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APRESENTAÇÂO 

 

 Apresentar uma obra é uma tarefa agradável e empreendedora, uma vez 

que estaremos apontando os trabalhos daqueles que se debruçaram na tarefa 

de entender um fenômeno sitiado, no contexto esportivo, neste caso. Esta 

tarefa fica mais agradável e mais palatável quando se trata de um conjunto de 

estudos desenvolvidos no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia 

do Esporte (LEPESPE), ainda sob minha coordenação. 

 Os autores aqui presentes são ex-orientandos do programa de 

Desenvolvimento Humano e Tecnologias, cujos mestrados, doutorados ou pós-

doutorado tive o prazer de encabeçar, rendendo-nos frutos de enorme 

grandeza e favorecendo ao engrandecimento do LEPESPE, do autor e 

orientador e da ciência, como um todo, além de uma convidada, psicóloga 

atuante na área. Assim, a Psicologia do Esporte se sedimenta e se alinha com 

mais precisão diante das demais Ciências do Esporte. 

 Evidente está que se trata de um conjunto teórico de alto impacto, visto 

que atende às “visões contemporâneas do Psicologia do Esporte”, sem perder 

o vínculo com temas tradicionais; posso garantir que o “inovismo” é a pauta 

deste laboratório onde os estudiosos se reúnem para romper com métodos 

investigativos seculares, não sem antes se preocuparem com severidade, rigor 

e radicalismo acadêmico, o que garante o lugar de um grupo inovador, senão 

pioneiro, na fusão da Psicologia do Esporte e as Tecnologias. 

 Isto permite que sejam produzidos e emitidos ideias e conceitos que 

nem sempre coincidem com aqueles que cotidianamente estaríamos vendo, ou 

avançando para outros princípios que ultrapassem aqueles valores já 

sobejamente apontados: este grupo que aqui se reúne traz o novo e aponta 

para outros horizontes, para onde o iniciante da Psicologia do Esporte sente 

dificuldade em entender ou vislumbrar. 

 Este novo espaço, que é a tônica do LEPESPE, indica que o novo já 

está presente nas investigações deste grupo que, para uma conversa inicial, 

atenta para o diálogo entre a Psicologia do Esporte e as Tecnologias, não sem 

incluir na roda de conversa os mais atuais pressupostos da Antropologia, da 

Sociologia e da História da Humanidade. Sem este contexto não se concebe 

fazer esporte, no século XXI. Tão pouco estudar, entender e criar material que 



 

 

alimente a demanda dos atuais atletas que não se contentam com o 

mesmismo. 

Fazer parte deste grupo de inquietos e irrequietos estudiosos e 

pesquisadores remoça a astúcia acadêmica que todo pesquisador precisa ter: 

possibilita avanços e recuos que os mais experientes cientistas manejam com 

maestria e, mais, permite avançar, com prudência e tenacidade por onde 

muitos ainda não chegaram: está ai aquilo que trazemos de inovador. Mesmo 

que o fenômeno seja o mesmo, o olhar está monitorado com lentas inovadoras 

e críticas que possibilitam outras saídas, outros atalhos e outros 

encaminhamentos. 

A Psicologia do Esporte necessita de um espaço onde se destaque e 

demonstre sua eficácia, no pareamento junto às demais Ciências do Esporte, 

em especial numa época em que atletas estão imersos na tecnologia e têm 

fluência em mais de um idioma (diferente de dez a quinze anos atrás) e garantir 

esta evolução nos leva a pensar no novo, com segurança e seriedade.  

Este é o foco desta obra inovadora e inacabada, porque o término dela 

se dará quando mais e mais estudiosos se debruçarem sobre ela e trouxerem 

questionamentos e contribuições a ela. Apenas assim poderemos dizer que ela 

está completa e atendeu ao que se pretendia. Para o momento, convido o leitor 

a avançar sobre cada um dos capítulos e voltar a nos consultar, trazendo sua 

colaboração, para que possamos continuar nossa jornada com segurança. 

Boa leitura. 

 

 

   Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

     Coordenador do LEPESPE/ UNESP-IB-RC 
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PREFÁCIO 

 

Tarefa difícil a de prefaciar um trabalho, em especial quando ele é fruto 

do seu contexto específico de atuação, porém, a criticidade possibilita que se 

faça uma leitura isenta de inocência e senso comum, avançando para cada 

capítulo como se fora um trabalho desconhecido e acadêmico. Exercício que 

me toma boa parte de minha vida pessoal e acadêmica, na posição de docente 

universitário. 

A obra traz assuntos desafiadores e provocativos, que de certa forma 

sugerem olhares interdisciplinares e uma polifonia própria dos iniciados: traz a 

tona questões das multiplataformas e facetas dos tão discutidos jogos 

eletrônicos, numa época de confinamento onde o isolamento social é 

preenchido com formas variadas de jogos e disputas, no meio ciber. Ainda sem 

juízo de valores qualificados, nossos jovens autores reservam know how para 

tanto. 

Tão severo quanto entender e decifrar as tais multiplataformas, temos as 

ferramentas tecnológicas que assumem lugar de destaque na sociedade 

contemporânea: hoje fica impossível a comunicação que não seja mediada por 

elas. O acesso remoto já está revolucionando as relações humanas e tende a 

se tornar imprescindível, a partir desta crise em que o Mundo está envolto. 

A diversidade de gênero, assunto tão em evidência no esporte, é tratado 

com leveza e profundidade, da mesma forma que a ansiedade e estresse, a 

agressão e violência nos contextos esportivos. Fique claro que os fenômenos, 

ainda que bastante estudados, apresentam abordagens inovadoras e manejos 

contemporâneos que assumem novas roupagens sem desqualificar estudos 

pioneiros, mas rompendo no tempo com posturas que complementem 

pesquisas anteriores. 

Os riscos e medos no esporte somados às influências externas sofridas 

no decorrer da prática da atividade física e esportiva são temas ilustrados e 

bem pontuados por nossos pesquisadores que analisam e possibilitam o 

entendimento das propostas, num diálogo com os clássicos e contemporâneos 

estudiosos. Interessante perceber que os capítulos aqui apresentados 
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assumem papel catalizador de estudos e tratados, de modo a facilitar a 

transição da Psicologia do Esporte, no decorrer dos tempos. 

Olhares aguçados tomam frente ao tratarmos dos expatriados e suas 

adaptações sociais, no meio esportivo. Capítulo originado de uma tese de 

doutorado e um material de grande envergadura num programa de pós-

doutorado tem suas raízes fincadas na Sociologia, Economia, Antropologia e 

Psicologia do Esporte, é apresentado como forma de facilitar e possibilitar 

novas propostas de entender o mundo daqueles que saem em busca de novos 

espaços e novas carreiras, que demandarão forte e abrupta adaptação social, 

muitas vezes negligenciada e causadora de grandes derrocadas. 

Este capítulo facilita a compreensão das inúmeras idas e vindas de 

atletas, que perambulam de países em países, em busca de uma melhor 

adaptação social que propicie seu desenvolvimento atlético num nível alto e 

seguro. Esta situação carece de mais estudos exploratórios para que 

possamos decifrar a linguagem subjacente do momento esportivo, num mundo 

de fugacidades e imaturidades nas contratações atléticas. 

Fica claro chegarmos aos avanços em Psicologia do Exercício e 

Esporte, num trajeto lógico e complexo, mas desenhado e conduzido com 

muita seriedade e academicismo. Um capítulo igualmente virtuoso e 

requintado, como todos os demais deste livro; sua constituição é recheada de 

diálogos com autores contemporâneos e conhecidos no cenário da Psicologia 

do Esporte. 

Acreditamos que a proposta de avanço aqui esboçada seja suficiente 

para percebermos os caminhos a serem traçados e desenvolvidos por aqueles 

que acreditam na Psicologia do Esporte como uma das mais promissoras 

Ciências do Esporte, no mundo contemporâneo. Atualmente não se concebe 

esporte de bom nível que não atenda às diretrizes desta envolvente ciência.  

Assim está a composição da obra que tive a honra de prefaciar. Certeza 

que ela fará diferença no mundo acadêmico e profissional do contexto 

esportivo, ciente de que muito ainda está por se fazer e se estudar. Estamos 

dando os primeiros passos. Com muita seriedade. 

 

Afonso Antonio Machado, Prof. Dr. 

Coordenador do LEPESPE/ UNESP-IB-RC 
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CAPÍTULO 1 - ANSIEDADE E ESTRESSE 

 

Bruna Feitosa de Oliveira 

Luís César Spatari Gonzalez 

 

Introdução 

Ser campeão no ambiente esportivo envolve questões pessoais e 

ambientais, e este pode ser um cenário delicado para muitos atletas que são 

afetados por emoções diversas. Por esta razão é importante que estes se 

preparem não somente nos domínios físico, técnico e tático, mas também 

psicológico, para que possam ser capazes de superar os obstáculos que 

surgirem.  

Dentre estas emoções temos a ansiedade, que é importante para o ser 

humano se percebida em níveis controlados. Sintomas de nervosismo, 

preocupação, apreensão, inquietação e desordens pela antecipação imaginária 

ou real de uma situação de desempenho pode influenciar o rendimento pelas 

mudanças fisiológicas, motoras e psicológicas. Assim, torna-se essencial a 

preparação para controlar e manipular dimensões psicológicas e ter respostas 

emocionais mais controladas em competições.  

Ansiedade é subjetiva, e a relação entre ansiedade e desempenho está 

ligada a interpretação feita pelo atleta, a autoconfiança, que ajuda na 

interpretação da ansiedade como facilitadora, e nas características do atleta 

que podem ser de ansiedade-estado, transitória e eventual, e ansiedade-traço, 

pela predisposição indivíduo e estável.  

Outro estado emocional que pode surgir dentro do contexto esportivo é o 

estresse, que ocorre em função da falta de recursos para lidar com as 

demandas físicas, sociais, psicológicas ou financeiras que acontecem dentro 

do esporte ou na vida particular do atleta. Seu surgimento pode estar 

relacionado com outros estados emocionais, como a ansiedade, e por isso é 

importante compreender como o processo do estresse acontece e onde é 

possível intervir. Assim, este capítulo abordará como a ansiedade e o estresse 

influenciam no contexto esportivo. 

 

Ansiedade 
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A competição esportiva é multifacetada. Nela há o jogo, os atletas, a 

torcida, pressão do técnico, questões familiares entre outras coisas mais que 

geram reações emocionais que podem ser benéficas ou prejudiciais ao 

desempenho do competidor (MACHADO et al., 2016).  

Silva et al. (2014) complementam dizendo que para atingir um alto 

desempenho, os atletas precisam superar diversas situações como bons 

resultados em tempo reduzido, cobrança familiar e do técnico e até a torcida. 

Estes fatores se relacionam com a capacidade de superação dos atletas. 

Assim, não só aspectos físicos, táticos e técnicos devem fazer parte de 

preparação dos atletas, mas os psicológicos também.  

A ansiedade pode de forma direta ou indireta influenciar no rendimento 

dos atletas. As emoções ligadas a regulação das ações podem interferir no 

rendimento por meio de alterações fisiológicas, motoras e psicológicas (SILVA 

et al., 2014). 

Para Salles et al. (2015) a combinação de habilidades técnicas e táticas 

com fatores fisiológicos, psicológicos e biomecâmicos resulta em um 

desempenho dos atletas. Desenvolver controle e manipulação da dimensão 

psicológica promove capacidade de o atleta aproveitar treinos e ter respostas 

emocionais mais controladas em disputas. 

Na área da psicologia do esporte os termos ansiedade, estresse 

(SAMULSKI, 2008) e ativação são constantemente usados como sinônimos 

(WEINBERG; GOULD, 2017). Para Samulski, (2008), o estresse é um 

processo psicobiológico causado por: elementos estressores, podendo ser 

situações e circunstâncias; percepções ou avaliações de algo nocivo, perigoso 

ou frustrante resultando em prejuízo psicológico ou físico; a reação emocional, 

ou seja, a ansiedade, pela elevação no sistema nervoso autônomo do estado 

de tensão, nervosismo, apreensão, preocupação e ativação. Segundo 

Weinberg e Gould (2017) a ativação é a intensidade da motivação pela 

combinação de atividades psicológicas e fisiológicas dentro de um continuum 

que vai de pouco a completamente excitado sem associação automática com 

situação agradáveis ou desagradáveis.  

Silva e Martins (2013), Silva et al. (2014) e Machado et al. (2016) 

afirmam que a ansiedade é uma das emoções mais importantes na atuação 

esportiva. Machado et al. (2016) entendem que sua característica é ser 
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subjetiva, com sintomas de inquietação ou desordem por uma antecipação de 

ameaça imaginária ou real. A interferência da ansiedade no rendimento dos 

atletas (SILVA; MARTINS, 2013; SANTOS; FONSECA, 2014) tornou-se foco 

de atenção, principalmente com atletas adolescentes que vivem nesse período 

instabilidade emocional, pressão por vitória e sucesso (SANTOS; FONSECA, 

2014). 

A ansiedade é um estado emocional que causa ativação ou excitação do 

corpo (WEINBERG; GOULD, 2017). Suas características são o nervosismo 

(WEINBERG; GOULD, 2017; SANTOS; FONSECA, 2014), preocupação e 

apreensão, resultado da percepção de uma tarefa estressante de desempenho 

sob pressão (WEINBERG; GOULD, 2017). A ansiedade se manifesta pela 

inquietude e nervosismo dos sujeitos em situações desconhecidas e 

importantes, podendo a pessoa se encontrar em determinada situação ou ter 

que enfrentá-la (SANTOS; FONSECA, 2014). No entanto, não 

necessariamente influencia apenas de forma negativa. A ansiedade pode ser 

entendida pelas pessoas de forma facilitadora, sendo neste caso positiva, ou 

debilitante, como prejudicial ou negativa. A relação ansiedade-desempenho 

pode ser compreendida quando examinada qual sua intensidade, ou seja, o 

quanto está ansiosa, e sua direção, se é debilitante ou facilitadora para a 

pessoa. Seus elementos são ansiedade cognitiva, com pensamentos 

negativos, de preocupação e apreensão, e ansiedade somática, referente ao 

grau de ativação física percebida. (WEINBERG; GOULD, 2017)  

Machado et al. (2016) e Weinberg e Gould (2017), concordam que as 

sensações corporais da ansiedade são desagradáveis, e complementam 

dizendo que durante a competição podem interferir prejudicando o rendimento 

do atleta pelas reações psicológicas como redução da concentração, irritação, 

instabilidade de humor, confusão, insegurança, e fisiológicas com aumento da 

respiração, frequência cardíaca, tensão muscular, sudorese e tremores. Silva e 

Martins (2013) entendem que o treinamento físico, tático e técnico são 

fundamentais para o preparo dos atletas, e o fator psicológico influencia o 

rendimento esportivo. Assim, manejar o estresse e ansiedade promove efeitos 

positivos. 

Segundo Salles et al., (2015), a situação de competição gera níveis 

variados de tensão e estresse que, para Silva et al. (2014), podem ser 
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aumentados por inúmeras situações, como fracassar ou temer a vitória, 

pressões sociais e familiares, entre outros mais. Na ansiedade pré-competitiva, 

surge um estado de antecipação da competição, e junto com ele seus riscos, 

consequências e oportunidades que podem resultar em alteração do 

desempenho dos atletas.  

Tais sinais psicológicos e fisiológicos estão normalmente presentes 

antes de provas ou partidas e dependem da avaliação subjetiva do atleta, de 

suas capacidades de enfrentamento da situação e da incerteza do resultado da 

competição (MACHADO et al., 2016). 

A competição é geradora de estresse, chamado por alguns autores de 

estado pré-competitivo. Nesse caso, a atenção focada na competição é 

essencial para atingir bons resultados. Ansiedade alta pode causar 

desatenção, já a baixa, pode permitir a manutenção da atenção em maior grau. 

O desempenho esportivo é resultado da relação de causa e efeito entre 

ansiedade e atenção (SANTOS; FONSECA, 2014).  

Sobre os esportistas de alto rendimento, Weinberg e Gould (2017) 

afirmam que os mesmos tendem a ter mais autoconfiança e, por isso 

interpretam a ansiedade como facilitadora. A autoconfiança é desenvolvida 

através do treino de racionalização dos pensamentos e sentimentos, 

combinando habilidades psicológicas como determinação de metas, diálogo 

interior e mentalização. Como resultado, estes atletas têm ansiedade cognitiva 

mais baixa e conseguem elevar a autoconfiança. 

Para um bom desempenho competitivo, é necessário um nível de 

ansiedade adequada (SILVA et al., 2014), no entanto, para entender a relação 

entre ansiedade e desempenho é necessário conhecer a interpretação feita 

pela pessoa. Assim, o desempenho do atleta pode ser positivo ou negativo 

dependendo da intensidade da ansiedade experimentada e da interpretação da 

mesma. A interpretação pode gerar um dos dois tipos de ansiedade: 

facilitadora ou debilitante. A partir de um evento estressor, os fatores 

individuais como ansiedade ou autoestima, geram uma percepção do 

ambiente, que resulta em uma avaliação de controle em relação aos seus 

objetivos e com isso se a situação é facilitadora ou debilitante. As variáveis 

pessoais como motivação, estratégias de enfrentamento, determinação, 

autoconfiança, habilidades psicológicas (WEINBERG; GOULD, 2017), 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

16 
 

personalidade, e dificuldade da tarefa avaliada por cada atleta (SILVA et al., 

2014), e situacionais como expectativas, experiência, metas (WEINBERG; 

GOULD, 2017), nível de habilidade (WEINBERG; GOULD, 2017; SILVA et al., 

2014), e tipo de esporte, podem interferir no desempenho (WEINBERG; 

GOULD, 2017). 

Santos e Fonseca (2014), entendem que o rendimento de um atleta está 

relacionado a percepção do contexto e expressão de suas emoções. Assim, 

tem sido considerado cada vez mais importante compreender a relação do 

rendimento esportivo com as variáveis psicológicas. No caso da ansiedade, a 

situação pré-competitiva está sendo investigada de forma ampla pela 

Psicologia do Esporte. 

Entre duas a três semanas antes da competição o atleta pode ter uma 

ansiedade pré-competitiva. Mudanças fisiológicas como tensão muscular que 

causa maior gasto de energia, redução da coordenação e mudanças 

psicológicas, com alteração da concentração, redução da atenção. Os 

resultados dessas mudanças são prejuízos nas respostas motoras e 

interpretação das jogadas. (SALLES et al., 2015) 

Para Samulski (2008), Santos e Fonseca (2014), Weinberg e Gould 

(2017) a ansiedade pode se manifestar de duas formas: ansiedade-traço e 

ansiedade-estado. Machado et al., (2016) afirmam que ansiedade-traço pode 

ser uma característica estável da personalidade, enquanto  a ansiedade-estado 

está relacionada a momentos específicos. 

A ansiedade-estado é uma resposta de tensão transitória a 

determinados eventos; e, ansiedade-traço é uma predisposição individual e 

relativamente estável do sujeito (INTERDONATO; MIARKA; FRANCHINI; 

2013). Na ansiedade-estado há variação emocional por apreensão e tensão 

subjetivas (WEINBERG; GOULD, 2017; SILVA; MARTINS, 2013), com 

intensidade variada e instável que se manifesta por meio do medo (SILVA; 

MARTINS, 2013).  Esse nível da variação pode oscilar de um momento para 

outro em uma competição com o estado emocional regulado a partir dos 

recursos que a pessoa acredita ter para enfrentar os desafios O traço de 

ansiedade está relacionado com a personalidade do indivíduo e é uma 

disposição que influencia o comportamento. O traço leva o indivíduo a perceber 

de forma ameaçadora diversas situações que podem não ser perigosas, 
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causando  respostas físicas ou psicológicas desproporcionais em intensidade 

(WEINBERG; GOULD, 2017) 

A ansiedade-estado não tem apenas efeito negativo, Silva e Martins 

(2013) entendem que cada atleta tem uma zona de ansiedade que melhora sua 

atuação, isso demonstra que cada atleta tem uma reação diferente em uma 

mesma situação, tornando a ansiedade particular  

A ansiedade-estado pode ter maior nível no período antecedente a 

competição e pode diminuir durante ela e elevar-se com a finalização do 

campeonato. Em atletas jovens, além dos momentos decisivos e nível da 

competição, também há a influência de fatores como situação, experiências e 

idade. (MACHADO et al., 2016). 

Além da ansiedade, outra variável que possui relação com o 

desempenho é a ativação. Há várias teorias, como a Teoria do Impulso, de 

Zajonc (1965), que entende a relação entre ativação e desempenho como 

linear. Ou seja, quanto mais alerta, melhor o desempenho do atleta. 

Insatisfeitos com essa teoria, surgiu a Hipótese do U Invertido, de Yerkes e 

Dodson (1908), defendendo que baixo nível de ativação é igual a desempenho 

abaixo do padrão. Yuri Hanin (1997), psicólogo russo do esporte, apresentou o 

modelo IZOF (Individualized Zones of Optimal Functioning) em português 

chamada de zonas individualizadas de desempenho ideal. Hanin afirma que o 

estado ideal de ansiedade não é atingido no ponto médio de um continuum, 

mas é variado de atleta para atleta. As zonas de desempenho podem ser a 

inferior, a média ou a superior. Sem a explicação sobre porque níveis 

individuais de ansiedade são ideais ou prejudiciais, Hanin ampliou o IZOF 

incluindo emoções e outros estados psicológicos, como determinação e 

preguiça, concluindo que desempenho ideal é individualizado, com estado de 

ansiedade e emoções (WEINBERG; GOULD, 2017). 

Pineschi e Viveiros (2018) acreditam que a ativação é uma ferramenta 

para aumento voluntário da atividade física e psicológica, e a fadiga, letargia, 

falta de atenção e entusiasmo são indicadores de energia abaixo do ideal para 

rendimento adequado do atleta, podendo influenciar, segundo Weinberg e 

Gould (2016), na tensão muscular e consequentemente na coordenação, e 

inteferir  estreitando o campo de visão e na capacidade de manter a atenção e 

concentração. 
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Estresse 

 O estresse tem sido experimentado com muita frequência e por muitas 

pessoas nos dias atuais, sendo os contextos os mais diversos, como por 

exemplo em ambiente de trabalho, em casa, por eventualidade de uma doença 

ou, até mesmo, no tempo destinado ao lazer. 

 Sendo este um tema tão recorrente, torna-se importante definir o que 

significa o termo estresse e de que forma ele pode afetar o dia-a-dia dos 

indivíduos (atleta ou não) inseridos no âmbito do esporte e/ou do exercício. 

 O estresse pode ser compreendido como uma incapacidade de suprir as 

demandas, sejam elas físicas e/ou psicológicas, e a capacidade de enfrentá-

las, havendo consequências para o ato de ser capaz de satisfazer as 

demandas (WEINBERG; GOULD, 2017).  

 Em estudos recentes, Pedrosa (2018) definiu que as respostas ao 

estresse podem classificar este estado emocional em três níveis: Positivo, 

Tolerável e Tóxico. Esta ordem é progressiva e descrimina os tipos de estresse 

de acordo com sua intensidade e o nível de apoio social e estratégias de 

enfrentamento que o indivíduo possui.  

 O estresse positivo é compreendido como normal e necessário para o 

bom desenvolvimento dos indivíduos, sendo sua principal característica um 

aumento moderado da frequência cardíaca e hormônios de estresse, 

responsáveis pela reação de luta ou fuga. Quando, diante desta situação, o 

ambiente e as pessoas que cercam esta pessoa fornecem suporte e apoio para 

enfrentar as emoções que eventualmente surgiram, a vivência se torna uma 

experiência e estabelece padrões positivos de comportamento (PEDROSA, 

2018). 

 O estresse tolerável, por outro lado, está relacionado com situações 

mais incomuns e que apresentam uma grande quantidade de adversidade ou 

perigo. Nestes casos, a resposta fisiológica é a ativação do sistema corporal de 

alerta por tempos mais longos, preparando-se para dificuldades que duram 

mais tempo, como desastres naturais, términos de relacionamentos ou 

doenças (PEDROSA, 2018). 

 O estresse tóxico está associado a níveis mais altos de estresse, por 

tempos prolongados e sem o suporte social adequado. A exposição a esta 
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tensão prolongada pode acarretar em danos cerebrais e no organismo como 

um todo, o que pode elevar os riscos de doenças físicas e/ou mentais 

(PEDROSA, 2018). 

 Para além das classificações dos tipos de estresse, é importante definir 

de que forma ele surge e o modelo proposto por McGrath (1970 apud 

WEINBERG; GOULD, 2017) ilustra de forma eficiente este processo. Segundo 

McGrath (1970 apud WEINBERG; GOULD, 2017), este processo acontece em 

quatro estágios, nomeados com os termos Demanda ambiental, Percepção da 

demanda, Resposta de estresse e Consequências comportamentais.  

 O primeiro estágio, denominado “Demanda Ambiental” consiste no 

momento que alguma demanda é estabelecida ao indivíduo, podendo ser física 

ou psicológica, como, por exemplo, realizar uma habilidade motora que não 

domina na frente de um grupo de pessoas ou ser forçado a continuar treinando 

um esporte que não aprecia (WEINBERG; GOULD, 2017). 

