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Tabela 2 Resultados descritivos dos participantes dos estudos. 

Autores Ano Periódico Objetivo Participantes 

(atletas) 
Idade 

(anos) 
Modalidade 

Esportiva 
Instrumento 

Utilizado 
 

Schinke, 

Michel, 

Gauthier, 

Pickard e 

Danielson 

 

2006 
 

The Sport 

Psychologist 

Delinear os desafios e estratégias de 

adaptação dos atletas aborígines durante 

seus anos no esporte de elite. 

 

 

16 homens e 

7 mulheres 

 

 

 

17 ± 42 

Hóquei no gelo, 

lacrosse, boxe, 

atletismo, futebol, 

tae kwan e corrida 

de cross country 

 

Entrevista 

semiestruturada 

 

Ryba, 

Haapanen, 

Mosek e 

Kwok Ng                                                 

 

2012 
Qualitative 

Research in 

Sport, Exercise 

and Health 

Pesquisar e conceituar a adaptação cultural 

aguda em atletas nadadoras da Finlândia 

durante o acampamento de treinamento na 

Austrália. 

 

6 mulheres 

 

 

17 ±26 
 

 

Natação 

 

Entrevista 

semiestruturada 

Schinke, 

McGannon, 

Battochio e 

Wells  

 

2013 
 

Journal of Sports 

Sciences 

Identificar questões-chave relacionadas à 

aculturação de atletas de rendimento 

imigrantes no Canadá. 

 

10 homens e 

3 mulheres 

 

 

16 ± 32 
Hóquei no gelo, 

natação, boxe, 

nado sincronizado 

e basquetebol 

 

Entrevista 

semiestruturada 

 

 

Agergaard e 

Ryba  

 

 

2014 

 

Sociology of 

Sport Journal 

Contextualizar e discutir argumentos para 

o desenvolvimento de um quadro 

interdisciplinar para explicar as 

experiências vividas do estreitamento 

entre migração transnacional e 

desenvolvimento de carreira no esporte 

profissional. 

 

 

18 mulheres 

 

 

 

23 ± 24 

 

 

Futebol 

 

Entrevista 

semiestruturada 

 

Ryba, 

Stambulova e 

Ronkainen 

 

2016 
 

Frontiers in 

Psychology 

Identificar as tarefas de desenvolvimento 

de transições culturais e estratégias / 

mecanismos, através dos quais as 

transições culturais foram realizadas. 

 

7 homens e 

8 mulheres 

 

 

 

18 ± 37 

Hóquei no gelo, 

basquetebol, 

futebol, handebol 

e arco e flecha 

 

Entrevista 

semiestruturada 

  

2016 
Inquiries in Sport 

& Physical 

Education 

Aprofundar sobre casos de migração de 

mão-de-obra esportiva e identidade do 

atleta e aprender com atletas em migração 

 

    2 homens 
 

31 ± 39 
 

Ciclismo 
 

Entrevista não 

estruturada 
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Diakaki, 

Chroni e 

Goudas 

sobre os mecanismos narrativos utilizados 

para reconstruir suas prioridades e 

identidades. 
 

Magnani 
 

2018 
 

CAPES/MEC 

          Tese 

Mapear o processo de adaptação cultural 

de jogadores brasileiros de futebol 

profissional em situação de migração 

atlética, à luz do Modelo de Transição 

Cultural. 

 

23 homens  
 

19 ± 34 
 

Futebol 
    

Entrevista 

semiestruturada 

 

Lofredo 

 

 

2018 
 

Periódicos 

CAPES/MEC 

Dissertação 

 

Compreender como uma atleta de elite do 

handebol feminino brasileiro vivenciou o 

processo de migração atlética 

internacional e analisá-lo à luz do modelo 

de transição cultural de Ryba, Stambulova 

e Ronkainen (2016). 

 

1 mulher  
 

39 
 

Handebol 
 

Entrevista 

semiestruturada 

 


