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RESUMO 

Este estudo descritivo diagnóstico teve como objetivo identificar os níveis de 
ansiedade-traço pré-competitiva em atletas de jiu-jitsu na faixa etária de 07 á 16 anos. 
Participaram do estudo 78 atletas, sendo 71 do gênero masculino e 07 do gênero 
feminino. Esses atletas participaram de duas competições, Copa Vale dos Sinos, 
realizada na cidade de São Leopoldo e da I Etapa do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu 
realizada na cidade de Porto Alegre. Como instrumento de medida utilizou-se o Sport 
Competition Anxiety Test (SCAT) de Martens (1982) e os dados foram coletados 
durante as competições, minutos antes dos confrontos dos competidores com o 
consentimento antecipado dos organizadores. O TCLE (termo de consentimento livre e 
esclarecido) foi devidamente assinado pelos responsáveis dos atletas envolvidos no 
estudo e os dados foram tratados com estatística descritiva e teste Qui-Quadrado. Os 
resultados mostraram que: não foram encontradas relações significativas com a 
ansiedade-traço pré-competitiva nas variáveis do gênero, idade, tempo de prática e 
experiência em outras competições. Pode-se concluir que, neste estudo, os níveis de 
ansiedade-traço pré-competitiva não estiveram associados com as variáveis do 
gênero, idade, tempo de prática e experiência em outras competições.  
    Palavras chave: Jiu-Jitsu. Ansiedade. Competição. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

  

. A tradução de jiu-jitsu é arte-suave, tendo sido criada na Índia (sem 

data precisa).  De acordo com Gracie (2008), foi desenvolvida por monges 

budistas, pois em suas longas viagens eram atacados constantemente. Como 

por motivos filosóficos não podiam portar armas, viram-se obrigados a 

desenvolver um sistema de defesa pessoal que lhes permitisse se 

salvaguardar sem a necessidade de agredir seu atacante.  

Dotados de grande conhecimento, inclusive de anatomia, os monges 

desenvolveram um sistema de estrangulamento e alavancas onde se usava a 

força do oponente contra ele mesmo. Para se chegar nesta situação de 

predominância sobre o oponente, na época, na visão dos monges, 

necessitava-se de uma ótima harmonia de suas valências físicas, como 

agilidade, equilíbrio, velocidade de movimentos e flexibilidade. 

Com o grande crescimento do numero de praticantes do jiu-jitsu no 

mundo e principalmente no Brasil, pelo menos nos últimos 30 anos, o esporte 

foi se profissionalizando, e esta cada vez mais competitiva. Estas competições 

têm proliferado em idades bastante jovens, populações estas bastante 

suscetíveis aos efeitos da ansiedade. Antes da competição, o esportista 

encontra-se em um estado de intensa carga psíquica (estresse psíquico), que 

tem sido denominado de “ansiedade-traço pré-competitiva” (SAMULSKI), 

2002). Sob o ponto de vista psicológico, esse estado é caracterizado pelo 

período que antecede a competição, e conseqüentemente prevê as 

oportunidades, os riscos e as conseqüências. Nesta fase intervêm 

freqüentemente medos e tremores, que não só se manifestam em processos 

cognitivos, mas também podem produzir reações vegetativas, motoras e 

emocionais. 

O período pré-competitivo é um tempo de maior concentração, reflexão, 

auto-avaliação, comparações, pré-julgamentos com relação aos obstáculos e 

problemas a serem superados e os objetivos planejados. Nesta condição 



surgem às inseguranças, receios, convicções, certezas que são responsáveis 

pela manifestação do estado de ansiedade positiva ou negativa. Samulski 

(2002), em estudos realizados verificou esportistas com comportamento 

neurótico como ansiedade, medo do fracasso, tendência para atitudes 

depressivas, sensibilidade exagerada diante do insucesso. Segundo Figueiredo 

(2000), na literatura de psicologia esportiva, a ansiedade é vista como uma das 

principais variáveis que interferem no desempenho de um atleta. Ao longo 

deste trabalho serão abordados e discutidos os tipos de ansiedade, 

relacionando-os com as competições de jiu-jitsu. 

