CICLO (Figura 3) e no 2º CICLO (Figura 4). 

ROTEIRO DE PRÁTICAS I 
APÓS 1º CICLO DO TM: FORA DA FASE OFICIAL CTPB 

CUIDADOS BÁSICOS ANTES DE INICIAR 

ROUPAS: usar roupas adequadas para a temperatura local. O uso de um cobertor leve pode prevenir mudança de temperatura. 

LOCAL: encontrar um lugar silencioso e com pouca distração. Plugues de proteção sonora para os ouvidos podem ser utilizados. 

HORÁRIO: reservar tempo e espaço na sua agenda diária. O uso de um alarme, que marque o fim da sessão, é recomendado. 

DURAÇÃO: praticar por períodos menores (5 min) aumentando progressivamente a cada semana até fazer em média 20 min por dia. 

POSIÇÃO: sentar ou deitar em posição que evite desconforto e que permita a manutenção do estado de vigília. O uso de colchonetes, 
travesseiros ou almofadas é recomendado. Se deitado, apoiar algo macio na curvatura do pescoço ou usar um travesseiro baixo. Quando 
sentado, a coluna deve estar alinhada e as mãos apoiadas nas pernas, se possível, ou sobre uma almofada. 

OLHOS: os olhos podem estar fechados ou abertos. Quando abertos, estes devem ficar relaxados, sem focagem específica. 

REFEIÇÕES: evitar refeições copiosas ou jejum muito prolongado antes das práticas. 

DESCONFORTOS FÍSICOS E EMOCIONAIS: algum desconforto físico pode ocorrer em praticantes iniciantes e você deve buscar uma 
posição confortável até mesmo no meio da prática. As práticas formais meditativas também podem trazer à tona emoções reprimidas, 
conforme as características de cada praticante. Por isso, pedimos que pratique com gentileza, sem muita cobrança sobre o que é certo ou 
errado, e entre em contato com os pesquisadores caso perceba algum efeito indesejado. 

  SEQUÊNCIA DE PRÁTICAS SUGERIDAS 

1ª SEMANA ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 10min 

2ª SEMANA  ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 10min 

3ª SEMANA 
ATENÇÃO PLENA RESPIRAÇÃO 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes ao dia) 

4ª SEMANA  
ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3  vezes ao dia) 

5ª SEMANA ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 10min 
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3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes ao dia) 

6ª SEMANA  
ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes ao dia)           

7ª SEMANA 
ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes o dia) 

8ª SEMANA  
ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes ao dia)           

9ª SEMANA 
ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 10min 
3 MIN DE MINDFULNESS (3 vezes ao dia)           

  PRÁTICAS SUGERIDAS 
ATENÇÃO PLENA  
NA  
RESPIRAÇÃO 

A “Atenção Plena na Respiração” utiliza como âncora a própria respiração e é baseada nas experiências e 
sensações de se “respirar sabendo que está respirando”, ou seja com atenção ou consciência plena, momento a 
momento. 

ESCANEAMENTO 
CORPORAL BREVE 
BODY SCAN 

O escaneamento pode ser realizado começando-se ou pela cabeça ou pelos pés, sendo que a direção “cabeça-
pés”, em geral, pode trazer uma maior sensação de relaxamento, e induzir ao sono. 

PRÁTICA DOS 3 
MINUTOS DE 
MINDFULNESS 

Prática informal um pouco mais estruturada, de duração aproximada de 3 minutos, na qual rapidamente se toma 
consciência da experiência presente, podendo ser feita várias vezes ao dia. 

   DIÁRIO DE PRÁTICAS 

Sugerimos que mantenha um diário das suas experiências durante as práticas para seu uso pessoal. Escrever o diário ou gravá-lo em áudio 
pode ser uma forma de "objetivar" o que é essencialmente uma experiência subjetiva e ajudar você a observar melhor a evolução de suas 
práticas e dos hábitos mentais durante o período de treinamento. Basta tentar descrever a sua experiência nas práticas: como por exemplo, as 
sensações físicas (calor, frio, contato com a cadeira ou almofada). Em seguida, descreva as sensações (“agradáveis” e “desagradáveis”) que 
você experimentou. Você pode também tentar descrever seu estado emocional, como a prática influenciou ou não esse estado e quanto tempo 
você praticou por dia. 

  ÉTICA 

O material aqui disponibilizado foi produzido pelo Centro Mente Aberta – Unifesp como parte integrante de um projeto de pesquisa envolvendo 
a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em parceria com a ANDE – Associação Nacional de Desporto para Deficientes e o Comitê 
Paralímpico Brasileiro.  Por questões éticas, o acesso a este material está restrito ao uso pessoal dos participantes do 1º CICLO de Treinamento 
em Mindfulness que durante a intervenção receberão o suporte de profissionais capacitados. Em caso de dúvida, por favor, entre em contato 
com os pesquisadores. 

Agradecemos a todos pela participação e recomendamos que pratiquem com gentileza! 

Atenciosamente, 

Centro Mente Aberta – Unifesp 

Figura 3. Roteiro de práticas I (T0). 

ROTEIRO DE PRÁTICAS II 
APÓS 2º CICLO DO TM: FORA DA FASE OFICIAL CTPB 

CUIDADOS BÁSICOS ANTES DE INICIAR 

ROUPAS: usar roupas adequadas para a temperatura local. O uso de um cobertor leve pode prevenir mudança de temperatura. 

LOCAL: encontrar um lugar silencioso e com pouca distração. Plugues de proteção sonora para os ouvidos podem ser utilizados. 

HORÁRIO: reservar tempo e espaço na sua agenda diária. O uso de um alarme, que marque o fim da sessão, é recomendado. 

DURAÇÃO: praticar por períodos menores (5 min) aumentando progressivamente a cada semana até fazer em média 20 min por dia. 

POSIÇÃO: sentar ou deitar em posição que evite desconforto e que permita a manutenção do estado de vigília. O uso de colchonetes, 
travesseiros ou almofadas é recomendado. Se deitado, apoiar algo macio na curvatura do pescoço ou usar um travesseiro baixo. Quando 
sentado, a coluna deve estar alinhada e as mãos apoiadas nas pernas, se possível, ou sobre uma almofada. 

OLHOS: os olhos podem estar fechados ou abertos. Quando abertos, estes devem ficar relaxados, sem focagem específica. 

REFEIÇÕES: evitar refeições copiosas ou jejum muito prolongado antes das práticas. 

DESCONFORTOS FÍSICOS E EMOCIONAIS: algum desconforto físico pode ocorrer em praticantes iniciantes e você deve buscar uma 
posição confortável até mesmo no meio da prática. As práticas formais meditativas também podem trazer à tona emoções reprimidas, 
conforme as características de cada praticante. Por isso, pedimos que pratique com gentileza, sem muita cobrança sobre o que é certo ou 
errado, e entre em contato com os pesquisadores caso perceba algum efeito indesejado. 

SEQUÊNCIA DE PRÁTICAS SUGERIDAS FORA DA FASE OFICIAL CTPB: PÓS COPA AMÉRICA 

1ª SEMANA 
ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 3 MIN 
PRÁTICA SONS E PENSAMENTO 10 MIN 
ESCANEAMENTO CORPORAL BREVE 10MIN 

2ª SEMANA  
ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 10 MIN 
PRÁTICA SONS E PENSAMENTOS 20 MIN 
3 MIN MINDFULNESS  

PRÁTICAS SUGERIDAS 
ATENÇÃO PLENA  
NA  
RESPIRAÇÃO 

A “Atenção Plena na Respiração” utiliza como âncora a própria respiração e é baseada nas experiências e 
sensações de se “respirar sabendo que está respirando”, ou seja com atenção ou consciência plena, momento a 
momento. 

ESCANEAMENTO 
CORPORAL BREVE 
BODY SCAN 

O escaneamento pode ser realizado começando-se ou pela cabeça ou pelos pés, sendo que a direção “cabeça-
pés”, em geral, pode trazer uma maior sensação de relaxamento, e induzir ao sono. 

PRÁTICAS DOS SONS E 
PENSAMENTOS 

A prática dos sons e pensamentos expande o campo da atenção/consciência par incluir outras experiências 
sensoriais e praticar a flexibilidade que nos leva a nos mover de um ponto de foco a outro. 
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PRÁTICA DOS 3 
MINUTOS DE 
MINDFULNESS 

Prática informal um pouco mais estruturada, de duração aproximada de 3 minutos, na qual rapidamente se toma 
consciência da experiência presente, podendo ser feita várias vezes ao dia. 

   DIÁRIO DE PRÁTICAS 

Sugerimos que mantenha um diário das suas experiências durante as práticas para seu uso pessoal. Escrever o diário ou gravá-lo em áudio 
pode ser uma forma de "objetivar" o que é essencialmente uma experiência subjetiva e ajudar você a observar melhor a evolução de suas 
práticas e dos hábitos mentais durante o período de treinamento. Basta tentar descrever a sua experiência nas práticas: como por exemplo, as 
sensações físicas (calor, frio, contato com a cadeira ou almofada). Em seguida, descreva as sensações (“agradáveis” e “desagradáveis”) que 
você experimentou. Você pode também tentar descrever seu estado emocional, como a prática influenciou ou não esse estado e quanto tempo 
você praticou por dia. 

 ÉTICA 

O material aqui disponibilizado foi produzido pelo Centro Mente Aberta – Unifesp como parte integrante de um projeto de pesquisa envolvendo 
a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em parceria com a ANDE – Associação Nacional de Desporto para Deficientes e o Comitê 
Paralímpico Brasileiro.  Por questões éticas, o acesso a este material está restrito ao uso pessoal dos participantes do 1º CICLO de Treinamento 
em Mindfulness que durante a intervenção receberão o suporte de profissionais capacitados. Em caso de dúvida, por favor, entre em contato 
com os pesquisadores. 

Agradecemos a todos pela participação e recomendamos que pratiquem com gentileza! 

Atenciosamente, 

Centro Mente Aberta – Unifesp 

Figura 4. Roteiro de práticas II (T1). 

3)  Canal em rede social  

O canal na rede social WhatsApp® foi criado pela Seleção, para viabilizar a comunicação entre 

os participantes da IBM, bem como, a disponibilização dos conteúdos da IBM pelos pesquisadores, tais 

como áudios das práticas, postagens sobre mindfulness, além do survey com medidas de seguimento. 

Sua duração foi de 16 de julho de 2019 a 30 de dezembro de 2020. 

Os posts semanais foram predominantemente elaborados pelo CMA32 e adaptados à IBM pela 

pesquisadora, que produziu outros conteúdos baseados na fundamentação teórica do estudo 

resultando em 45 mensagens publicadas a partir do recesso da Seleção em novembro de 2019 (Figura 

5). 

POSTAGEM SEMANAL SOBRE MINDFULNESS 

Mindfulness e compaixão são “duas asas do pássaro da sabedoria”. Entretanto, 
muitas vezes se confunde compaixão com “sentimento de lástima por quem sofre 
desgraças”. Tal visão é diferente da usada em mindfulness (um sentimento entre 
iguais) que envolve a “empatia” pelo sofrimento alheio, ou seja, a capacidade de 
sentir e entender as emoções e o mal-estar de outra pessoa. O mesmo conceito se 
aplica à “autocompaixão”, trocando o “outro” por “mim mesmo”. Essas definições 
implicam no reconhecimento do sofrimento como parte da vida de todos nós, o que 
chamamos de “humanidade compartilhada”, e seria como um antídoto ao estado 
habitual de nossa mente, que privilegia a (auto)crítica e culpa excessivas, o que 
acaba gerando mais sofrimento frente ao mal-estar. Fonte: Adaptado de  

https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2019/05/22/compaixao-e-
diferente-no-mindfulness-entenda-e-veja-seus-fundamentos/ 

Mas como mindfulness pode ajudar na performance esportiva? 
A) prevenindo lesões pela melhora da consciência das sensações internas corporais e da 
qualidade do sono, o que ajuda na recuperação muscular. 
B) diminuindo os pensamentos repetitivos e lidando melhor com o medo de falhar/autocrítica 
(depreciativa) que nos faz "desistir antecipadamente" do treinamento e da competição esportiva. 
Fonte: Adaptado https://drmarcelodemarzo.com/atletas-de-alto-nivel-usam-mindfulness-para-
melhorar-a-performance/ 
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O objetivo final do treinamento em mindfulness não é apenas aprender a meditar, mas sim levar o 
estado mental da atenção plena para a vida diária de forma duradoura (prática informal). 
Dividir o dia em partes facilita as práticas informais.  
1) Do despertar ao café da manhã 
2) Do café da manhã ao almoço 
3) Do almoço ao jantar, podendo ser subdividido em dois (lanche da tarde) 
4) Do jantar até a hora de dormir 
No período da manhã, podemos fazer uma parte do café da manhã com atenção plena (5 minutos ou 
um pouco mais), deixando o celular ou qualquer outro estímulo de lado. 
Assim, o ideal é conseguirmos estabelecer um objetivo específico em cada um dos períodos com os 
quais dividimos o dia.Vamos praticar? 
Fonte: Adaptado https://drmarcelodemarzo.com/estrategias-para-levar-mindfulness-para-o-dia-a-dia-
praticas-informais/ 
 

COMO PRATICAR MINDFULNESS DE MANEIRA SIMPLES? 
A regularidade é muito importante para obter os benefícios e dar o primeiro passo é fundamental. A 
dica é iniciar com práticas mais breves. A “prática de 3 MIN MINDFULNESS de mindfulness” é como 
se fosse uma pequena pausa de consciência em nossa agenda diária (simplesmente “parar”), 
podendo ser feita várias vezes por dia. 
Mindfulness é um “treinamento da mente”, que envolve desenvolver e cultivar a atenção plena. 
Podemos dizer que é a “musculação da atenção”.  
Conforme vai praticando pode aumentar a duração dos exercícios (45 min diários). 
Vamos praticar? 
Fonte: Adaptado de https://drmarcelodemarzo.com/como-comecar-a-praticar-mindfulness-de-
maneira-simples/ 
 