 Já o segundo estágio, denominado “Percepção da Demanda”, refere-se 

à percepção individual sobre a demanda, isto porque diferentes pessoas 

podem ter diferentes percepções sobre uma mesma demanda. Este estágio 

pode ser especialmente influenciado pelos níveis de ansiedade traço do 

indivíduo, uma vez que quando estes níveis são mais elevados a tendência é 

que percebam mais situações como ameaçadoras, especialmente as que 

envolvem competição ou exposição (WEINBERG; GOULD, 2017). 

 Em seguida, temos o terceiro estágio, denominado “Resposta de 

Estresse”, que consiste nas respostas fisiológicas e/ou psicológicas do 

indivíduo à demanda que ele não consegue suprir. As respostas variam de 

acordo com as características do indivíduo e, principalmente, com a percepção 

que o mesmo tem sobre a demanda. Por exemplo: Se um indivíduo enxerga 

uma demanda como ameaçadora, ele poderá apresentar aumentos dos níveis 

de ansiedade cognitiva, com sintomas como preocupação, e somática, com 

aumento da ativação corporal, o que poderá diminuir os níveis de concentração 

e gerar um aumento da tensão muscular (WEINBERG; GOULD, 2017). 

 E por fim, temos o quarto estágio, denominado “Consequências 

Comportamentais”, que consiste no comportamento apresentado pelo indivíduo 

diante do estresse. Existem muitos casos de indivíduos, sendo atletas ou não, 

que diante de grandes aumentos dos níveis de ansiedade no momento de uma 
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competição apresentam um desempenho abaixo do esperado. O contrário 

também pode ser verdadeiro, havendo pessoas que, expostas à ansiedade, 

aumentam a intensidade de seu esforço e podem apresentar bons 

desempenhos. Mais uma vez, a percepção sobre a situação interfere na forma 

como o indivíduo responderá (WEINBERG; GOULD, 2017). 

 As classificações e definições descritas acima, auxiliam na compreensão 

sobre o que é e como surge o estresse, porém elas não esgotam os 

conhecimentos sobre o tema. Será que este estado emocional pode influenciar 

na rotina dos praticantes de esporte e exercício físico? Quais podem ser as 

estratégias para enfrentar este estado emocional? 

 Um dos temas recentemente investigados é a relação entre o estresse e 

a incidência de lesões, uma vez que se entende que o estresse pode aumentar 

a vulnerabilidade dos indivíduos para o surgimento de lesões (IVARSSON et 

al., 2017). 

 A relação estabelecida entre este estado emocional e a ocorrência de 

lesões pode estar associada à percepção e resposta ao estresse do indivíduo, 

sendo possível citar exemplos, como alterações neuromusculares, que podem 

aumentar a tensão, diminuir a coordenação e reduzir a flexibilidade dos 

músculos, e mudanças no foco de atenção, que podem diminuir o campo de 

visão e tornar o indivíduo mais suscetível aos riscos presentes na prática de 

esportes e atividade física (APPANEAL; PERNA, 2014). 

 Ainda, o Modelo Biopsicossocial de Estresse e Lesão Esportiva e Saúde, 

desenvolvido por Appaneal e Perna (2014), traz mais algumas alterações 

fisiológicas e comportamentais que podem estar ligadas à incidência de lesões. 

Como exemplo de alterações fisiológicas, temos: distúrbios no hormônio de 

estresse, supressão das reações imunitárias do organismo e prejuízos na 

regeneração do músculo esquelético. Já como exemplo de alterações 

comportamentais, é possível citar: a diminuição dos cuidados com sua 

integridade, a má qualidade de sono e não aderência aos tratamentos de 

reabilitação (SINGH; CONROY, 2017). Buscando prevenir a ocorrência destes 

eventos, têm sido propostas intervenções centradas na redução dos níveis de 

estresse, com estratégias que abrangem desde o componente fisiológico até o 

cognitivo.  
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 Em se tratando das estratégias que focam no componente fisiológico, é 

possível citar o biofeedback, relaxamento e treinamento de atenção, que 

podem contribuir mais com o manejo dos sintomas apresentados pelo corpo 

diante do estresse do que com sua fonte geradora. Tais técnicas podem 

contribuir para aumentar a percepção do atleta sobre si mesmo e, se 

combinada com outras estratégias, pode auxiliar no manejo de estados 

emocionais que poderiam culminar no estresse (OLMEDILLA-ZAFRA et al., 

2017). 

 De modo semelhante, as estratégias com foco maior no componente 

cognitivo têm obtido resultados positivos com relação a prevenção de lesões, e 

as pesquisas de Tranaeus, Ivarsson e Johnson (2015), Ivarsson et al. (2015) e 

Olmedilla-Zafra et al. (2017) demonstraram resultados expressivos no manejo 

de estados emocionais. Nestas pesquisas o foco era compreender de que 

forma e por quais razões o estresse era gerado e treinar estes aspectos 

pontualmente.  

 Foram utilizadas técnicas que dialogam com a Teoria Cognitivo-

Comportamental, e dentre elas estão: o treinamento de inoculação do estresse, 

a mentalização, a autoinstrução e o treinamento de foco de atenção. De modo 

geral, tais técnicas buscam alterar progressivamente a percepção do atleta 

sobre as demandas, sejam elas ambientais, contextuais ou psicológicas, de 

modo que as situações que anteriormente eram compreendidas como 

catástrofes que poderiam causar algum tipo de sofrimento ao indivíduo possam 

ser enxergadas como apenas problemas que devem ser solucionados. Embora 

estas pesquisas possuam um enfoque no componente cognitivo, elas não se 

restringem a isso, buscando uma abordagem mais completa que engloba 

também técnicas de relaxamento progressivo, de respiração e de relaxamento 

muscular passivo, que contribuem para amenizar os sintomas fisiológicos que 

podem surgir em função do estresse (OLMEDILLA-ZAFRA et al., 2017). 

 Portanto, o ato de aliar diversas estratégias, centradas tanto no 

componente fisiológico como no cognitivo, parece obter resultados melhores no 

processo de prevenção de lesões causadas por estresse, se comparadas às 

estratégias que focam em um ou outro componente. 

 Devemos nos atentar que a lesão não é o único comprometimento físico 

que pode ser causado pelo estresse, posto que existem indícios de que níveis 
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elevados deste estado emocional podem reduzir a imunidade dos indivíduos e 

torná-los mais suscetíveis a doenças. Sua relação com a imunidade está 

centrada no fato que a liberação dos hormônios do estresse, como o cortisol e 

catecolaminas, está diretamente ligada à imunossupressão, o que tende a 

expor os atletas a infecções, sendo que a mais comumente observada é a do 

trato respiratório (ou resfriado, como é popularmente conhecida) (KEANEY et 

al., 2018). 

 Existem alguns marcadores biológicos que podem mostrar a 

vulnerabilidade do sistema imunológico do atleta, dentre eles temos elementos 

presentes na mucosa, como citocinas das células T e Imunoglobina A salivar, 

sendo esta última a mais relevante para esta detecção, como evidencia Keaney 

et al. (2018).  

 Assim como as lesões, o surgimento de doenças infecciosas tende a 

afastar o atleta de suas funções por determinado tempo e existe uma grande 

preocupação de jogadores, comissão técnica e demais envolvidos em prevenir 

que isto aconteça. Para isso, é importante que sejam identificados quais os 

fatores estressores e comportamentos de risco e como inibir ou manejar tais 

situações para que sejam minimizados os seus prejuízos. 

 Dentre os possíveis fatores estressores, temos: treinamentos, 

competições, viagens, climas adversos, estresse psicológico, privação de sono, 

alto consumo de álcool e alimentação pobre em nutrientes necessários. 

Acredita-se que a combinação de diversos fatores possa potencializar o efeito 

imunossupressor do estresse, o que torna ainda mais importante detectar e 

intervir nesses fatores (KEANEY et al., 2018). 

  Outro comportamento que pode expor os atletas a patógenos é a 

proximidade dos mesmos com seus parceiros de equipes, podendo acontecer 

contato físico por ocasião do tipo do esporte ou da amizade entre colegas de 

equipe ou até mesmo em função da divisão de quartos. Embora seja difícil 

controlar completamente este fator, é importante estar atento a questões de 

higiene, por exemplo (KEANEY et al., 2018). 

 Além destes fatores, estudos detectaram que após 4 treinos seguidos 

com alta intensidade, os níveis de Imunoglobina A salivar reduziram, o que 

pode significar que treinos frequentes com alta intensidade e sem o descanso 

necessário podem gerar decréscimo dos marcadores de imunidade, tornando o 
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atleta mais vulnerável a possíveis infecções. Este mesmo cenário foi 

especulado para o período de treinos da pré-temporada, onde geralmente 

acontece uma diminuição dos níveis de Imunoglobina A salivar se comparado 

aos períodos de férias, entretanto não foi encontrado aporte teórico suficiente 

para ratificar essa afirmação (KEANEY et al., 2018). 

 No que se refere às competições, o estresse está presente não somente 

durante a atuação esportiva, mas também está ligada a todo o contexto que a 

envolve, como o tempo de descanso, muitas vezes reduzido, grande 

quantidade de viagens, que por sua vez estão relacionadas com alterações nos 

ritmos circadianos, jet lag e exposições a diferentes ambientes e, inclusive, 

diferentes micro-organismos. Neste sentido, uma exposição aos fatores 

mencionados por um tempo prolongado pode gerar danos maiores ou danos 

em momentos decisivos, como por exemplo nos períodos finais da competição 

(KEANEY et al., 2018). 

 Além de todos os fatores mencionados, os atletas também são expostos 

a climas adversos, que podem causar tensão fisiológica em seus organismos, 

isto porque exercitar-se em climas com muito calor ou muito frio, ao qual eles 

não estão habituados, pode estimular a secreção de hormônios do estresse, 

como cortisol e catecolaminas, que também são responsáveis pela 

imunossupressão. Mas, apesar de ser um fator relevante, seus efeitos são 

moderados se comparados a outros fatores citados (KEANEY et al., 2018). 

 Existem, ainda, os fatores de estilo de vida, como estresse psicológico, 

privação de sono, alimentação pobre em nutrientes e consumo excessivo de 

álcool, que são de suma importância e talvez os mais complexos de administrar 

(KEANEY et al., 2018). 

 A privação do sono está relacionada com a competição e seus fatores 

correlatos, como viagens, jogos e treinos em períodos diversos. Já a 

alimentação pobre em nutrientes está ligada a ingestão insuficiente de 

proteínas, vitaminas e minerais necessários e consequente falta de energia. 

Dietas muito restritivas podem favorecer em demasia a imunossupressão, 

como é o caso de modalidades de combate durante o período de pesagem. 

Todos estes fatores se relacionam com o estresse psicológico, que é 

estimulado com a liberação de hormônios do estresse (KEANEY et al., 2018). 
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 Para além de recomendações práticas sobre como minimizar os efeitos 

destes fatores estressores, é importante estar atento sobre como o atleta 

percebe e lida com tais demandas, e a partir disto estabelecer um plano de 

ação. Desse modo, somando-se às técnicas mencionadas acima, existe uma 

abordagem que começou a ser utilizada dentro do meio clínico da psicologia 

mas tem sido empregada também no meio esportivo: o Mindfulness.  

 O mindfulness consiste em uma prática meditativa que orienta o foco do 

praticante na atenção plena, de forma intencional, não crítica e direcionada ao 

momento vivido (SCHNEIDER et al., 2018). Foi utilizada pela medicina 

comportamental, inserida nos programas de redução do estresse para 

pacientes com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, entre outros 

casos, mas hoje tem sido implementada em praticantes de exercício físico e 

atletas. Diversos benefícios têm sido reportados por seus praticantes, porém 

poucos estudos relacionando o mindfulness com esporte e exercício físico são 

encontrados, o que reforça a necessidade de mais pesquisas sobre o tema. 

 

Considerações finais 

O esporte é repleto de variáveis que influenciam os atletas antes, 

durante e depois das disputas impactando diretamente nos seus 

desempenhos. Consequentemente o resultado da superação de um desafio vai 

ser baseado nos aspectos pessoais e nas capacidades desenvolvidas pelos 

esportistas. 

Entre as diversas variáveis está a ansiedade. Essa não pode ser vista 

apenas como negativa, pois as avaliações subjetivas devem ser levadas em 

conta já que cada atleta tem sua interpretação como limitadora ou facilitadora 

sobre uma mesma situação. Sendo assim, é essencial saber quem é o atleta 

pela sua personalidade, motivação, autoconfiança e se sua ansiedade está 

ligada a um traço ou estado. Isso irá permitir ajustar uma intervenção focada 

nas necessidades do atleta buscando regular um nível de ansiedade adequada 

para melhorar seu rendimento.  

De modo semelhante a ansiedade temos o estresse, que varia entre 

indivíduos e pode ser gerado por fontes diversas. Sua avaliação deve ser 

realizada com cuidado e olhar atento, para que nada seja ignorado. Entretanto, 

alguns procedimentos e posturas de comissão técnica e parceiros de equipe 
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podem favorecer o surgimento deste estado emocional, tornando-se necessária 

a atenção de profissionais de Educação Física para estes aspectos. 

Portanto, fica claro que como os aspectos psicológicos, físicos, táticos e 

técnicos dos atletas estão interligados. A preparação adequada poderá ser um 

fator de sucesso ou fracasso em um ambiente extremamente competitivo e de 

diversas variáveis imprevisíveis.  
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CAPÍTULO 2 - AGRESSÃO E VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESPORTIVO 

 

Kauan Galvão Morão 

Renato Henrique Verzani 

 

 No âmbito do esporte, comumente ocorrem ações que provocam e 

potencializam comportamentos agressivos. Estes podem ser originados tanto 

por parte dos técnicos quanto de esportistas, além de torcedores, imprensa, 

familiares e demais indivíduos que possam estar interagindo de alguma forma 

com aqueles atos que, isoladamente ou somados, acarretam em agressão ou 

violência. 

Diversos casos de violência e/ou agressão no esporte acabam sendo 

ressaltados no cenário midiático, possivelmente envolvendo atitudes que 

demonstrem agressões entre atletas (da mesma equipe ou adversários), entre 

torcedores que atacam seus rivais ou, até mesmo, cobram, pressionam e 

ameaçam os atletas de sua equipe por meio de agressões físicas, verbais e/ou 

virtuais, e também entre treinadores, mídia e demais figuras que compõem o 

âmbito esportivo. 

Assim, pode-se refletir acerca de inúmeros casos de violência e 

agressão que sucederam no contexto do esporte, como ocorreu com o fato do 

técnico de ginástica artística acusado de abusar sexualmente de atletas; os 

comentários machistas e abusivos em uma página da rede social virtual da 

atleta brasileira dos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira; o caso de “brincadeiras” 

com teor de racismo entre atletas da seleção brasileira de ginástica; as 

ameaças e agressões físicas realizadas por torcedores e direcionadas a alguns 

esportistas cobrando resultados (fato recorrente de forma frequente no futebol 

brasileiro, por exemplo); os pilotos de fórmula 1 que se agridem nos box após 

um acidente que ocorreu na pista, dentre outras inúmeras situações.  

O primeiro ponto a ser destacado é que todos os seres humanos 

possuem diferentes níveis de agressividade. Esta é essencial e frequentemente 

encontrada na prática esportiva, sendo também necessária para que os 

indivíduos possam enfrentar situações de ordem pessoal (para superar certos 

desafios e medos que possuímos, é necessário certo nível de agressividade) 

(AKTOP et al., 2015; PALHARES, 2015; WEINBERG; GOULD, 2017). Por 
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vezes, a agressividade é considerada apenas como um fator negativo, sendo 

relacionada a comportamentos danosos e que não devem ser seguidos como 

exemplo, porém, não é exatamente esse o conceito do termo agressividade. 

Desta forma, neste capítulo, iremos expor a diferença entre agressão e 

violência, abordando elementos que corroborem com a compreensão acerca 

desses fatores. Também proporcionaremos suporte para que profissionais da 

área consigam trabalhar de maneira adequada, respeitando as especificidades 

de cada modalidade, indivíduo e ambiente. 

 

Discutindo a agressão e agressividade no esporte 

 Para Weinberg e Gould (2017), ao discutir sobre a agressividade, é 

recomendado adotar uma postura de neutralidade. Os mesmos autores 

afirmam que a agressividade pode ser boa (como no esforço para recuperar 

uma bola perdida) ou ruim (como agredir outro atleta). Um exemplo utilizado 

por estes para justificar seu posicionamento cita uma partida dura (mas dentro 

das regras) em que dois espectadores podem não concordar quanto a uma 

jogada no sentido de ter sido agressão má ou boa. 

 Uma agressão, como apontado por Silva e Gadelha (2017), pode ter 

aspecto confrontativo ou não confrontativo. O primeiro caso seria mais 

relacionado com ações diretas (tanto verbais quanto físicas) e podendo ser 

considerada inclusive pelo direcionamento de ofensas, um princípio de 

discussão ou mesmo por palavrões. Já o segundo diz respeito à disseminação 

de conteúdos inverídicos, falta de colaboração, perturbação e incitação de 

brigas.   

 Um aspecto fundamental ao discutir a agressividade é que a mesma não 

corresponde a uma emoção, mas sim a um comportamento físico e/ou mental 

(WEINBERG; GOULD, 2017). Alguns aspectos importantes a serem 

considerados, são: a tentativa de causar danos psicológicos ou físicos, a 

intencionalidade e o direcionamento a outro ser vivo. Assim, por exemplo, jogar 

algo no chão após um erro não é considerado agressivo, como apontam 

Weinberg e Gould (2017).  

 Outro ponto destacado por Weinberg e Gould (2017) é que a psicologia 

do esporte define que nem toda agressão má, como as pessoas costumam se 

referir, é agressiva. Por outro lado, quando um comportamento como subir à 
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rede no tênis é chamado de agressão boa, isso é visto como um 

comportamento assertivo pelos olhares da psicologia do esporte, ou seja, o 

atleta atua em alta intensidade. 

 Também é preciso refletir sobre aspectos referentes à agressão hostil ou 

reativa e agressão instrumental, sendo que a primeira busca causar danos 

físicos ou psicológicos a outra pessoa, enquanto a segunda busca por objetivos 

não agressivos, como relatam Weinberg e Gould (2017). Para eles, existe um 

continuum em que cada uma destas está ocupando uma extremidade, podendo 

então a agressão conter elementos de ambos, mas na maioria das vezes as 

agressões no contexto esportivo são instrumentais. 

 Buscando expor claramente o que foi citado anteriormente, ressaltamos 

que há formas da agressividade ser interpretada, podendo ser subdividida por 

Weinberg e Gould (2017) em duas categorias: 1) agressividade “boa” – é o 

caso do atleta que se esforça em busca de evitar o ponto de seu adversário, 

por exemplo; 2) agressividade “má” – implica em ações antidesportivas, 

portanto, refere-se ao atleta que não joga dentro das regras buscando levar 

vantagem. 

Assim, o termo agressividade pode ser considerado como interpretativo, 

fazendo com que os indivíduos passem a associar e julgar as ações de forma 

positiva ou negativa, sendo atos aceitáveis ou não (OLIVEIRA; SILVA, 2018). 

 A agressividade pode ser sucintamente conceituada como um modelo 

de comportamento que seja direcionado a outro organismo/ser vivo, visando 

causar danos, ferir ou prejudicar o mesmo. Considerando a visão de Weinberg 

e Gould (2017), temos que a agressividade é composta por quatro elementos 

básicos que a caracterizam, implicando em: 

• Necessidade de envolver intencionalidade; 

• É considerada um comportamento; 

• Direcionada a outro organismo vivo; 

• Causa dano, lesão ou prejuízos. 

 

Os pontos descritos acima podem ser complementados por sugestões 

realizadas por Weinberg e Gould (2017) e Oliveira e Silva (2018) indicando que 

a agressividade pode ser expressada por comportamento em forma física ou 

verbal, não sendo considerada como uma emoção ou ação. Os danos que 
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podem ser gerados por meio da agressividade podem causar estão 

relacionados a aspectos físicos ou psicológicos. 

Diversas são as teorias que podem explicar os atos agressivos em 

indivíduos, com destaque para a teoria do instinto, teoria da frustração-

agressão, teoria da aprendizagem social, teoria da frustração-agressão 

revisada e, por fim, o modelo de agressão geral (WEINBERG; GOULD, 2017). 

Passando brevemente por cada uma das teorias citadas acima, na ótica 

dos autores previamente citados, pode-se entender que a teoria do instinto é 

referente ao fato de indivíduos serem agressivos de forma inata, manifestando 

suas atitudes em algum momento. As atitudes podem ser expressas por meio 

da catarse, isto é, a agressividade é liberada por meio da canalização de ações 

em meios socialmente aceitáveis, como é o caso do esporte. Essa vertente não 

é muito apoiada por pesquisadores e profissionais da área. 

A teoria da frustração-agressão (teoria do impulso) é baseada no fato de 

que atitudes agressivas surgem no momento em que um indivíduo passa por 

uma situação de frustração por conta de fracassos ou tentativas de bloqueios 

ao objetivo do mesmo. Contudo, a presente teoria é descartada nos dias 

atuais, principalmente por afirmar que toda frustração implica em agressão, 

sendo algo irreal, já que diversos indivíduos lidam com suas adversidades de 

maneira não agressiva. 

Outra teoria que busca explicar as causas das agressões é a teoria da 

aprendizagem social, sendo sucintamente explicada por comportamentos 

aprendidos pela observação de atitudes de outras pessoas (principalmente 

indivíduos próximos ao convívio social, familiares e, no esporte, atletas 

considerados ídolos ou exemplos para o indivíduo), apresentando reforço por 

meio da manifestação de comportamento similar ao observado. Demonstra 

bastante apoio científico, atualmente, por conta de suas explicações sobre 

modelagem e reforço como fatores essenciais na aprendizagem de 

comportamentos que demonstrem agressão. 

Há também a teoria da frustração-agressão revisada (também chamada 

de teoria da neoassociação cognitiva), sendo composta pela soma de 

elementos da teoria da frustração-agressão com a teoria da aprendizagem 

social. Essa vertente possui grande aceitação, pois afirma que não é em todo 

caso que a frustração leva a uma agressão, porém amplia a possibilidade por 
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conta do aumento de alguns fatores, pensamentos e emoções, como a 

excitação e a raiva. Contudo, tais aspectos só possuem a agressão como 

produto caso seja aprendido socialmente que é a melhor opção em 

determinada ocasião, caso contrário a agressão não ocorrerá (WEINBERG; 

GOULD, 2017). 

Por fim, encontra-se o modelo de agressão geral, compreendendo que a 

agressão é mais complexa do que é explicado pela teoria da frustração-

agressão revisada, pois a frustração é apenas um dos fatores que podem ter 

influência sobre a agressão. Assim, o modelo de agressão geral entende que 

há inúmeros fatores pessoais e circunstanciais que podem gerar ou não atos 

agressivos (crença, cultura, local em que está no momento, personalidade, 

ego, situação em que se encontra, rivalidade, dentre outros). Portanto, esses 

fatores somados à vivência do indivíduo com tal situação, levam o atleta a uma 

avaliação do ocorrido e tomada de decisão, podendo ocasionar em respostas 

agressivas (pensadas ou impulsivas), por alterarem o estado interno do atleta. 

Após a compreensão acerca das teorias que buscam explicar o motivo 

de determinados indivíduos apresentarem maior agressividade em relação a 

outros, também pode-se pensar que certos fatores estão relacionados à 

agressão e violência no cenário esportivo, potencializando esses atos, sendo 

os principais: 

• Álcool – pesquisas indicam que indivíduos que ingerem bebidas 

alcoólicas e estão ligados ao esporte, possuem maior tendência em 

agirem de forma agressiva, seja por apresentarem condições mais 

vulneráveis ou inconsequentes (O’BRIEN et al., 2012; MORÃO, 2017); 

• Diferenças sexuais e culturais – estudos citados na obra de Weinberg e 

Gould (2017) demonstraram que os homens tendem a apresentarem 

agressividade com mais frequência que as mulheres. Além disso, 

pesquisas iniciais sugerem que atletas de uma cultura tendem a 

entender e expressar a agressividade da mesma forma que observarem, 

mesmo que isso não seja um fato absoluto; 

• Raciocínio de jogo – implica na situação em que atletas consideram 

certas atitudes agressivas pertinentes e aceitáveis ao âmbito do esporte, 

contudo, fora desse contexto é algo que não seria tolerado/aceitável; 
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• Lesões esportivas – as atitudes agressivas no esporte são grandes 

potencializadores no aumento das lesões esportivas; 

• Atmosfera moral da equipe – constatação de atos ou comportamentos 

agressivos em atletas que, após verificarem situações de normas da 

equipe, apoio do treinador a essas atitudes e pela própria percepção de 

agressividade, acabam agindo da mesma forma. Portanto, é evidente 

que atletas sofrem interferência de colegas de equipe e técnicos, 

podendo criar uma atmosfera moral voltada à agressão; 

• Espectadores – diversas influências podem gerar agressividade por 

parte dos espectadores, dentre elas existem estudos que comprovam 

que a ingestão de bebidas alcoólicas pode aumentar tais atos, a idade 

(geralmente, presente em torcedores jovens), superlotação do local, 

resultado desfavorável, rivalidade, importância da partida, forte 

identificação do espectador com o time, soma de pequenos atos 

agressivos dentro da quadra/campo, satisfação do torcedor, identidade 

social/de grupo, dentre outros; 

• Desempenho esportivo – há grande complexidade na relação 

desempenho-agressão, sendo que alguns profissionais defendem que o 

aumento da agressão eleva o desempenho, enquanto outros afirmam o 

contrário. Atos assertivos são válidos (e, certamente, corroboram com 

maior rendimento esportivo), porém é preciso que se tenha limite entre 

os mesmos e os comportamentos agressivos. Assim, a preocupação 

deve ser direcionada aos profissionais que precisam orientar seus 

atletas, não deixando exposto que “vencer a qualquer custo” seja o 

essencial, mas sim, vencer dentro das regras; 

• Distanciamento moral – este ponto busca compreender como o atleta 

explica suas ações agressivas no âmbito do esporte, entendendo a 

autorregulação realizada com o distanciamento de sua moralidade. 