 

 Segundo De Rose Junior (1995) a competição de maneira mais 

simplificada pode ser interpretada como “o momento em que os indivíduos ou 

grupos se confrontam para buscar um mesmo objetivo”. Face ao anteriormente 

exposto, a presente pesquisa teve por objetivo verificar qual o nível de 

ansiedade-traço pré-competitiva em atletas de jiu-jitsu e quais as possíveis 

relações existentes entre gênero, idade, tempo de prática na modalidade e 

experiência em competições anteriores. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Caxias do Sul, participaram desta pesquisa quantitativa, do tipo descritivo-

exploratório, 78 atletas de jiu-jitsu, sendo 71 do sexo masculino e 7 do sexo 

feminino, com a faixa etária entre 7 á 16 anos, a coleta foi realizada durante 

duas competições. A primeira competição para a  coleta de dados foi realizada 

na data 03/03/2011, no Complexo Esportivo Wellness na cidade de São 

Leopoldo, durante a Copa Vale dos Sinos de jiu-jitsu. A segunda coleta foi 

realizada na cidade de Porto Alegre 10/03/2011, na I Etapa do Circuito Gaúcho 

de jiu-jitsu de 2011.  

Como instrumento de medida foi utilizado o "Sport Competition Anxiety 

Test" - SCAT, desenvolvido por Martens (1982), cuja classificação é dada em 

escores, sendo: de 10 a 12 pontos, ansiedade baixa; de 13 a 16 pontos, média 



baixa; de 17 a 23 pontos, média; de 24 a 27 pontos, média alta e acima de 28 

pontos, ansiedade alta. 

 A coleta de dados foi efetuada no local das competições, com o 

consentimento antecipado dos organizadores e o TCLE (termo de 

consentimento livre e esclarecido) devidamente assinado pelos responsáveis 

dos atletas de jiu-jitsu envolvidos no estudo. A administração da escala SCAT 

foi efetuada individualmente, minutos antes dos confrontos.  

 Para análise dos dados foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas 

em termos de média, desvio-padrão, máximo, mínimo e estatística não-

paramétrica com utilização do teste Qui-Quadrado a p < 0,05. 

 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

I- Procedimentos para a análise das informações  

  

Para análise dos dados coletados será utilizada estatística descritiva para 

obtenção das médias, desvios-padrão, máximo e mínimo para determinar o 

perfil dos grupos e estatística não-paramétrica com a utilização do teste Qui-

Quadrado com p ≤ 0,05.  

 
II- Resultados e discussão 

 

       A partir das respostas dos atletas ao SCAT foram obtidos os resultados 

que serão apresentados nas tabelas abaixo.  

 

 
TABELA 1- Características gerais dos atletas de jiujitsu. 

 

ANSIEDADE 

(NÍVEIS-N) 

 

 

 

PORCENTAGEM 

 

 

BAIXA 

 

 

N=3 

 

3,84% 

 

MÉDIA 

BAIXA 

 

N=7 

 

8,97% 

 

MÉDIA 

 

 

N=46 

 

58,97% 

 

MÉDIA 

ALTA 

 

N=18 

 

23,07% 

 

ALTA 

 

 

N=4 

 

5,12% 

 
 



Observando a tabela 1, verifica-se que dos 78 atletas de jiu-jitsu 

participantes do estudo em relação á ansiedade, 3 atletas caracterizaram-se 

por apresentar ansiedade baixa (10 á 12 pontos), 7 ansiedade média baixa (13 

á 16 pontos), 46 ansiedade média (17 á 23 pontos), 18 ansiedade média alta 

(24 á 27 pontos) e 4 atletas ansiedade alta (acima de 28 pontos). 

 Atendendo aos objetivos específicos do estudo, associou-se os níveis de 

ansiedade-traço pré-competitiva com as variáveis gênero, idade, tempo de 

prática e experiência em outras competições. 