Mindfulness é uma forma diferente de enfrentar o “estresse” do dia-a-dia. 
Os programas baseados em mindfulness têm ajudado (...) profissionais, estudantes e atletas com 
falta de atenção e concentração, cansaço excessivo, queda de desempenho, e falta de propósito em 
suas atividades cotidianas. https://www. 
Após a conclusão do programa, os participantes estão prontos para continuarem praticando as 
técnicas sozinhos ou em grupos, o que cria um efeito de sustentabilidade e autonomia importante 
para a promoção da saúde, qualidade de vida, e empoderamento dos praticantes. 
Bom dia e Boas práticas! 
Fonte: Adaptado de 
facebook.com/MindfulnessBrasil/photos/a.720684498003252/3085787854826226/?type=3&theater 
 

 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 

Na última postagem do ano, nosso 
agradecimento a cada participante deste 
Grupo e nosso desejo que TODOS 
tenham PAZ, que tenham SAÚDE e que 
sejam FELIZES!  
Boas Festas e Boas Práticas  ⚪  
Alegria e sucesso em 2020 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 

Um dos efeitos interessantes da prática regular de mindfulness (atenção plena) é a 
experiência de obter um "insight", que pode ocorrer em quem pratica de maneira 
correta e com certa regularidade.  
Os "insights" são aqueles momentos de "AHA" que ocorrem de maneira 
espontânea, sem estarmos preocupados em obtê-los. É como se tivéssemos mais 
clareza sobre o funcionamento de nossa própria mente, o que pode nos levar a 
estados mentais mais saudáveis, como maior sentimento de confiança e conexão 
conosco e com os outros. 
Fonte: Adaptado de  
https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/01/15/um-dos-efeitos-
do-mindfulness-e-ter-naturalmente-mais-momentos-de-
insight/?fbclid=IwAR17rTGa0t_dkn8qqUT8keU5kioXBH8mipjUdcS_SXNXheEw-
Kfy7DMfM-M 
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Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 

O cérebro humano consome cerca de 25% do oxigênio e do sangue de todo nosso corpo.  
Esse consumo de energia é similar quando resolvemos um problema de matemática de alta 
complexidade ou quando observamos o céu; e apenas diminui quando realmente a mente “não está 
fazendo nada”. 
A explicação é que a mente está sempre trabalhando. E isso acontece mesmo quando não se tem 
uma tarefa específica a desempenhar, pois é comum que a mente acabe se enredando em um 
“discurso interno” por longos períodos, fazendo comentários sobre os acontecimentos que 
vivenciamos em “nosso mundo”. É o que se chama “diálogo interno”. 
A ciência tem nos mostrado que pessoas que praticam regularmente mindfulness ativam menos o 
“diálogo interno” sobre si mesmo e a mente se focalizava mais espontaneamente na tarefa específica 
daquele momento ou nas sensações corporais e sensoriais, com menos verbalizações internas. 
Fonte: Adaptado de https://mindfulnessbrasil.com/a-mente-esta-sempre-trabalhando-mindfulness-
ajuda-a-descansar-de-verdade-marcelo-demarzo/ 
 

Querido Grupo – bom dia! 
Como vocês estão? 
Nós estamos confiantes que essa situação de cuidados com a “pandemia do coronavirus”, decretada 
pela OMS, se resolverá. 
Sabemos da importância de mantermos a nossa serenidade com ações conscientes e compassivas 
conosco e com os outros, certo?  
Estaremos juntos aqui no grupo para esclarecer como mindfulness pode nos auxiliar.  
Nosso abraço a todos, 
Equipe Mente Aberta 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 
 
 

Que tal lembrarmos hoje das Frases de Autocuidado da PRÁTICA DA COMPAIXÃO? 
Você pode se dizer mentalmente algumas frases de autocuidado, ou frases de "bons votos", como, 
por exemplo, "que eu esteja bem", "que eu esteja feliz", "que eu esteja em paz". 
O nosso cérebro, assim como reage a frases e pensamentos negativos, também responde a frases e 
pensamentos positivos, criando um ambiente de bem-estar, renovando nossas energias e capacidade 
de lidar com as situações do dia a dia. Então, ao invés de cairmos na habitual "ruminação mental", 
podemos intencionalmente trocar nossa "voz interna" para algo mais positivo e assertivo.  
Em resumo, podemos sempre usar essas frases em momentos mais difíceis ou de maior sofrimento, 
repetindo-as silenciosamente em um ritmo confortável, tendo como "pano de fundo" nossa respiração. 
Elas podem nos tirar do "modo de ruminação ou autocrítica", e nos trazer mais força e resiliência para 
o dia a dia32. 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entenda seus pensamentos apenas como 
visitantes: eles vem e vão32. 
 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
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Três dicas "mindful" para situações de estresse ou ansiedade:  
1) Anote suas preocupações em diários ou "journaling". Cinco minutos de escrita ou gravação de voz 
podem ajudar a amenizar os pensamentos obsessivos de preocupação.  
2) Faça pequenos movimentos com atenção plena, percebendo as sensações de toque no seu corpo, 
como também as sensações do ambiente (brisa, aromas, temperatura etc.). Esses pequenos 
movimentos podem nos reconectar com o momento presente, saindo do turbilhão de pensamentos, 
além de diminuírem os níveis de adrenalina e cortisol. 
3) Faça pequenas pausas de consciência usando a prática dos 3 minutos de mindfulness, por 
exemplo. Essas pausas nos permitem perceber com mais clareza nossas preocupações e sinais de 
estresse, ajudando na tomada de decisões, focando no que está ao nosso alcance e controle. 
Fonte: Adaptado de https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/03/04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 

Como mindfulness pode ajudar no sentimento de solidão? 
A prática de mindfulness está ligada ao fortalecimento de "fatores individuais" que 
podem nos ajudar a lidar com o isolamento, sem necessariamente nos sentirmos 
"sós". 
Ao promover uma perspectiva mais saudável frente aos sentimentos de solidão e 
desconexão social, como os que estamos vivendo agora, o treinamento de atenção 
plena permite que a sensação de solidão se amenize, sem afetar nossa saúde física 
e mental, ou seja, podemos nos sentir mais à vontade conosco mesmos nesses 
tempos difíceis. 
Fonte: Adaptado de 
https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/04/01/mindfulness-em-
tempos-de-coronavirus-quarentena-nao-e-sinonimo-de-solidao/ 
 

Prática de 3 MIN MINDFULNESS de mindfulness  
1) Em uma posição confortável, sentado ou deitado, deixar o corpo se 
estabilizar na posição e observar as sensações do contato do corpo com a cadeira, 
temperatura da pele, possíveis desconfortos ou pontos de tensão. 
2) Levar a atenção para as sensações e movimentos da respiração, como 
os movimentos do tórax e do abdome na inspiração e expiração do ar; ou ainda a 
sensação do ar entrando e saindo pelas narinas durante a respiração. 
3) Antes de encerrar a sessão, traga novamente a atenção e a observação 
para as sensações em todo o corpo naquele momento, podendo incluir também a 
percepção do local onde você está, como os sons e a temperatura do lugar voltando 
a abrir os olhos. 
Fonte: Adaptado de 
https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/04/15/mindfulness-em-
tempos-de-coronavirus-como-comecar-a-praticar/ 
 

A prática da compaixão em mindfulness ajuda a desenvolver habilidades de empatia. Ao reconhecer 
o sofrimento no outro e em mim, eu aprendo a lidar melhor com a crítica interna e externa, o que 
ajuda a diminuir a ruminação mental e aumentar o bem estar. Isso inclui a autocompaixão que me 
torna uma pessoa mais consciente para viver o momento presente sem reagir automaticamente 
sobre as coisas que acontecem32. 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
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JORNADA TRANSFORMADORA NO ACONCÁGUA parte 1 - Dormir melhor foi 
fundamental para que a energia e todo o preparo físico fossem preservados para 
os desafios da montanha mais alta das Américas. Não foram horas e mais horas 
de práticas formais e meditação, mas sim ter a atenção plena e consciência de 
nossa situação em cada momento, ter a atitude de refletir e a intenção de agir de 
uma nova forma. Fonte: Adaptado de 
https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/02/12/mindfulness-e-a-
jornada-transformadora-no-aconcagua-o-teto-das-americas 
 

JORNADA TRANSFORMADORA NO ACONCÁGUA parte 2 
Dicas que para quem quer iniciar a prática de MINDFULNESS e quem já está 
praticando:  
Gentileza – seja gentil com você mesmo e não se cobre em excesso: faça um plano 
de evolução e acredite;  Disciplina – reserve momentos para estar com você: seja 
fiel a seu plano de evolução e se dedique aos treinamentos físicos e mentais;  
Propósito – busque um sentido autêntico e esteja conectado com ele em todas as 
suas atividades sejam esportivas, profissionais, sociais e outras;  Compartilhe – 
esteja aberto para dividir com as pessoas o seu aprendizado: fique perto das 
pessoas que te inspiram e seja inspiração para elas; Celebre mais – saiba sentir a 
evolução e celebre cada passo dado à frente! 
Fonte: Adaptado de 
https://mindfulnessparaodiadia.blogosfera.uol.com.br/2020/02/12/mindfulness-e-a-
jornada-transformadora-no-aconcagua-o-teto-das-americas? 
 

Como mindfulness ajuda na performance esportiva? 
A prática regular de mindfulness pode prevenir lesões em atletas profissionais de 
alto desempenho e menos dias perdidos de treinamentos.  
Os atletas "mindfulneiros" também apresentam: 
Melhora na capacidade de controle da atenção e menores níveis de ansiedade e 
estresse relacionados à atividade esportiva. 
Melhora a propriocepção: consciência das sensações internas corporais, incluindo 
a melhor percepção das emoções. 
Melhora da qualidade do sono ao diminuir as ruminações mentais: pensamentos 
repetitivos negativos, como o "medo de falhar" nos atos esportivos. 
Aumenta consequentemente a qualidade de vida e a desempenho dos atletas. 
Fonte: Adaptado de https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/mindfulness-para-o-

dia-a-dia/2020/06/12/pratica-regular-de-mindfulness-previne-lesoes-em-atletas-
profissionais.htm 
 

 
Uma forma eficaz de levar mindfulness para nosso dia a dia é através da atividade física e vice-versa. 
Ao praticarmos exercícios físicos com atenção plena nas sensações corporais e nos movimentos já 
estamos praticando mindfulness: a própria atividade física vira uma forma de "meditação". Muitos 
estudos demonstraram que os exercícios físicos regulares feitos com consciência corporal melhoram 
nossos níveis de atenção plena e concentração, além do condicionamento físico e da saúde mental32. 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 
 
 
 

A prática de Mindfulness pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em diversos níveis.  
Uma das técnicas para iniciantes é rápida e pode ser feita várias vezes ao dia32.  
Ela está disponível em  
https://open.spotify.com/show/1VKltZrVsy5ACpzm2w3Vux. 
e 
https://soundcloud.com/mindfulnessbrasil/sets/mente-aberta-mindfulness 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
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A eficácia nas relações interpessoais é um dos benefícios da prática regular da 
atenção plena, gerando tolerância aos sentimentos desconfortáveis e controle das 
emoções. 
Que tal uma breve pausa antes de falar, respirando duas vezes com mais atenção? 
E se vamos ter uma conversa "difícil", uma prática de 3 MIN MINDFULNESS de 
mindfulness pode ajudar, antes e depois. 
Dar um tempo e voltar ao diálogo após o estado emocional negativo ou muito 
positivo passar é sensato. Podemos fazer isso também com e-mails ou mensagens 
de celular, por exemplo. 
Fonte: Adaptado de https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/mindfulness-para-o-
dia-a-dia/2020/07/03/como-lidar-com-o-estresse-nas-relacoes-interpessoais-com-

mindfulness.htm 
 

O QUE SABEMOS SOBRE MINDFULNESS – parte 1 
Mindfulness é relaxar ou deixar a mente em branco? 
Não. O objetivo de mindfulness é nos fazer mais conscientes do processo de 
produção de pensamento e emoções, o que nos permite lidar melhor com eles. 
Os benefícios associados à prática de mindfulness ocorrem em nível psicológico e 
clínico? 
Sim. Aliado a uma prática pessoal diária média de 15-20 minutos mindfulness pode 
produzir mudanças importantes e significativas na saúde e no bem-estar. 
As intervenções baseadas em mindfulness têm reflexo positivo nos efeitos de 
inflamação corporal de baixo grau, o que está associado à prevenção de doenças 
crônicas. E também há adaptações cerebrais positivas como o fato do cérebro 
melhorar sua estrutura e funcionamento, mesmo em idosos.  
Fonte: Adaptado de https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/mindfulness-para-o-
dia-a-dia/2020/06/05/pratica-regular-de-mindfulness-ajuda-a-fortalecer-o-sistema-

imunologico.htm 
 

O QUE SABEMOS SOBRE MINDFULNESS – parte 2 
Mindfulness se aplica a tudo? 
Não. Suas indicações são baseadas em evidência científica, em especial para 
aspectos relacionados à saúde mental, dor crônica, educação e esporte. Sendo que 
o treinamento deve ser conduzido por profissional qualificado. 
Qualquer pessoa pode praticar mindfulness? 
Sim. A atenção plena é uma qualidade inata da mente humana que pode ser 
treinada. Qualquer pessoa praticar mindfulness e obter os benefícios associados à 
técnica desde que pratique com regularidade.  
Mindfulness no dia a dia é desenvolvido por técnicas de atenção plena, como a 
prática dos 3 MIN MINDFULNESS, que geram mudança na atitude psicológica 
frente ao estresse com autoconsciência e aceitação. 
Fonte: Adaptado de https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/mindfulness-para-o-
dia-a-dia 
 
O QUE SABEMOS SOBRE MINDFULNESS – parte 3 
Mindfulness nos afasta dos outros? 
Não. Praticar mindfulness nos ajuda a entender nossos padrões 
mentais/emocionais e como eles interferem em nossas relações. Dessa forma, 
aumenta a capacidade de empatia com os outros e para lidar melhor com as 
relações interpessoais no dia-a-dia.  
Mindfulness ajuda a fortalecer o sistema imunológico? 
Sim. A prática regular da atenção plena pode agir indiretamente no aumento da 
imunidade e na diminuição de infecções no organismo, a partir de um melhor 
manejo do estresse cotidiano. 
Seria importante começar a praticar pelo menos uma vez ao dia exercícios básicos 
de mindfulness. Esse movimento "interno" na mente feito de forma regular pode 
modificar o nosso corpo e cérebro, o que acaba refletindo nos mecanismos de 
defesa, imunológicos, trazendo resultados positivos para a saúde física e 
prevenção de doenças, incluindo as infecciosas.  