Então implica, basicamente, nas justificativas que são relatadas como 

forma de agir agressivamente mesmo que tenha consciência de seu 

erro. 
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Deste modo, é evidente que tanto a violência quanto a agressividade 

estão altamente presentes no cenário esportivo, podendo ser causada por 

inúmeros motivos e em qualquer figura envolvida no contexto (atletas, técnicos, 

comissões técnicas, torcida/espectadores, responsáveis, amigos, pais, 

familiares, mídia, dentre outros). Entretanto, o que é uma preocupação nos dias 

atuais, é que essas atitudes estão sendo banalizadas pela frequente ocorrência 

em alguns esportes, principalmente naqueles que apresentam maior contato. A 

seguir, vamos expor informações acerca da violência e também um pouco 

sobre a naturalização destes atos. 

 

A violência no contexto esportivo 

 Oliveira e Silva (2018), ao discutirem a violência, citam definições que a 

representam em uma perspectiva geral e, também, no âmbito do esporte, 

sendo que a primeira seria definida a partir da utilização de força (na prática ou 

por ameaças), por meio de poder ou fisicamente, contra indivíduos, 

comunidades ou contra si mesmo, podendo desencadear desde o sofrimento 

até mesmo a morte. Já na segunda, destacam uma diferenciação entre 

violência “do” e “no” esporte. A primeira seria muito característica do fenômeno 

esportivo, enquanto a segunda apenas se manifesta neste contexto, mas fora 

dos locais de disputa (quadras, campos, etc.), isto é, englobando torcedores e 

outros envolvidos. (MURAD, 2012; OLIVEIRA; SILVA, 2018). 

A violência pode ser considerada como um dos fatores sociais que mais 

causam medo e atingem indivíduos em todo o mundo (JIMENEZ, 2012; 

PALHARES, 2015). No esporte, esta é associada por inúmeras vezes a 

agressões e conflitos físicos, porém reduzir seu significado apenas a esses 

aspectos seria desconsiderar toda a complexidade que envolve tal fenômeno, 

deixando de lado também sua multicausalidade. 

Concordando com a visão de Weinberg e Gould (2017) quanto a 

possibilidade do esporte competitivo gerar disputas excessivas e ocasionar em 

conflitos, dentro e fora do ambiente de jogo, Murad (2012) destaca a 

necessidade de um olhar mais contextual da violência. Assim, o autor salienta 

que questões culturais, históricas e da sociedade precisam entrar na 

discussão. Um exemplo de olhar para o fenômeno é a violência que alguns 

jovens praticam para romper com a invisibilidade social, principalmente em 
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esportes com maior visibilidade midiática, pois assim o sentimento de pertença 

faz com que se sinta ligado a algo maior (MURAD, 2012). 

 Por outro lado, o convívio diário com diversas manifestações esportivas 

pode nos conduzir ao entendimento de que a violência e a agressividade são 

parte do esporte. Isto devido ao fato de que muitos comportamentos 

socialmente contestáveis são aceitos dentro de modalidades esportivas, de 

acordo com as regras destas (OLIVEIRA; SILVA, 2018). Existe uma tendência 

de atletas de modalidades esportivas coletivas em ter a agressão como algo 

comum, se comparados com não praticantes. Contudo, para Aktop et al. 

(2015), há um entendimento no qual a experiência pesa positivamente a 

respeito de comportamentos agressivos de atletas de futebol, visto que tempo 

de prática aumentaria a assertividade dos mesmos.  

 Para Dias et al. (2016), tanto a violência quanto o comportamento 

agressivo possuem ligação direta com a importância que se dá ao momento 

competitivo (tanto na perspectiva do torcedor quanto na do participante) e do 

envolvimento emocional com este. Além disso, ao analisar o ambiente fora das 

competições oficiais adultas, quando se dá valor elevado ao ato de vencer, 

quando as regras são muito rígidas, há a possibilidade de ocorrer violência 

direcionada aos praticantes e árbitros, uma vez que não existe possibilidade de 

exposição e discussão de pontos de vista. 

 Palhares (2015) e Bagni (2016) citam outra característica importante ao 

analisar a agressão e a violência, visto que a primeira está mais próxima de 

questões instintivas e a segunda mais voltada para questões culturais. Outro 

aspecto que precisa ser evidenciado diz respeito à falta de equilíbrio em 

relação ao poder entre os envolvidos. Dias et al. (2016) também salientam o 

fato de que agressividade e violência não são sinônimos e, além disso, 

apontam que toda ação que exprime violência é contida de agressividade, 

porém, nem todo ato agressivo é caracterizado como violento. 

 A partir desta perspectiva de análise da violência, Machado (2013) 

enfatiza a grande responsabilidade que a mídia carrega no sentido de banalizar 

a violência. A exposição exaustiva de cenas violentas, dentro ou fora dos 

ambientes esportivos, permitiriam então um olhar com mais naturalidade para a 

violência, sendo assim algo que reafirmaria este viés apresentado. 
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 Por fim, na atualidade, outros fenômenos têm contribuído para e 

expansão das discussões acerca da violência. Para Bagni (2016), um aspecto 

preocupante pode ser associado ao ambiente virtual. Segundo o autor, a 

expansão das novas mídias viabiliza o que é chamado de ciberviolência, 

atingindo qualquer agrupamento social, mesmo que os envolvidos não estejam 

diretamente ligados ou conectados a estas realidades, visto que a veiculação 

de conteúdos diversos, como textos e fotos, pode ser originada por qualquer 

usuário que busque violentar determinada pessoa. 

Com isso, a permanência nos ambientes virtuais trouxe novas dinâmicas 

para fenômenos existentes, como no caso do bullying, que passou a ter novos 

desdobramentos, sendo chamado de ciberbullying. No bullying, como apontam 

Morão e Verzani (2017), há ações repetidas contra pessoas que pertencem ao 

mesmo grupo, visando intimidar ou maltratar e sendo originário de pessoas 

mais fortes. Além disso, estes autores destacam também que este fenômeno 

não se restringe ao ambiente escolar, estando presente também em equipes 

juniores de futebol. 

 Bagni (2016) destaca também, ao refletir sobre a alteração deste para o 

ciberbullying, o fato de ser plenamente viável que o agressor não seja mais o 

mais forte, isto é, aqueles que nas interações em determinados contextos eram 

vítimas de bullying, no contexto virtual do fenômeno podem passar a ser 

agressores. Em todo caso, também é importante enfatizar a questão de que 

muitas situações são erroneamente apontadas como bullying, mas um dos 

fatores essenciais para caracterização do fenômeno é a leitura da pessoa 

envolvida, pois muitas vezes brincadeiras, apelidos e outras situações não são 

vistas como agressões e intimidações pela suposta vítima (MORÃO; VERZANI, 

2017). 

 Assim, em meio a esta nova realidade e suas implicações, temos que os 

olhares e discussões precisam de maiores alcances, viabilizando assim que as 

necessidades sejam sanadas. Considerando que além do ambiente escolar, o 

ambiente esportivo também pode apresentar consequências destas novas 

demandas virtuais, como apontado por Morão e Verzani (2017), bem como do 

potencial que estas novas ferramentas possuem, com alto fluxo de informações 

e grande alcance, temos novos tópicos de discussão que precisam ser 

incluídos na formação e aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos.  
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Desafios da atuação profissional: que caminhos podemos seguir? 

Para lidar com as atitudes agressivas no contexto do esporte, Weinberg 

e Gould (2017) citam algumas estratégias que julgam como adequadas, sendo 

preciso que os profissionais consigam, primeiramente, entender o motivo pelo 

qual os atletas estão passando por um momento de agressividade. Este pode 

ser gerado por uma derrota de virada, perder para um time considerado mais 

fraco, rendimento abaixo do esperado em quesitos técnicos, táticos e físicos, 

perder por resultados que demonstrem uma derrota vexaminosa, dentre outros 

que demonstrem frustração aos envolvidos, maximizando os possíveis níveis 

de agressividade. 

Feito isso, é necessário que os profissionais tentem retirar os atletas de 

situações frustrantes ao primeiro sinal que notarem agressividade da parte dos 

mesmos, sendo necessário que tais atletas sejam ensinados a lidar com seus 

sentimentos e emoções em ocasiões de frustração, realizando o manejo destes 

fatores. 

Portanto, o técnico deve simular situações de frustração durante os 

treinamentos, por exemplo, e ensinar os atletas a enfrentarem isso, manejando 

suas emoções e transferindo essa habilidade para ambientes de pressão, 

como partidas oficiais e competições.  

Outro ponto a ser ressaltado é que a vitória é importante, porém não 

deve ser excessivamente enfatizada, principalmente em atletas que se 

encontram no período de formação. De acordo com Weinberg e Gould (2017), 

apesar do esporte competitivo poder ser um fator que potencializa a 

aprendizagem dos atletas no sentido de colaboração na busca por objetivos 

comuns e também na atenuação da ênfase e pressão excessivas por 

resultados vitoriosos, algumas vezes a situação foge ao controle. O fato de 

sagrar-se vencedor, de acordo com os autores, pode acarretar em hostilidade e 

agressão, principalmente quando a intenção é vencer a qualquer custo. O foco 

excessivo na vitória e no próprio sucesso pode ser um gerador de 

comportamentos negativos, como na disputa por posições, por exemplo 

(WEINBERG; GOULD, 2017). 

Então, o técnico (com o auxílio do profissional da psicologia do esporte) 

deve definir o que é jogar dentro das regras e ter um comportamento assertivo 
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(visto como algo positivo), destacando atos aceitáveis e qual é o limite da 

agressão, sendo considerada pejorativa e julgada como comportamento 

indevido, acarretando em possíveis punições que geram danos ao esportista 

ou a toda sua equipe. 

Após deixar clara a definição do que é considerado um jogo 

limpo/honesto (fair-play) e o que é agressão, o treinador pode adotar a 

estratégia de utilizar modelos de aprendizagem social, direcionando os atletas 

a possuírem comportamentos adequados diante das situações proporcionadas 

pelo esporte. 

 Visando contribuir com possibilidades de atuação frente aos 

comportamentos agressivos no ambiente escolar, Silva e Gadelha (2017) citam 

a utilização de jogos, os planejamentos de aulas cooperativas e a utilização da 

Aprendizagem Social. Estes autores destacam, quanto ao jogo, o caráter 

voluntário da participação, questões subjetivas, além de transparecer por meio 

dele vontades e ações que estavam guardadas. A ludicidade abre espaço 

assim para a espontaneidade. A socialização com o grupo, na qual a exposição 

de ideias e também a possibilidade de abrir mão delas para haver harmonia, 

potencializam o aprendizado quanto à função social. 

 Por outro lado, temos as aulas cooperativas, diminuindo a competição, 

como apontam Silva e Gadelha (2017), algo que permitiria um prazer a partir 

da união em busca de objetivos comuns, diminuindo a valorização da 

competição e do conceito de adversários. Por fim, ao tratar da Aprendizagem 

Social, que tem a aprendizagem vista sobre a ótica de modelos 

comportamentais observados, é preciso atenção quanto ao próprio 

comportamento nos momentos de interação, além da identificação do motivo 

para um comportamento agressivo, como busca por atenção, canal único de 

comunicação, sofrimento ou mesmo reprodução, dentre outros (SILVA; 

GADELHA, 2017). 

A partir de então, o profissional deve ser capaz de estabelecer normas 

dentro do grupo/equipe, incluindo aspectos que perpassam pela questão da 

agressividade, buscando envolver principalmente os líderes desta. Isto implica 

nos próprios atletas ampliarem o nível de atenção aos companheiros de time, 

discutindo atitudes ao passo que houver demonstração de comportamento 

agressivo, visando a solução do problema sem que exista enfrentamento de 
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conflito por meio de respostas baseadas em ações violentas. Para isso, é 

preciso que o treinador e os líderes possuam habilidade e capacidade de 

comunicação, sendo exercida de forma clara e direta. 

Alguns comportamentos podem ser modificados por princípios de reforço 

positivo e negativo (WEINBERG; GOULD, 2017). Estes autores citam um 

estudo realizado por Galvan e Ward (1998) que envolveu comportamentos 

inadequados de tenistas, incluindo agressões com raquete, bola, e também 

verbais. Ao ser exposto o comportamento de cada atleta em um quadro no 

vestiário, foi realizada uma reunião em que tais comportamentos foram 

discutidos e, por consequência, foram propostas estratégias para reduzi-los. 

Por fim, foi constatado ao longo da temporada uma diminuição nestas ações 

inadequadas.  

Por fim, Weinberg e Gould (2017) traçam a estratégia de profissionais da 

área do esporte e da educação realizarem conscientização nos espectadores 

dos eventos esportivos, buscando manejar a agressividade desses indivíduos 

por meio de diretrizes que adotem políticas como a expulsão/penalização de 

espectadores que demonstrarem comportamentos agressivos; controle 

rigoroso de bebidas alcoólicas; relatar aos treinadores que suas atitudes não 

devem ser direcionadas à agressão (caso sejam, os mesmos serão retirados 

da competição); escalar arbitragem rigorosa quanto ao quesito agressão dentro 

de quadra/campo, punindo severamente o agressor; buscar parcerias com os 

meios midiáticos com o intuito dos mesmos não potencializarem e ressaltarem 

atitudes agressivas.   

Oliveira e Silva (2018) citam ainda que visando diminuir atitudes mais 

agressivas, constantemente existem alterações e aperfeiçoamentos em 

aspectos relacionados ao controle, como surgimento de novas regras, 

mudanças em punições, aumento na equipe de arbitragem presente, uso de 

novas tecnologias, dentre outros. Estes autores destacam a importância destas 

atitudes, pois muitas vezes os atos que acontecem durante a disputa de uma 

modalidade esportiva, refletem nas ações dos torcedores e são levadas, até 

mesmo, para outros ambientes externos, podendo inclusive afetar 

negativamente a modalidade em si. 

Já com o intuito de orientar os discursos dos atletas de forma adequada 

e, pensando no contexto atual, instruir os mesmos a lidar com as novas mídias 
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digitais, redes sociais virtuais e aplicativos de comunicação instantânea, 

diversas equipes adotaram o media training como estratégia, sendo utilizado 

como uma assessoria ao esportista para lidar com essa gama de possíveis 

espaços de comunicação e veiculação de informação. O papel dessa estratégia 

implica em evitar postagens polêmicas, desavenças, ameaças, conteúdos 

malvistos e que podem prejudicar a carreira profissional do atleta (e/ou de sua 

equipe) e, até mesmo, se estender a danos na vida pessoal do mesmo 

(MORÃO, 2017). 

 Além disso, técnicos e demais profissionais devem saber lidar com o 

âmbito virtual, ensinando seus atletas a apresentarem comportamentos 

adequados no mesmo, minimizando a ocorrência de atitudes agressivas ou que 

possam potencializar casos de agressão ou violência fora do ciberespaço. 

Desta forma, o atleta deve saber como se expor frente as tecnologias 

disponíveis, ter consciência sobre suas postagens e que, por muitas vezes, 

sendo pessoas públicas, qualquer conteúdo postado influenciará na vida de 

alguma(s) pessoa(s) de maneira direta ou indireta. 

Assim, proporcionando conscientização por meio de campanhas e 

demais recursos que podem ser utilizados como ferramentas educacionais, o 

atleta saberá como se portar no cibermundo, fazendo com que o esportista seja 

autônomo/inteligente, evitando situações constrangedoras e que possam 

causar danos em diversos aspectos. 

No entanto, é válido ressaltar que os recursos tecnológicos não são 

negativos, somente é preciso que se faça o uso adequado de tais artefatos, 

resultando em algo positivo, como a promoção da imagem do atleta/clube, 

divulgação de conteúdos interessantes aos torcedores, “proximidade” dos 

fãs/espectadores (mesmo que seja uma aproximação virtual). Com isso, casos 

de violência e agressão serão minimizados inclusive no âmbito virtual. 

 

Considerações finais 

A atuação profissional no campo da Educação Física envolve uma série 

de conhecimentos e também um constante aperfeiçoamento, permitindo assim 

lidar inclusive com as novas demandas, como por exemplo, no caso das redes 

sociais virtuais e a potencialização de situações violentas. Desta maneira, é 

preciso que todos os conceitos estejam muito bem definidos, para que assim a 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

40 
 

intervenção possa atingir os objetivos que serão traçados para cada situação e 

contexto. 

Com base no que foi apresentado, é importante entender que a 

agressividade está presente em diversos níveis e em todos os seres humanos. 

Por outro lado, o entendimento quanto às diferenciações entre o que pode ser 

considerado como agressividade boa ou má, hostil ou instrumental e violência 

é fundamental. Isto permite maior segurança nas tomadas de decisões e no 

planejamento de atuação. 

Por fim, é preciso que fique bastante claro para os profissionais que, 

além das inúmeras possibilidades de intervenções que podem realizar para 

agirem nas situações necessárias, precisam ter cautela quanto ao próprio 

comportamento frente aos alunos ou atletas. Assim, por meio de todo conteúdo 

exposto e das possibilidades apresentadas, esperamos contribuir em 

abordagens futuras dos profissionais às situações que demandarem estes 

conhecimentos. 
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CAPÍTULO 3 - RISCOS E MEDO NO ESPORTE 

 

Caio Graco Simoni da Silva 

Matheus Blazissa Martini 

 

O termo “risco” indica uma antecipação do futuro baseada em 

probabilidades e estatísticas. Ele faz parte de nosso cotidiano, seja o risco de 

um grande desastre natural ou o risco de um acidente de trânsito. Estamos 

todos vulneráveis aos riscos que podem nos surpreender, em maior ou menor 

intensidade. Corremos riscos a todo momento, seja em casa, no conforto de 

nosso lar, seja na rua, ao atravessar uma avenida ou, até mesmo, praticando 

nosso esporte predileto corriqueiramente durante o nosso dia a dia. 

(FERREIRA; MOURA; SOARES; 2016). 

Por isso, frequentemente procuramos diminuir os riscos negativos que 

nos afetam para nossa maior segurança e conforto. Contratamos planos de 

saúde para algum infortúnio, seguros para nossos carros, e investimos nosso 

dinheiro em algo que tenha o menor risco possível. 

Já o medo, segundo Machado (2006) é um sentimento de tensão, 

nervosismo ou opressão, inerente a todas as pessoas. Todos os seres 

humanos sentem medo. O que precisamos entender mais profundamente é a 

quantidade e intensidade desse medo. O quanto essa variável é benéfica ou 

maléfica para as respostas em nossos comportamentos físicos, psíquicos e 

sociais.  

  O esporte não fica de fora do risco e do medo, e também sofreu uma 

transformação para aumentar sua segurança e diminuir os riscos dos 

praticantes. Exames fisiológicos são realizados regularmente em atletas 

profissionais do futebol utilizando o método CK (Creatina Quinase), um 

marcador que identifica o cansaço muscular nos jogadores (BAREZANI; 

MORANDI; PIMENTA; 2015). No automobilismo, os carros sofrem 

modificações ano a ano em busca por um melhor desempenho e também uma 

maior segurança para os pilotos, que estavam muito mais vulneráveis nas 

décadas anteriores. 

 Uma simples aula de estimulação aquática para bebês pode provocar 

inúmeras variáveis de risco, caso o professor não esteja atento, o bebê pode 
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vir a afogar-se durante a sua aula. Antes disso, poderá ocorrer uma parada 

cardiorrespiratória ou mesmo engolir água durante as manobras realizadas em 

aula. 

 Todos esses comportamentos citados acima nos levam a dois 

momentos: dominância e conformidade. Iremos abordar essas duas situações 

(dominância e conformidade) para melhor entendimento.  

Para Marston (2014) em experimentos para testar a emoção medo com 

adultos, quando testados em relação a sua conformidade nas respostas de 

“Medo”, os mesmos tentavam escapar com todas as forças do experimento 

(dominância) e, após observarem que não tinham mais condições de sair 

daquela situação problema, os sujeitos aceitavam aquela situação 

(conformidade).  

 Neste experimento foram investigadas mulheres dentro de um 

laboratório de pesquisa, as quais eram levadas para uma sala, de olhos 

vendados e o experimentador pedia para as mesmas sentarem numa cadeira, 

onde eram amarradas. Foram introduzidos eletrodos para verificação 

eletrocardiográfica sobre seus corpos e um medidor de respiração. A instrução 

dada pelo experimentador era de que o objetivo da pesquisa seria aferir a 

respiração e os batimentos cardíacos durante repouso de quinze minutos. 

Porém, a cadeira era derrubada de repente, sem aviso, fazendo com que os 

sujeitos da pesquisa caíssem para trás.  

 Todas as mulheres, sem exceção, relataram medo quando sentiam que 

estavam caindo para trás sem nenhum apoio. Um comportamento foi 

observado entre os sujeitos analisados: primeiro tentavam escapar enquanto 

caiam e, também, quando estavam no chão. Quando percebiam que não 

conseguiriam se desamarrar da cadeira, chamavam o experimentador, 

achando que aquela situação seria um acidente. Ao entenderem toda a 

situação e que o experimentador não vinha ajudar, todos os sujeitos aceitavam 

a situação e mantinham-se quietos na cadeira deitados no chão (MARSTON, 

2014). 

 Em outro experimento, agora com bebês, observou essa conformidade 

nas respostas de comportamentos infantis, descrevendo a situação da seguinte 

maneira: “um susto, um sobressalto, o bebê segura a respiração e em seguida 
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respira mais rápido, fecha os olhos de repente, cerra as mãos e franze os 

lábios”. (WATSON, 1925 apud MARSTON, 2014, p. 27) 

 O autor realizou dois experimentos, no primeiro deles o experimentador 

removeu por completo o apoio para o corpo do bebê; a outra, um som forte e 

repentino foi executado perto da cabeça do bebê. Seguido ao susto, 

sobressalto e uma apneia, seguiu-se a essa resposta inicial, um outro tipo de 

comportamento. Num segundo momento, os bebês “choraram, caíram, 

engatinharam, andaram e fugiram, muitos deles defecaram e até urinaram” 

(WATSON, 1925 apud MARSTON, 2014, p. 28). Watson observou no primeiro 

grupo de sintomas comportamentais um acesso de energia tônica, calculado 

para combater e dominar os estímulos motores. Já na segunda análise de 

sintomas comportamentais também indicou uma diminuição da força do ego 

motor (descarga motora tônica, iniciada no tecido juncional nas sinapses do 

sistema nervoso central) e o comportamento submisso a qualquer efeito que o 

estímulo motor possa exercer sobre o organismo. 

 Esses comportamentos sugeridos acima indicam que os adultos 

reagiram da mesma forma que os bebês de Watson: primeiro apresentam uma 

resposta de dominância e logo após a emoção, conformidade, com relação ao 

medo. O problema dos experimentos citados acima foi a maneira que 

controlaram o ambiente para os sujeitos e os riscos gerados para os mesmos, 

principalmente com os bebês, não são todos os pais e comitês de ética que 

liberam tais experimentos para melhor entendimento da ciência.  

  Mais recentemente surgiram novos ambientes de riscos controlados 

para alguns esportes radicais, como o Surf Ranch (praticado em piscinas com 

ondas), a Escalada Indoor (em paredes artificiais), ou a Canoagem Slalom que 

recebeu um percurso controlado artificialmente para sua participação nas 

Olimpíadas do Rio de Janeiro – 2016. Esses novos ambientes de riscos 

controlados trouxeram uma tecnologia segura para a prática de cada esporte, 

facilitando a adesão de novos praticantes que antes tinham receios ou 

limitações quanto aos riscos que conferem um ambiente natural. 

  Entretanto, muitos praticantes de esportes não querem maior conforto 

durante sua prática, o que eles procuram mesmo é adrenalina, a sensação do 

risco e da aventura que lhe faz sentir emoções inexistentes em sua vida 

cotidiana. 
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  A diferença entre esses praticantes considerados mais tradicionais e os 

mais novos que buscam a segurança e o conforto está na motivação, que pode 

ser entendida como a direção e intensidade de seus esforços. Atletas com altos 

níveis de realização escolhem tarefas desafiadoras, preferem riscos 

intermediários e têm melhor desempenho quando são avaliados. Atletas com 

baixos níveis de realização evitam tarefas desafiadoras, evitam riscos 

intermediários e têm pior desempenho quando avaliados (WEINBERG; 

GOULD, 2017). 