 
 
TABELA 2- Níveis de ansiedade- traço pré-competitiva em relação ao gênero. 

 
GÊNERO 

IDADE 
MÍNIMA 

IDADE 
MÁXIMA 

IDADE 
MÉDIA 

 
ANSIEDADE 

NUMERO 
DE 

ATLETAS 

DESVIO 
PADRÃO 

MASCULINO 7 16 13,11 20,92 71 3,87 

FEMININO 9 16 13,00 19,43 7 5,74 

 
TOTAL 

 

    
20,78 

 
78 

 
4,05 

 
 

Analisando a tabela 2, observou-se que o numero de atletas do gênero 

masculino foi bastante superior ao número de atletas do sexo feminino, porem 

não foram observadas diferenças significativas em relação ao nível de 

ansiedade. O número de atletas do gênero feminino e a faixa etária foram uma 

das limitações encontradas na pesquisa.  Santos (2004) em estudo com atletas 

do judô também não encontrou relações significativas na questão do gênero, 

porém a faixa etária pesquisada foi bem superior. No estudo de Bertuol e 

Valentini (2006), onde a faixa etária analisada foi semelhante a este estudo (12 

á 16 anos), também não apontou relação significativa ao comparar o gênero 

masculino e feminino, Tomé e Valentini (2006) também obtiveram resultados 

semelhantes. 

 Apesar da maioria dos estudos pesquisados (Castellani (2003), De 

Rose Junior e Vasconcellos (1997), Detanico e Santos (2005), Gonçalves e 

Belo (2007), apontarem para uma variação significativa no que se referem ao 

gênero, seus estudos coletaram dados em faixas etárias diferentes, o que não 

nos permite realizar comparações com faixas etárias diferentes, principalmente 

sendo elas inferiores.  



 

 
TABELA 3- Níveis de ansiedade- traço pré-competitiva em relação à idade. 

 
 Dando continuidade ao estudo, não foi possível relacionar a idade com 

os níveis de ansiedade. Visualizando a tabela 3, verifica-se a idade mínima 

pesquisada que foi de 7 anos, o que não é muito comum as pesquisas 

abordarem essa faixa etária, pois todos os estudos comparados abordam 

idades mais avançadas. Tais resultados vêm de encontro aos obtidos por 

Gonçalves e Belo (2007) e De Rose Junior e Vasconcellos (1997) que também 

não encontraram relação entre a idade e o nível de ansiedade. Cratty (1984) 

coloca que o fenômeno ansiedade aumenta principalmente na fase de 

adolescência, diminuindo na idade adulta, hipótese esta que não pode analisar, 

pois a faixa etária analisada neste se detém somente a adolescência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDADE MÉDIA N DE 
ATLETAS 

DESVIO PADRÀO 

7 16,00 1 - 

8 24,00 4 3,56 

9 22,25 4 3,77 

10 19,00 1 - 

11 21,20 10 3,26 

12 17,50 8 4,00 

13 19,67 6 4,72 

14 21,21 19 2,76 

15 20,46 13 4,86 

16 21,83 12 4,78 

 
TOTAL 

 

 
20,78 

 
78 

 
4,05 



 
 
TABELA 4- Níveis de ansiedade- traço pré-competitiva em função do tempo de 
prática. 

 
TEMPO DE PRÁTICA 

 

 
MÉDIA 

 
N DE 

ATLETAS 

 
DESVIO PADRÃO 

até 4 meses 
 

19,76 21 4,29 

de 4 á 8 meses 
 

21,25 16 3,79 

de 8 á 12 meses 
 

17,00 2 1,41 

de 1 á 2 anos 
 

22,00 19 3,76 

de 2 á 3 anos 
 

20,33 9 5,00 

de 3 á 4 anos 
 

22,40 5 4,16 

mais de 4 anos 
 

19,83 6 3,19 

 
TOTAL 

 

 
20,78 

 
78 

 
4,05 

 
 