Fonte: Adaptado de https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/mindfulness-para-o-dia-a-dia 
 

Mindfulness para atletas de alto rendimento já foi utilizado em diversas modalidades 
e países: seleção Alemã de Futebol, time de basquete Chicago Bulls e atletas como 
LeBron James, Ricky Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Lyoto Machida. 
As técnicas da atenção plena ajudam os atletas na administração da pressão. 
Então trabalhamos isso e o chamado SELFTALK NEGATIVO, que é aquela vozinha 
interna que diz que estamos muito cansados para continuar. 
https://drmarcelodemarzo.com/mindfulness-para-atletas/ 
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Mindfulness: INTENÇÃO 
Suas intenções preparam o cenário para o que é possível. Elas lembram você, de 
momento a momento, por que você está praticando em primeiro lugar41. 
Imagem: Jogos Parapan-americanos Lima 20197 
 
 
 
 

Mindfulness: ATENÇÃO 
Prestar atenção envolve a observação da experiência interna e externa, aprende-
se a atender ao conteúdo da consciência, momento a momento42: 
1. Manter o foco em um objeto por um longo período43 
2. Mudar de foco à vontade44 
3. Inibir estímulos irrelevantes à solução de um problema41 
Imagem: Copa América São Paulo 20197 
 
 
 
 
 

Mindfulness: ATITUDE 
A forma como participamos é essencial: 
1. Curiosidade: mente de principiante, como se fosse a primeira vez 
2. Aceitação: ver as coisas como são apresentadas 
3. Não esforço: postura humilde e compassiva, sem “forçar a barra”45 
Imagem: Jogos Parapan-americanos Lima 20197 
 
 
 
 
 
 

 
Como MINDFULNESS atua? 
Intenção, atenção e atitude são aspectos entrelaçados e simultâneos de um 
processo cíclico. Mindfulness é este processo momento a momento42. 
Imagem: Adaptado de SHAPIRO42 
 
 
 
 
 
 

AUTORREGULAÇÃO 
A prática de MINDFULNESS regula a atenção, afeto e comportamento, facilitando 
assim a obtenção de um alto nível de perseverança e determinação48. 
Imagem: cedida pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDFULNESS serve para AUTOCUIDADO ou PERFORMANCE? 
Não paramos de brincar porque envelhecemos, envelhecemos porque paramos de 
brincar. 
George Bernard Shaw 
Imagem: cedida pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 
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Mindfulness parece ser uma intervenção holística que promove o 
desenvolvimento de várias habilidades psicológicas pessoais, esportivas e de 
desempenho relevantes46. 
Imagem: cedida pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido Grupo - bom dia! 
Ontem completou um ano que concluímos o TREINAMENTO DE MINDFULNESS 
de 8 sessões, um dia antes das conquistas da Seleção BRASILEIRA DE BOCHA 
PARALÍMPICA na Copa América:  parabéns! 
Agradecemos a todos os participantes do TM que receberão um link com o último 
questionário da nossa pesquisa. 
É uma honra e uma grande alegria contar com vocês! 
Imagem: produzida pelos pesquisadores antes e depois do TM 
 
 
 
 
 

A INTERVENÇÃO BASEADA EM MINDFULNESS começou em julho de 2019 e 
terminou em setembro de 2020 com mais 10 sessões de MANUTENÇÃO, além 
das 8 sessões do TREINAMENTO DE MINDFULNESS: gratidão imensa! 
Foi tão especial o aprendizado com cada um de vocês que continuaremos 
“trocando figurinha” neste GRUPO DE WhatsApp®  até o fim do ano. Topam? 
Com todo o carinho, 
Equipe Mente Aberta – Unifesp 
Imagem: produzida pelos pesquisadores durante a manutenção virtual do TM 
 

A equipe do Mente Aberta deseja a todos um Natal com harmonia e união. Um forte abraço 
   ✨ 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos amigos, 
Conforme combinamos, este grupo de WhatsApp® será encerrado hoje.  
Queremos agradecer por esse tempo de alegria e aprendizado juntos. 
Continuaremos à disposição para esclarecer dúvidas sobre o TREINAMENTO DE MINDFULNESS, 
oferecido à Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica em 2019, e sobre a pesquisa completa, que 
terminou em 2020, por meio do WhatsApp® da pesquisadora. 
Gratidão pela parceria e amizade! 
Desejamos a todos um Ano Novo com PAZ, SAÚDE e ALEGRIA: FELIZ 2021 
Boas Festas e Boas Práticas!  
Equipe Mente Aberta – Unifesp 
Fonte: Adaptado de CMA – Unifesp 
 

Figura 5. Conteúdo da postagem semanal (T3 T4). 

 

4)  Manutenção do TM  

A manutenção do TM ocorreu de forma presencial em outubro de 2019 e em janeiro de 2020, 

e de forma virtual de março a setembro de 2020, totalizando dez sessões de uma hora (Figura 6). 
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SESSÃO PRÁTICAS TEMA 

# 9 
24/10/2019 

17 horas 

BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 15MIN 
CONVITE E RETOMADA DOS PACTOS 5MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
APRESENTAÇÃO DO SEGUIMENTO DE 2 DIAS E RELATO DO TREINAMENTO 15MIN 
PRÁTICA DOS SONS E PENSAMENTOS COM METÁFORAS E ETIQUETAGEM 18MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 11MIN 
CHECK OUT: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 

COMO 
MINDFULNESS 

ATUA 

# 10 
25/10/2019 

17 horas 

CONVITE E PACTO: RETOMADA 1MIN 
CHECK IN: PRÁTICA DOS 3 MIN MINDFULNESS 2MIN 
AVALIAÇÃO: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS/O QUE EU LEVO 7MIN 
PRÁTICA DA COMPAIXÃO SIMPLES INCLUINDO ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 20MIN 
INQUIRY E INTENÇÃO: RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA E DEVOLUTIVA 15MIN 
ORIENTAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS PRÁTICAS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS 5MIN 
CHECK OUT: POESIA 5MIN 

MINDFULNESS E 
COMPAIXÃO 

 
# 11 

20/01/2020 
17 horas 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA DA COMPAIXÃO SIMPLES (AUTOCOMPAIXÃO)  
INQUIRY  
AVALIAÇÃO: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI - O QUE EU PERCEBI EM MIM?  O QUE 
EU LEVO?) 
DÚVIDAS E PERGUNTAS; 
FINALIZA DIZENDO QUE IREMOS MANDAR OS ÁUDIOS 

MINDFULNESS E 
COMPAIXÃO 

#12 
26/03/2020 

20 horas 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN: BREVE ATERRISSAGEM  
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA LONGA ATENÇÃO PLENA NA RESPIRAÇÃO 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
FINALIZA DIZENDO QUE IREMOS MANDAR OS ÁUDIOS NOVOS EM SPOTIFY E 
SOUNDCLOUND 
CHECK OUT 

MINDFULNESS 
DO CORPO 

# 13 
23/04/2020 

20 horas 
 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN 
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA LONGA AUTOCOMPAIXÃO 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
CHECK OUT 

MINDFULNESS E 
COMPAIXÃO 

#14 
21/05/2020 

20 horas 
 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN  
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA DA RESPIRAÇÃO E MOVIMENTO 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
CHECK OUT 

MINDFULNESS 
DOS 

MOVIMENTOS 

#15 
25/06/2020 
20h às 21h 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN 
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA DA COMPAIXÃO SIMPLES (AUTOCOMPAIXÃO) COM MOVIMENTO (SIMPLES) 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
CHECK OUT 

MINDFULNESS E 
COMPAIXÃO 

#16 
23/07/2020 

20 
às 

21 horas 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN 
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA LONGA RESPIRAÇÃO (20 MIN) 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
CHECK OUT 

RESPIRAÇÃO 
COM ATENÇÃO 

PLENA 

#17 
20/08/2020 

20h00 
às 

20h50 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN 
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
INTENÇÃO 
PRÁTICA LONGA AUTOCOMPAIXÃO (20 MIN) 
INQUIRY  
CHECK OUT 

COMO 
MINDFULNESS 

ATUA 

#18 
24/09/2020 

20h00 
às 

20h45 

CONVITE E PACTO 
CHECK IN  
BOAS VINDAS: APRESENTAÇÃO NOVOS MEMBROS 
RODA DE CONVERSA: COMO FOI O TREINAMENTO ATÉ AQUI/DÚVIDAS E PERGUNTAS 
PRÁTICA DE VALORES 
INQUIRY  
INTENÇÃO 
CHECK OUT 

MINDFULNESS 
PARA A VIDA 

TODA 

Figura 6. Conteúdo da Manutenção do TM (T2 T3 T4). 
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As práticas desenvolvidas na manutenção são as mesmas ensinadas no TM, acrescidas da 

prática da compaixão na sessão no. 11. A sua implementação se baseia em estudo multicêntrico58 entre 

as Universidades de Zaragoza na Espanha e a Universidade Federal de São Paulo que sugere essa 

ação a fim de motivar a adesão dos praticantes.  

Os encontros presenciais ocorreram durante as Fases Oficiais de Treinamento no CTPB que 

disponibilizou o auditório da Hotelaria para as práticas. Os encontros virtuais ocorreram pela plataforma 

Zoom, quando a COVID-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS como uma 

pandemia, em março de 2020.   

No dia 18 de março de 2020, o CPB suspendeu todas as atividades esportivas no CTPB, em 

função da quarentena, decretado pelo Governo do Estado de São Paulo, e o Comitê Organizador dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 anunciou o adiamento do evento para 2021.  

Cumpre ressaltar que a IBM segue as Diretrizes de Boas Práticas “Best Practices” da Rede 

Britânica de Centros Formadores de Professores de Mindfulness32.  

Dessa forma, antes do início do estudo foi informado aos participantes o caráter voluntário de 

participação na pesquisa, bem como as evidências que a IBM envolve riscos mínimos para a saúde, 

tais como, se sentir emocionalmente ou fisicamente desconfortável enquanto responde aos 

questionários ou durante as sessões. Neste sentido, profissionais capacitados para desenvolver a 

pesquisa estiveram disponíveis para dar suporte psicológico durante o estudo e após o seu término. 

Por fim, o diferencial do MBHP-EAR paralímpico foi a qualidade de presença do instrutor de 

mindfulness e da pesquisadora, fundamentada na postura de atenção, intenção e atitude, capazes de 

promover a relação de confiança essencial, uma vez que a IBM é norteada por princípios de 

humanidade compartilhada, em que todas as pessoas experimentam sentimentos e sensações, 

comuns à natureza humana. 

Mais ainda, este ambiente seguro que faz com que as pessoas se sintam apoiadas, pode 

promover a melhora das relações por meio da autonomia desenvolvida a partir de uma atitude mais 

consciente e empática. 
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Apêndice 2 – Questionário sociodemográfico 
 

Pré-intervenção (T0) 

Informações Gerais 
* Nome Completo * Data de Nascimento * Celular (com DDD) * Email * Qual sua categoria como participante deste treinamento? Atleta Outros 
participantes = técnico, calheiro, estafe, analista de desempenho (especifique) * Se atleta, qual o CID da deficiência? Não se aplica (Outros 
participantes) Atleta (especifique o CID) * Naturalidade (onde nasceu) * Cidade onde mora atualmente * * Sexo Biológico Masculino Feminino * 
Qual etnia/raça consta em seus documentos? Branca Preta Parda Amarela Indígena Nada a declarar * Estado civil Solteiro (a) Casado (a) Viúvo 
(a) Divorciado (a) Relacionamento estável * Tem filhos? Não Sim (quantos filhos?) * Quantas pessoas moram com você? * Escolaridade Analfabeto 
Ensino Fundamental 1 incompleto Ensino Fundamental 1 completo Ensino Fundamental 2 incompleto Ensino Fundamental 2 completo Ensino 
Médio incompleto Ensino Médio completo Ensino Técnico Magistério Ensino superior incompleto Pós-graduação lato sensu Pós-graduação strictu 
sensu Não se aplica Ensino Superior Completo (especifique qual curso). 

Profissão 
Qual a sua profissão? * Qual a jornada de trabalho (horas semanais)? * Qual (is) fonte (s) de renda você possui? Atleta patrocinado Bolsa atleta 
Empregado CLT Autônomo Aposentadoria Não possuo fonte de renda Outro (especifique). 

Histórico esportivo 
* Ano em que iniciou na Bocha? * Ano em que iniciou na Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica? * Qual a sua Classificação Funcional ATUAL 
BC1 BC2 BC3 BC4 Não se aplica (Outros participantes) * Qual o histórico da deficiência? Congênita Adquirida Não se aplica (Outros participantes) 
Títulos que conquistou pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica * Qual o tipo de cadeira de rodas que utiliza na quadra Motorizada Manual 
Não se aplica (Outros participantes) * Quantas horas de treino por semana? Até 4 horas De 4 a 8 horas De 8 a 16 horas De 16 a 20 horas Não se 
aplica (Outros participantes) Mais de 20 horas (especifique). 

Características clínicas 
* Possui alguma doença crônica? Isquemia Doença cardiovasculares Diabetes mellitus Hipertensão Câncer Doenças respiratórias Dislipidemia 
Dependência de álcool, tabaco e outras drogas Depressão Ansiedade Não se aplica (não possuo doença crônica) Outro (especifique) * Faz uso de 
recursos terapêuticos de forma contínua (mensal/semanal)? Fisioterapia Nutricionista Neurologista Equoterapia Psiquiatra Psicologia Não se aplica 
(não faço uso) Outro (especifique) * Está sob acompanhamento terapêutico com psicólogo e/ou psiquiatra atualmente? Não Psicólogo Psiquiatra 
Já fiz no passado CID (especifique) * Faz uso de algum medicamento de uso contínuo (especificar a dose)? Não Sim (especifique o medicamento 
e a dosagem) * Você tem alguma atividade de lazer/recreação? Não Sim (especifique) * Você pratica outro esporte/atividade física? Não Sim 
(especifique) * Qual o seu peso? * Qual a sua altura? * Quantas horas de sono por dia (em média)? * Você pratica mindfulness, yoga ou atividades 
similares (últimos 6 meses)? Não Sim (especifique). 