Um filme recente chamado Concussion (2015) versa sobre a descoberta 

feita pelo médico Dr. Bennet I. Omalu, que denominou de Encefalopatia 

Traumática Crônica a lesão causada pelas inúmeras colisões que os jogadores 

da NFL (National Football League) sofrem na cabeça. As regras do jogo, no 

entanto, sofreram alterações para minimizar esses impactos que resultam em 

um grave problema no futuro. 

  Mas o principal mérito nessas constantes mudanças advindas dos riscos 

nos esportes está na acessibilidade para várias pessoas que não conseguiam 

praticar algum esporte por alguma limitação física, mesmo que ainda essas 

novas tecnologias não estejam acessíveis para todas as camadas sociais. 

 Os motivos para a prática de determinado esporte são variados. Muitas 

pessoas começam a correr por indicação médica para cuidar da saúde ou pelo 

desejo de emagrecer, trata-se de uma prática menos intensa que um atleta 

com ambição de participar de uma maratona. 

  Esse aumento de intensidade provoca paralelamente um aumento nos 

riscos, como se fosse um preço a pagar para aqueles que focaram sua direção 

um pouco mais além. O mesmo atleta que pretende treinar para competir na 

maratona está mais suscetível a lesões do que o praticante que almeja apenas 

o lazer e o bem-estar, imaginando um cenário de iguais condições físicas e de 

treinamento. 

  Mas são nos esportes radicais que encontramos essa diferença 

(aumento de intensidade x aumento nos riscos) muito mais extrema e perigosa, 

os desafios ousados indicam um aumento considerável do risco, chegando até 

mesmo a negligenciá-lo. 

  Na escalada temos praticantes que optam pela Escalada Indoor, 

Boulder, Big-Wall, Free Solo e Montanhismo. A primeira é a mais segura, 
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praticada em paredes artificiais com todos os equipamentos de segurança, já o 

Boulder representa maiores riscos por estar em ambiente natural, embora seja 

em rochas de até cinco metros apenas. Os riscos extremos estão no Big-Wall, 

que é a escalada em paredões rochosos; no Free Solo, a mesma escalada em 

paredões, mas sem a utilização de cordas; e o Montanhismo, realizado em 

montanhas nevadas, como por exemplo, a subida ao Monte Evereste, onde os 

erros também podem ser fatais. 

  Portanto, a motivação dos praticantes dos esportes de aventura indicará 

os riscos que certamente estarão suscetíveis, até atingirem seus objetivos e o 

bem-estar emocional. 

  Dessa forma, apesar de ampliar as possibilidades aos praticantes com 

diferentes limitações, a escolha pelo esporte e sua motivação é estritamente 

pessoal, não ocorrendo generalização quanto à medida do risco ideal para 

cada praticante. Um dos fatores mais decisivos nesta contabilidade de risco 

pessoal é o medo, que está inserido antes, durante e depois da prática de cada 

esporte, em maior ou menor intensidade. 

Ainda sobre o medo, algumas pessoas tem acrofobia, que é um medo 

exagerado de altura, tornando praticamente impensável para elas a prática de 

Escalada, Rapel, Voo Livre, ou até mesmo de Arvorismo. Outra fobia existente 

é a hidrofobia, que é o medo de nadar em rios, lagos, piscinas, chegando ao 

nível de não conseguir ao menos andar de caiaque ou navio. Tanto na 

acrofobia como na hidrofobia, os medos são extremos e aparecem até mesmo 

em situações de nenhum perigo, onde o risco é imaginado e o medo é irreal. 

O medo é uma emoção associada ao perigo e aos riscos que uma 

pessoa possa ter, ele tem diferentes níveis de intensidade, gerando desde 

cautela, alerta, preocupação, até ansiedade, pavor e pânico (ARRUDA; 2014). 

Silva (2018) observou a emoção “medo” em recente pesquisa. O autor 

verificou o comportamento de 33 atletas de ambos os sexos, finalistas de 

Campeonato Brasileiro de Natação. O objetivo geral da pesquisa foi identificar 

as emoções (afetos positivos e afetos negativos) de nadadores de elite antes 

da sua principal prova (competição), buscando associações ao desempenho 

esportivo. 

Diferentemente de outras pesquisas (HANIN, 2000; HANIN, 2007; 

SEGABINAZI et al., 2012) que coletaram suas amostras antes ou depois do 
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evento (competição) propriamente dito, o estudo de Silva (2018) foi aplicado no 

momento que antecedia a principal prova do atleta durante seu principal 

campeonato. Foram estudados os seguintes descritores durante a pesquisa: 

com medo, trêmulo, nervoso, inquieto, apavorado e assustado, descritivos 

esses que compõem o estudo da variável medo pelo questionário supra citado. 

A média geral que foi gerada pelo questionário PANAS-X encontrada em 

todos os nadadores foi de 1,83 (0,84) para a variável “Medo”. O maior valor 

encontrado foi na variável “Inquieto” 2,79 (1,34) e o menor valor encontrado foi 

na variável “Trêmulo” 1,30 (0,64). 

Quando observado somente o público masculino, as mesmas variáveis 

(Inquieto e Trêmulo) apresentaram valores menores que a média geral. No 

feminino a média geral encontrada foi de 2,00 (± 0,89), valor esse que ficou 

acima, quando comparado com a média geral e o público masculino. Quando 

observou-se o valor mais alto encontrado para o “medo” somente para o 

público feminino, notou-se um valor acima da média geral e acima do público 

masculino no quesito “Inquieto” 3,00 (± 1,26). Já para o valor de menor 

expressão encontrado foi para o item “Apavorado” 1,27 (± 0,47). 

 

Média e desvio padrão dos descritores do afeto específico Medo. Silva 

(2018) 

MEDO Média Desvio Padrão Maior valor Menor valor 

GERAL 1,83 0,84 Inquieto 2,79 (1,34) Trêmulo 1,30 (0,64) 

MASCULINO 1,74 0,79 Inquieto 2,68 (1,39) Trêmulo 1,27 (0,55) 

FEMININO 2,00 0,89 Inquieto 3,00 (1,26) Apavorado 1,27 (0,47) 

 

Na análise inferencial dos dados da variável “medo”, não houve, após 

análise estatística, diferença entre os grupos, ou seja, homens e mulheres 

apresentaram o mesmo comportamento nesta variável, eles ficam inquietos. 

Enquanto resposta em seus resultados, essas variáveis estudadas parecem 

que não alteram em nada esse sentimento antes da prova, tanto para o grupo 

que melhorou o seu desempenho, quanto para o grupo que não melhorou. O 

estudo sugere, bem como Lavoura, Mello e Machado (2007), que no contexto 

esportivo, o professor de Educação Física (técnico) deve saber reconhecer 

seus atletas que possam manifestar a variável “medo” antes de seus 

desempenhos, sendo de suma relevância que ele possua sensibilidade para 
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diferenciar as mais diversas manifestações, que podem ser, conforme 

reconheça, prejudiciais ao atleta (como alterar a performance) ou benéficas 

(aumento da resposta adrenérgica resultando em ganho de força, velocidade, 

nível de alerta; consciência racional dos riscos; cautela; controle do estresse). 

(MACHADO, 2006; HANNIN, 2000). 

Quando foi analisada, no mesmo estudo de Silva (2018), a emoção 

medo e desempenho dos atletas, observou-se uma certa homogeneidade nos 

resultados, ou seja, as respostas ficaram muito próximas, tanto para o grupo 

que melhorou, quanto para o grupo que não melhorou seu desempenho para 

toda a amostra do experimento.  

 Assim, a primeira relação entre risco e medo acontece antes mesmo da 

prática, no momento da motivação para a escolha do esporte (direção) e da 

intensidade a ser dedicada. A escolha é pessoal, e o medo corresponde como 

um dos fatores principais da motivação. 

  Em um documentário da National Geographic sobre a Escalada Free 

Solo, entrevistaram um dos atletas mais conhecidos da modalidade, chamado 

Alex Honnold. Em uma entrevista ele respondeu duas questões de maneira 

muito interessante: 

“- Entrevistador: acho justo dizer que você faz coisas que 
muitas pessoas não fariam porque seriam interrompidas pelo 
medo. Qual a diferença aí? Você aprendeu a lidar com o medo 
ou algo inato? 
Alex Honnold: parte disso é que passei tanto tempo com 
medo. Eu tenho muita experiência com medo, provavelmente 
mais do que a média das pessoas. E acho que isso me permite 
ajudar a diferenciar quando estou realmente em perigo e 
quando devo agir - se esse medo de que estou sentindo é 
importante ou não. 
- Entrevistador: De onde vem a confiança e a autoconfiança? 
Alex Honnold: vejo tudo enraizado no racionalismo, em uma 
avaliação básica da realidade objetiva: posso fazer isso? E se 
eu puder, eu faço. Se eu fiz algo em uma corda repetidamente, 
então obviamente posso fazê-lo fisicamente, então não há 
razão real para não poder fazê-lo sem a corda.” (CHINN; 
VASARHELYI; 2018, p. 3-4) 

   

Na entrevista devemos levar em conta que se trata de um esporte de 

aventura extremamente perigoso, onde os praticantes escalam paredões 

enormes sem utilização de cordas. O medo é constante até para quem está 
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assistindo de longe, e Alex Honnold tinha acabado de escalar um paredão de 

mais de novecentos metros de altura. 

A primeira questão da entrevista traz algo muito importante para todo 

esporte quando falamos de medo durante a prática esportiva, a primeira parte 

descreve sobre a experiência do atleta. O atleta entrevistado respondeu que 

consegue controlar o medo porque já passou por inúmeras situações 

amedrontadoras, e por isso sabe diferenciar quando o medo é real ou irreal, ou 

seja, quando ele representa um perigo real ou quando é apenas imaginado. 

  A experiência citada na entrevista é um fator crucial no controle do medo 

(HANIN, 2000), e embora alguns praticantes experientes ainda possam não ter 

desenvolvido tamanho controle, o mesmo não vem sem a experiência, são as 

situações práticas diárias que ensinam como agir nas adversidades. 

  Ele reafirma o processo prático e gradual de autocontrole na segunda 

questão da entrevista, quando lhe foi perguntado sobre autoconfiança. Aquilo 

que foi treinado e repetido por diversas vezes, torna-se uma realidade objetiva, 

onde não é preciso ter medo ou duvidar daquilo que ele já realizou muitas 

vezes. 

  Portanto, destaca-se a autoconfiança, que pode ser definida como a 

crença de que você pode realizar com sucesso um comportamento desejado, 

dessa maneira, é uma aliada indispensável no controle do medo (WEINBERG; 

GOULD, 2017). 

  A experiência prática realizada com o estabelecimento de metas a curto 

prazo, onde em cada passo aumenta-se o nível de autoconfiança, de evolução 

técnica, e também, consequentemente, do controle do medo, corrobora com o 

manejo adequado de diversas emoções, como o medo.  

  Nota-se, portanto, que o estabelecimento de metas é necessário para o 

crescimento da autoconfiança e do controle do medo, sendo necessário 

também o aumento gradual do risco. Elevando-se o risco, eleva-se a 

apreensão, o aprimoramento de técnicas esportivas, e com isso um ganho de 

autoconfiança de maior domínio sobre o medo. 

 

Sempre tive confiança de que me sairia bem. Sei se vou 
ganhar ou não. Tenho dúvidas, mas quando falta uma semana 
ou dez dias para o evento, todas desaparecem. Nunca entrei 
em uma competição com alguma dúvida. Sempre tive 
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confiança de me esforçar 100% e, ao final do dia, penso que, 
independentemente de onde eu chegar, não posso fazer mais 
do que tentar o máximo.  (THOMPSON citado em HEMERY, 
1986, p. 156) 

 

 Um dos melhores jogadores de basquete do mundo, também comenta 

sobre ganhar confiança por meio do fracasso, Michael Jordan diz: Já́ errei mais 

de 9.000 arremessos em minha carreira. Já́ perdi quase 300 jogos. Vinte e seis 

vezes me confiaram o arremesso para vencer o jogo e errei. Falhei repetidas 

vezes na vida – e foi por isso que tive sucesso (WEINBERG; GOULD, 2017, p. 

300). 

A definição encontrada para autoconfiança é: crença em alguma 

situação e o sujeito acreditar que possa realizar com sucesso um 

comportamento desejado. Traremos como exemplo o nadar 50 metros a 100% 

de trabalho de força e velocidade, tentando adivinhar seu tempo final, manter 

uma periodização de exercícios durante algumas semanas, recuperar-se de 

uma lesão em pouco tempo, cravar uma bola na cesta de basquete. Portanto, o 

fator mais evidente levantado em todas essas situações, é o que você acredita 

que vai acontecer, é o que você pensa que irá conseguir fazer durante alguma 

situação, seja durante um evento competitivo ou não (WEINBERG; GOULD, 

2017). 

Silva (2018) relata a autoconfiança de jovens atletas, tanto do sexo 

masculino, quanto do feminino, em situações de prova, ou seja, no meio do 

evento mais importante para atletas de natação em nosso país, esses achados 

corroboraram com Machado (2006) que descreve essa variável como muito 

relevante, pois a mesma atua no combate ao sentimento de medo.  

Machado (2006) afirma que a autoconfiança permite que os indivíduos 

tenham uma maior possibilidade de experimentar emoções positivas durante 

seus desempenhos, melhorando assim sua concentração, aumentando o 

esforço destinado à tarefa e fortalecendo o foco nas estratégias.  

Segundo os achados de Silva (2018) os atletas homens são mais 

autoconfiantes do que as atletas mulheres, eles confiam mais em si mesmos 

durante os eventos competitivos do que as mulheres. 

Quando o assunto foi confiança em si mesmo e segurança no que 

estavam fazendo (autoconfiança), o maior valor encontrado na média geral 
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desse mesmo estudo foi para a variável “Confiante”, que também foi observado 

nos dois grupos distintamente (masculino e feminino). Vale esclarecer que as 

variáveis estudadas que caracterizam a amostra para autoconfiança dentro do 

protocolo utilizado são: ousado, forte, sem medo, audacioso, orgulhoso e 

confiante. 

O estudo de Silva (2018), quando analisou a emoção autoconfiança e 

desempenho obeservou uma certa homogeneidade nos resultados 

encontrados, ou seja, tanto para quem melhorou ou piorou seu melhor tempo 

no evento, essa variável não influenciou diretamente os resultados 

encontrados. Esses resultados mostram que o grupo que não melhorou seu 

desempenho na variável autoconfiança, precisam de uma atenção maior no 

que diz respeito a insegurança no realizar das ações, melhorar suas 

capacidades de decisões e de agir, e maior controle dos medos na prática 

esportiva. (MACHADO, 2006). Para Weinberg e Gould (2017, p.329) “atletas 

que demonstram insegurança competem para não perder, e atletas que tem 

extrema confiança em si” mesmos competem para ganhar. Os atletas enquanto 

confiantes tendem a estabelecer metas desafiadoras e ir atras dos seu 

resultados constantemente. 

Na identificação do desempenho e a relação do risco e medo no esporte 

é crucial pensar não somente sobre os melhores resultados atingidos pelos 

atletas e sim nos seus piores desempenhos no principal evento, bem como 

durante os treinos. Como esse controle emocional pode ser mensurado em 

treinos e competições? Esse mesmo atleta conseguiria identificar e controlar o 

que está sentindo? Além disso, de quantas competições ou estados 

excitatórios próximos de um grande evento, ditos perturbadores, ele precisará 

para identificar padrões em seus comportamentos?  

Esses estados de humor não são investigados durante o treinamento. 

Quando muito, são investigados fora do país, portanto, não são atletas 

brasileiros. Esse problema se dá pela falta de apoio dos clubes e técnicos 

brasileiros em liberarem seus atletas para tais investigações.  

Os próximos passos referentes ao tema proposto poderiam identificar 

individualmente o sucesso e o fracasso no desempenho, enquanto sentimentos 

ligados a riscos e medos durante a prática de atividade física, em atletas e não-

atletas.  
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Poderiam ser Identificados durante essa prática, riscos e medos que são 

úteis para o desempenho desses atletas e/ou praticantes de atividade física. 

 Identificar riscos e medos que são prejudiciais para o desempenho e 

estabelecer intensidades emocionais funcionais ou disfuncionais para cada 

emoção relacionada ao melhor desempenho ou ao pior desempenho, seria 

muito bem vinda nas áreas da psicologia do esporte e educação física. 

Precisamos realizar investigações relacionadas aos riscos e medo nos 

esportes ou praticantes de atividade física. Ou seja, tentar entender o quanto 

dessas variáveis podem ser benéficas ou prejudiciais ao comportamento dos 

sujeitos durante a prática de atividades físicas. Às vezes, um sentimento 

considerado negativo, como a raiva, fúria e o próprio medo, podem motivar ou 

desmotivar o praticante de certa modalidade (HANIN, 2000), pois todos os 

sentimentos e emoções são necessários ao rendimento esportivo adequado.  

Em contrapartida, também podemos encontrar sentimentos 

considerados positivos como: felicidade, estar contente, alegria e essas 

variáveis serem prejudiciais durante o evento para esse mesmo atleta.  

Na verdade, consideramos que todos os sentimentos e emoções são 

necessários ao rendimento esportivo adequado, portanto, as investigações são 

essenciais para o pré evento, durante o evento e pós evento. Entendendo que 

“evento” aqui colocado, possa ser uma competição ou mesmo um dia de treino 

no parque ao ar livre.   

Cabem mais pesquisas nessa vertente para entendermos melhor a 

relação entre riscos e medo no âmbito esportivo. Os futuros estudos precisam 

encontrar os níveis ideais de estimulação desses sentimentos (positivos e 

negativos) no contexto esportivo e não esportivo para possíveis comparações. 
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CAPÍTULO 4 - DIVERSIDADE DE GÊNERO NO ESPORTE E NA ATIVIDADE 

FÍSICA 

 

Vivian de Oliveira 

Altair Moioli 

 

As discussões referentes ao acolhimento e participação de pessoas na 

prática esportiva além do binômio masculino e feminino começaram a ganhar 

espaço na sociedade pós-moderna em razão dos movimentos sociais em 

defesa das minorias, popularização nos meios de comunicação e a nova 

configuração da família tradicional.  

Instituições que controlam o esporte de competição como Ligas, 

Federações, Confederações e Comitês Internacionais, muito recentemente 

começaram a dar atenção a inclusão de diferentes identidades de gênero em 

competições esportivas. Embora, muitas vezes, em nome do fair play, do 

equilíbrio, da equidade e da igualdade entre os gêneros possa ter ocorrido 

certos excessos no controle, nos testes de feminilidade ou masculinidade, 

promovendo constrangimentos, preconceitos e discriminação, especialmente 

pela forma com que os meios de comunicação abordam o assunto (HENNE. 

2014; SULLIVAN, 2011). Apenas para ficar em dois exemplos históricos vale 

lembrar os casos da judoca brasileira Edinanci Silva (GARCÍA DAUDER, 2011; 

PIRES, 2016) e da corredora sul-africana Caster Semenya (HEGGIE, 2010; 

SCHULTZ, 2011). 

Os efeitos midiáticos destes casos repercutiram mais que o próprio feito 

esportivo das atletas. O julgamento social e a exposição que estas atletas 

enfrentaram contribuíram mais para a formação dos estereótipos de gênero e 

os estigmas sociais do que propriamente a inclusão e o equilíbrio nas 

competições.  

Embora a sociedade pareça caminhar em direção a avanços 

significativos nas questões relacionadas a sexualidade e gênero que fogem aos 

padrões socialmente construídos, o esporte, por sua vez, ainda preserva as 

tradições seculares de identificação que exige uma classificação binária 

associando o masculino ao pênis e feminino a vagina.  
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Assim, este capítulo tratará este tema com uma abordagem psicológica, 

mas não descarta a possibilidade de transitar pelo campo da sociologia e 

filosofia do esporte, visto que em relação aos aspectos biológicos pouca coisa 

mudou desde a antiguidade grega. 

 

Aspectos culturais e históricos: bases para a formação do atleta 

  Antes de tratarmos a respeito das questões relativas à gênero e sexo no 

contexto esportivo, é importante diferenciar estes dois conceitos. O sexo está 

relacionado com as particularidades biológicas de cada espécie (humana ou 

animal), associado com características físicas e fisiológicas, como os 

cromossomos, a expressão gênica, as funções hormonais e a anatomia do 

aparelho reprodutivo e sexual. Já a palavra gênero refere-se aos papéis, aos 

comportamentos e identidades socialmente construídos dos seres humanos, 

sejam mulheres, homens ou pessoas de outros gêneros (COEN; BANISTER, 

2012; BIANCHI, 2017; HARPER et al., 2018). O sexo geralmente é 

categorizado como feminino ou masculino, ou seja, é a identidade que o sujeito 

recebe ao nascer associado a formação genital, enquanto que o gênero exerce 

influência sobre o modo com os indivíduos percebem a si próprios e também 

como entendem ou outros, incluindo a maneira como eles se comportam, 

interagem, e também como o poder e os recursos são divididos e distribuídos 

na sociedade (HEIDARI et al., 2017). 

 

Sexo e gênero no esporte 

O esporte continua sendo um terreno predominantemente masculino. 

Apesar da evolução do esporte feminino, a diferença ainda existe. Para 

Camargo, Bragion e Vendite (2007), o esporte feminino brasileiro tem um 

histórico de pressões sociais e culturais que ainda persistem, com a mulher 

ocupando um papel secundário em relação aos homens.  

A diferença entre os papéis masculinos e femininos no esporte cria 

também discrepâncias na aderência à sua prática. A história relata que a 

atividade física esteve mais ligada ao homem do que a mulher, diante dos 

atributos físicos como força, virilidade, agressividade, exigidos para o papel de 

provedor do núcleo familiar, da força do trabalho, das lutas de classe ou das 

frentes de batalhas. São ambientes hostis em que a presença da mulher, 
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culturalmente, não tinha a mesma acreditação. Para os homens, as atividades 

e exercícios físicos são parte dos hábitos diários, enquanto que para as 

mulheres estes atributos podem desqualifica-la socialmente (PEREIRA; 

PONTES; RIBEIRO, 2014).  

Para Camargo, Bragion e Vendite (2007), desde criança se encoraja, se 

incentiva, a adoção de certos comportamentos, marcando o que é próprio para 

os homens ou mulheres, definindo os papéis de cada um na sociedade. Para 

as autoras, do mesmo modo que a classe social e a raça, o gênero é uma 

categoria social que trará influência para o dia a dia das pessoas, promovendo 

diferentes padrões e oportunidades para o relacionamento entre elas. Em 

geral, a sociedade espera (e cobra) que as pessoas adotem determinados 

comportamentos, preferências e ações que estão de acordo com o seu sexo 

(CAMARGO; BRAGION; VENDITE, 2007). 

Esses padrões de conduta, culturalmente criados podem gerar uma 

série de estigmas sociais e fortalecer preconceitos, discriminação e 

intolerância. Para Massimino (2011), os valores sexistas que existem na 

sociedade, criam e perpetuam as desigualdades de gênero, além de manter 

códigos de conduta que são específicos de cada sexo, causando influência 

também no meio esportivo.   

Camargo, Bragion e Vendite (2007) agregam, afirmando que os esportes 

considerados como de impacto ou agressivo são reservados para os indivíduos 

do sexo masculino, enquanto ao sexo feminino, reservam-se os esportes que 

envolvem graça, beleza e leveza. Como afirma Pereira (2016), mulheres e 

homens que ousam praticar atividades contrárias às consideradas adequadas 

para a sua natureza sofrendo discriminação.  

Esta é uma realidade que não se aplica apenas aos atletas em si, ou às 

atividades esportivas, pois o mercado de trabalho no esporte, de forma geral, é 

mais restrito para as mulheres. Os cargos de chefia, a gestão esportiva, as 

esferas administrativas, os cargos de direção e/ou os que envolvem tomadas 

de decisão no esporte, em regra são ocupados por homens (FERREIRA et al., 

2013). Além disso, o número de equipes masculinas inscritas em competições 

é superior ao de equipes femininas, assim como há mais treinadores, 

comentaristas esportivos e repórteres especializados do sexo masculino que 

propriamente feminino (CAMARGO; BRAGION; VENDITE, 2007; FERREIRA et 
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al., 2013). Somente nas Olimpíadas realizadas em Londres em 2012 é que as 

mulheres foram protagonistas, competindo em todas as modalidades do 

programa olímpico, ou seja, mais de um século depois do renascimento dos 

Jogos (JONES, 2015).  

Mas as questões para estas diferenças são também históricas. Para 

Romero et al.  (2014), desde a sua origem, o esporte sempre foi um poderoso 

instrumento que serve como um espelho simbólico dos relacionamentos 

patriarcais que perduram na sociedade, refletindo o domínio masculino em 

relação ao feminino.  