 Analisando a tabela 4, também não conseguimos estabelecer relação 

significativa entre o tempo de prática do jiu-jitsu em relação ao nível de 

ansiedade- traço pré-competitiva, pois houve grande alternância desde os 4 

meses até mais de 4 anos de prática, onde encontramos níveis se 

aproximando quando analisamos o inicio do tempo de prática e tempo máximo 

de prática. Comparando-se com o estudo de Detanico e Santos (2005), em que 

a população analisada foi composta por atletas de judô, também não foi 

possível estabelecer uma relação entre o tempo de prática dos lutadores e o 

nível de ansiedade. Poucos estudos na área das lutas nos limitam para tal 

pesquisa, pois encontramos relações com este estudo na luta do judô, porém 

na luta do jiu-jitsu não conseguimos estabelecer relações devido à falta de 

fontes para comparar as pesquisas. 

 
 



  TABELA 5- Níveis de ansiedade- traço pré-competitiva em função da 
quantidade de experiência em outras competições.  

QUANTIDADE DE 
EXPERIÊNCIA 

MÉDIA N DE ATLETAS DESVIO 
PADRÃO 

0 18,71 28 3,99 

1 21,45 11 3,47 

2 23,23 13 2,77 

3 21,00 4 4,08 

4 21,50 4 5,51 

5 23,50 2 7,78 

6 21,29 7 3,64 

7 20,00 2 2,83 

8 23,50 2 3,54 

10 18,00 1 - 

12 18,00 1 - 

15 27,00 1 - 

20 18,00 1 - 

28 25,00 1 - 

 
TOTAL 

 

 
20,78 

 
78 

 
4,05 

 
  

No que se refere á experiência dos atletas em competições, não se 

encontrou diferença significativa, pois segundo a tabela observamos grande 

alternância. Esperava-se que atletas que já houvessem participado de 

competições anteriores possuiriam um nível menos elevado de ansiedade, o 

que não foi apontado na pesquisa. Resultados semelhantes foram encontrados 

no estudo de Gonçalves e Belo (2007), onde a pesquisa não apontou relação 

significativa entre a experiência dos atletas em competições anteriores e o nível 

de ansiedade. Talvez estes resultados tenham relação com a pouca idade dos 

atletas participantes da pesquisa, o que faz com que a participação em outras 

competições ainda não seja um fator que ocasione uma baixa significativa nos 

níveis de ansiedade. 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Com base nos estudos obtidos e respeitando os pressupostos teóricos 

pesquisado, conclui-se que o nível de ansiedade traço pré-competitiva dos 

atletas de jiu-jitsu que participaram das duas competições, Copa Vale dos 

Sinos e da I Etapa do Circuito Gaúcho de Jiu-Jitsu de 2011, pode ser 

considerado como médio, mesmo que alguns atletas tenham apresentado o 

nível mínimo e máximo proposto pelo protocolo. 

Na questão do gênero, não foram observadas relações significativas 

com a ansiedade, pois uma das limitações para tal pesquisa foi à característica 

desta arte marcial. No jiu-jitsu não é muito comum a pratica de mulheres, fator 

este que poderia alterar o resultado se tivéssemos números similares de 

ambos os gêneros.  

Ao relacionar a idade dos atletas envolvidos na pesquisa com a 

ansiedade, também não foram observadas relações significativas. No que se 

refere a esta variável também encontramos outra limitação, pois todas as 

fontes comparadas nenhuma abordou a mesma faixa etária, pois não é comum 

a pratica de crianças nesta modalidade. Participantes de menor idade talvez 

tenham dificuldades de interpretar corretamente o instrumento, o que poderia 

ter influencia nos resultados.  

Da mesma forma o tempo de prática não foi encontrada relação 

significativa, pois não encontramos estudos na modalidade do jiu-jitsu o que foi 

uma das limitações para nosso estudo. Esperava-se que atletas que já 

houvessem participado de competições anteriores possuiriam um nível menos 

elevado de ansiedade, o que não foi apontado na pesquisa. 
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