Pós-intervenção (T1) 

Informações Gerais 
* Nome Completo * Qual sua categoria como participante deste treinamento? Atleta Outros participantes = técnico, calheiro, estafe, analista de 
desempenho Você conquistou algum título pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica após o 1o. CICLO de Treinamento (julho/2019)?Não 
conquistei nenhum título Não participei do 1o. CICLO de Treinamento Se a resposta for SIM, especifique o (s) título (s) que conquistou. * Você 
percebeu algum efeito do Treinamento de Mindfulness na sua participação nos Jogos Panamericanos 2019? Não percebi nenhum efeito Não 
participei dos Jogos Panamericanos 2019 SIM. Percebi efeito (especifique) * Você pensa que o nível de estresse do grupo (atletas e estafe) afeta 
o desempenho do atleta? Não afeta. SIM. Penso que afeta (especifique). 

Pós-intervenção (T2) 

Informações Gerais 
* Nome Completo * Qual sua categoria como participante deste treinamento? Atleta Outros participantes = técnico, calheiro, estafe, analista de 
desempenho * Você conquistou algum título pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica após o 2o. CICLO de Treinamento (setembro/2019)?  
Não conquistei nenhum título pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica Não participei do 2o. CICLO de Treinamento Se a resposta for SIM, 
especifique o (s) título (s) que conquistou * Você percebeu algum efeito do Treinamento em Mindfulness na sua participação na Copa América 
2019? Não percebi nenhum efeito Não participei da Copa América 2019 SIM. Percebi efeito (especifique). 

Pós-intervenção (T3) 

Informações Gerais 
* Nome Completo * Qual sua categoria como participante deste treinamento? Atleta Outros participantes = técnico, calheiro, estafe, analista de 
desempenho * Você conquistou algum título pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica após a Manutenção de 1 MES do Treinamento de 
Mindfulness (outubro/2019)? Não participei da Manutenção de 1 MES do Treinamento de Mindfulness (outubro/2019) Não conquistei nenhum título 
pela Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica após outubro/2019 Se a resposta for SIM, especifique o (s) título (s) que conquistou. * Você percebeu 
algum efeito do Treinamento em Mindfulness na sua participação no Boccia World Open Póvoa do Varzim 2019? Não percebi nenhum efeito Não 
participei do Boccia World Open Póvoa do Varzim 2019 SIM. Percebi efeito (especifique) * Você percebeu alguma contribuição do post semanal 
sobre Mindfulness no Whatsapp na sua prática da atenção plena? Sim. O post semanal sobre Mindfulness contribuiu com a minha prática da 
atenção plena Não. O post semanal sobre Mindfulness não contribui com a minha prática da atenção plena. 

Pós-intervenção (T4) 

Informações Gerais 
* Nome Completo * Qual sua categoria como participante deste treinamento? Atleta Outros participantes = técnico, calheiro, estafe, analista de 
desempenho * Foi oferecida uma MANUTENÇÃO VIRTUAL DO TREINAMENTO no período de março a setembro de 2020. Você percebeu alguma 
contribuição dessa manutenção na sua prática da atenção plena? Não participei da MANUTENÇÃO VIRTUAL DO TREINAMENTO;.Não percebi 
contribuição da MANUTENÇÃO VIRTUAL DO TREINAMENTO; Sim. Percebi contribuição da MANUTENÇÃO VIRTUAL DO TREINAMENTO * 



 
 

109 
 

Você percebeu alguma contribuição do POST SEMANAL sobre mindfulness no Whatsapp na sua prática da atenção plena? Não percebi 
contribuição do POST SEMANAL na minha prática da atenção plena Sim. Percebi contribuição do POST SEMANAL na minha prática da atenção 
plena. 

Características clínicas 
* Possui alguma doença crônica? Isquemia Doença cardiovasculares Diabetes mellitus Hipertensão Câncer Doenças respiratórias Dislipidemia 
Dependência de álcool, tabaco e outras drogas Depressão Ansiedade Não se aplica (não possuo doença crônica) Outro (especifique) * Faz uso de 
recursos terapêuticos de forma contínua (mensal/semanal)? Fisioterapia Nutricionista Neurologista Equoterapia Psiquiatra Psicologia Não se aplica 
(não faço uso) Outro (especifique) * Está sob acompanhamento terapêutico com psicólogo e/ou psiquiatra atualmente? Não Psicólogo Psiquiatra 
Já fiz no passado CID (especifique) * Faz uso de algum medicamento de uso contínuo (especificar a dose)? Não Sim (especifique o medicamento 
e a dosagem) * Você tem alguma atividade de lazer/recreação? Não Sim (especifique) * Você pratica outro esporte/atividade física? Não Sim 
(especifique) * Qual o seu peso? * Qual a sua altura? * Quantas horas de sono por dia (em média)? * Você ou uma pessoa próxima testou positivo 
para COVID19"? Não Sim (especifique) * Caso você tenha sido infectado com COVID19, houve sequelas significativas da doença? Não se aplica 
(não tive contato com o COVID19) Não houve sequela significativa. Sim. Houve sequela significativa. 
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Apêndice 3 –  Questionário de avaliação sobre aceitabilidade da IBM 
 

Questionário elaborado sob consulta com um especialista em pesquisa qualitativa, validado entre pares, com onze perguntas, a partir da demanda 

de pesquisa para análise quantitativa e qualitativa sobre a aceitabilidade da IBM, que aborda questões sobre o nível de satisfação do participante 

com a IBM, além da capacidade do participante em se integrar ao programa e de levá-lo a cabo durante e após o TM. 

 

Instruções: Este questionário avalia o seu nível de satisfação com a INTERVENÇÃO e aspectos a serem melhorados. As primeiras 5 perguntas se 

referem ao TREINAMENTO DE MINDFULNESS de 8 sessões que ocorreu no período de julho a setembro de 2019. As demais perguntas se 

referem a INTERVENÇÃO COMPLETA que terminou em setembro de 2020. Pedimos que leia cada questão, marque a resposta e comente. 

 

1) Em que medida você gostou de participar do TREINAMENTO DE MINDFULNESS? 

Não gostei Gostei pouco Indiferente Gostei Gostei muito 

POR FAVOR, COMENTE 

2) Você teve dificuldade em entender as informações fornecidas durante as sessões do TREINAMENTO? 

Sim Não  

POR FAVOR, COMENTE  

3) Com qual frequência você sentiu dificuldade em entender a prática da atenção plena durante o TREINAMENTO? 

Todas as vezes Muitas vezes Frequentemente Poucas vezes Não senti dificuldade  

POR FAVOR, COMENTE 

4) Você fez uso das práticas que aprendeu no TREINAMENTO após o término em setembro de 2019? 

Sim Não  

POR FAVOR, COMENTE 

5) De acordo com a sua experiência, você recomendaria o TREINAMENTO DE MINDFULNESS para atletas paralímpicos de alto rendimento? 

Não recomendaria Recomendaria pouco Talvez Recomendaria Recomendaria muito  

POR FAVOR, COMENTE 

6) Em relação à INTERVENÇÃO BASEADA EM MINDFULNESS COMPLETA que terminou em setembro de 2020, como você avaliaria o seu nível 

de satisfação? 

Muito ruim Ruim Indiferente Boa Muito boa  

POR FAVOR, COMENTE 

7) Em que medida você acha que a INTERVENÇÃO foi útil para os atletas da SELEÇÃO BRASILEIRA DE BOCHA PARALÍMPICA? 

Nada útil Pouco útil Indiferente Útil Muito útil  

POR FAVOR, COMENTE 

8) Você acredita ser capaz de aplicar as habilidades aprendidas na INTERVENÇÃO? 

No treino 

Nas competições 

Na vida pessoal 

POR FAVOR, COMENTE 

9) Você considera as habilidades aprendidas na INTERVENÇÃO importantes para o período da pandemia do COVID19 que iniciou em março de 

2020?  

Sim Não  

POR FAVOR, COMENTE 

10) Você mudaria ou acrescentaria alguma coisa nesta INTERVENÇÃO? 

Sim Não  

POR FAVOR, COMENTE 

11) Você gostaria de comentar algo que não foi perguntado? 

Sim Não  

POR FAVOR, COMENTE 
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Apêndice 4 – Questionário Pré-intervenção Semiestruturado 
 

Questionário contendo duas perguntas elaboradas a partir da demanda de pesquisa para análise qualitativa envolvendo as expectativas em relação 

à IBM. 

 

1) Quais são suas expectativas em relação aos encontros que vamos ter?  

2) Como você imagina que serão os encontros? O que imagina que vai acontecer? 
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Apêndice 5 –  Questionário Pós Mindfulness 
 

Questionário com oito perguntas elaboradas a partir da demanda de pesquisa para análise qualitativa envolvendo os conteúdos resultantes da IBM 

e que inclui a capacidade do participante em se integrar ao programa durante e após o TM. 

Instruções: Pedimos que responda oito perguntas sobre o que observou desde que iniciou o TREINAMENTO DE MINDFULNESS  

1) Como foi sua experiência ao participar dos encontros? Por favor, descreva de 2 a 3 pontos que gostaria de destacar: 

Primeiro ponto Segundo ponto Terceiro ponto  

2) De acordo com a sua vivência, quais foram as principais dificuldades que enfrentou para praticar atenção plena em seu cotidiano?  

3) Que exercícios (práticas) foram mais desafiadores para você? Por quê?  

4) De acordo com a sua vivência, se houver, quais as práticas foram mais fáceis de serem realizadas em seu cotidiano?  

5) De que forma você acredita que o programa afetou a sua saúde?  

6) De que forma você acredita que o programa afetou o seu desempenho da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica?  

7) Qual parte dos encontros foi melhor para você?  

8) Você gostaria de fazer alguma consideração a respeito do que vivenciou neste programa? 
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Apêndice 6 –  Efeitos não esperados de mindfulness 
 

Questionário com duas perguntas contendo cinco desdobramentos que investigam os efeitos adversos da prática de mindfulness durante ou após 

o TM43. 

1. Você experimentou quaisquer reações inesperadas (que não fosse o normal ou esperado) ou negativa (com dano potencial para a sua saúde) 

decorrentes da prática de Meditação e/ou mindfulness durante ou após o curso de mindfulness?  

( )Sim ( )Não  

Se sim, então vamos perguntar sobre esses efeitos  

Como foram esses efeitos? Descreva o mais detalhado possível. 

__________________________________________________________________  

Foram contínuos ou transitórios? __________________________________________________________________  

Levaram ao abandono da prática? __________________________________________________________________  

Foi necessário procurar a ajuda de um centro médico ou terapeuta específico? _____________________________________________________ 

Você teve que buscar a ajuda de seu instrutor/professor de mindfulness? __________________________________________________________ 

Cite outros aspectos que possam ser relevantes __________________________________________________________________  

OBRIGADO! 
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Apêndice 7 – Roteiro de entrevista individual semiestruturado 
 

 

Aprofunda alguns quesitos abordados na pós-intervenção (T1 T2 T3 T4), tais como efeitos não esperados com a prática da atenção plena e 

desconforto ao preencher os questionários, além da capacidade de se integrar ao programa e de levá-lo a cabo durante e após o período o 

Treinamento de Mindfulness 

NA SUA VIVÊNCIA COM A SELEÇÃO BRASILEIRA DE BOCHA PARALÍMPICA VOCÊ RECEBEU UM TREINAMENTO DE MINDFULNESS 

EM JULHO E EM SETEMBRO DE 2019. 

1) Em relação às práticas de atenção plena aprendidas no Treinamento de Mindfulness, gostaria que você contasse como foi a sua experiência. 

1a) [Se SIM] Você continua fazendo uso de alguma das práticas de atenção plena? Comente por favor.  

1b) [Se NÃO] Você sabe identificar o que dificultou a continuidade da prática da atenção plena?  

1c) Você encontrou dificuldade com a prática da atenção plena em algum momento? Gostaria que você contasse em que momento isso aconteceu 

e como lidou?  [Isso foi DURANTE ou APÓS (circular)?]  

2) Você experimentou qualquer desconforto ou reação inesperada decorrente do Treinamento de Mindfulness? ) [Se SIM] Gostaria que você 

contasse em que momento isso aconteceu e como lidou? [Isso foi DURANTE ou APÓS (circular)?] 

[*que não fosse o normal ou esperado] [**com dano potencial para a sua saúde] 

ALÉM DO TREINAMENTO DE MINDFULNESS DE 8 SESSÕES EM 2019, A INTERVENÇÃO COMPLETA TEVE MAIS DEZ SESSÕES DE 

MANUTENÇÃO [SENDO TRÊS PRESENCIAIS E SETE VIRTUAIS] QUE TERMINOU EM SETEMBRO DE 2020 

3) Gostaria que você contasse como foi sua experiência ao participar da intervenção completa [treinamento + manutenção] que terminou agora em 

setembro de 2020.  

4) De acordo com a sua experiência, você acredita que o Treinamento de Mindfulness teve algum impacto na Seleção Brasileira de Bocha 

Paralímpica? [Se SIM ou NÃO (circular)] Por favor, COMENTE. 

5)  Você acredita que o Treinamento de Mindfulness é recomendável para todos os integrantes da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica ou 

somente para os atletas? [Se SIM ou NÃO] Gostaria que você comentasse um pouco mais. 

6) Como foi a experiência de responder aos cinco questionários apresentados durante um período de 14 meses? 

6a) [SOMENTE PARA ATLETAS] Em relação ao nível de dificuldade para responder os questionários, estava previsto a colaboração de terceiros 

para ajudá-lo com o preenchimento. Você usou este recurso?  

7) Você gostaria de comentar algo que não foi perguntado?  
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Apêndice 8 – Roteiro de perguntas norteadoras de grupo focal 
 
BOAS VINDAS 

 Sejam bem-vindos! Começamos o TREINAMENTO DE MINDFULNESS em 2019 como um GRUPO e gostaríamos de finalizar como 
um GRUPO, por isso a gente agradece a presença de vocês para um bate-papo que encerra o nosso estudo com a SELEÇÃO 
BRASILEIRA DE BOCHA PARALÍMPICA 

 
APRESENTAÇÃO RELATORA  

 Fazer registro sigiloso do encontro (acesso somente para a pesquisa).  
 Eu peço autorização para gravar: os dados são confidenciais. 
 Eu começo pedindo para a relatora se apresentar. 

 
AGRADECIMENTO INDIVIDUAL A ATLETA/NÃO ATLETA 

 Eu gostaria que cada um se apresentasse pelo nome e a classe/FUNÇÃO NA SELEÇÃO. E que mantenha a câmera aberta. (somente 
a relatora vai fechar a câmera) 

 
APRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DESSE GRUPO FOCAL 

 Nosso objetivo hoje é uma partilha: não existe uma fala "certa" ou "errada".  
 Comentar alguns tópicos que surgiram a partir da entrevista individual. É só um convite! 
 