Num passeio pela história, verifica-se que a participação feminina nos 

esportes era vetada. Na Grécia antiga, por exemplo, os principais jogos eram 

uma homenagem a um Deus masculino e as mulheres tinham a participação 

proibida. Os esportes eram parte do currículo para a formação do ideal de 

homem grego, portanto, ligado ao mito, herói, vencedor, líder, e que pudesse 

servir de modelo à sociedade. O ápice para essa veneração ocorria nos Jogos 

Olímpicos. À mulher era reservado um papel coadjuvante, de pouca 

expressividade como, por exemplo, ser um amuleto de sorte ou entregar coroa 

de louro ao vencedor. De certo modo, essas diferenças também se estendiam 

para outras esferas sociais como a administração pública, a política, a 

economia e a educação (MIRAGAYA, 2002; ROMERO et al., 2014). 

O Barão Pierre de Coubertin, figura marcante do pensamento moderno, 

foi um dos responsáveis pelo renascimento dos Jogos e também um grande 

apoiador do ideal olímpico que reconhecia a sua importância para a formação 

humana. Entretanto, ele defendia a bandeira que negava a participação das 

mulheres nas competições esportivas, especialmente nas Olimpíadas 

modernas. 

No Brasil, o cenário era muito semelhante, visto que leis como a de Rui 

Barbosa, de 1882, assim como a de Getúlio Vargas, do ano de 1941, proibiam 

ou balizavam o envolvimento das mulheres em alguma prática de atividade 

física.  

As restrições das práticas corporais pelas mulheres vigoraram de 1941 a 

1975, por meio do Decreto-Lei 3.199, que constituiu a organização dos 

esportes no Brasil. Nesse documento, existia um artigo que versava sobre o 

esporte feminino, proibindo às mulheres práticas que fossem incompatíveis 
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com as condições de sua natureza. Consideradas frágeis e por seu papel 

reprodutor, era permitido que as mulheres praticassem atividades que 

favorecessem a sua graça, suavidade e beleza, como por exemplo, a dança e 

a ginástica.  

A mídia também enxerga, direciona e perpetua diferenças entre homens 

e mulheres atletas. Romero et al. (2014) afirmam que a imprensa acaba por 

ensinar maneiras desse olhar para o corpo feminino, e esse olhar é uma 

consequência da cultura patriarcal que ainda persiste, já que a maior parte da 

imprensa esportiva continua sendo formada por homens. As atletas são 

mostradas pela mídia, seja por meio de textos escritos, imagens ou ainda por 

meio dos comentários, como objetos sexuais para o consumo masculino, e não 

como profissionais do esporte de alto rendimento.  

Segundo Pereira, Pontes e Ribeiro (2014), a falta de atenção dada pela 

mídia para as atletas retrata o quanto o esporte ainda é pensado como algo 

próprio da masculinidade. Basta observar a valorização dos eventos esportivos, 

quando as TVs priorizam a transmissão de modalidades masculinas e quase 

sempre negligenciam as competições femininas. Porém, nem tudo são dados 

negativos. A carreira esportiva das mulheres brasileiras tem mudado nas 

últimas décadas. No início do século XX, muitas atletas ainda tinham que 

conciliar a vida esportiva com as atribuições domésticas ou então abandonar a 

carreira. As pequenas mudanças começam a ocorrer da década de 90 em 

diante quando as mulheres já demonstravam maior autonomia, desempenho e 

conquistaram o direito do recebimento de salários para dedicarem-se 

exclusivamente ao esporte. O investimento da iniciativa privada e a 

profissionalização também garantiram à mulher retardar as funções maternas, 

ingresso no ensino superior, uma boa formação acadêmica e outras 

oportunidades de trabalho ao encerrar a carreira (MELO; RUBIO, 2017).  

 

A cultura dos vestiários: violação no jogo da diversidade 

A formação do sujeito que sonha integrar o mundo midiatizado do 

esporte, historicamente, é marcada por currículos masculinos, de ancoragens 

virilizadas, atitudes rudes, agressivas e hostis, reproduzindo as representações 

sociais e reconfigurando uma cultura própria para o ambiente esportivo 

(CASTEJÓN; GIMÉNEZ, 2015; PEREIRA, 2016; BANDEIRA, 2010). 
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Assim, a formação esportiva e a integração de atletas que não se 

encaixam na estrutura biológica adequada do que é masculino ou feminino em 

eventos ou competições esportivas, não só não são bem compreendidos, como 

também recebem uma vigilância dos meios de comunicação, das torcidas e de 

outros órgãos de controle e, ainda, devem se submeter às leis específicas 

criadas para este ambiente. 

Nesse sentido, os determinantes culturais, as estruturas criadas para 

proteção das atividades de alta performance e o difícil acesso ao interior dos 

vestiários, bloqueiam a divulgação dos acordos interpessoais, das regras, dos 

conluios, fazendo desse lugar um espaço único, com cultura própria, 

contribuindo para refletir apenas a imagem do padrão heterossexual mais bem 

aceito pela mundo corporativo.  

A idolatria e o endeusamento do atleta impõem o isolamento do 

ambiente esportivo para a preservação da cultura do vestiário. Não há incentivo 

para a permanência ou participação de atletas gays, intersexual ou transgênero 

nos esportes de elite. Cria-se um pacto de silêncio em relação à presença de 

atletas com uma orientação sexual diferente do padrão hetero, pelo medo de 

manchar o papel que lhe foi atribuído pelos setores que controlam o ambiente 

esportivo como a torcida, a mídia, a família e agora, as redes sociais virtuais 

(MOIOLI et al. 2014). 

Neste ambiente, as subjetividades que provocam o delineamento 

estrutural do sujeito com ele mesmo são balizadas pelas leis que regulam os 

vestiários. O atleta e seu corpo se inserem num complexo jogo de normas e 

códigos que governa suas condutas dentro e fora do campo. Refere-se a um 

controle do que é permitido e proibido realizar em público e nos vestiários. O 

corpo do estádio pode não ser o corpo da rua, o homem do estádio pode não 

ser o homem da rua. 

Diante de um ambiente fortemente marcado pelo viés heterossexual, 

que valoriza comportamentos virilizados e agressivos, como os esportes de 

contato, preza-se pela participação de atletas que estão alinhados a identidade 

sexual e não a identidade de gênero. Para satisfazer a necessidade de vínculo 

e pertencimento, dificilmente um atleta que não se enquadra nesse perfil será 

aceito ou assumirá sua orientação sexual publicamente por medo da punição 

do grupo.  
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Quando acontece, as consequências sociais, econômicas e, 

especialmente psicológicas, são perturbadoras, contribuindo para o 

desequilíbrio emocional, baixo rendimento, desgaste com a direção, 

patrocinadores, conflitos com torcedores, abandono da prática esportiva e, em 

casos extremos, pode levar o sujeito ao suicídio (GROHMANN, 2011). 

Assim, as situações envolvendo a orientação sexual daqueles que 

protagonizam as competições esportivas são balizadas de acordo com as 

raízes culturais do grupo, ficando, preferencialmente, na obscuridade para não 

comprometer o ideal binário genuinamente masculino e feminino e se adequar 

à cultura do vestiário para permanecer atuando. 

 

Violências contemporâneas: os bastidores do esporte moderno e a 

exposição midiática 

As análises e discussões - fisiológicas, psicológicas e/ou sociológicas - a 

respeito da participação de outras identidades de gênero, além do tradicional 

masculino e feminino, nas práticas corporais e no esporte, especialmente nas 

competições, é um fenômeno muito recente, e as reflexões muitas vezes 

acontecem com pouca ou nenhuma evidencia científica. Quase sempre, a 

contextualização do assunto é marcada pelo viés sensacionalista, clubista e do 

senso comum, diante de fatos divulgados pelos meios de comunicação que 

reforçam os estereótipos de gênero e os atributos ideais para cada caso. 

No Brasil, especificamente três casos contribuíram para instigar 

discussões a respeito de tema, ainda assim, com fortes tendências 

homofóbicas, preconceituosas, segregacionistas e carregadas de julgamento 

moral, especialmente pela postura sensacionalista dos meios de comunicação 

com a anuência das autoridades esportivas. Começa com a participação da 

judoca Edinanci Silva (FRANÇA, 2009; GARCÍA DAUDER, 2011; PIRES, 

2016), nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96; avança com o episódio envolvendo 

a torcida do Cruzeiro de Belo Horizonte e o do jogador Michel pela Liga 

Nacional Masculina de vôlei, e, mais recentemente, a polêmica criada em razão 

da participação da também voleibolista Tifany, na Liga Nacional Feminina 

(LAGUNA, 2018). Em comum, a abordagem simplista e descontextualizada 

destas situações, colocam os atletas em condição de vulnerabilidade e 
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duplamente vitimizados, quando se dificulta o seu trabalho e se ridiculariza e 

expõe publicamente aspectos da sua intimidade.  

O esporte moderno, como reflexo da própria sociedade, transfere para o 

ambiente destinado à competição a agressividade, a violência, a virilidade, 

comparadas às lutas e confrontos para dominar o concorrente, funcionando 

como um reprodutor da ordem social (ELIAS; DUNNING, 1995). Tais atributos 

então, tornam-se características comportamentais não só valorizadas, como 

muitas vezes, incentivadas em jovens que desejam participar desse ambiente 

(BREDEMEIER; SHIELDS, 1999). Entretanto, a violência contra atletas gays, 

lésbicas ou transgêneros que integram equipes esportivas acontece por outros 

meios como, por exemplo, o não reconhecimento do seu desempenho, dos 

seus resultados e a obrigação de não assumir uma orientação sexual que não 

seja aceita pelo público.  

Embora certos setores relacionados ao mercado de trabalho possam 

apresentar alguns avanços em relação à diversidade de gênero, a participação 

de atletas de diferente orientação sexual ou transgêneros em competições 

olímpicas, por exemplo, ainda é um fenômeno marcado pela discriminação, 

levando-se em conta o tamanho desta população (HARPER et al., 2018). Para 

a autora, o padrão binário definido para as competições constrange a 

participação de atletas com outra orientação que não seja masculina ou 

feminina. 

 

Os testes de feminilidade: justiça ou humilhação e vulnerabilidade? 

Ao que parece, as críticas a respeito da participação de atletas 

transgêneros nos esportes competitivos, acentuam-se mais em relação ao 

atleta que fez a transição do masculino para o feminino que o contrário, 

especialmente por razões biológicas que realçam mais os atributos físicos 

como força, velocidade, resistência, dentre outros, podendo promover uma 

vantagem injusta em relação às demais atletas (SCHULTZ, 2011; BIANCHI, 

2017).  

Com a preocupação de preservar e garantir o equilíbrio para a 

participação da mulher na competição esportiva, as instituições que gerenciam 

o esporte se valiam da observação simples e direta para garantir que nenhum 

homem disfarçado participasse das competições femininas. O Comitê Olímpico 
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Internacional e suas confederações filiadas promoviam testes de gênero 

verificando os órgãos sexuais dos atletas (JONES, 2015). 

Na verdade, a identificação visual dos genitais garante apenas validar a 

identidade sexual, aquela definida ao nascer, mas está longe de regular a 

participação do atleta de acordo com sua identidade de gênero. A divisão das 

categorias esportivas em masculino e feminino leva em consideração apenas a 

distinção cromossômica XX e XY (SCHULTZ, 2011; BIANCHI, 2017; HARPER, 

et al. 2018), mas sabe-se da variada gradação da identidade além daquela 

separada em meninas e meninos. 

Os testes de feminilidade surgem nos anos 60 do século XX, mas de 

comprovação científica duvidosa e, em muitos casos, antiético, foram 

abandonados no início dos anos 90 sem grande repercussão, pois ainda não 

se discutia a participação de atletas transgênero no esporte de alta 

performance. A retomada do controle e fiscalização em relação aos atletas 

trans ganha atenção das Federações, Confederações e do Comitê Olímpico 

Internacional a partir de 2003, com a possibilidade de participação de atletas 

transgêneros que solicitavam autorização para competir na categoria feminina 

(LJUNGQVIST, 2018). 

O caso de maior repercussão, e que obriga as autoridades a formular 

uma série de normas e recomendações, está vinculado a participação da atleta 

sul-africana Caster Semenya, no campeonato mundial de atletismo em 2009, 

quando sagrou-se campeã na prova dos 800m rasos. 

O desempenho desta atleta gera uma série de suspeitas no mundo 

esportivo, especialmente pela forma como os meios de comunicação trataram 

o assunto, dando destaque mais aos atributos físicos da atleta que 

propriamente ao resultado da competição (SCHULTZ, 2011; LJUNGQVIST, 

2018).  

A participação dos atletas transexuais, com hiperandrogenismo, ou que 

fizeram a transição do masculino para o feminino, em competições para 

mulheres, ainda hoje é alvo de discussões baseadas muito mais nos aspectos 

fisiológicos (SCHULTZ, 2011; LJUNGQVIST, 2018) por se acreditar que isso 

lhe garante uma vantagem em relação às atletas do sexo feminino. De acordo 

com Ljungqvist (2018) desde 2003 o COI reúne especialistas na tentativa de 

elaborar normas que possam integrar esses atletas em competições únicas, o 
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que quase sempre resulta em processos extremamente demorados com 

resultados insatisfatórios.  

A falta de evidências científicas que possam confirmar a neutralidade e o 

equilíbrio na competição, associado a processos que se arrastam por longos 

anos nos comitês de controle, como consequência, pode promover o 

encerramento de carreira de atletas nessas condições.  

Para Harper et al. (2018) as pesquisas científicas ainda são insuficientes 

para comprovar que atletas intersexuais, com hiperandrogenismo ou 

transgêneros, em qualquer fase da transição, obtenham vantagens no 

desempenho atlético contra outras atletas cisgeneros. A questão é saber se 

fatores biológicos e as alterações fisiológicas, especialmente nos casos da 

transição do masculino para o feminino, poderiam melhorar o desempenho e, 

assim, ser injusto que esses atletas participem em competições femininas 

(HARPER et al., 2018; BIANCHI, 2017). O fato é que a repercussão de casos 

como o de Semenya obrigou o COI a adotar regras mais claras para permitir a 

participação destes atletas em competições oficiais. A Federação Internacional 

de Atletismo, por exemplo, passou a estipular que os níveis de testosterona 

para as atletas femininas devam ficar abaixo de 5nmol/l (IAAF, 2018).  

 

A participação dos atletas transexuais no cenário esportivo atual 

Apesar da adoção de medidas para controlar a presença de hormônios 

no organismo das atletas transexuais, como a testosterona, alguns trabalhos 

(BIANCHI, 2017; HARPER et al., 2018) apontam que tal política não contempla 

fielmente essa questão, pois a testosterona efetiva que pode alterar as 

capacidades físicas, também é um hormônio presente nas demais atletas. 

Entretanto, quando comparado com a capacidade e habilidade técnica 

específica, essa medida não se sustenta. A tese da habilidade é uma das 

questões levantadas por esses autores para demonstrar que apenas o controle 

dos hormônios masculinos nas atletas trans não é suficiente para equilibrar o 

processo (HARPER et al., 2018). 

As vantagens genéticas e a idade relativa comumente são utilizadas 

como parâmetros para a seleção de talentos em determinadas modalidades 

esportivas, especialmente na fase de especialização da criança ou nas aulas 
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de Educação Física (COSTA; CARDOSO; GARGANTA, 2013; DIAS; et al., 

2017). Se os atletas atenderem as especificidades da modalidade, desde que 

não seja vantagem advinda pelo uso de anabolizantes ou outra forma de 

doping, portanto desde que não viole nenhum princípio moral e ético do 

esporte, o tamanho físico é um dos motivos que alimentam o interesse, ou 

predisposição, pela prática esportiva e critério frequentemente utilizado pelos 

professores e técnicos para selecionar seus atletas e montar suas equipes. 

Algumas diferenças físicas como altura, envergadura, tamanho de 

braços e pernas, tipo de fibra muscular, peso, etc, serão determinantes para a 

definição de uma posição no jogo (atacante, armador ou defensor), de uma 

função tática na partida (primeiro combate na marcação), definição de uma 

prova (curta ou longa duração) e da modalidade escolhida (esportes coletivos 

ou individuais). 

As vantagens genéticas que ocorrem com frequência no esporte podem 

representar um fator de desequilíbrio no resultado, entretanto, não podem ser 

consideradas injustas. Seria como pedir para Usain Bolt correr mais devagar ou 

largar com atraso, para igualar as chances dos adversários. 

Assim, a adaptação às regras, as atividades mistas, a coeducação, as 

estratégias didático-pedagógicas para manter o equilíbrio na competição e 

equidade na participação entre crianças e adolescentes, meninos e meninas, 

são referenciais de uma dimensão de esporte para promover a integração e a 

educação holística do sujeito, portanto, parte das intervenções pedagógicas do 

esporte escolar.  

No esporte de alta performance esses fatores não são considerados, 

visto o impacto do desempenho físico e técnico na conquista de resultados. 

Apesar de algumas sugestões como um sistema de handicap tanto físico 

quanto técnico (BIANCHI, 2017), ou talvez, criar uma terceira categoria de sexo 

além do masculino e feminino (HARPER, et al., 2018), para evitar injustiças na 

competição, o fato é que, a inclusão de atletas para competir na categoria de 

sexo oposta a que nasceram, deve ser pautada pela ética, tolerância, livre de 

preconceitos e estigmas sociais.  

 

Os papéis sexuais e o esporte: a reprodução da Educação Física Escolar 
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As representações sociais em torno do esporte mobilizam 

comportamentos do sujeito, atleta ou não, produzindo um significado as suas 

narrativas, mensagens que são decodificadas pelos seus admiradores, entre 

eles, crianças em idade escolar que praticam aulas de Educação Física. 

Esse discurso carrega estigmas do ambiente de onde se fala, 

compartilhando estereótipos relacionados ao gênero de acordo com os 

atributos exigidos para esse território. O contexto e sua cultura definem esses 

padrões estéticos, físicos, sociais e morais, motivando aquilo que é apropriado 

para as meninas e para os meninos. 

 

As questões de gênero no âmbito da Educação Física Escolar e da 

formação esportiva 

Sobre as particularidades de cada sexo, sabemos que mulheres e 

homens são diferentes, seja por uma comparação baseada nos vieses 

biológicos, psicológicos, neuroendócrinos ou socioculturais. Porém, dentro do 

campo esportivo, são mesmo as diferenças culturais e sociológicas que 

determinam seus papéis. 

Como já dito anteriormente, mulheres e homens possuem percepções e 

experiências diferentes em relação ao esporte. Existe também esporte para 

mulheres e esporte para homens, tanto do ponto de vista regulatório como do 

ponto de vista social. Estas diferenças aparecem desde a infância e reflete no 

contexto da Educação Física Escolar.  

A Educação Física Escolar também acabou por evidenciar as diferenças 

entre meninos e meninas durante um longo período. Na Educação Física 

brasileira, a participação das meninas nas aulas era considerada inadequada, 

pois a chamada “moça de família” (conforme as normas sociais do fim do 

século XIX e início do século XX) deveria vestir-se de modo decente, além de 

comportar-se com recato, o que tornava impensável para as mulheres praticar 

exercícios. Por outro lado, a prática esportiva ou de atividades físicas cabia 

muito bem aos homens, pois ia de encontro aos ideais de virilidade, força física 

e moral, tão valorizados no sexo masculino (ROMERO et al., 2014). 

As questões históricas deixaram raízes profundas que marcam as ações 

pedagógicas até hoje. Autores como Mariano e Altmann (2016) ressaltam que 

aulas de Educação Física, especificamente na Educação Infantil podem tanto 
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acomodar quanto desafiar as verdades constituídas sobre gênero. Para as 

autoras, deve-se fazer com que as práticas corporais para crianças ajudem na 

construção de um ambiente propício para que estes se enxerguem como 

capazes, com igualdade, para que possam aprender e vivenciar o corpo e os 

gestos motores de forma diversificada e ampla. 

O estudo de Castejón e Giménez (2015) realizado com professores 

espanhóis mostrou que garotos e garotas não demonstram o mesmo interesse 

pelas aulas de Educação Física. De acordo com as percepções dos 

professores pesquisados, ainda existe uma maior presença masculina nas 

aulas. Além disso, os rapazes preferem os esportes e valorizam o aspecto 

físico, enquanto as meninas costumam preferir os conteúdos expressivos, com 

destaque para a dança. Com base na opinião dos professores, o estudo conclui 

que a competição não deveria ser tão valorizada. Isso poderia garantir uma 

maior participação das jovens nas aulas e, ainda, os garotos serem mais 

solidários com a participação das moças.  

Do ponto de vista educacional, a continuar por essa perspectiva, as 

aulas de Educação Física continuarão representando um espaço de ocupação 

masculina, com fortes indícios de propagação de julgamentos morais, 

agressividade hostil, discriminação, preconceitos e manutenção de estereótipos 

de gênero na medida em que ocorre a exclusão das meninas, alunos gays, 

intersexuais ou transgêneros. 

O processo de inclusão e aceitação das diferentes formas de orientação 

sexual no ambiente esportivo, além das mudanças na legislação e 

normatização dos aspectos jurídicos, como apontam Schultz (2011), para 

atender os princípios e valores olímpicos, deve antes passar por mudanças 

comportamentais e educacionais para construir outros modelos de educação. 

Assim, as discussões psicológicas ou sociológicas, fisiológicas ou 

técnicas, a respeito da participação de atletas transgêneros em competições 

oficiais de alto rendimento devem passar antes pela porta da Escola. Este 

atleta, de outra gradação sexual, não chegou à elite esportiva sem ter feito 

esporte de base.  

Os cuidados educacionais para a participação e inclusão das diversas 

identidades de gênero nas práticas corporais e suas inúmeras linguagens, 

merecem mais atenção nas aulas de Educação Física e nos centros de 
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iniciação e formação esportiva. A partir de propostas pedagógicas inovadoras, 

com ênfase no sujeito e no seu processo de transformação social e cultural, 

cria-se um indivíduo mais humanista. Assim, como fenômeno social e cultural, 

o esporte muda se a sociedade mudar. O esporte transforma, se o homem 

desejar se transformar. 

 

Referências 

BANDEIRA, G. A. Um currículo de masculinidades nos estádios de futebol. 
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, p. 342-351, ago.  
2010. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782010000200010. 
Acesso em: 15 out.  2019.   
 
BIANCHI, A. Transgender women in sport. Journal of the Philosophy of Sport. 
v. 44, n. 2, p. 229-242, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1080/00948705.2017.1317602. Acesso em: 06 dez 2018. 
 
BREDEMEIER, B.J.L.; SHIELDS, D. L. L. Aggression and Morality in Sport. In.: 
DUDA, J. L. (Ed.) Advances in sport and exercise psychology measurement. 
Morgan Town: F.I.T., Inc, 1999. p. 257-294. 
 
CAMARGO, V. R. T.; BRAGION, L. H. A.; VENDITE, C. C. A construção 
midiática da imagem e da mulher no esporte e suas conquistas sociais. In: 
MARQUES, J. C. (Org.). Comunicação e esporte: diálogos possíveis. São 
Paulo: Intercom, 2007. p. 172-183. 
 
CASTEJON, F. J.; GIMENEZ, F. J. Teachers' perceptions of physical education 
content and influences on gender differences. Motriz, Rio Claro, v. 21, n. 4, p. 
375-385, dez.  2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1980-
65742015000400006. Acesso em: 17 out.  2019.   
 
COEN, S.; BANISTER, E. What a difference sex and gender make: a gender, 
sex and health research casebook. Ottawa: Canadian Institutes of Health 
Research, 2012. 
 
COSTA, I. T.; CARDOSO, F. S. L.; GARGANTA, J. O Índice de 
Desenvolvimento Humano e a Data de Nascimento podem condicionar a 
ascensão de jogadores de Futebol ao alto nível de rendimento?. Motriz, v. 19, 
n. 1, p. 34-45, mar. 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1980-
65742013000100004. Acesso em:  17 out. 2019. 
 

ELIAS, N.; DUNNING, E..Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
 
FERREIRA, H. J.; SALLES, J. G. C.; MOURÃO, L.; MORENO, A. A baixa 
representatividade de mulheres como técnicas esportivas no Brasil. Movimento, 
v. 19, n. 03, p. 103-124, jul./set. 2013. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782010000200010
https://doi.org/10.1080/00948705.2017.1317602
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742015000400006
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742015000400006
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742013000100004
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742013000100004


MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

69 
 

 
FRANÇA, I. L. Ahora, es toda una mujer: un análisis del caso de Edinanci Silva 
en los medios latinoamericanos. In: CABRAL, M. (Ed.) Interdicciones: escrituras 
de la intersexualidad en castellano, vol.1. Córdoba, Anarrés Editorial, 2009. 
 
GARCÍA DAUDER, S. As fronteiras do sexo no esporte: tecnologias, corpos 
sexuados e diferenças. Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis, 
Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 1-19, dez. 2011. Disponível em: 
https://doi.org/10.5007/1807-1384.2011v8n2p1. Acesso em: 13 out. 2019. 
 
GROHMANN, K. Jogadores gays não deveriam se revelar, diz capitão alemão 
Lahm. Jornal O Estado de São Paulo online. Disponível em: 
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,jogadores-gays-nao-deveriam-
se-revelar-diz-capitao-alemao-lahm,765621. Acesso em: 23 jan. 2012. 
 
