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O conceito de identidade trata-se de um dos conceitos mais discutidos nas ciências sociais e humanas, como também nas Ciências do Movimento Humano.
Diferentes conceitos de identidades têm sido propostos como forma de caracterizar um perfil motor ou preferências motoras e esportivas, sendo um dos mais
conhecidos o conceito de Identidade Atlética. Para se tentar mensurar o construto Identidade Atlética uma Escala foi proposta internacionalmente e versada e
validada nacionalmente por este grupo de pesquisa. No entanto, as análises fatoriais exploratórias têm nos levado a desconfiar de sua validade e confiabilidade
para medir e predizer esse traço psicológico. Nesse sentido, o Laboratório de Gênero, Educação, Sexualidade e Corporeidade elaborou um grande projeto de
pesquisa guarda-chuva que tem por objetivo maior testar distintos construtos como o de identidade atlética, identidade para praticas de exercícios rítmicos e de
embate, dentre outros. Esse projeto irá avaliar tais construtos a partir de uma analise empírica, isto é, estudando e mensurando diferentes aspectos como:
genética, personalidade, oportunidades sociais e culturais, bem como, o histórico de vida de atletas confirmados, bailarinos experientes e de participantes
fisicamente inativos com o objetivo maior de tentar encontrar possíveis explicações para estas supostas identidades que os tenham levado a se envolverem nos
diferentes ambientes esportivos e artísticos. As variáveis independentes desse estudo foram arroladas a partir de algumas evidencias já documentas na literatura
internacional, como identidade de gênero (masculina, feminina, andrógena), orientação sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade),
experiências motoras lúdicas específicas na infância, etc. O projeto terá duas etapas, a primeira consistirá de um grande trabalho de campo transversal com a
participação de proximamente 3000 participantes que irão preencher questionários anônimos de forma individualizada. A segunda etapa acontecerá com um
numero menor de participantes em laboratório se utilizando de medidas mais controladas (The Mental Test) com o objetivo de confirmar as principais variáveis
que definam as diferentes identidades aqui estudadas. Este é um projeto de pesquisa inédito que trará a literatura internacional esclarecimentos sobre algumas
hipóteses que estão sendo suscitadas nessa questão problema. Por fim, as associações aqui encontradas servirão para melhorar os constructos propostos, bem
como, definir as suas dimensionalidades em instrumentos úteis de medida que nos ajudem medir, avaliar e predizer essas identidades já sugeridas na literatura.
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Objetivo Geral
Averiguar as dimensões do constructo Identidade do papel de atleta, bem como, dos constructos da Identidade para praticas de exercícios físicos e esportes entre
homens e mulheres, praticantes ou não de exercícios físicos e esportes com diferentes orientações de sexo e gênero.
Objetivos Específicos
Verificar de forma sistemática na literatura estudos que definam as dimensões do constructo Identidade do papel de atleta e Identidade para praticas de exercícios
físicos e esportes.
Analisar qual a validade de critério da versão brasileira da Escala de Identidade Atlética e de suas dimensões.
Analisar qual a validade de critério da versão brasileira do Questionário de Identidade Corporal e de suas dimensões.
Verificar qual o melhor modelo de variáveis sociais, biológicas e psicológicas que melhor expliquem o constructo identidade do papel de atleta.
Verificar qual o melhor modelo de variáveis sociais, biológicas e psicológicas que melhor expliquem o constructo identidade para praticas de exercícios físicos e
esportes.
Verificar se existem associações entre as praticas e preferências de exercício físico com os critérios da identidade de gênero e sexo.

Testar empiricamente em Laboratório as principais questões de cada dimensão investigada com uma população menor e mais especifica (atletas de alto nível
versus bailarinos experientes e participantes fisicamente inativos).
Variação sociocultural que se quer explicar
1. A identidade cultural dada as modalidades esportivas e as atividades físicas podem atrair praticantes com diferentes identidades de gênero do ponto de
vista cognitivo. Koivula (1996) sugere que os esportes possam ser classificados em masculinos, neutros e femininos em diferentes culturas. Por exemplo,
o futebol de campo seria um esporte masculino no Brasil, em que medida essa modalidade atrai praticantes com uma identidade mais masculina? – A
influencia de uma identidade de gênero social da modalidade ou praticas físicas explicando as escolhas individuais.
2. Uma identidade cultural mais coletivista ou individualista de uma população explicariam uma maior aderência a praticas físicas mais coletivas ou mais
individualistas. A influencia de uma característica cultural (norte versus sul) explicando as escolhas individuais.
3. A exposição a testosterona na fase intrauterina pode predizer uma preferencia por escolhas de algumas praticas físicas ou esportivas. – A influencia
epigenética indicaria um preferencia individual por práticas físicas e ou esportivas independentemente da cultura local.
4. Uma identidade psicológica mais coletivista, isocentrica ou individualista (Perfil IA) explicaria uma maior aderência a praticas físicas mais coletivas ou
mais individualistas independentemente do contexto cultural.
5. A estrutura dos esportes e dos exercícios físicos e não sua identidade cultural, podem atrair praticantes com diferentes identidades de gênero do ponto de
vista cognitivo. Cardoso (2016) sugere que uma identidade para praticas esportivas ou físicas mais relacionadas a ritimicidade ou para a embaticidade
explicariam melhor a escolha por diferentes modalidades e não a identidade de gênero da pratica ou esporte. A estrutura do movimento explicaria as
escolhas das praticas físicas ou esportivas independentemente da cultura.
Para tentar responder a essas perguntas, será realizada uma coleta de dados pautada na variabilidade humana e cultural com o intuito de entender a construção
das identidades do papel de atleta e para o exercício. Essa variabilidade humana será averiguada através da avaliação de atletas de diferentes esportes (coletivo,
individual, com interação com o adversário e sem interação como adversário) e indivíduos fisicamente inativos como controle. Para ambas as amostras serão
buscadas uma diferenciação dos participantes através dos esquemas de gênero do autoconceito (masculino, feminino e isoesquemático) e da orientação sexual
(heterossexual, bissexual e homossexual). Os participantes dessa pesquisa serão oriundos de diferentes regiões do Brasil para garantir um satisfatória diversidade
cultural (sul, centro-oeste, nordeste e norte do Brasil).
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