QUEBRA GELO 
 ANTES DA GENTE ABORDAR OS TÓPICOS: VOCÊS LEMBRAM O QUE PASSOU PELA CABEÇA DE VOCÊS QUANDO 

SOUBERAM QUE A SELEÇÃO BRASILEIRA DE BOCHA PARALÍMPICA RECEBERIA UM TREINAMENTO DE MINDFULNESS? 
[Antes do TREINAMENTO DE MINDFULNESS vocês haviam se imaginado fazendo uma prática meditativa?] 

 
TÓPICOS 
1. APÓS 14 MESES QUE INICIAMOS O TRABALHO COM VOCÊS, A GENTE GOSTARIA AGORA DE OUVIR DE CADA UM COMO 
FOI VIVER ESSE PERCURSO DE RECEBER UM TREINAMENTO DE MINDFULNESS [SOMADO ÀS MANUTENÇÕES QUE TERMINARAM EM 
SETEMBRO DE 2020]?  
[1.1. E vocês perceberam algum impacto do TREINAMENTO DE MINDFULNESS para a SELEÇÃO BRASILEIRA DE BOCHA 
PARALÍMPICA?] 
2. COMO FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE MINDFULNESS QUE INCLUI OS TÉCNICOS E ASSISTENTES ESPORTIVOS 
[ESTAFES E CALHEIROS]? 
3. O QUE VOCÊS DESTACARIAM COMO DIFICULDADE OU/E FACILIDADE EM PRATICAR MINDFULNESS?  
[3.1. Como lidar com a dificuldade que surge em relação às práticas longas?] 
[3.1. Como lidar com a dificuldade em fazer as práticas fora do TREINAMENTO OFICIAL da SELEÇÃO?] 
4. NOSSO ENCONTRO CHEGOU AO FIM E A GENTE GOSTARIA DE OUVIR DE CADA UM COMO FOI A EXPERIÊNCIA DE 
PARTICIPAR DO GRUPO HOJE? 
 
AGRADECIMENTO FINAL 
Agradecemos novamente a presença de todos e, em especial, pela amizade! 
Foi uma honra acompanhar de perto a trajetória de vocês durante esse período e continuaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que 
tiverem sobre o TREINAMENTO DE MINDFULNESS e sobre o estudo. 
Nossa intenção é que o trabalho feito com a colaboração de vocês possa contribuir com a evolução da Bocha e com a divulgação do ESPORTE 
PARALÍMPICO. 
SUCESSO & BOAS PRÁTICAS! 
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Apêndice 9 – Características descritivas das escalas MAAS, WHOQOL-
BREF e DASS-21 (T0 T1 T2 T3 T4) 

 

Cada conjunto de dados foi analisado para verificar a distribuição normal dos dados e a presença de outliers 

multivariados, para a escala MAAS foram detectados alguns valores com distribuição não normal em T0, T1, T2 e T3; entretanto 

não foram detectados outliers multivariados de acordo com a distância de Mahalanobis (Tabela 1).  

Tabela 1. Características descritivas da escala MAAS (T0 T1 T2 T3 T4) 

Variável Grupo N Média±DP 
IC de 95% 

Assimetria Curtose Shapiro-Wilk Valor-p  
Limite inferior Limite superior 

MAAS           
Geral 

T0 
Amostra completa 23 4,30±0,94 3,89 4,70 -0,958 0,182 0,892 0,017  

NÃOATLETA 12 4,17±0,98 3,54 4,79 -0,177 -1,455 0,914 0,243  
ATLETA 11 4,44±0,91 3,83 5,05 -2,277 5,690 0,721 0,001  

T1 
Amostra completa 23 4,10±1,00 3,67 4,54 -0,860 0,280 0,940 0,178  

NÃOATLETA 12 3,88±0,89 3,32 4,45 -0,266 -0,581 0,984 0,995  
ATLETA 11 4,35±1,09 3,62 5,08 -1,720 3,282 0,825 0,020  

T2 
Amostra completa 23 4,47±0,88 4,09 4,85 -0,019 -1,248 0,938 0,159  

NÃOATLETA 12 4,14±0,87 3,59 4,69 0,593 -0,578 0,876 0,078  
ATLETA 11 4,83±0,78 4,31 5,35 -0,574 -0,544 0,937 0,484  

T3 
Amostra completa 23 4,34±0,96 3,92 4,75 -0,121 -0,958 0,960 0,470  

NÃOATLETA 12 4,03±0,77 3,54 4,52 1,301 1,277 0,872 0,069  
ATLETA 11 4,67±1,07 3,95 5,38 -1,306 0,907 0,816 0,015  

T4 
Amostra completa 23 4,62±0,88 4,24 5,00 -0,424 -0,917 0,939 0,168  

NÃOATLETA 12 4,48±0,82 3,96 5,00 -0,212 -0,956 0,944 0,544  
ATLETA 11 4,77±0,96 4,13 5,41 -0,810 0,355 0,918 0,298  

           
Presença de outliers multivariadosa = Não, Valor máximo = 11,152  

DP = Desvio padrão; IC = Intervalo de confiança. T0 linha de base; T1 dois meses após o início do 
TM; T2 um mês após o fim do treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses 
após o fim do treinamento. 

 

Na escala WHOQOL-BREF também não foram detectados outliers multivariados, porém vários domínios em diferentes 

tempos apresentaram uma distribuição não normal de valores (Tabela 2).  

Tabela 2. Características descritivas da escala WHOQOL-BREF (T0 T1 T2 T3 T4) 

Variável Grupo n Média±DP 

IC de 95% 

Assimetria Curtose 
Shapiro-

Wilk 
Valor-

p 
 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

WHOQOL-BREF 

Domínio físico 

T0 

Amostra completa 23 16,47±1,48 15,83 17,11 -0,756 1,482 0,944 0,211  

NÃOATLETA 12 16,43±1,48 15,49 17,37 0,292 0,981 0,956 0,243  

ATLETA 11 16,52±1,52 15,48 17,56 -1,931 4,001 0,754 0,002  

T1 

Amostra completa 23 16,00±1,56 15,15 16,85 -0,506 0,189 0,975 0,812  

NÃOATLETA 12 16,10±2,16 14,72 17,47 0,087 -1,064 0,956 0,722  

ATLETA 11 15,90±1,80 14,68 17,11 -1,848 3,409 0,780 0,005  

T2 

Amostra completa 23 16,60±1,56 15,92 17,27 -0,719 0,979 0,946 0,245  

NÃOATLETA 12 16,43±1,52 15,46 17,40 -1,404 3,208 0,870 0,065  

ATLETA 11 16,78±1,66 15,66 17,90 -0,322 -0,184 0,974 0,926  

T3 

Amostra completa 23 16,42±1,90 15,60 17,25 -0,767 0,565 0,927 0,095  

NÃOATLETA 12 16,43±1,98 15,17 17,69 -0,627 1,866 0,924 0,322  

ATLETA 11 16,42±1,91 15,13 17,70 -1,077 0,049 0,858 0,055  

T4 

Amostra completa 23 17,14±1,35 16,56 17,72 -0,069 -0,353 0,968 0,649  

NÃOATLETA 12 17,19±1,73 16,09 18,29 -0,072 -1,257 0,908 0,204  

ATLETA 11 17,09±0,83 16,54 17,65 -0,780 0,402 0,922 0,333  

Domínio psicológico 

T0 Amostra completa 23 16,41±2,15 15,47 17,34 -1,138 2,086 0,909 0,039  

NÃOATLETA 12 16,00±1,66 14,95 17,05 0,213 -1,229 0,917 0,261  

ATLETA 11 16,85±2,60 15,10 18,60 -2,017 4,964 0,791 0,007  

T1 Amostra completa 23 16,35±2,29 15,36 17,34 -1,688 4,694 0,861 0,004  

NÃOATLETA 12 16,06±1,52 15,09 17,02 0,155 -0,849 0,945 0,568  

ATLETA 11 16,67±2,97 14,67 18,66 -2,222 5,763 0,749 0,002  

T2 Amostra completa 23 16,55±1,62 15,85 17,25 -0,260 0,228 0,966 0,601  

NÃOATLETA 12 16,11±1,06 15,44 16,78 0,331 -0,663 0,936 0,448  
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ATLETA 11 17,03±2,01 15,68 18,38 -1,021 1,012 0,915 0,279  

T3 Amostra completa 23 16,35±2,16 15,41 17,28 -0,568 -0,253 0,943 0,213  

NÃOATLETA 12 15,72±1,96 14,48 16,97 0,312 -0,760 0,940 0,500  

ATLETA 11 17,03±2,26 15,51 18,55 -1,728 3,749 0,828 0,022  

T4 Amostra completa 23 17,07±1,54 16,41 17,74 -0,418 -0,779 0,947 0,250  

NÃOATLETA 12 16,50±1,45 15,58 17,42 -0,249 -0,948 0,963 0,830  

ATLETA 11 17,70±1,44 16,73 18,67 -0,947 0,505 0,916 0,287  

Relações sociais 

T0 Amostra completa 23 16,81±1,96 15,96 17,66 0,284 -1,313 0,863 0,005  

NÃOATLETA 12 17,11±1,96 15,87 18,35 0,134 -1,220 0,907 0,197  

ATLETA 11 16,48±2,00 15,14 17,83 0,537 -1,271 0,835 0,027  

T1 Amostra completa 23 16,99±1,81 16,20 17,77 -0,199 -0,645 0,941 0,187  

NÃOATLETA 12 16,56±1,92 15,33 17,78 0,199 -0,416 0,960 0,780  

ATLETA 11 17,45±1,63 16,36 18,55 -0,609 0,251 0,871 0,080  

T2 Amostra completa 23 16,52±2,23 15,56 17,49 -1,519 3,911 0,868 0,006  

NÃOATLETA 12 16,22±2,72 14,50 17,95 -1,507 3,393 0,849 0,035  

ATLETA 11 16,85±1,61 15,77 17,93 -0,390 -1,384 0,840 0,032  

T3 Amostra completa 23 16,00±2,41 14,96 17,04 -0,706 0,157 0,887 0,014  

NÃOATLETA 12 15,56±2,69 13,85 17,26 -0,652 -0,489 0,839 0,027  

ATLETA 11 16,48±2,09 15,08 17,89 -0,550 1,539 0,936 0,477  

T4 Amostra completa 23 16,64±1,88 15,82 17,45 -0,111 -0,196 0,925 0,086  

NÃOATLETA 12 16,56±2,24 15,14 17,98 0,173 -0,683 0,928 0,354  

ATLETA 11 16,73±1,50 15,72 17,74 -0,903 1,657 0,878 0,097  

Meio ambiente 

T0 Amostra completa 23 15,37±2,28 14,38 16,36 0,263 -0,988 0,943 0,212  

NÃOATLETA 12 14,67±2,08 13,34 15,99 0,688 0,585 0,960 0,786  

ATLETA 11 16,14±2,34 14,57 17,71 -0,189 -1,387 0,922 0,339  

T1 Amostra completa 23 14,74±2,24 13,77 15,71 -0,434 0,036 0,978 0,875  

NÃOATLETA 12 14,21±2,26 12,77 15,64 -0,787 0,539 0,954 0,689  

ATLETA 11 15,32±2,16 13,87 16,77 -0,070 -1,241 0,952 0,675  

T2 Amostra completa 23 15,26±2,07 14,37 16,15 -0,853 1,015 0,938 0,162  

NÃOATLETA 12 14,67±2,22 13,26 16,08 -1,217 0,623 0,859 0,047  

ATLETA 11 15,91±1,76 14,73 17,09 0,150 -1,381 0,926 0,371  

T3 Amostra completa 23 15,20±2,02 14,32 16,07 -0,122 -0,320 0,985 0,972  

NÃOATLETA 12 14,58±2,25 13,15 16,02 0,312 -0,050 0,983 0,993  

ATLETA 11 15,86±1,55 14,82 16,91 0,041 -1,113 0,948 0,616  

T4 Amostra completa 23 15,39±2,23 14,43 16,35 -0,797 0,885 0,943 0,210  

NÃOATLETA 12 14,71±2,59 13,06 16,35 -0,499 0,113 0,968 0,892  

ATLETA 11 16,14±1,53 15,11 17,17 0,016 -1,114 0,951 0,660  

           
Presença de outliers multivariadosa = Não, Valor máximo = 21,481 

DP = Desvio padrão; IC = Intervalo de confiança. T0 linha de base; T1 dois meses após o início do TM; T2 um mês após 
o fim do treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses após o fim do treinamento. 