HARPER, J.; MARTINEZ-PATINO, M. J.; PIGOZZI, F.; PITSILADIS, Y. 
Implications of a Third Gender for Elite Sports. Current Sports Medicine 
Reports, v. 17, n. 2, p. 42–44, fev. 2018. Disponível em:  
https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000455. Acesso em: 13 set. 2018. 
 
HEGGIE, V. Testing sex and gender in sports; reinventing, reimagining and 
reconstructing histories. Endeavour, v. 34, n. 4, 2010. Disponível em : 
https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2010.09.005. Acesso em 13 set. 2019.  
 
HEIDARI, S. et al. Equidade de sexo e gênero na pesquisa: fundamentação 
das diretrizes SAGER e uso recomendado. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 
26, n. 3, p. 665-676, set.  2017.   Disponível em 
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
49742017000300665&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 19  out.  2019.  
http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742017000300025  
 
HENNE, K. The “science” of fair play in sport: gender and the politics of testing. 

Signs: Journal of Women in Culture and Society, v. 39, n. 3, p. 787–812, 2014. 

Disponível em: https://doi.org/10.1086/674208. Acesso em: 13 mar. 2019. 

 

IAAF. IAAF introduces new eligibility regulations for female classification. 2018. 
Press Release Monaco. Disponível em: https://www.iaaf.org/news/press-
release/eligibility-regulations-for-female-classifica. Acesso em: 05 dez 2018. 
 
JONES, H. E. Gender boxing: the IOC’s policy on female hyperandrogenism 
and attempt to draw bright lines between sexes while the world outside athletics 
embraces gender fluidity. Tennessee Journal of Race, Gender, & Social 
Justice, v. 4, n. 2, p. 233-260, 2015. 
 
LAGUNA, M. Caso Tifanny: ‘Só controle de testosterona não tira a vantagem’. 
Revista Veja online. 4 jan., 2018. Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/esporte/caso-tifanny-so-controle-de-testosterona-nao-
tira-a-vantagem/. Acesso em: 4 out. 2018. 
 

https://doi.org/10.5007/1807-1384.2011v8n2p1
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,jogadores-gays-nao-deveriam-se-revelar-diz-capitao-alemao-lahm,765621
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,jogadores-gays-nao-deveriam-se-revelar-diz-capitao-alemao-lahm,765621
https://doi.org/10.1249/jsr.0000000000000455
https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2010.09.005
http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742017000300025
https://doi.org/10.1086/674208
https://veja.abril.com.br/esporte/caso-tifanny-so-controle-de-testosterona-nao-tira-a-vantagem/
https://veja.abril.com.br/esporte/caso-tifanny-so-controle-de-testosterona-nao-tira-a-vantagem/


MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

70 
 

LJUNGQVIST A. Sex Segregation and sport. British Journal of Sports Medicine, 
v. 52, n. 1, jan. 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-
098511. Acesso em 06 out. 2018. 
 
MARIANO, M.; ALTMANN, H. Educação Física na Educação Infantil: educando 
crianças ou meninos e meninas? Cadernos PAGU, v. 46, p. 411-438, 2016.  
 
MASSIMINO, I. C. Futebol feminino na mídia impressa. 2011. 33 f. Monografia 
(Bacharelado em Ciência do Esporte) – Faculdade de Ciências Aplicadas, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011. 
 
MELO, G. F.; RUBIO, K. Mulheres atletas olímpicas brasileiras: início e final de 
carreira por modalidade esportiva. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 
v. 25, n. 4, p. 104-116, 2016. 
 
MIRAGAYA, A. A mulher olímpica: tradição versus inovação na busca pela 
inclusão. Fórum Olímpico. Rio de Janeiro, 2002. 
 
MOIOLI, A. et al, R. Soccer and homosexuality: the conflicts that lie within the 
affective game of the coach-adolescent athlete relationship. Motriz, Rio Claro, v. 
20, n. 4, p. 346-358,  dez  2014. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742014000400001. Acesso em: 17 out.  
2019.   
 
PEREIRA, E. G. B. Os discursos e as imagens da masculinidade na Educação 

Física Escolar. In.: BRANDÃO, M. R. F.; MACHADO, A. A. (Orgs) 

Competências psicológicas o esporte infato-juvenil. Várzea Paulista: Fontoura, 

2016, p.99-110. 

 

PEREIRA, E. G. B.; PONTES, V. S.; RIBEIRO, C. H. V. Jogos Olímpicos de 
Londres 2012: brasileiros e brasileiras em foco. Revista de Educação Física 
UEM, v. 25, n. 2, p. 257-271, 2014. 
 
PIRES, B. As políticas e produções de sexo/gênero no esporte: um olhar sobre 
o hiperandrogenismo às vésperas das Olimpíadas Rio 2016. CLAM - Centro 
Latino Americano de Sexualidade e Direitos Humanos/UERJ. Rio de Janeiro, 
Dia 07 de Julho de 2016, edição eletrônica. Disponível em: 
http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=12405. Acesso em 04 out. 
2016. 
 
ROMERO, E.; PEREIRA, E. G. B.; MIRAGAYA, A. M. F.; SANT’ANNA, K. B. S. 
Mulheres na imprensa esportiva: imagens e palavras. SALUSVITA, Bauru, v. 
33, n. 3, p. 285-308, 2014.  
 
SCHULTZ, J. Caster Semenya and the “Question of Too”: Sex Testing in Elite 
Women's Sport and the Issue of Advantage. Journal Quest. v. 63, n. 2, p. 228-
243, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483678 . 
Acessado em: 30 out. 2018. 
 

http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098511
http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098511
http://dx.doi.org/10.1590/S1980-65742014000400001
http://www.clam.org.br/destaque/conteudo.asp?cod=12405
https://doi.org/10.1080/00336297.2011.10483678


MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

71 
 

SULLIVAN, C. F. Gender Verification and Gender Policies in Elite Sport: 
Eligibility and “Fair Play”. Journal of Sport and Social Issues, v. 35, n. 4, p. 100-
4190, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0193723511426293. Acesso 
em: 08 jun. 2018. 
 
  

https://doi.org/10.1177%2F0193723511426293


MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

72 
 

CAPÍTULO 5 - INFLUÊNCIAS EXTERNAS NA PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA E ESPORTIVA DE CRIANÇAS E JOVENS 

 

Gustavo Lima Isler 

Fernando de Lima Fabris 

 

Em âmbito geral, cada indivíduo reage de maneira diferente às situações 

de influência externa (WEINBERG; GOULD, 2017). Por isso, quando se 

focaliza a prática de atividade física ou esportiva de crianças e jovens pode-se 

afirmar que não há uma fórmula exata que determine como as influências 

externas atuarão. Por isso, é fundamental explicitar algumas fontes de 

influência e refletir sobre suas potencialidades e prováveis formas de 

influências. 

A realidade atual caracterizada pelas facilidades proporcionadas pelos 

avanços tecnológicos e a intensa cobrança pelo adequado uso do tempo para 

a realização das obrigações diárias, as quais afetam os indivíduos das mais 

variadas faixas etárias, têm desvelado um cenário no qual a prática da 

atividade física e do exercício físico têm sido relegados para segundo ou, até 

mesmo, terceiro plano.  

Devido a crescente utilização do espaço cibernético e a realidade social 

contemporânea, os jovens estão cada vez mais conectados ao mundo digital, 

aos ambientes virtuais e aos muitos aparatos tecnológicos, os quais 

provocaram um aumento no índice de inatividade física e desinteresse pela 

prática esportiva (MACHADO, 2014). Segundo Weinberg e Gould (2017), 

algumas fontes de influência externas, como os pais e familiares acabam por 

compactuar e influenciar esses números, tanto de maneira direta, quanto 

indireta. 

No outro extremo, apesar de ainda imersos na realidade mencionada 

acima, encontram-se as crianças e adolescentes que, engajados na prática de 

atividade ou exercício físico regular, se deparam com os benefícios e ganhos 

nos âmbitos biopsicossociais, mas também sofrem com outras pressões e 

situações que se não manejadas adequadamente também poderão 

comprometer o referido engajamento. 
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Um exemplo para estas situações está nos comportamentos negativos 

manifestos por adultos, com destaque para os pais, professores e treinadores, 

que estimulam a agressividade, a violência, a falta de respeito e as 

provocações (entre jogadores, torcida, arbitragem e treinadores) no ambiente 

da prática esportiva. Estes comportamentos, quando observados por crianças e 

jovens, poderão se tornar referências e serem repetidos quando os mesmos 

passarem por situações semelhantes de estresse e competitividade. 

A condição acima torna-se ainda mais preocupante quando 

comportamentos inadequados passam a ser culturalmente aceitáveis no 

contexto da iniciação esportiva. Contudo, a preocupação pode aumentar ainda 

mais quando os comportamentos, como xingamentos, falta de respeito com a 

arbitragem, não respeitar as regras do jogo, extrapolarem e invadirem o dia a 

dia e os demais ambientes da vida das crianças e jovens. A transposição da 

barreira entre o âmbito esportivo e os demais contextos da vida cotidiano pode 

se relacionar ao fato de que a maior parte da torcida presente na iniciação 

esportiva é composta por pais e familiares. Tal fator torna-se um agravante 

para o desenvolvimento tanto como atleta, quanto como um futuro cidadão. 

Os profissionais e adultos presentes no contexto da iniciação esportiva 

necessitam demonstrar capacitação para lidar com os tipos de situações 

adversas, citadas nos parágrafos anteriores. Os efeitos psicológicos 

(ansiedade, estresse, redução da atenção e concentração, entre outros) 

manifestos por crianças e jovens, influenciarão seu desempenho por meio do 

cometimento de erros durante a execução, na não conquista de objetivos e 

metas, os quais poderão ocasionar o descontentamento com a prática da 

modalidade esportiva, podendo conduzir à desmotivação e, 

consequentemente, a desistência ou abandono do esporte. 

Neste cenário, de início à prática esportiva, encontram-se imersos 

alunos, atletas, professores, treinadores, pais e familiares, os quais, além de 

atores, por diversas vezes, se tornam protagonistas deste espetáculo, e como 

tais necessitam de conhecimento, formação e informação para conduzirem-no 

da forma mais adequada possível. O estímulo a esta e outras reflexões são 

contribuições deste capítulo. 

Com a intenção de iniciar a reflexão, é necessário reforçar a 

abrangência da influência parental, através da qual as estratégias e os 
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comportamentos dos pais formam e modelam as atitudes e comportamentos de 

seus filhos durante um longo período de tempo para uma gama variada de 

contextos e situações, como no sucesso acadêmico, no ajustamento social, na 

construção do autoconceito, na capacidade de se autorregular e em sua saúde 

física e mental (ACHTERGARDE et al., 2015).  

Considerando os pais enquanto fundamentais influências acerca do 

envolvimento dos filhos com a prática esportiva (JAGO et al., 2017), sua 

presença durante a atividade, se relaciona de maneira direta com o 

desenvolvimento psicológico do atleta, sendo considerados, naturalmente, 

como um ponto de liderança, o qual figura como apoio essencial para a 

iniciação e desenvolvimento do atleta (DORSCH; SMITH; DOTTERER, 2016). 

Esta influência, segundo Vollet, Kindermann e Skinner (2017), expressa 

pela participação dos pais, permanece até a adolescência, sendo uma das 

causas de maior importância para o envolvimento, o empenho e o 

desenvolvimento de crianças e jovens em atividades sociais, dentre as quais 

destacam-se as atividades físicas e esportivas. 

Devido ao fato abordado acima, os pais que se envolvem com as 

atividades físicas podem se tornar facilitadores para a inserção das crianças e 

jovens no contexto esportivo (PADAKI et al., 2017). Ao observarem a 

satisfação e o divertimento demonstrados por seus pais durante a prática, 

crianças e jovens acabam se motivando e encorajando a iniciar nesta mesma 

atividade física ou modalidade esportiva (FONSECA; STELA, 2015; TATE et 

al., 2015; VANDERWORP; RYAN, 2016; SOLOMON-MOORE, 2017; JAGO et 

al., 2017). 

Além do envolvimento com a atividade física e/ou esportiva, a influência 

dos pais pode também ser manifesta por meio de outros aspectos, como: o 

encorajamento e o comportamento de reforço, exemplificado pelo 

acompanhamento dos eventos, do encorajamento verbal, e/ou fornecimento de 

suporte logístico, como o transporte, investimento em materiais necessários, 

dentre outros, os quais foram mencionados como exemplos por VanDerworp e 

Ryan (2016). Desta forma, criar um ambiente de oportunidades, somado a 

interação entre pais e filhos, por meio da logística, do encorajamento e da 

atividade física em família, são considerados aspectos importantes quando o 

foco é incentivar a prática de atividade física nos filhos (JAGO et al., 2017). 
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Sobre o encorajamento, Tate et al. (2015) identificaram em seu estudo 

que, mesmo pais não praticantes de exercícios físicos ou atividades físicas, 

conseguiram elevar o nível de prática de atividade física moderada ou vigorosa 

de seus filhos por meio de um elevado nível de encorajamento. Esta influência 

chegou a ser mais evidente do que a obtida por pais que praticavam atividade 

física de forma não frequente. 

No estudo referido acima, alguns aspectos envolvendo o encorajamento 

e o envolvimento dos pais com a atividade física moderada e vigorosa, 

mereceram destaque. Dentre estes aspectos, os autores destacam que pais 

muito envolvidos com a prática de atividade física obtiveram melhores 

resultados ao encorajarem menos seus filhos à prática. De acordo com Tate et 

al. (2015), subentende-se que o exemplo demonstrado por eles foi, por si só, 

motivante. Enquanto isso, pais que possuíam um envolvimento moderado com 

a prática de atividade física, necessitavam compensar esse fato com um nível 

moderado de encorajamento, fato que, somado ao exemplo dado, resultou em 

níveis mais elevados de prática dos filhos. 

Este estudo corrobora com a afirmação de Padaki et al. (2017) e 

Fonseca e Stela (2015), ao salientarem que o principal responsável pelo 

incentivo ao início, manutenção e permanência na prática de modalidades 

esportivas, são os pais e familiares, pois o prazer e a satisfação destes ao 

praticarem atividades esportivas, acabam sendo percebidos pelas crianças e 

jovens, motivando-os à prática de tal atividade. 

Mantendo o foco na relação entre os comportamentos dos pais e sua 

influência sobre a prática de atividade física ou de exercício físico pelos filhos, 

Solomon-Moore et al. (2017) salientam a importância de evitar estratégias 

negativas de encorajamento, como a coerção e a pressão, as quais 

demonstraram relações negativas com o envolvimento dos filhos com a prática. 

Dorsch, Smith e Dotterer (2016) reforçam que a elevada cobrança 

exercida pelos pais, somada a um ambiente motivacional estimulado pelo 

treinador, o qual pode estar direcionado para o ego ou para o domínio da 

tarefa, influenciam o ambiente da prática e podem influir sobre a motivação. 

Segundo estes autores, o excesso de pressão parental associada a um 

ambiente direcionado ao favorecimento da individualidade (foco em seus 

próprios resultados, dificuldade de trabalho em equipe, o rendimento acima de 
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tudo, dentre outros aspectos) tende a aumentar os níveis de ansiedade em 

crianças e adolescentes. O oposto se dá com o direcionamento do ambiente 

motivacional para o domínio da tarefa (foco no desempenho durante a 

atividade, no enfrentamento, dentre outros aspectos), situação na qual os 

níveis de ansiedade foram reduzidos. O mais importante neste cenário é 

salientar que é amplamente dependente da conduta do professor ou treinador, 

o qual é determinante para o estabelecimento do clima motivacional. 

Ainda com um enfoque negativo com relação à pressão parental e 

expandindo-a à figura do treinador, é interessante observar que, segundo 

Padaki et al. (2017) a pressão oriunda tanto dos pais, quanto dos treinadores 

influenciou um terço dos atletas jovens a continuarem atuando, mesmo depois 

de admitirem estar com alguma lesão. Pressão esta que ampliou também a 

possibilidade da ocorrência de lesões por excesso de treinamento em jovens 

atletas. Associando ao parágrafo anterior, em relação a cobrança excessiva 

dos pais, demonstra não somente o dano da pressão paterna, mas também a 

importância da adequada conduta do professor e do profissional na atuação 

com jovens atletas. 

Enquanto mediadora nos processos de encorajamento, de motivação e 

de influência direta e indireta, a comunicação é considerada como um 

fundamental meio para a interação humana e que pode ocorrer de maneira 

verbal ou não verbal (WEINBERG; GOULD, 2017). De acordo com os 

resultados da pesquisa de Weinberg e Gould (2017) em relação a 

comunicação, verificou-se que, além do estabelecimento da comunicação, é 

muito importante a sua efetividade, possibilitando assim a compreensão dos 

processos de ensino-aprendizagem e treinamento, dos interesses e objetivos 

individuais e coletivos, os quais têm o intuito de ampliar o envolvimento com a 

prática da atividade física, do exercício e/ou do esporte. 

A importância do processo de interação e comunicação entre pais e 

filhos pode ser ilustrada pelos relatos dos pais participantes do estudo de 

VanDerworp e Ryan (2016), pois os mesmos mencionaram estar confiantes em 

inscrever seus filhos na prática de atividade física orientada e que sua relação 

e efetiva comunicação com seus filhos reforçaram as crenças dos pais a 

respeito de tais práticas. 
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A confiança mencionada pelos pais no parágrafo anterior foi estimulada 

pela interação entre eles e seus filhos, independentemente da vontade 

manifesta pelo(a) filho(a) em praticar atividade física. Neste caso, VanDerworp 

e Ryan (2016) citam ser muito importante que se busque o equilíbrio entre o 

encorajamento, considerado um fator positivo, e o controle excessivo da prática 

pelos pais, fator considerado negativo. Portanto, uma relação em que haja o 

estímulo e o direcionamento, na qual se evite em demasia a pressão e, até 

mesmo, a imposição de determinadas práticas, demonstrou-se associada a 

níveis mais elevados de envolvimento com a prática de atividade física na 

infância. 

Em relação ao exposto acima, Solomon-Moore et al. (2017) se referem à 

Teoria da Autodeterminação (TAD) a qual afirma que a motivação autônoma é 

a condição mais efetiva na busca pela aderência, ou seja, a maior satisfação 

com a prática, a maior relação estabelecida pelo praticante entre a prática e 

sua personalidade ou, quanto mais ele compreende o valor dela, maiores serão 

as chances de que mantenha seu envolvimento. Neste sentido, por exemplo, o 

encorajamento parental pode conduzir o filho a compreender as possíveis 

relações entre o pretendido exercício físico e suas características pessoais, as 

informações básicas a respeito da prática, bem como os benefícios e ganhos 

obtidos por meio dela. 

Apesar de incentivada, a comunicação entre pais e filhos deve ser feita 

com cuidado e prudência, pois equívocos podem ocorrer, como por exemplo, 

quando os filhos retornam das aulas ou atividades e competições esportivas, 

sendo questionados por seus pais de forma objetiva e direta sobre seu 

rendimento ou o resultado do evento. Tal questionamento, se não for bem 

manejado pelos pais e/ou compreendido pelos filhos, pode ser considerado 

enquanto uma forma de pressão, exemplificando o que foi referenciado no 

parágrafo anterior. 

Os pais, ao enfatizarem o rendimento ou o resultado, se esquecem, 

principalmente, de questionar o aluno/atleta acerca de seu divertimento e 

envolvimento com a atividade praticada e com os outros participantes, sendo 

que, por diversas vezes, este envolvimento e o divertimento percebidos são os 

principais fatores de motivação e de permanência na referida atividade. 
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Fato é que, a motivação para a prática de determinada modalidade, será 

despertada quando o aluno se envolve e se sente feliz durante a mesma. Os 

pais, enquanto influências externas, desempenham um importante papel para 

que isso ocorra, principalmente pela possibilidade de inserção direta em tal 

contexto e pela possibilidade de estabelecer diálogos construtivos e não 

apenas procurar saber quantos gols o filho fez na partida, por exemplo.  

O ideal é que os pais demonstrem interesse em saber se os filhos estão 

gostando ou não das atividades. Neste caso, alguns questionamentos auxiliam 

no processo de motivação e interesse da criança na modalidade, tais como, 

antentarem-se para o envolvimento com os novos amigos durante a aula, o 

quanto estão se divertindo, e para quais conteúdos foram ensinados. 

Indagações que estimulem respostas relacionadas ao desenvolvimento social, 

evitando perguntas direcionadas ao desempenho e ao resultado, de modo que 

potencialize o processo de motivação e interesse por aquela prática.  

Porém, mesmo a relação entre pais e filhos ser considerada como ideal, 

não necessariamente irá se manifestar de tal forma, principalmente quando os 

próprios pais começam a visar interesses próprios, extrapolando os limites e, 

por exemplo, depositando na criança seus “sonhos” de juventude (FONSECA; 

STELA, 2015). Nesta condição, o bem-estar e a individualidade do praticante 

não importam, o foco recai sobre o retorno que aquela prática proporcionará e 

quanto, e até mesmo quando o seu “investimento” será recompensado, 

enviesando sua perspectiva em relação ao esporte e desenvolvimento do seu 

filho, centrando seu foco no rendimento e deixando de lado o envolvimento e 

prazer pela atividade. 

Apesar das divergências entre o ideal e o real quando se trata da 

influência parental sobre a prática de atividade física dos filhos, é importante 

destacar os dados obtidos pelo estudo de VanDerworp e Ryan (2016), os quais 

afirmam que a maioria dos pais não se identificou como uma barreira à prática 

orientada de atividade física dos filhos. No entanto, alguns participantes, tanto 

pais, quanto filhos, mencionaram que o não acompanhamento das atividades 

dos filhos menores e o envolvimento dos pais em práticas conjuntas com filhos 

mais velhos se mostraram um problema a ser superado. Assim, é possível 

verificar a importância da participação ativa dos pais na vida dos seus filhos, 

reforçando a necessidade de constante diálogo e interação entre os mesmos à 
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medida que os jovens se desenvolvem, possuindo a finalidade de ajustar os 

comportamentos em benefício da manutenção da relação salutar para ambos. 

Para que os aspectos externos não afetem negativamente nos estados 

emocionais na prática do jovem atleta, os professores e treinadores 

predispostos a educar, devem utilizar mecanismos e estratégias que possam 

comunicar e informar pais e familiares sobre a importância de suas atitudes e 

comportamentos com relação ao envolvimento dos filhos com a prática 

esportiva (WEINBERG; GOULD, 2017). 

A efetiva comunicação entre treinadores e pais deve os tornar cientes de 

que sua presença e suas atitudes são de extrema importância em diversas 

questões que envolvem a prática esportiva de crianças e jovens. Evitar 

cobranças excessivas, xingamentos à arbitragem e membros de outras 

equipes, de modo que possa reforçar o seu papel de líder perante seus filhos, 

respeito ao treinador, demonstração de interesse pela atividade praticada, não 

demonstrar-se zangado ou enfurecido por uma derrota ou mal desempenho, 

demonstrar independência com relação à recompensas exteriores, enfatizando 

que o fundamental está na dedicação e satisfação com a prática, são ações 

que devem ser estimuladas nos pais para que contribuam positivamente com o 

envolvimento esportivo de seus filhos. 

Uma forma útil de se interpretar a relação envolvendo o treinador e os 

pais sobre a prática esportiva dos atletas, pode-se basear na teoria 

bioecológica proposta por Brofenbrenner e Morris (1998), a qual envolve quatro 

aspectos multivariados que se inter-relacionam - processo-pessoa-contexto-

tempo (PPCT). Este modelo teórico, segundo Dorsch, Smith e Dotterer (2016), 

sugere que o comportamento humano e o desenvolvimento se relacionam aos 

frequentes processos sociais e cognitivos experimentados por um indivíduo, 

suas características de personalidade e o(s) contexto(s) social(is) em que 

interage(m). Interessante observar que este modelo contempla a influência de 

diversos indivíduos sobre o comportamento de outro, fato que está relacionado 

diretamente às influências externas e a prática esportiva em jovens. 

De acordo com os autores mencionados acima, a relação entre pais, 

treinador e filhos/atletas nos mais diversos contextos, incluindo o esportivo, 

segundo o modelo PPCT, caracteriza-se por não ser linear devido a existência 

de experiências distintas envolvendo a proximidade, a luta, a sensibilidade e o 
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poder. Tais experiências dependerão da percepção individual sobre os papéis 

de cada um na relação em um continuum entre a cordialidade e o conflito, os 

quais são influenciados por outros fatores, como, por exemplo, o contexto. É 

exatamente o contexto que permeará a inter-relação entre duas importantes 

influências externas: os pais e os treinadores. 

Segundo Dorsch, Smith e Dotterer (2016), a orientação dada pelo 

treinador ao clima motivacional da equipe é uma referência importante sobre 

esta relação entre pais, treinadores e atletas, pois os pais, quando atuam 

juntamente ao treinador, orientam muitas ações de acordo com as expressas 

por este. Sendo assim, ao encorajar os esforços individuais e a aprendizagem 

de novas estratégias, o treinador motiva para o domínio da tarefa. Em oposição 

a isso, quando o treinador organiza a aprendizagem de maneira inflexível, 

baseada em padrões, ele motiva para o ego. 