 

Além disso, para a escala DASS-21, de acordo com o teste de normalidade, foram identificados valores com uma 

distribuição não normal, sem a presença de outliers multivariados (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Características descritivas da escala DASS-21 (T0 T1 T2 T3 T4) 

Variável Grupo n Média±DP 
IC de 95% 

Assimetria Curtose 
Shapiro-

Wilk 
Valor-

p 
 Limite 

inferior 
Limite 

superior 
DASS-21 

Depressão 

T0 

Amostra completa 23 
4,22±5,99 1,63 6,81 1,826 2,644 0,714 

< 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 4,42±5,74 0,77 0,807 2,118 4,816 0,742 0,002  
ATLETA 11 4,00±6,53 

-0,38 8,38 1,878 3,017 0,693 
< 

0,001 
 

T1 

Amostra completa 23 2,00±2,83 
0,78 3,22 1,452 0,986 0,739 

< 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 1,50±1,93 0,27 2,73 1,228 1,136 0,786 0,007  
ATLETA 11 2,55±3,59 0,14 4,96 1,137 -0,586 0,721 0,001  

T2 

Amostra completa 23 2,09±2,59 
0,97 3,21 1,422 1,566 0,798 

< 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 1,83±1,90 0,63 3,04 0,572 -1,449 0,829 0,020  
ATLETA 11 2,36±3,26 0,17 4,56 1,417 0,854 0,750 0,002  

T3 Amostra completa 23 2,78±2,91 1,53 4,04 0,686 -1,101 0,837 0,002  
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NÃOATLETA 12 3,17±3,01 1,25 5,08 0,552 -1,125 0,885 0,101  
ATLETA 11 2,36±2,87 0,43 4,29 0,976 -0,855 0,766 0,003  

T4 

Amostra completa 23 1,70±2,96 
0,42 2,98 2,362 6,013 0,641 

< 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 1,67±2,23 0,25 3,08 1,389 0,736 0,748 0,003  
ATLETA 11 1,73±3,72 

-0,77 4,22 2,575 6,696 0,554 
< 

0,001 
 

Ansiedade 

T0 

Amostra completa 23 3,30±5,47 0,94 5,67 2,396 5,532 0,643 < 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 3,33±6,01 -0,48 7,15 2,734 7,899 0,600 < 
0,001 

 

ATLETA 11 3,27±5,12 -0,17 6,71 2,233 5,477 0,689 < 
0,001 

 

T1 

Amostra completa 23 1,57±2,59 0,44 2,69 2,212 4,733 0,661 < 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 1,25±2,14 -0,11 2,61 2,225 4,763 0,642 < 
0,001 

 

ATLETA 11 1,91±3,08 -0,16 3,98 2,186 4,879 0,686 < 
0,001 

 

T2 

Amostra completa 23 1,04±2,01 0,17 1,91 2,507 6,338 0,593 < 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 1,33±2,57 -0,30 2,97 2,100 3,844 0,612 < 
0,001 

 

ATLETA 11 0,73±1,19 -0,07 1,53 2,376 6,446 0,639 < 
0,001 

 

T3 

Amostra completa 23 2,22±3,78 0,58 3,85 1,916 2,647 0,644 < 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 2,42±4,06 -0,16 4,99 1,747 2,119 0,677 0,001  
ATLETA 11 2,00±3,63 -0,44 4,44 2,508 6,528 0,619 < 

0,001 
 

T4 

Amostra completa 23 1,91±3,42 0,43 3,39 2,262 4,374 0,611 < 
0,001 

 

NÃOATLETA 12 2,00±3,74 -0,38 4,38 2,224 4,600 0,621 < 
0,001 

 

ATLETA 11 1,82±3,22 -0,34 3,98 2,728 8,063 0,612 < 
0,001 

 

Estresse 

T0 
Amostra completa 23 4,74±3,57 3,20 6,28 0,680 -0,439 0,924 0,080  

NÃOATLETA 12 4,83±3,38 2,69 6,98 0,918 0,093 0,898 0,151  
ATLETA 11 4,64±3,93 2,00 7,28 0,622 -0,498 0,922 0,337  

T1 
Amostra completa 23 4,87±3,84 3,21 6,53 0,488 -0,696 0,928 0,100  

NÃOATLETA 12 5,17±3,86 2,72 7,62 -0,186 -1,165 0,910 0,212  
ATLETA 11 4,55±3,98 1,87 7,22 1,280 0,796 0,819 0,017  

T2 
Amostra completa 23 3,87±3,72 2,26 5,48 1,237 2,154 0,883 0,011  

NÃOATLETA 12 3,58±2,97 1,70 5,47 -0,113 -1,499 0,883 0,097  
ATLETA 11 4,18±4,54 1,14 7,23 1,570 2,364 0,834 0,026  

T3 
Amostra completa 23 4,43±3,88 2,76 6,11 0,649 -0,543 0,900 0,025  

NÃOATLETA 12 4,83±4,13 2,21 7,46 0,635 -0,182 0,918 0,266  
ATLETA 11 4,00±3,74 1,49 6,51 0,728 -0,870 0,864 0,065  

T4 
Amostra completa 23 3,65±4,23 1,82 5,48 1,052 0,204 0,835 0,001  

NÃOATLETA 12 4,00±3,64 1,69 6,31 0,528 -0,736 0,919 0,280  
ATLETA 11 3,27±4,94 -0,05 6,59 1,508 1,217 0,728 0,001  

           
Presença de outliers multivariadosa = Não, Valor máximo = 20,642 

DP = Desvio padrão; IC = Intervalo de confiança. T0 linha de base; T1 dois meses após o início do TM; T2 um mês após 
o fim do treinamento; T3 seis meses após o fim do treinamento; T4 doze meses após o fim do treinamento. 
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Apêndice 10 – Carta de Interesse de Pesquisa 
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Apêndice 11 – Convite 
 

Sejam bem-vindos! É com alegria que o Centro Mente Aberta – Unifesp está oferecendo o 1º CICLO de Treinamento em Mindfulness vinculado 
ao Projeto MINDFULNESS E ESPORTE PARALÍMPICO: uma intervenção baseada em mindfulness com a Seleção Brasileira de Bocha 
Paralímpica.  

Saiba que sua colaboração é fundamental para a obtenção de resultados científicos na área de Saúde Coletiva e das Ciências do Esporte, pois é 
nossa intenção dar continuidade a este treinamento em setembro de 2019 na forma de um estudo piloto de viabilidade e eficácia preliminar como 
um passo para a realização posterior de um ensaio em larga escala que possa beneficiar o maior número de pessoas no contexto do esporte 
paralímpico.  

Você está sendo convidado a responder as perguntas contidas neste link, lembrando que todas as informações fornecidas por você são sigilosas 
e serão usadas apenas para aspectos de pesquisa. Pedimos que responda com sinceridade e fique à vontade para solicitar ajuda para que 
alguém leia as perguntas e ajude você a respondê-las.  

O tempo estimado para preenchimento do questionário é de 25 minutos. Caso aceite este convite, recomendamos que reserve um tempo maior e 
procure preenchê-lo em um ambiente silencioso. Após mudar de página, não será mais possível editar as suas respostas daquela página e você 
terá o tempo máximo de 90 minutos. Após esse período, o sistema bloqueará o preenchimento do mesmo. Caso isso aconteça, por favor entre 
em contato com a equipe através do e-mail maluww@yahoo.com.br.  

Agradecemos à Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica pela inestimável colaboração e ao Comitê Paralímpico Brasileiro pela parceria nesse 
projeto!  

Atenciosamente,  

Prof. Dr. Marcelo Demarzo  

Médico Especialista em Mindfulness  

Pesquisador Responsável  

Marlúcia Santos de Jesus  

Psicóloga Especialista em Arteterapia  

Pesquisadora Assistente  

Luis Gebara  

Professor de Educação Física  

Instrutor de Mindfulness 
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Apêndice 12 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
virtual – 1º CICLO de Treinamento 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto “Mindfulness e Esporte Paralímpico: uma intervenção baseada em mindfulness com a Seleção 
Brasileira de Bocha Paralímpica”.   

Se você decidir fazer parte deste estudo, precisará saber das possibilidades de riscos e benefícios e confirmar sua participação através do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Este TCLE abrange somente o 1º Ciclo de Treinamento do Centro Mente Aberta - Unifesp que você receberá 
por uma hora durante o período em que a Seleção estará concentrada no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro.  

Objetivos: o objetivo do projeto é avaliar os efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness em atletas de Bocha, em especial o impacto no 
desempenho esportivo e na qualidade de vida a partir da melhora do nível de atenção plena.  Mindfulness significa atenção plena e descreve uma 
capacidade natural do ser humano que pode ser treinada. Neste sentido, a intervenção baseada em mindfulness implica em um treino mental que 
aumenta os níveis atencionais podendo ajudar o atleta a melhorar o desempenho atlético.  

Procedimentos: o 1º Ciclo de Treinamento faz parte de um estudo maior que aguarda a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), cuja 
função é o de aprovar os estudos envolvendo seres humanos. No 2º Ciclo de Treinamento, após do CEP, serão entregues duas vias impressas da 
versão completa desse "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" para assinatura conjunta do pesquisador responsável e dos participantes, 
que ficarão com uma via assinada. 

Riscos e benefícios: este treinamento envolve riscos mínimos para a saúde, tais como, se sentir emocionalmente ou fisicamente desconfortável 
enquanto responde aos questionários ou durante o grupo. Profissionais capacitados para desenvolver a pesquisa estarão disponíveis para dar 
suporte psicológico, caso seja necessário, e sua assistência será permanente durante e após o término ou caso haja interrupção do estudo. Os 
benefícios desta pesquisa apresentam um componente funcional ao impactar no desempenho com relação à precisão do arremesso e à velocidade 
de bola, além da melhora do foco atencional que afeta a tática do jogo.  

Confidencialidade: todos os dados obtidos neste estudo só serão utilizados de maneira confidencial. Os pesquisadores se comprometem a manter 
a confidencialidade dos dados de identificação pessoal dos participantes. Todas as informações obtidas nesse estudo poderão ser publicadas com 
finalidade científica, com os resultados divulgados de maneira agrupada, sem a identificação dos indivíduos que participaram do estudo.  

Voluntariedade: a decisão de fazer parte do projeto é voluntária e você pode recusar-se ou retirar-se do projeto a qualquer momento. Você também 
não terá nenhum custo e, da mesma forma, não receberá nenhuma remuneração com esse treinamento. 

Caso aceite participar do estudo, pedimos que preencha as perguntas contidas neste link, cujos temas são: fatores demográficos básicos (sociais, 
profissionais, esportivos e clínicos); experiência anterior com mindfulness e outras características individuais relevantes em padrão de alto 
rendimento atlético. Se você tiver qualquer pergunta, por favor, entre em contato com o pesquisador responsável pela condução do estudo que 
esclarecerá suas dúvidas. Pedimos que fique à vontade também para solicitar ajuda para que alguém leia as perguntas e ajude você a respondê-
las. 
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Apêndice 13 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Mindfulness e Esporte Paralímpico: uma intervenção baseada em mindfulness com a 
Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica”. 
OBJETIVO: o objetivo desse projeto é avaliar os efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness em atletas de Bocha, em especial o impacto 
no desempenho esportivo e na qualidade de vida a partir da melhora do nível de atenção plena. 
JUSTIFICATIVA: trata-se de um estudo piloto para verificar se a intervenção será bem aceita pelos participantes  (viabilidade) e se será eficaz para 
produzir os efeitos esperados (eficácia preliminar). O estudo piloto é o primeiro passo para a realização posterior de um estudo maior, em larga 
escala que poderá beneficiar o maior número de pessoas. Mindfulness significa atenção plena e descreve uma capacidade natural do ser humano 
que pode ser treinada. Neste sentido, o interesse na Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica para uma pesquisa sobre atenção plena deve-se a 
identificação dos efeitos de um treino em mindfulness nos atletas de Bocha e ao fato de ser uma das modalidades mais inclusivas do esporte 
paralímpico. A intervenção baseada em mindfulness implica em um treino mental que aumenta os níveis atencionais podendo ajudar o atleta a 
melhorar o desempenho atlético com relação ao arremesso e à velocidade de bola, bem como em relação aos aspectos táticos do jogo. Mindfulness 
também pode ser considerada uma forma diferente de enfrentar o estresse cotidiano. 
PROCEDIMENTOS: a pesquisa é composta pelos atletas da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica, que será tratada na análise de dados como 
uma amostra de conveniência comparada com ela mesma.  
Caso aceite participar do estudo, você irá receber um link via WhatsApp® ou e-mail (o que você preferir) para preencher questionários, cujos temas 
serão: fatores demográficos básicos (sociais, profissionais, esportivos e clínicos); experiência anterior com mindfulness e outras características 
individuais relevantes em padrão de alto rendimento atlético.  
Um instrutor certificado em IBM pelo Centro Mente Aberta fará a intervenção que consistirá em 8 sessões de cerca de 1 hora (8 horas no total) e 
recomendará aos atletas que incorporem as práticas de atenção plena no seu cotidiano. A intervenção baseada em mindfulness será avaliada por 
meio de em uma breve bateria de medidas antes e depois da intervenção por meio de questionários. Desta forma, os participantes serão avaliados 
na pré-intervenção; pós-intervenção; no seguimento de 1 mês e 6 meses; bem como em uma medida final 12 meses após o início do estudo, 
durante o período em que a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica estará em concentração no CTPB - Centro de Treinamento Paraolímpico 
Brasileiro.  
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: os critérios para exclusão são principalmente um provável transtorno mental ativo como depressão e ansiedade em 
fase inicial de tratamento ou com sintomas graves ou severos; bem como, experiência anterior significativa com IBM. 
POSSÍVEIS BENEFÍCIOS, RISCOS E DESCONFORTOS: este estudo envolve riscos mínimos para a saúde, tais como, se sentir emocionalmente 
ou fisicamente desconfortável enquanto responde aos questionários ou durante o grupo. Profissionais capacitados para desenvolver a pesquisa 
estarão disponíveis para dar suporte psicológico caso seja necessário, sua assistência será permanente durante e após o término ou caso haja 
interrupção do estudo.  
Os benefícios desta pesquisa apresentam um componente funcional ao impactar no desempenho com relação à precisão do arremesso e à 
velocidade de bola, além da melhora do foco atencional que afeta a tática do jogo. Neste sentido, produz um conhecimento científico prático que 
incide positivamente na qualidade de vida dos atletas paralímpicos. 
VOLUNTARIEDADE: a participação no estudo é totalmente voluntária e a desistência não lhe implicará nenhum tipo de prejuízo.  Você tem toda a 
liberdade de desistir de participar do presente estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.   
CUSTEIO: Sua participação não acarretará despesas pessoais em qualquer fase do estudo. Também, não há compensação financeira relacionada 
a sua participação.  
PRIVACIDADE: todos os dados obtidos neste estudo só serão utilizados de maneira confidencial. Os pesquisadores se comprometem a manter a 
confidencialidade dos dados de identificação pessoal dos participantes. Todas as informações obtidas nesse estudo poderão ser publicadas com 
finalidade científica, com os resultados divulgados de maneira agrupada, sem a identificação dos indivíduos que participaram do estudo.  
ACESSO AOS RESULTADOS FINAIS DA PESQUISA: é seu direito ser mantido (a) atualizado (a) sobre os resultados analisados pelos 
pesquisadores e quando o estudo for finalizado, você será informado (a) sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo.  
Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecer eventuais dúvidas. O principal 
investigador é o médico Marcelo Demarzo, que pode ser encontrado no endereço: Av. Padre José Maria, 545 – Santo Amaro, São Paulo (UNIFESP 
Campus Santo Amaro). Telefone (11) 5089-9232 ou pelo e-mail: marcelodemarzo@gmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Rua Botucatu, 740, 
Vila Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 
12hs. Telefones (11) 5571-1062 e (11) 5539-7162) ou pelo email cep@unifesp.br. 
Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo os procedimentos da 
pesquisa “MINDFULNESS E ESPORTE PARALÍMPICO: uma intervenção baseada em mindfulness com a Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica”. 
Eu discuti com o (s) pesquisador (es) sobre a minha decisão em participar nesse estudo.  Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que este TCLE está sendo disponibilizado em 2 vias originais: uma para ficar 
com o participante e outra para ficar com o pesquisador.  
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
Assinatura do (a) participante ou representante legal  ____________________________________  
Nome:   
Data         /       /         
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste (a) participante para a participação neste estudo.  
Assinatura do responsável pelo estudo                       ____________________________________  
Nome:              Marcelo Marcos Piva Demarzo 
Data         /       /     . 
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Apêndice 14 – Notas de entrevista 
 

Nota 1: Minha insatisfação foi comigo mesmo, com meu desempenho [...] Mas para mim foi algo assim positivo mesmo. [...] acredito que futuramente seria interessante 
essa retomada na Seleção para justamente dar continuidade no trabalho de vocês e, principalmente, nos ajudar na questão de melhorar o nosso desempenho nos jogos, 
nos treinos. NÃOATLETA12 

Nota 2.  Igual eu falei pra você pra mim foi bem tranquilo né, porque eu acho assim quanto mais a gente praticava, mais a gente pegava o jeito do negócio do mindfulness, 
mais a gente via a ferramenta como usar. ATLETA2 

Nota 3.  [...] são sempre inovações que vem pra unir mais o grupo pra colocar a galera mais junto e eu acho bacana que, nesses momentos, a gente consegue discutir 
alguns conceitos e algumas ideias de pensamentos. ATLETA5 

Nota 4.  Você acredita que hoje, basicamente, em todas as minhas ações têm um pouquinho do mindfulness? ATLETA10 

Nota 5. [...] em algumas palestras que o pessoal que me chama [...]. Então eu falo para eles: olha a SELEÇÃO Brasileira teve um grupo de profissionais que passaram por 
lá treinando essa ferramenta e aplicando essa ferramenta foi algo extraordinário para nós. NÃOATLETA11 

Nota 6. Eu falo assim, acho que no grupo geral deu para perceber que pelo menos 85, quase 90% dos atletas e da comissão, absorveram bem a ideia do mindfulness e 
deu para perceber na fisionomia, no gesto corporal das pessoas algo positivo. NÃOATLETA12 

Nota 7. [...] foi uma experiência bacana, muito legal, que enriqueceu e o que eu acho que foi mais pertinente aqui não é uma, uma coisa fechada numa caixa, você tem os 
métodos para fazer, mas eu acredito na individualidade e na, e na intimidade cada um pode realizar da maneira como bem entender, como bem lhe for mais satisfatório, 
que for melhor, porque é muito íntimo né. NÃOATLETA15 

Nota 8. Continuo. Lá dentro da quadra. Até aqui. Logo depois, onde eu treino, anteontem eu voltei de novo a fazer. ATLETA1 

Nota 9. No treinamento, quando eu vou treinar, antes de treinar eu faço os 3 minutos de mindfulness. Aí começa me ajudar. ATLETA3 

Nota 10. [...] uma pessoa como eu que é mais adepta da prática informal, no momento em que surge algo diferente assim, relacionado aos estados emocionais ou mesmo 
as coisas que acontecem no dia a dia da gente é, tudo isso que ficou, talvez sejam né, as primeiras coisas que vão ser lembradas juntamente com meus princípios religiosos. 
ATLETA5 

Nota 11. Nas fases de Treinamento foi legal porque deu uma desacelerada no início das atividades de Treinamento, tal. Eu acredito que isso tornou um pouco melhor o 
início dos treinamentos, mais tranquilos. Então, assim, eu acredito que auxiliou nos treinamentos, né. NÃOATLETA7 

Nota 12. Eu era muito agitada [...]. E o que eu faço, até hoje, quando eu vou direto para o trabalho, eu coloco o fone e faço da respiração, que é o que eu acho que é o 
mais simples [...] Então eu vou fazendo esse exercício da respiração até hoje. NÃOATLETA9 

Nota 13. Fez muito bem pra mim mesmo, mesmo eu não sendo um participante assíduo [...]. Mas esse mínimo que eu aderi, me fez muito bem, e a ideia é replicar isso, a 
ideia é passar isso para as pessoas para que eles procurem esse tipo de ferramenta porque é muito bom. NÃOATLETA11 

Nota 14. [...] nós retornamos pra para casa e tal, teve algumas situações do mindfulness, dentro dos treinos, que eu falei poxa preciso me concentrar um pouquinho, 
deixa eu para fazer uma respiração e daí você lembra alguns, algumas práticas de mindfulness né? NÃOATLETA12 

Nota 15. Então foi muito bom pra mim porque até dentro do campeonato fui percebendo a minha respiração, não jogando muito rápido, que eu tinha mania de jogar as 
bolas muito rápido. [...] Eu fui percebendo o meu corpo em si, que até então eu nem pensava. ATLETA6 

Nota 16.  [...] na última parcial a gente conseguiu fazer 3 pontos e conseguiu a classificação, tão sonhada classificação pro Japão, e se não fosse certamente esse trabalho 
que a gente teve com vocês, esse trabalho de concentração pra poder buscar o foco, o trabalho de respiração que eu utilizei muito a gente poderia ter batido na trave e 
não ter alcançado o objetivo. ATLETA7 

Nota 17. Então, com a prática é que eu consegui entender esses pensamentos, eu consegui colocar em prática  no Parapan ne, que foi logo depois que a gente começou 
fazer a prática e na Copa América também foi muito importante. Basta ver o resultado que nós tivemos na SELEÇÃO foi ne, foi um resultado histórico né: todo mundo se 
classificando para as Paralimpíadas, ne. ATLETA9 

Nota 18. [...] eu acho que a prática do mindfulness influenciou, a meu ver, como experiência, como uma pessoa, que estava ali naquele momento que precedia uma Copa 
América onde os atletas estavam sob muita pressão porque era oportunidade de nós termos, conseguirmos todas as vagas para Tóquio né. NÃOATLETA4 

Nota 19. Na Copa América, né, a gente pode perceber que era um momento, assim, muito difícil, de pressão. Alguns estavam correndo o risco de não classificação, e tal. 
E tiveram atletas que relataram, conversando ali nos bastidores, que tiveram um momento de tensão nos jogos, que lembraram  do mindfulness, na respiração, na 
concentração, de voltar para o jogo. NÃOATLETA7 

Nota 20. Mas você vê lá na Copa América o impacto que foi dessas pessoas estarem em situações extremas, como foi o caso da dupla ATLETA2 e ATLETA10 [...] e depois 
relataram que eles utilizaram as ferramentas, nem que fosse muito rápido, eles utilizaram as ferramentas para eles poderem estar bem naquele momento. NÃOATLETA11 

Nota 21: [...] quando a gente foi disputar os pares na Copa América e que estava valendo a vaga para Tóquio eu tinha uma segurança assim muito grande de que a gente 
sairia campeão dali e a vaga seria nossa e realmente as coisas aconteceram dessa forma. Então assim, eu acredito que tudo veio para somar. Tudo veio para somar, para 
ajudar a gente encontrar esse equilíbrio, a enfim, identificar quando as coisas estão acontecendo, quando a gente está perdendo o controle de alguma coisa né, quando tá 
surgindo um medo fora do normal. ATLETA5 

Nota 22. Eu acho que a pressão estava grande pra todo mundo e aí eu coloco o trabalho de vocês que foi, que teve grande auxilio pra gente, porque eu lembro da gente 
na Copa América no final de ano 2019, que valia vaga direta, e era praticamente nossa última chance de alcançar o objetivo ne, e a gente fazia, lembro que a gente se 
reunia no próprio corredor no ginásio, não achava espaço no corredor, colocava o celular e fechava o olho e fazia nosso trabalho, cada um da sua maneira, fazendo seu 
trabalho de concentração. Eu acho que ajudou e muito. ATLETA7 

Nota 23. [...] nós conseguimos classificar todo mundo para as Paralimpíadas [...]. Mesmo quando vocês não estavam era uma rotina nossa de manhã fazer a prática no 
período da manhã e tal ne, nos treinamentos e depois nos quartos. Então assim, eu pude ver o comprometimento de todo mundo no geral ne, todo mundo colocando em 
prática, todo mundo estava focado né e confiando no trabalho de vocês ne. ATLETA9 

Nota 24. [...] todas as classes, todos os atletas, vamos dizer assim conseguiriam conquistar sua classificação para as Paralimpíadas. Então a gente vê isso como resultado 
de todo um trabalho de toda uma intervenção que também a gente pode destacar sim as intervenções do mindfulness [...]. NÃOATLETA1 

Nota 25. Então a gente resolveu aderir ao mindfulness e aproveitar que vocês estavam fazendo, trouxeram o mindfulness para nós [...]. Nossa, foi extraordinário o que eles 
fizeram ao conquistar todas as vagas pra Tóquio. NÃOATLETA4 

Nota 26. Mas você vê lá na Copa América o impacto que foi dessas pessoas estarem em situações extremas, como foi o caso da dupla ATLETA2 e ATLETA10 que estavam 
com uma condição muito ruim dentro do jogo e eles conseguiram virar o jogo e depois relataram que eles utilizaram as ferramentas, nem que fosse muito rápido, eles 
utilizaram as ferramentas para eles poderem estar bem naquele momento. NÃOATLETA11 

Nota 27: Eu também melhorei o espasmo, eu usei muito as técnicas de respiração e me ajudou a ficar mais calmo, muito tranquilo. [...] Nessa pandemia o mindfulness me 
ajudou ainda mais porque eu era muito ansioso. ATLETA3. 

Nota 28.  [...] as práticas informais mesmo, tudo que a gente foi aprendendo a fazer, esse reconhecimento do nosso estado emocional, de conhecer o nosso corpo né. 
Tudo isso, enfim, não só durante competição, mas no dia a dia ajudou bastante no controle da ansiedade, né. ATLETA5 

Nota 29.. E quando eu tô passando um estresse, porque isso acontece no dia a dia ne, a gente põe em prática a atenção plena e tudo melhora. Nossa eu achei incrível a 
ferramenta. ATLETA12 

Nota 30. Enfim, o mindfulness não é só pra isso, é pra vida, para o nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, na nossa casa, ele entra como bem-estar, é uma complementação, 
assim, como uma complementação do seu bem-estar. NÃOATLETA12 
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Nota 31. [...] pelo que a gente pode notar, pelo rendimento, a hora mesmo que a gente perdeu algumas coisas não teve uma decepção tão grande né. Tipo aceitou, olha, 
realmente fizemos o que demos conta. NÃOATLETA14 

Nota 32. Eu acho que as pessoas deram mais enfoque nesse lado de cuidar deste lado psicológico. Que tá todo mundo preocupado no técnico, no técnico, o técnico. É 
bom, mas se você não mantém a cabeça funcionando o seu intelecto ali, ligado. NÃOATLETA15 

Nota 33: [...] dentro até de uma competição que tem aquela adrenalina né, que acaba nem prestando atenção, acaba fazendo tudo por impulso. Então, na atenção plena 
eu percebi que eu melhorei bastante aí, entendeu? ATLETA6 

Nota 34. Eu percebo que a gente ficou muito mais unido ficou todo mundo assim na mesma página. Todo mundo ciente do que estava acontecendo com todo mundo. A 
gente consegue chegar e aconselhar, chegar e falar, você está precisando de alguma ajuda? ATLETA8 

Nota 35: Eu acho que o mindfulness trouxe isso, quebrou esse paradigma que a gente tinha de pensar que às vezes uma expressão, às vezes, um pensamento mesmo, 
uma atitude, pode ser vista com maus olhos. Acho que trouxe uma conexão muito legal para o grupo. ATLETA11 

Nota 36: Inacreditável como eles estavam focados: eles transformaram toda aquela pressão em coisa boa pra eles. Como vocês falavam na prática: curtam o momento, 
cada experiência, a cada bolinha, curta aquela experiência, se concentra naquilo que vocês estão fazendo [...]. NÃOATLETA4 

Nota 37: Eu tento respirar um pouco mais, um pouco mais no que tá acontecendo na hora e aí eu não saio tanto da linha. Eu tento fugir, mas aí eu vou respirando, 
respirando, concentrando [...]. E aí eu vou respirando e vai me ajudando um pouquinho mais [...] NÃOATLETA9 

Nota 38: Resumindo assim, o que é mindfulness? É ficar atento, na sua prática, agora, neste minuto [...] O que eu tô dizendo é que o que o mindfulness trouxe não só pra 
mim foi o lance da atenção plena mesmo, de prestar atenção aos detalhes. NÃOATLETA15  

Nota 39. Lá no começo do treinamento eu ficava incomodado com meus espasmos de atrapalhar os outros. [...] Depois eu falei com você, eu me acalmei (risos). ATLETA3 

Nota 40. Sim. No início sim, no fechar do olho, eu não sabia se eu fechava ou se eu deixava aberto, ne: uma sensação de, quando era para abrir, estava o maior silêncio 
né, aí você não sabia se era pra abrir ou fechar. Foi assim. Bem no comecinho. ATLETA6 

Nota 41. [...] a dificuldade maior assim né foi inibir os pensamentos, como eu falei, ne, inibir e qualificar os pensamentos, colocar cada um nos seus devidos lugares (risos) 
cada um num momento, não que eu não posso pensar, mas eu tenho que qualificar ne. ATLETA9 

Nota 42. [...] incomodou quando o instrutor pediu para a gente fazer a prática e eu não conseguia fazer aí, será que o problema é comigo, o que que tá errado. Aí eu ficava 
pensando que eu não conseguia fazer a prática e aí eu queria saber por que que eu não conseguia (risos). ATLETA10 

Nota 43. [...] mas que loucura, dormi. E aí exatamente isso que é que eu vejo que a intenção do mindfulness você não dormir, você tudo bem você fecha os olhos, mas se 
concentra naquilo que que tá acontecendo ali naquele momento [...]. NÃOATLETA4 

Nota 44. Lá no início quando vocês levaram essa ideia lá no começo você, você que digo eu, né assim eu, tem momentos que você dá aquela cochilada, tipo assim, o que 
ele falou mesmo? NÃOATLETA12 