O clima motivacional influencia atletas e pais, promovendo naqueles 

motivados para o domínio da tarefa, a expressão de interesses intrínsecos 

(foco no rendimento, almejar seu constante desenvolvimento, dentre outros.), 

maior resistência às pressões externas, inclusive a oriunda dos pais, e a 

própria satisfação. Ao motivar o atleta para o ego, é estimulado maiores níveis 

de foco nos interesses extrínsecos (importância do resultado, comparações 

intragrupo, dentre outros) e de atitudes e emoções negativas (individualismo, 

culpabilidade, insatisfação, tédio, dentre outros) (DORSCH; SMITH; 

DOTTERER, 2016). 

No âmbito parental, o clima motivacional direcionado ao domínio da 

tarefa influencia suas metas, intenções ou comportamentos, os quais impactam 

as experiências de participação esportiva dos filhos (DORSCH; SMITH; 

DOTTERER, 2016). Por se posicionarem contextualmente (micro-sistema) 

mais próximos aos filhos quando comparados aos treinadores (meso-sistema), 

os pais necessitam compreender o clima motivacional no meso-sistema 

orientado pelo treinador, podendo conduzir importantes mudanças no micro-

sistema (rotina, alimentação, comportamento, dentre outros), o que favorecerá 

a adaptação, a aprendizagem, o desempenho e o intercâmbio dos filhos/atletas 

entre ambos, aumentando a possibilidade de manutenção da prática e de 

melhoria de desempenho. 
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Para além das funções relacionadas ao treinamento esportivo, é muito 

importante que o treinador de jovens desenvolva a função de mediador e 

gestor de pessoas, sendo o responsável pela orientação de pais e atletas 

durante o processo de compreensão do clima motivacional, alinhamento de 

estratégias destinadas a melhorar a relação intra e extragrupo, dentre outras 

ações que visam o adequado envolvimento e comportamento de todos os 

participantes do contexto esportivo juvenil. 

A análise e interpretação corretas dos profissionais, dos pais, familiares 

e atletas, centradas em uma intervenção adequada, aumentam a possibilidade 

do sucesso do jovem em lidar com situações adversas, assimilando o fracasso, 

os ambientes hostis, o clima da partida ou da competição, dentre diversos 

outros aspectos. Tal fato, eleva a probabilidade de reinterpretação dos 

aspectos negativos, melhorando o estado de envolvimento com a atividade, 

motivação e, consequentemente, melhorando seu desenvolvimento e 

manutenção (DORSCH; SMITH; DOTTERER, 2016). 

Concluindo, é fundamental que os pais e familiares participem de 

maneira direta na prática esportiva dos seus filhos, pois contribuem para a 

participação e permanência destes na modalidade, ainda que haja a 

probabilidade de interferirem negativamente (FONSECA; STELA, 2015; 

WEINBERG; GOULD, 2017). O manejo do comportamento e a influência de 

maneira correta, tornam-se importantes fatores para a participação, 

envolvimento, desenvolvimento e manutenção do indivíduo na prática 

esportiva. 

A atuação do profissional de Educação Física alinhada a conciliar a 

interação entre pais e familiares, segundo Weinberg e Gould (2017), configura-

se como um desafio para o profissional que precisa reconhecer e intervir sobre 

esses aspectos de forma precisa, o que, de maneira correta, conduz a 

experiências positivas, resultando em maior motivação e encorajamento pela e 

para a prática. Deste modo, professores e treinadores necessitam atentar-se 

aos detalhes envolvendo os aspectos psicológicos, e não apenas os técnico-

táticos inerentes à modalidade (FONSECA; STELA, 2015).  

Portanto, reforça-se que o conhecimento que abrange os aspectos e 

habilidades psicológicas é de extrema relevância aos(as) treinadores(as) para 

que intervenham adequadamente, apropriando-se das relações sociais intra e 
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extra ambiente esportivo, aprofundando o envolvimento necessário a tais 

relações, que influenciarão os comportamentos e atitudes, pretendendo 

aumentar os níveis de interesse dos praticantes com a modalidade, 

favorecendo seu desempenho e sua aderência. 
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CAPÍTULO 6 - EXPATRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO SOCIAL 

 

Ivan Wallan Tertuliano  

Afonso Antonio Machado 

 

Introdução 

Expatriação esportiva é um tema que chama a atenção de diversos 

pesquisadores (FAGGIANI et al., 2016; PONTES et al., 2018; TERTULIANO, 

2018; TERTULIANO et al., 2018a, 2018b, 2018c, 2019), muito em função das 

novas dinâmicas socioculturais que o esporte assumiu nas últimas décadas. 

Nesse contexto, expatriação é caracterizada pelo deslocamento de atletas para 

países diferentes daqueles que eles iniciaram a carreira esportiva e nasceram 

(TIESLER, 2016).  

Entretanto, alguns autores (PISANI, 2014; TERTULIANO et al., 2018a, 

2018b) consideram, também como expatriado, atletas que se deslocam dentro 

de seu próprio país, pois, dependendo do país, existe uma grande mudança 

cultural e social entre as diferentes regiões desse país, obrigando o atleta a se 

adaptar ao novo contexto social, semelhante à quando ele realiza o processo 

de expatriação para outro país. Portanto, quando se fala de expatriação, muitas 

vezes denominada, também, de migração (AGERGAARD; RYBA, 2014; 

PONTES et al., 2018; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; TIESLER, 

2016), deve-se considerar a adaptação do atleta ao novo contexto 

sociocultural, o que é muitas vezes negligenciado pelos clubes (AGERGAARD; 

RYBA, 2014).  

Nessa perspectiva, ao falar de adaptação sociocultural, muitos autores 

consideram que esse processo de adaptação deve ser priorizado junto ao 

atleta (BRANDÃO et al., 2013), pois tal adaptação, quando não estabelecida, 

pode causar, no atleta, dificuldade de desempenho esportivo (TERTULIANO, 

2016), problemas psicológicos (RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016) e 

até de permanência na carreira (AGERGAARD; RYBA, 2014), comprometendo 

a vida esportiva e pessoal do atleta (TERTULIANO et al., 2018b). Dessa forma, 

observa-se que a expatriação, enquanto temática científica, deve assumir 

estudos que levem em consideração a interação entre o atleta e o contexto do 

novo clube, cidade e país, ou seja, os estudos devem ter, como pano de fundo, 
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uma teoria que seja capaz de auxiliar nas explicações acerca do processo de 

expatriação, considerando o contexto e a adaptação sociocultural. 

Portanto, buscando-se uma teoria que seja capaz de dar conta do 

supracitado, pode-se mencionar a teoria bioecológica do desenvolvimento 

humano (BRONFENBRENNER, 2011), pois a mesma assume um olhar 

multidimensional do processo de desenvolvimento humano, considerando a 

pessoa e o contexto, além de suas inter-relações, no processo de adaptação e 

desenvolvimento. Nessa teoria, o contexto pode ser compreendido como o 

clube, o país, a cidade e até o esporte em que o atleta está inserido. Na outra 

ponta, pode-se compreender a pessoa como o próprio atleta, que traz consigo 

a própria cultura, constituída a partir de seus valores, crenças e signos, os 

quais são influenciados pelos microssistemas que esse atleta pertence 

(TERTULIANO, 2016), como família, por exemplo. 

Diante disso, o presente capítulo trouxe um diálogo entre a teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano proposta por Bronfenbrenner (1979; 

2011) e o processo de expatriação atlética, indicando possíveis relações entre 

os temas. Com o intuito de apresentar uma postura acadêmico-teórica, o 

presente capítulo apoia-se em estudos clássicos e contemporâneos, o que 

proporcionou um raio maior de reflexão. 

 

Voleibol e Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

A teoria bioecológica do desenvolvimento humano é uma teoria 

interacionista, a qual considera inúmeros elementos, dentre eles as 

características individuais da pessoa, a relação entre as pessoas e o contexto, 

as atividades dessa interação que resultam no desenvolvimento e os eventos 

históricos que permeiam a pessoa (BRONFENBRENNER, 1979; ROTHER; 

MEJIA, 2015). Portanto, o desenvolvimento humano ocorre mediante 

processos de interação recíproca de uma pessoa com outras, contextos e 

símbolos do seu contexto, que se tornam mais complexos gradativamente 

(BRONFENBRENNER, 2011).  

Assim, entender a interação entre a pessoa e o ambiente deve levar em 

consideração o modelo PPCT (processo, pessoa, contexto e tempo) 

estabelecido por Bronfenbrenner e Morris (1998). Esse modelo permite a 

relação entre as características da pessoa e do contexto 
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(BRONFENBRENNER, 1979), de forma a interpretar os resultados da pessoa 

mediante sua relação com o contexto. Dessa forma, o modelo bioecológico 

pode ser interpretado como um sistema vivo, pois representa as dinâmicas das 

relações entre a pessoa e o contexto, relações que são integradas e mutáveis 

(BRONFENBRENNER, 2011).  

Diante disso, pode-se falar do contexto esportivo, com olhares da teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano, utilizando-se de alguns estudos 

(AGERGAARD; RYBA, 2014; PONTES et al., 2018; RYBA; STAMBULOVA; 

RONKAINEN, 2016; TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 2018a, 2018b). 

Dentre esses estudos, cita-se o estudo de Tertuliano (2016), o qual teve o 

objetivo de identificar possíveis fatores que levam jogadores de Voleibol a 

mudarem de equipe e país e sua adaptação ao processo de expatriação.  

Participaram do estudo 68 indivíduos (48 atletas e 20 ex-atletas), de 

ambos os sexos, com média de idade de 27 anos.   Os participantes foram 

divididos em dois grupos: G1 (atletas internacionais) e G2 (atletas nacionais). O 

grupo G1 foi composto por 30 participantes, de ambos os sexos e o grupo G2 

por 38 participantes, também de ambos os sexos. Todas as pessoas 

responderam ao instrumento desenvolvido por Tertuliano (2016). Os resultados 

demonstraram que os atletas tiveram boa capacidade de adaptação ao novo 

contexto, seja ele o clube, a nova cidade ou o novo país (para os dois grupos), 

não apresentando diferenças significantes entre os grupos1.  

Diante do supracitado e assumindo o modelo PPCT (processo, pessoa, 

contexto e tempo), constituído pela teoria bioecológica do desenvolvimento 

humano, observa-se que frente à saída para o processo de expatriação, os 

resultados podem ser explicados pelo elemento processo do modelo PPCT. 

Em relação a necessidade de sair do país, ou da cidade natal, essa ação está 

associada a elementos do processo proximal, já que se referem às 

particularidades da interação entre o atleta e o ambiente (contexto) em que ele 

se encontrava (o clube antes da expatriação) (BRONFENBRENNER, 2011).  

Esses achados foram corroborados por Pontes et al. (2018), apontando 

que muitas das expatriações tem forte influência da vontade que os atletas 

apresentam em crescer no esporte. Todavia, em função do ambiente em que 

 
1  Para mais informações acerca dos resultados, sugere-se a leitura da Tese de Doutorado de 

Tertuliano (2016), citada nas referências bibliográficas desse capítulo. 
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estão, precisam trocar de clube para que isso ocorra, já que, na maioria das 

vezes, as limitações financeiras do clube impedem melhores contratos e 

forçam o próprio clube a negociar o atleta com clubes maiores, muitas vezes, 

clubes estrangeiros (RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016).  

Dessa forma, parece existir interações ambientais (antigo clube e novo 

clube), das quais o atleta participa de forma ativa, conduzindo a atividades 

progressivamente mais complexas. Em outras palavras, a necessidade de 

expatriação se dá pela interação entre os atletas e o antigo clube, muito 

influenciada pelos salários e condições de crescimento que os clubes 

estrangeiros podem oferecer, o que leva os atletas a buscarem melhores 

condições por meio da expatriação (TERTULIANO et al., 2018a). Essa busca 

por melhores condições é gerada pelas condições que o contexto apresenta 

aos atletas (salários e condições de treinamento) (PONTES et al., 2018). 

Para Bronfenbrenner (2011), os processos proximais se dão no decorrer 

do tempo e sofrem influência da interação entre pessoa e contexto, de forma 

progressiva, ou seja, o conjunto de ações que a pessoa tem frente a eventos e 

situações nos quais se envolve ao longo do processo. Assim, em relação ao 

processo de adaptação dos atletas ao novo clube, cidade ou país após a 

expatriação, observa-se que pode existir interação entre o atleta e as 

adversidades do contexto (TERTULIANO et al., 2018b), ou seja, as ações que 

os atletas apresentam após a expatriação, ocorrem de acordo com os eventos 

e situações com as quais eles se deparam, demonstrando domínio dos 

diferentes ambientes (clube e cidade/país), corroborando as ideias da teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER; MORRIS, 

1998).  

Além disso, o engajamento dos atletas nas rotinas de treinamento no 

novo clube podem contribuir para o fortalecimento dos processos proximais 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). Todavia, esse fortalecimento só 

ocorrerá se os atletas se colocarem frente a atividades com crescente 

complexidade, ou seja, saírem de uma rotina cultural de treino para uma rotina 

mais complexa de treino, o que conduzirá os atletas para o desenvolvimento de 

suas competências e disfunções (TERTULIANO et al., 2018b). Sobre a 

competência, a literatura (TERTULIANO, 2016) sugere que os atletas adquirem 

e desenvolvem habilidades e conhecimentos que auxiliam nas relações com os 
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atletas e comissão técnica do novo clube, bem como com a população da nova 

cidade e/ou país.  

Sobre a disfunção, os atletas conseguem manter o comportamento 

aprendido e a integração desse comportamento com as diferentes situações 

(dentro do clube e fora do clube), suportado pelos recursos que o atleta 

apresenta para avançar, enquanto complexidade e quantidade de 

comportamentos frente ao contexto (TERTULIANO, 2016). Diante disso, 

observa-se que os processos proximais podem reduzir as diferenças 

contextuais, exercendo mais efeitos em pessoas que estão em ambientes com 

maior estabilidade contextual, muito em função do conteúdo e das 

características das pessoas (BRONFENBRENNER, 2011).  

Sabe-se que as características individuais podem influenciar diretamente 

a permanência ou desistência no processo de expatriação dos atletas 

(FONTES; BRANDÃO, 2013). Dessa maneira, a decisão de sair do clube em 

busca de melhores salários, e todo o processo de adaptação ao novo ambiente 

sofrem grande influência dos atributos pessoais, ou melhor, das disposições 

pessoais. As disposições pessoais  se referem às características de 

personalidade da pessoa, associadas à mediação de outras pessoas e a 

exposição ao contexto (BRONFENBRENNER, 1979).  

Nessa perspectiva, a permanência no clube novo pode ser entendida da 

mesma forma, ou seja, graças às qualidades psicológicas do atleta, o convívio 

dentro do clube são importantes para a adaptação do atleta ao novo contexto, 

além, é claro, da contribuição que os atletas e comissão técnica do novo clube 

oferecem, como mediadores da exposição do atleta ao novo ambiente (RYBA; 

STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016). Com base nas disposições pessoais, os 

estudos sugerem que extroversão, simpatia e humildade contribuem de forma 

positiva para interação entre pessoa e ambientes sociais (FONTES; 

BRANDÃO, 2013; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; TERTULIANO 

et al., 2018b).  

Concernente aos recursos utilizados pelos atletas na expatriação, os 

estudos sugerem que a experiência pode ser um fator positivo (TERTULIANO, 

2016; TERTULIANO et al. 2018b), já que os recursos são entendidos como 

características relacionadas a habilidades, conhecimento e experiência 

desenvolvidas ao longo do tempo (BRONFENBRENNER, 2011; 
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BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). Dessa maneira, a permanência do 

atleta no novo clube ou na nova cidade/país contribuem com o elemento 

pessoa, pois auxiliam os atletas em seus recursos, possibilitando, ao longo do 

tempo, uma melhor tomada de decisão frente às adversidades que surgiram no 

processo de expatriação (PONTES et al., 2018).  

Essas informações são suportadas pela literatura (FAGGIANI et al., 

2016; PONTES et al., 2018; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; 

TERTULIANO, 2016), que apontam a influência da experiência e da percepção 

do atleta no que tange a adaptação a nova cidade e/ou clube. Diante disso, 

observa-se que a experiência é uma variável relevante na expatriação, já que a 

mesma contribui positivamente para melhorar as habilidades psicológicas, de 

conhecimento e de experiências do atleta ao longo do tempo (FONTES; 

BRANDÃO, 2013; ROTHER; MEJIA, 2015; TERTULIANO, 2016). 

Em relação a demanda imposta pelo contexto, a literatura aponta que 

tais demandas podem influenciar as operações dos processos proximais, 

excitando, ou não, os processos proximais, dependendo do nível de 

envolvimento que a pessoa tem com tais demandas (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998). Dessa forma, a literatura (FONTES; BRANDÃO, 2013; 

PONTES et al., 2018; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; 

TERTULIANO et al., 2018b) demonstra que a demanda do novo contexto social 

conduz os esportistas a melhorarem os processos proximais, ou seja, a 

demanda leva a interação dos atletas com outras pessoas, dentro e fora do 

clube, levando-os a melhorias de recursos pessoais para lidar com tais 

novidades. 

Corroborando com o exposto, os resultados de Tertuliano (2016), sobre 

os atributos dos atletas, enquanto disposição, recursos e demandas, 

demonstraram que os atletas souberam criar relações com outras pessoas, ou 

seja, os atletas apresentaram-se determinados a atingir novos objetivos e 

capacidade de superar as dificuldades emocionais, o que pode ser 

compreendido como adequado para adaptação. Retomando a teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano, o ambiente em que o atleta está 

inserido é de suma importância para o entendimento e compreensão de seu 

desenvolvimento.  
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Esse ambiente é entendido pela teoria como contexto 

(BRONFENBRENNER, 1979): ambiente em que o atleta se insere e, no qual, 

desenvolve os processos que contribuem para o seu ganho em complexidade e 

habilidade. De acordo com a teoria, existem quatro ambientes, divididos por 

níveis distintos, mas sucessivos: microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema (BRONFENBRENNER, 2011). Partindo disso, os estudos 

sugerem que o clube pode ser entendido como o ambiente imediato 

(TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 2018b), ou seja, o microssistema, 

no qual o atleta desenvolve seus papéis e relações interpessoais, 

estabelecendo relações face a face com outras pessoas, contribuindo, ou não, 

com seu engajamento nas atividades mais complexas nesse ambiente 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998).  

Nesse caso, a literatura aponta que o clube influencia as ações do atleta, 

enquanto expatriação, principalmente em função das relações contratuais que 

são estabelecidas entre o clube e a pessoa, bem como as relações 

interpessoais que são construídas no clube (PONTES et al., 2018; RYBA; 

STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 

2018a).  

Tratando-se da influência do clube após a expatriação, a literatura 

aponta que o microssistema clube oferece ao atleta situações que contribuem 

para seu engajamento no grupo e nas atividades propostas pelo técnico e 

comissão técnica. (PONTES et al., 2018; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 

2016; TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 2018b). Além disso, a 

literatura aponta que os atletas tendem a se dedicar mais em treinos, serem 

mais colaborativos com os pares e comissão técnica, quando o novo clube 

disponibiliza o devido suporte para adaptação (TERTULIANO et al., 2018b).  

De acordo com Bronfenbrenner (1979), o desenvolvimento é 

influenciado por outros sistemas, ou níveis de contexto, como por exemplo a 

interconexão entre o microssistema, como por exemplo clube antigo e novo 

clube. Assim, devido a troca de clube, muitos atletas podem demonstram medo 

(BRANDÃO et al., 2013; FAGGIANI et al., 2016; TERTULIANO, 2016), 

possivelmente pelo fato do desconhecido, ou seja, não saberem o que ocorrerá 

no novo clube. Todavia, alguns estudos demonstraram que os atletas se 

engajaram adequadamente no novo clube durante a expatriação (PONTES et 
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al., 2018; TERTULIANO et al., 2018b), sugerindo interconexão entre os 

diferentes contextos e adaptação do atleta ao novo clube. 

Enquanto exossistemas, Bronfenbrenner (2011) o define como um 

ambiente em que a pessoa não está presente, mas no qual ocorrem eventos 

que influenciam o ambiente em que a pessoa está presente, como por exemplo 

a torcida. Dependendo do comportamento da torcida para com o atleta 

(adoração ou rejeição), o mesmo pode dedicar-se mais aos treinos ou inibir-se 

e, assim, não render o esperado em competições (MACHADO, 2011).  

Por fim, o Macrossistema pode ser entendido como os padrões globais 

de subculturas ou culturas, em forma de organização social e sistemas de 

crenças e estilos de vida (BRONFENBRENNER, 2011). Assim, quando o atleta 

não sofre discriminação frente à diferença de nacionalidade ou de religião, eles 

se adaptam de tal forma ao novo contexto que suas características culturais se 

adaptam aos sistemas de crenças, ideologias e estilo de vida dos nativos 

(RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016), ou seja, os atletas apresentam 

capacidade de reposicionamento social, de negociação de práticas culturais e 

de reconstrução de signos. 

Retornando ao modelo PPCT o último elemento é o Tempo, que pode 

ser entendido como as mudanças e estabilidades das características 

biopsicológicas que ocorrem através das gerações e do tempo 

(BRONFENBRENNER, 2011). Concernente ao tempo, o mesmo pode ser 

explicado por três diferentes níveis: microtempo, mesotempo e macrotempo 

(BRONFENBRENNER, 2011; BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). No que 

tange a expatriação, o microtempo está diretamente relacionado a mudança de 

clube, enquanto que o mesotempo diz respeito ao tempo que o atleta 

permanece no novo clube e o macrotempo com a mudança de comportamento 

dos atletas frente à expatriação (aquisição de recursos para lidar com as novas 

demandas).  

Buscando reflexões acerca do elemento tempo, pode-se citar os 

achados de Tertuliano et al. (2018b), os quais demonstraram que houve 

mudança de comportamento dos atletas, pois houve a inserção de um novo 

desafio, a expatriação, que contribuiu para busca de novos processos 

adaptativos, gerando melhorias na capacidade de lidar com níveis mais 

elevados de complexidade (BRONFENBRENNER, 2011), a expatriação. 
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Falando-se agora do mesotempo, mesmo se adaptando ao novo clube, a 

permanência de alguns atletas pode ser influenciada pela vontade de voltar 

para casa, em função de estarem longe de seus familiares, o que demonstra 

descontinuidade de episódios no processo proximal (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998), ou seja, essa descontinuidade está relacionada ao período de 

adaptação a expatriação, demonstrando que alguns atletas não se adaptam à 

distância da família, o que é apontado pela literatura como um problema a ser 

superado (BRANDÃO et al., 2013; FAGGIANI et al., 2016).  

No que se refere ao macrotempo, pode-se citar que atletas atuais se 

comportam de forma distinta dos atletas de gerações anteriores quanto a 

expatriação, inclusive devido à mudança social que enfrentam, enquanto 

globalização e menor espaço nas grandes equipes (PONTES et al., 2018; 

TERTULIANO et al., 2018a). De acordo com Bronfenbrenner e Morris (1998), o 

macrotempo focaliza expectativas e eventos em mudança na sociedade, 

influenciados pelos processos e resultados do desenvolvimento humano ao 

longo da vida. Nessa perspectiva, os novos atletas sofrem influência das 

gerações anteriores.  

Observa-se, assim, que o sucesso das gerações anteriores de atletas 

alterou a concepção dos atletas atuais. Em outras palavras, as influências 

foram em relação ao sucesso dos atletas que se expatriaram no passado, e 

que suas histórias de sucesso motivaram os atletas do presente a quererem 

seguir os mesmos caminhos de carreira, ou seja, a expatriação (FAGGIANI et 

al., 2016; PONTES et al., 2018; TERTULIANO et al., 2018a). No século XXI, 

além da busca por continuidade da carreira, os atletas buscam melhores 

salários quando participam da expatriação (TERTULIANO, 2016). Essas 

informações sugerem que a propriedade tempo, especificamente o 

macrotempo, se faz presente na evolução do esporte.  

Aliado a isso, as mudanças de concepção dos clubes, em relação aos 

atletas, levou-os a mudar de comportamento, haja vista constante necessidade 

de buscar melhores salários em outros países (TERTULIANO et al., 2018a). 

Dessa forma, a evolução social inserida no esporte tem influência do 

macrotempo, isto é, os processos e resultados dos atletas das décadas de 

1970, 1980 e 1990 contribuíram para mudança do comportamento dos atletas 

do século XXI, reforçando a concepção teórica da teoria bioecológica do 
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desenvolvimento humano, no tocante tempo, e seu uso para explicar o 

fenômeno expatriação. 

 

Considerações Finais 

As restrições ambientais em alguns estudos (PONTES et al., 2018; 

TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 2018a) não foram suficientes para 

atrapalhar a adaptação dos atletas ao processo de expatriação. Essa 

adaptação tem grande influência do sistema interno do atleta, o qual é 

constituído de evolução do atleta, muito influenciado pela relação que o sujeito 

tem com o ambiente e com outros atletas (AGERGAARD; RYBA, 2014). Essa 

relação o leva a ganhos crescentes de complexidade, ou seja, a ganhos em 

condições de lidar de forma favorável com as adversidades do ambiente 

(ROTHER; MEJIA, 2015).  