Nota 45. [...] muitas pessoas de apoio sendo adeptos e se identificando e encontrando como recurso para auxílio. Então, isso é muito bacana, porque a gente precisa 
dessas pessoas ne. Pro atleta estar bem e conseguir desempenhar o seu papel ali no dia do jogo, no dia nos treinamentos, a gente precisa dos nossos estafes estejam 
bem. A gente precisa que eles estejam plenos. ATLETA5 

Nota 46. Acho assim, alguns relatos, algumas experiências emocionava a gente, que era uma das coisas que eu mais gostava do mindfulness. [...] Acho que serviu muito 
pra aproximar todo o grupo, pelo menos eu vejo isso, porque ali a gente tirava todo o peso assim de “eu não sei se eu vou falar isso aqui”. Todo mundo meio que se abria 
ali, era um momento muito bacana. ATLETA11 

Nota 47. [...] apesar de vocês deixarem aberto que não é uma obrigação de nada, quem quiser participar, participa, mas eu acho que o técnico ou o auxiliar participando o 
atleta vai confiar porque o atleta ele tem essa coisa, puxa se ele vai poxa se ele vai eu vou também. NÃOATLETA4 

Nota 48. [...] o que vocês fizeram não foi com crítica, por que você melhorar com crítica, às vezes, é muito mais difícil você entender ou escutar a crítica do outro, mas você 
se melhorar com uma ajuda [...]. Eu acho que foi isso que aconteceu, a gente tinha um problema, vocês vieram com a solução para resolver entendeu? NÃOATLETA9 

Nota 49. [...] a prática junto com o grupo, perfeito, mas aí quando tu vai para sua casa, é porque é mais ou menos assim, um fica estimulando o outro né. Mas para mim foi 
algo assim positivo mesmo. [...] no decorrer da prática né, você, o instrutor nos acompanhava na SELEÇÃO aquilo foi se tornando algo prazeroso. NÃOATLETA12 

Nota 50. Eu achei que foi muito prazeroso e agregou [...] que é a preocupação com a parte psicológica né do treinamento, que é você cuidar do interior. NÃOATLETA15 

Nota 51:  Foi uma experiência única porque eu nunca havia vivido isso antes, essa roda gigante, foi interessante, sabe? Eu fiquei um pouco tenso, sabe? [...] Pra mim se 
for individual é bem melhor, rende mais se for individual que em grupo é muita coisa [...] ATLETA4 

Nota 52: No paradesporto tem atletas que eles se dispersam com muita facilidade né, no meu clube. Então, talvez oferecer o mindfulness de uma forma um pouquinho, 
não sei como, mas diferente para determinado grupo. Talvez fica aí uma ideia, de repente, se não for com a bocha, se for outro grupo que vocês vão dar continuidade ao 
estudo [...]. Talvez houver uma forma, se tiver condições [...] seria legal se trabalhasse por classe BC1, BC2, BC3 e BC4. NÃOATLETA12 

Nota 53: Eu recomendo pra todo mundo, atleta, técnico, pra todo mundo ne, porque todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo precisa, o técnico precisa, a comissão 
técnica, pra todo mundo porque ajuda muito né, como se controlar, tudo. Eu recomendo pra todo mundo [...]. ATLETA4 

Nota 54:  É eu acho que se o pessoal pudesse participar, eu recomendaria [...]. Até porque quem tá lá fora tá bem mais nervoso do que a gente que tá lá dentro né  [...] Eu 
sei que neste momento, quem tá lá fora é pior que nós que estamos lá dentro né. ATLETA7 

Nota 55:  É como o estafe também ne, o estafe tem que estar ligado com o atleta, tem que tá interagindo com o atleta [...]. Então, eu acho que é importante para todos 
estarem na mesma linha de pensamento, na mesma sintonia, para poder não dificultar o trabalho ne. ATLETA9 

Nota 56:  Eu acredito que seja recomendável para todos os integrantes né, atletas, estafes, técnicos, porque um pode ajudar o outro na hora de fazer a prática, 
principalmente os atletas mais dependentes né. ATLETA10 

Nota 57:  Eu acho que foi legal fazer com todo mundo porque acho que nós atletas já somos muito unidos [...] às vezes não temos tanto contato porque a classe é diferente 
[...] fazendo um trabalho de mindfulness junto, que é um trabalho de autoconhecimento né [...]. ATLETA11 

Nota 58:  No caso do técnico em si, eu acho que é importante porque ele vai entender o que o atleta tá passando ali, então ele tem que fazer o treinamento junto com o 
atleta para ele entender o que se passa na cabeça do atleta, se ele está concentrado se ele não tá [...]. ATLETA12 

Nota 59: Ninguém era obrigado, ia de cada um falar como sentiu, o que que aconteceu, então eu acho que foi muito gratificante participar e ter mais essa ferramenta aí 
que a gente poder estar usando no esporte e na nossa vida. ATLETA2 

Nota 60:  Vocês sempre deixaram aberto, que não era uma obrigatoriedade, ficou famoso o jargão “é só um convite” e todo mundo brinca com isso até hoje, isso é bem 
bacana, descontrai o grupo e mantem a galera mais próxima. Então, assim, eu acho que isso foi bacana [...].  ATLETA5 

Nota 61:  [...] se eu fosse alguém da comissão técnica, um estafe ou alguma coisa, eu participaria, mas isso aí é o que vocês sempre dizem, é apenas um convite, já deixa 
ao encargo de cada um de querer participar ou não. Eu acho que para nós como atleta é fundamental ne.  ATLETA7 

Nota 62: Eu acho que com relação aos atletas que querem estar dentro do mindfulness eu acho que vocês conversarem e intensificarem porque tem atleta que não se 
identifique com mindfulness, mas aqueles que tem sido assíduos com vocês eu acho que vale a pena. NÃOATLETA4 

Nota 63: [...] a gente trocava muita ideia né, a gente conversava bastante um com o outro e aí eu acabava vendo e eu acho que todo mundo tinha que fazer e como vocês 
mesmo falaram, é um convite. NÃOATLETA9 

Nota 64: Eu achei interessante realmente, igual aquela história, era um convite, participa quem quer, mas talvez tivesse que ser obrigatório. Porque é assim é uma coisa 
que é interessante e, às vezes, diz assim, você fica se você quiser, tá, eu não quero. NÃOATLETA14 
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Apêndice 15 – Notas de grupo focal 
 
Nota 1. QUALIDADE DE VIDA 

ATLETA (ATLETA3 ATLETA10 ATLETA11) NÃOATLETA (NÃOATLETA1 NÃOATLETA7 NÃOATLETA15) 

Eu também melhorei o espasmo, eu usei muito as técnicas de respiração e me 
ajudou a ficar mais calmo, muito tranquilo. É. 

(...) eu utilizo no dia a dia, naquelas coisas mais corriqueiras, as coisas mais 
simples, e a respiração foi o que mais me beneficiou  

É. O Treinamento nos ajudou não só na SELEÇÃO porque a gente traz o 
Treinamento pro nosso dia a dia e pros campeonatos que a gente tem, tem o 
Regional e tem o Brasileiro. 

Pra mim foi importante em vários momentos, não só na Seleção, eu tentei 
bastante aplicar no dia a dia, em vários momentos eu tive essa experiência de ter 
resultados positivos [...] 

[...] quando você volta do treinamento, que você prática em casa, você já vê uma 
diferença no treinamento, na sua vida num todo, e é muito bom, vê esse seu 
crescimento aprendendo uma coisa nova que vai te proporcionar algo bom lá na 
frente. 

Eu queria destacar isso também, esse ambiente né, bem democrático mesmo, 
bem tranquilo né, sem nenhuma pressão, sem nenhum peso para que as coisas 
aconteçam, sem nenhuma obrigatoriedade, isso é bastante importante, também 
isso torna as coisas mais leves né [...] 

Nota 2. MEDIADORES 
ATLETA (ATLETA2 ATLETA10 ATLETA12) NÃOATLETA (NÃOATLETA1 NÃOATLETA14 NÃOATLETA15) 

Pra mim também melhorou o meu foco, o jeito de tocar na bolinha pra ela descer, 
o jeito de pedir pra NÃOATLETA15 posicionar a bolinha. E a memória melhorou 
né, o jeito que coloca a bolinha tem que ser toda vez do mesmo jeito, o percurso 
que a bolinha faz, tudo isso melhorou. E fora a ansiedade, né, porque eu era 
muito ansiosa nos testes e hoje faço os testes tranquilamente. 

[...] a prática da respiração é uma coisa que a gente ouve basicamente desde 
criança né [...]  então, a respiração a gente pode fazer ela de olho aberto, a gente 
pode controlar, agora aquela que você tem que fechar o olho, tipo assim, eu te falei 
outras vezes né, eu uso no meu dia a dia na rua, eu tô lá com o cidadão estressado, 
eu respiro de olho aberto para mim ter controle da situação [...]. 

Tinha um exercício lá na Seleção que a gente fazia que era: tinha que passar por 
três células [...] E depois, eu comecei a focar só no objetivo que era acertar o alvo 
no fundo da quadra. [...]eu acho que meu resultado nos meus treinos foi bem 
melhor.  

eu percebi que alguns atletas também se adaptaram muito bem a esse trabalho e 
consequentemente a gente conseguiu sim, os resultados bastante interessantes, 
principalmente em alguns atletas [...] 

 [...] nos ajudou não só na Seleção porque a gente traz o Treinamento pro nosso 
dia a dia e pros campeonatos que a gente tem, tem o Regional e tem o Brasileiro. 
Eu acho que uma coisa que no meu caso me ajudou muito é atenção plena, não 
se preocupar com que tá acontecendo fora porque o que tá lá fora a gente não 
controla [...] 

O que eu achei mais pertinente em relação ao mindfulness é a consciência de você 
se apropriar do momento, do momento, do agora né, do momento que você tá 
vivendo [...] viver um jogo por vez, uma parcial por vez né, e eu tinha te falado, acho 
interessante, dá uma acalmada mesmo. 

Nota 3. FACILIDADE Fase Oficial CTPB 
ATLETA (ATLETA2 ATLETA8 ATLETA12) NÃOATLETA (NÃOATLETA1 NÃOATLETA7 NÃOATLETA12) 

[...]  uma das grandes contribuições que teve o mindfulness foi justamente no 
entrosamento social da equipe, porque lá a gente tinha momento de justamente, de 
forçar, de falar, de se abrir [...] 

[...] quando nós estamos à disposição da Seleção brasileira numa convocação, por 
exemplo, fica bem mais fácil a gente integrar esse treinamento dentro da nossa 
rotina [...]  

E cada um pode se conhecer verdadeiramente ne, porque tinha oportunidade de 
falar o que pensava e o que sentia, então foi eu acredito que foi uma oportunidade 
muito bacana. 

Pra mim foi importante em vários momentos, não só na Seleção, eu tentei bastante 
aplicar no dia a dia, em vários momentos eu tive essa experiência de ter resultados 
positivos [...]. 

[...]  ninguém era obrigado a falar né, igual o instrutor falava, era um convite e falava 
quem sentia bem em contar sua experiência, então eu acho que isso que deixou 
todo mundo à vontade [...].. 

[...] futuramente seria interessante essa retomada na Seleção para justamente dar 
continuidade no trabalho de vocês e, principalmente, nos ajudar na questão de 
melhorar o nosso desempenho [...]. 

Nota 4. FORMATO DO TM em grupo 
ATLETA (ATLETA1 ATLETA2 ATLETA10) NÃOATLETA (NÃOATLETA7 NÃOATLETA9 NÃOATLETA15) 

[...] da parte dos calheiros né, eu achei muito importante porque ali em quadra 
somos um só, então temos que estar na mesma sintonia, na mesma conexão e na 
mesma concentração e isso ajudou muito. 

E o grupo é bacana porque às vezes assim, tá que eu sei que não é uma 
descontração total, mas às vezes dá aquela descontração no ambiente todo né, no 
geral, e aí é bacana também o grupo. 

[...] foi uma forma de estreitar também os laços, afinidades. E cada um pode se 
conhecer verdadeiramente ne, porque tinha oportunidade de falar o que pensava e 
o que sentia [...] 

[...]no grupo ele é importante também porque a gente compartilha muita coisa [...] 
você vai pegando um pedacinho de cada um, o que tem de positivo de cada um, da 
experiência de cada um [...] 

O mindfulness foi muito importante [...] pra conhecer todo mundo né porque na hora 
que cada um compartilhava o que sentiu o que aconteceu ali, é igual falou, veio 
mesmo só pra agregar cada vez mais.  

Eu gosto da ideia de grupo porque independente do que você vai fazer, quando 
você reúne várias pessoas com um propósito único, eu acho que a energia é muito 
boa [...] 

Nota 5. Sugestão de novo FORMATO DO TM 
NÃOATLETA (NÃOATLETA12 NÃOATLETA14 NÃOATLETA15) 

[...] seria legal se trabalhasse por classe BC1, BC2, BC3 e BC4. Seria algo diferente. [...] na minha opinião acho que acredito que seria interessante fazer esse essa 
tentativa ai de separação. 
[...]  separar por categorias também né, porque às vezes as necessidades que um BC3 tem de ouvir não é a mesma coisa com BC4 tem, nem um BC1, apesar de ter 
um auxiliar com o BC1 [...]. Eu acho importante também ter o do grupo acho interessante também. 

É complicado, seriam três momentos diferentes né, mas no finalzão você teria uma maneira, realmente quando tá aqui com a presença do atleta do atleta sozinho, tem 
um comportamento, já quando tá com o calheiro ali, o estafe, sei lá muda o comportamento, tem uma inibição [...] 

Nota 6. Não obrigatoriedade da IBM 
NÃOATLETA (NÃOATLETA1 NÃOATLETA9 NÃOATLETA14) 

Vamos lá ver o que que é né, porque é um convite que você recebe (risos), aí eu fui pelo convite (risos). É, qualquer coisa a gente podia recursar, recusei não, o 
convite foi bom. 

[...] a questão do convite é muito interessante, quem queria participar participava, quem não queria se ausentava, tranquilo, é uma coisa que não é aquela coisa 
pesada, que deixa aí que eu tenho que participar, que se eu não participar, não vão me convocar, não [...]. 

[...] esse ambiente né, bem democrático mesmo, bem tranquilo né, sem nenhuma pressão, sem nenhum peso para que as coisas aconteçam, sem nenhuma 
obrigatoriedade, isso é bastante importante, também isso torna as coisas mais leves né, não só para os atletas [...]. 

 