Concernente aos resultados apontados pela literatura (PONTES et al., 

2018; TERTULIANO, 2016; TERTULIANO et al., 2018a) e as concepções da 

teoria bioecológica do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER, 2011), 

pode-se dizer que a teoria é capaz de contribuir para o entendimento do 

desenvolvimento dos atletas na expatriação. Assim, entender a expatriação e 

suas restrições, pode contribuir para preparação dos atletas que almejam atuar 

em outros clubes, cidades e países.  

Todavia, quando se fala na interpretação dos processos de expatriação 

à luz da teoria bioecológica do desenvolvimento humano, não se pode 

esquecer da concepção que norteia a teoria, ou seja, da concepção de 

interação. Tal interação se dá, de acordo com Bronfenbrenner (2011), por meio 

de interações cada vez mais complexas e elaboradas, contribuindo para a 

aquisição de melhores recursos para suportar as demandas ambientais. Assim, 

o ser humano evolui em direção a melhorias comportamentais 

(BRONFENBRENNER, 2011), ou seja, as melhorias nas interações levam as 

pessoas a trocarem informação com o ambiente de forma mais elaborada e 

assertiva, levando-as à um nível crescente de complexidade, o que proporciona 

melhores habilidades para lidar com o ambiente (BRONFENBRENNER; 

MORRIS, 1998). 

Dessa forma, os resultados que a literatura aponta sobre o processo de 

expatriação de atletas (PONTES et al., 2018; TERTULIANO, 2016; 
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TERTULIANO et al., 2018a), quando interpretados com o uso da teoria 

bioecológica do desenvolvimento humano, fornecem aos profissionais que 

trabalham com os atletas expatriados, uma estrutura de conteúdos que podem 

ser utilizados para melhorar a adaptação desses atletas ao novo contexto e, 

assim, melhorar o bem-estar psicológico desses atletas.  

Enquanto estratégias de intervenção para os profissionais, a literatura 

aponta alguns caminhos (AGERGAARD; RYBA, 2014; BRANDÃO et al., 2013; 

FAGGIANI et al., 2016; RYBA; STAMBULOVA; RONKAINEN, 2016; 

TERTULIANO, 2016; TIESLER, 2016), como o uso de estratégias de 

ajustamento intercultural propostas por Tucker, Bonial e Lahti (2004), dentre as 

quais os autores citam que a adequada adaptação tem relação com o aceitar a 

nova cultura (estrangeira), conhecer o novo país e a sua cultura, adaptar o 

modo de vida, interagir com pessoas do novo país, aprender o idioma local e 

ter empatia pelas pessoas do novo país. Por fim, esse capítulo não teve a 

intenção de esgotar as discussões sobre a temática expatriação e a adaptação 

social do atleta, mas apresentar o estado da arte do assunto, apontando 

possíveis explicações. 
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CAPÍTULO 7 - FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E A PSICOLOGIA DO 

ESPORTE 

 

Guilherme Bagni 

André Luis Aroni 

 

Introdução 

A psicologia do esporte tem apresentado grandes avanços no campo 

aplicado, principalmente quando se trata do aspecto tecnológico. Está mais 

comum encontrar psicólogos como parte de equipes técnicas esportivas e até 

em grupos de jogos eletrônicos. Mas dois pontos ainda são críticos na área: a) 

existe uma “pobre” cultura nacional que esse profissional deve auxiliar apenas 

no campo clínico, limitando o potencial de explorar o trabalho focado no 

desempenho esportivo dos atletas, em temas como tomada de decisão 

individual e coletiva, ou até no autocontrole afetivo em situações estressantes; 

b) Vivemos em um país que investe tarde no esporte, apenas alguns atletas 

profissionais têm o acesso a esse profissional, reduzindo as chances de 

alcançarem bons resultados. O necessário seria dar estímulos psicológicos aos 

jovens atletas, para que tenham tempo de consolidar o aprendizado e gozar 

dos benefícios de uma preparação global e rica em estímulos e ferramentas 

(HANIN, 2007; ARONI, 2017; MOIOLI; BAGNI, 2017). 

Por outro lado, tecnologia é entendida como qualquer produto, 

instrumento, método ou técnica que visa resolver problemas, assim, todo 

conteúdo colocado aqui pode adotar características que atendam o conceito 

acima. Somado a isso, mais uma característica deve ser ressaltada, quando 

um novo modelo tecnológico surge o anterior passa imediatamente a ser 

considerado ultrapassado, aspecto cada dia mais fugaz. Watson, Way e Hilliard 

(2017) atentam para a importância da questão ética frente a estas novas 

tecnologias, bem como o crescimento da área da psicologia do esporte em si. 

Os autores relatam que as novas tecnologias proporcionaram a possibilidade 

do trabalho a distância com atletas, técnicos e equipes, e isso demanda 

competências específicas. Faz-se então necessário estudos que consigam 

compreender e avaliar tais técnicas, bem como verificar como os conflitos 
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éticos vêm sendo solucionados por profissionais que trabalham sob esta 

perspectiva tecnológica.  

Sendo assim, este capítulo aborda algumas ferramentas tecnológicas 

que vêm sendo apresentadas na literatura atual de psicologia do esporte, bem 

como apresentar diferentes possibilidades de utilização na prática profissional. 

 

Base teórica acerca das tecnologias 

Filho e Tenenbaum (2018) apontam para alguns tópicos interessantes 

na consideração acerca das ferramentas tecnológicas: portabilidade, validade 

ecológica e processamento em tempo real. 

Portabilidade: ao assistir a um jogo de futebol nos deparamos há algum 

tempo, com atletas que, ao levantarem a camiseta, apresentam a utilização de 

um aparato tecnológico portátil. Assim, em tempo real é possível obter diversos 

parâmetros sobre diferentes variáveis dos atletas, tais como: frequência 

cardíaca, acelerômetro, além de contar com um Global Positioning System 

(GPS) (ALENCAR, 2016). Isto representa um grande avanço, pois a medida 

em que os equipamentos se tornam mais portáteis, a coleta de dados pode ser 

realizada em campeonatos, provas, partidas, dentre outros. Isto não refuta 

necessariamente a ideia da coleta dentro de um laboratório, a qual possibilita o 

controle maior de influências externas e, assim, “isolar” uma variável, ou uma 

questão em particular. 

Validade ecológica: Desde Davids (1988) definiu validade ecológica 

como sendo um fenômeno de análise comportamental dentro de ambientes 

reais, algo muito importante dentro a Psicologia do Esporte. Considerando tal 

definição e levando em conta o fenômeno aqui estudado, a validade ecológica 

é a realização de pesquisas no contexto do esporte e da atividade física in-

loco, buscando ser minimamente intrusivo e tentando, portanto, não interferir 

na atividade estudada, não alterando os movimentos que seriam naturais 

naquele ambiente.  

Processamento em tempo real: informação em tempo real pode 

proporcionar um feedback instantâneo. Do ponto de vista do atleta, Filho e 

Tenembaum (2018) ressaltam modalidades como o arco e flecha e o cricket, 

onde os atletas recebem informações em tempo real, possibilitando correções 

em busca de um melhor desempenho. Morais e Gomes (2018) apontam para a 
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utilização da observação em tempo real por parte de treinadores e comissões 

técnicas, tanto em treinamentos quanto em jogos, o que possibilita a tomada de 

decisões em tempo real. Acrescenta-se a isso informações veiculadas por 

parte de analistas de desempenho, que obtém diversos dados em tempo real, 

possibilitando assim, tanto a compreensão de algo relativo à sua equipe bem 

como da equipe adversária. Singh Bal e Dureja (2012) complementam essa 

gama de possibilidades com as informações colhidas por árbitros, 

proporcionando a revisão de situações em diversas modalidades esportivas, 

assim como temos visto em modalidades como tênis, voleibol e agora o futebol.  

 Os autores citam ainda a avaliação multimodal e o custo como outros 

tópicos, pela possibilidade de coletar e ter acesso a dados que atendem a 

diversas dimensões de pesquisa (fisiológico, técnico e psíquico por exemplo), 

além de destacar que o poder de investimento em novas tecnologias tem 

garantido retorno direto nos resultados esportivos de países como os Estados 

Unidos da América, Inglaterra e China. 

 

As novas possibilidades da década 

Monitoramento Psicofisiológico 

Com relação ao neuro e biofeedback, os sinais recebidos estão 

baseados no sistema nervoso central – neurofeedback; sistema nervoso 

periférico e autônomo –biofeedback (Figura 1). O objetivo está em conhecer as 

respostas fisiológicas causadas por alterações de comportamento em provas 

ou jogos.  

Apesar da variabilidade da frequência cardíaca não ser algo novo, a 

utilização com essas variáveis na psicologia do esporte tanto no treinamento 

como em pesquisas é algo recente. Morgan e Mora (2017) comprovaram tal 

fato por meio de uma revisão sistemática, onde foram encontrados 451 artigos 

com essa temática, sendo que apenas sete foram incluídos na revisão 

sistemática. Os autores concluíram que existem poucos estudos experimentais 

sobre esse assunto com um alto rigor metodológico, e que avaliaram a 

eficiência do treinamento com biofeedback da variabilidade da frequência 

cardíaca no desempenho esportivo. Entretanto, os resultados encontrados dão 

suporte a hipótese da utilização deste tipo de treinamento como algo simples e 

eficaz para atletas e técnicos. Sendo que esta técnica pode proporcionar a 
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melhora de diferentes variáveis psicofisiológicas, determinantes para o 

rendimento esportivo. 

Um exemplo de abordagem com o biofeedback foi apontado a quase 

duas décadas por Hanin (1997), onde afirma que o estado fisiológico do atleta 

é idiossincrático, sendo importante utilizar a tecnologia para identificar em qual 

momento ele tende a apresentar alto desempenho, podendo assim desenvolver 

estratégias de prova ou jogo com base em dados reais. 

Recentemente uma meta-análise realizada por Xiang et al. (2018) 

concluiu que o treinamento por meio do neurofeedback pode aumentar 

efetivamente a performance esportiva. O objetivo do trabalho está em observar 

ondas cerebrais e condicionar alguns comportamentos específicos ligados às 

situações esportivas. 

 

Figura 1: Exemplo de utilização do neuro e biofeedback 

 

Fonte: Stens Corporation 

 

Monitoramento de Posição 

Como já mencionado acima, destacamos aqui o GPS comumente 

utilizado por corredores e ciclistas. Vale ressaltar que, diferente de alguns 

outros equipamentos tecnológicos mencionados neste capítulo, o GPS é 
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somente utilizado por atletas de alto rendimento, sendo facilmente visualizado 

em pessoas que praticam exercício físico. Como outra possibilidade de 

monitoramento de posição temos a análise cinemática feita por câmeras, bem 

como os mais recentes trajes que possibilitam a análise cinemática sem a 

necessidade da utilização de câmeras (Figura 2). Por fim, destacamos a 

natação, onde Perry, Becker e Marins (2016) apresentam alguns dos 

dispositivos vestíveis (wearables) que trazem monitoramento de posição, como 

acelerômetro, giroscópio e bússola, sendo que os autores apontam para a 

dificuldade do desenvolvimento de aparatos prova d’água.  

 

Figura 2: Exemplo de Atleta sendo monitorado por GPS 

 

Fonte: Divulgação/Site do Figueirense Futebol Clube 

 

Eye tracker 

O olhar é algo que vêm sendo estudado há algum tempo e, de acordo 

com uma meta-análise realizada por Lebeau et al. (2016) os estudos desta 

temática tem como principais objetivos analisar a direção, a duração e a 

frequência da fixação do olhar durante o movimento (Figura 3). Vickers et al. 

(2017) destacam a importância do quiet eye (QE), que é definido pelos autores 

como a fixação do olhar logo antes do início do movimento. Realizando um 
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estudo com 240 atletas universitários de basquete, dividindo-os em grupo para 

treino de QE ou treino técnico, os autores concluíram que o grupo submetido 

ao treino de QE obteve uma melhora significativa na performance. O resultado 

deste estudo vai de encontro aos resultados obtidos na meta-análise realizada 

por Lebeau et al. (2016), onde foi verificado que atletas de maios nível utilizam 

maior período de QE, e que a maior duração de QE está associada ao melhor 

desempenho. Sendo que esta relação entre QE e performance foi verificada 

pelos autores não só na comparação entre atletas, mas também no contraste 

entre desempenhos bem-sucedidas e desempenhos ruins em um mesmo 

atleta. 

Frente a tais questões fica evidente a importância do olhar e suas 

relações com a performance esportiva e, assim são diversos hoje, os 

equipamentos que rastreiam o olhar nas mais diferentes perspectivas, como as 

apontadas na metaanálise realizada por Lebeau et al. (2016), o que possibilita 

verificar e analisar o olhar do atleta, bem como realizar protocolos de 

treinamento e intervenção que podem proporcionar uma melhoria no 

desempenho esportivo. Este fato também foi observado por Vickers et al. 

(2017). 

 

Figura 3: Exemplo de utilização de eye tracker 
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Fonte: ERGONEERS 

 

Tecnologias do dia-a-dia 

Videogames: Os videogames possuem diversos componentes 

psicológicos a serem considerados, tais como flow, as emoções, especialmente 

as emoções sociais, feedback em tempo real, avatar (que pode representar 

questões ligadas a identidade) e escolhas significativas (ISBISTER, 2016; 

FILHO et al., 2018). 

De modo mais específico, os exergames, que nada mais são do que 

videogames onde os comandos não se restringem mais aos controles e sim 

com o fato do jogador executar movimentos que são reproduzidos na tela do 

jogo, o corpo, portanto, passa a ser o controle do jogo, vêm tendo grande 

crescimento (STAIANO; CALVERT, 2011; FILHO et al., 2018). Tais 

ferramentas, vêm sendo utilizadas com diferentes finalidades, tanto 

treinamentos, quanto representar a possibilidade de coleta de dados no 

laboratório com situações que simulam a prática esportiva. 

A possibilidade da realização de estudos no laboratório que envolvam a 

perspectiva da realidade virtual pode auxiliar na coleta de dados, por 

possibilitar um maior controle sobre variáveis externas, conforme mencionado 

no início do capítulo. Por outro lado, pode ocorrer o videogame não simule de 

maneira fidedigna a prática esportiva. Assim, deve-se ter o cuidado com tais 

questões, para não criar um ambiente surreal. 

Em relação às simulações, os jogos vêm sendo utilizados para 

treinamentos em diferentes perspectivas como: educação (STAIANO; 

CALVERT, 2011), treinamento militar (ORVIS et al., 2010) e treinamento 

esportivo (FERY; PONSERRE, 2001). Além disso, um estudo realizado por 

Adachi e Willoughby (2016) encontrou evidências de que os exergames podem 

aumentar a participação em esportes “reais”. 

 

Aplicativos de smartphones: smartphones são dispositivos com 

funções adicionais ao próprio telefone, incluindo câmera, GPS, acesso à 

internet, jogos, entre outras funções. Neste sentido, muitos aplicativos foram 

criados e oferecidos por grandes marcas do esporte e empresas na área de 

Psicologia do Exercício: planos de treino e alimentação (nutrição), controle de 
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variáveis esportivas e fisiológicas, pedômetros entre outros. Grande parte dos 

aplicativos são distribuídos de forma gratuita ou paga (para funções adicionais) 

com o objetivo de auxiliar as pessoas a se tornarem menos sedentárias e 

consequentemente mais saudáveis (MARTIN; AMELUXEN-COLEMAN; 

HEINRICHS, 2015). 

Aroni et al. (2017) investigaram em três continentes e mais de dez 

países como a utilização de aplicativos de fitness em smartphones auxiliava no 

início e na manutenção da prática de atividade física. Os autores encontraram 

evidências que revelaram que esses aplicativos possuem um efeito limitado no 

envolvimento em uma atividade física, sendo que muitos indivíduos realizaram 

o download dos aplicativos e não os utilizaram depois, não se tornando parte 

de seus estados mentais internos. Em linhas gerais, existe uma certa 

curiosidade ao conhecer um novo aplicativo, mas isso não é o suficiente para 

fazer com que hábitos saudáveis de médio e longo prazo se consolidem. 

 

Desafios e perspectivas futuras 

O objetivo do capítulo foi discorrer de forma sucinta sobre as principais 

ferramentas tecnológicas que têm sido utilizadas com sucesso dentro da 

Psicologia do Esporte.  

Como limitações, não apenas do capítulo, mas da própria área da 

psicologia do esporte e do exercício, destacamos o número reduzido de 

pesquisas experimentais e estudos de caso publicados que poderiam divulgar 

boas ações, e fazer com que o conhecimento fosse compartilhado e 

desenvolvido dentro da comunidade acadêmica, assim como já apontado pelos 

autores Morgan e Mora (2017). Neste sentido, Raab (2017) cita em seu artigo 

sobre a Psicologia do Esporte e do Exercício no ano 2050, sobre a 

necessidade de tentarmos prever situações esportivas futuras para que os 

processos da área sejam mais precisos. Outro fator limitante é o alto 

investimento em algumas das tecnologias citadas, podendo alcançar a casa 

dos vinte mil dólares. Em um país em crise, fica difícil ter o apoio de clubes 

para trazer algumas delas para o cenário de treino e prova.  

Por fim, insistimos sobre a importância de trabalhar tecnologias na 

Psicologia do Esporte, afinal o século XXI pede por isso. Um pouco de 

criatividade e o estar atento às publicações sobre as ferramentas fará com que 
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o profissional supere as dificuldades citadas e trabalhe com alta qualidade, 

principalmente no campo aplicado. 

 

Referências 

 

ADACHI, P. J. C.; WILLOUGHBY, T. Does playing sports video games predict 
increased involvement in real-life sports over several years among older 
adolescents and emerging adults? Journal of Youth and Adolescence, New 
York, v. 45, n. 2, p. 391–401, 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s10964-015-0312-2>. Acesso em: 14 nov. 2018 
 
ALENCAR, J. Nada de sutiã! Top usado por craques é, na verdade, tecnologia 
"anti-migué", 2016. Disponível em: <https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-
noticias/2016/04/01/nao-e-um-sutia-top-usado-por-craques-e-na-verdade-
tecnologia-anti-migue.htm>. Acesso em: 24 out. 2018. 
 
ARONI, A. Especialização Esportiva Precoce: o jovem em idade escolar. In: 
ROLIM, R.M.; BATISTA, E.D.; SILVA, G.H.G. (Orgs.), Psicologia do Esporte: 
perspectivas de atuação na escolar. Embú das Artes: Alexa Cultural, 2017, p. 
159-168. 
 
ARONI, A.; CASTILLO, E.; SOUSA, C.; MACHADO, A.; FILHO, E.; 
TENENBAUM, G. Smartphone Applications Used for Initiating and Maintaining 
Physical Activity: An Exploratory Analysis. Revista de Psicología del Deporte, 
Palma, v. 27, p. 89-95, 2017. 
 
DAVIDS, K. Ecological Validity in Understanding Sport Performance: Some 
Problems of Definition. Quest, Abingdon, v. 40, n. 2, p. 126-136, 1988. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/00336297.1988.10483894>. Acesso 
em: 24 out. 2018. 
 
FERY, Y. A.; PONSERRE, S. Enhancing the control of force in putting by video 
game training. Ergonomics, London, v. 44, n. 12, p. 1025-1037, 2001. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00140130110084773>. Acesso em: 14 
nov. 2018 
 
FILHO, E.; DI FRONSO, S; ROBAZZA, C.; BERTOLLO, M.  Exergaming. In: 
RAZON, S; SACHS, M. (Eds.). Applied Exercise Psychology: The 
Challenging Journey from Motivation to Adherence. New York: Routledge, 
2018. p. 122 – 134.  
 
FILHO, E.; TENENBAUM, G.  Advanced Technological Trends in Exercise 
Psychology. In. RAZON, S.; SACHS, M. L. (Eds.). Applied Exercise 
Psychology: The Challenging Journey from Motivation to Adherence. New 
York: Routledge, 2017. p. 111-21. 
 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

106 
 

HANIN, Y. L. Emotions in Sport: Current Issues and Perspectives. In: 
TENENBAUM, G.; EKLUND, R. C. (Eds.), Handbook of Sport Psychology 
(3rd. edition). New York: Wiley & Sons, 2007. 
 
HANIN, Y.L. Emotions and athletic performance: individual zones of optimal 
functioning model. European Yearbook of Sport Psychology, n. 1, p. 29-72, 
1997.  
 
ISBISTER, K. How games move us: emotion by design. Cambridge: MIT 
Press, 2016. 
 
LEBEAU, J. C.; LIUI, S.; SÁENZ-MONCALEANO, C.; SANDUVETE-CHAVES, 
S.; CHACÓN-MOSCOSO, S.; BECKER, B. J.; TENENBAUM, G. Quiet eye and 
performance in sport: A meta-analysis. Journal of Sport & Exercise 
Psychology, Champaign, v. 38, n. 5, p. 441-457, 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1123/jsep.2015-0123>. Acesso em 8 nov. 2018. 
 
MARTIN, N.J.; AMELUXEN-COLEMAN, E.; HEINRICHS, D.M. Innovative ways 
to use modern technology to enhance, rather than hinder, physical activity 
among youth. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, v. 86, p. 
46–53, 2015. 
 
MOIOLI, A. ; BAGNI, G. . Competição: em que momento inserir?. In: 
MACHADO, A. A.; TERTULIANO, I. W. (Org.). Educação Física e Esportes: 
Novos Caminhos. São Paulo: Alexa Cultural, 2017, p. 59-75. 
 
MORAIS, C.; GOMES, A. R.  O Vídeo e a Estatística enquanto Estratégias de 
Treino Psicológico de Atletas. In: ARONI, A. L.; MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; 
MACHADO, A. A. (Org.). Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: 
Hipótese, 2018. p. 106 – 122. 
 
MORGAN, S. J.; MORA, J. A. M. Effect of Heart Rate Variability Biofeedback on 
Sport Performance, a Systematic Review. Applied Psychophysiology and 
Biofeedback, [S.l], v. 42, n. 3, p. 235-245, 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s10484-017-9364-2>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
 
ORVIS, K. A.; MOORE, J. C.; BELANICH, J.; MURPHY, J. S.; HORN, D. B. Are 
soldiers gamers? Videogame usage among soldiers and implications for the 
effective use of serious videogames for military training. Military Psychology, 
[S.l], v. 22, n. 2, p. 143-157, 2010. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/08995600903417225>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
PERRY, G. T.; BECKER, A.; MARINS, G. Design de wearables para uso 
esportivo: sensores inerciais aplicados à natação em piscinas. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 
DESIGN, 12., 2016, Belo Horizonte. Proceedings... São Paulo: Blucher Design 
Proceedings, 2016. 3968 - 3978. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-
sa-east-1.amazonaws.com/designproceedings/ped2016/0341.pdf>. Acesso em: 
24 out. 2018. 
 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

107 
 

RAAB, M. Sport and Exercise Psychology in 2050. German Journal of 
Exercise and Sport Research, v.47, p. 62-71, 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1007/s12662-016-0435-y>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
 
SINGH BAL, B.; DUREJA, G. Hawk Eye: A Logical Innovative Technology Use 
in Sports for Effective Decision Making. Sport Science Review, Bucharest, v. 
21, n. 1-2, p. 107-119, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2478/v10237-
012-0006-6>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
 
STAIANO, A. E.; CALVERT, S. L. Exergames for physical education courses: 
Physical, social, and cognitive benefits. Child Development Perspectives, 
Malden, v. 5, n. 2, p. 93-98, 2011. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00162.x>. Acesso em: 14 nov. 
2018. 
 
VICKERS, J. N.; VANDERVIES, B.; KOHUT, C.; RYLEY, B. Quiet eye training 
improves accuracy in basketball field goal shooting. Progress in Brain 
Research, Amsterdam, v. 234, p. 1-12, 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1016/bs.pbr.2017.06.011>. Acesso em 8 nov. 2018 
 
VICKERS, J. N.; VANDERVIES, B.; KOHUT, C.; RYLEY, B. Quiet eye training 
improves accuracy in basketball field goal shooting. In: WILSON, M. R.; 
WALSH, V.; PARKIN, B. (Eds.). Progress in brain research (Vol. 234, pp. 1–
12). New York: Elsevier. 
 
WATSON, J. C.; WAY, W. C.; HILLIARD, R. C. Ethical issues in sport 
psychology. Current Opinion in Psychology, Amsterdam, v. 16, p. 143-147, 
2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.05.008>. Acesso 
em: 28 ago. 2018. 
 
XIANG, M. Q.; HOU, X. H.; LIAO, B. G.; LIAO, J. W.; HU, M. The effect of 
neurofeedback training for sport performance in athletes: A meta-analysis. 
Psychology of Sport and Exercise, Amsterdam, v. 36, p. 114-122, 2018. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.02.004>. Acesso em: 
18 mai. 2018. 
 
 
  



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

108 
 

CAPÍTULO 8 - ESPORTES ELETRÔNICOS: ENTRE MULTIPLATAFORMAS 

E FACETAS 

 

Joacks de Paula Lemos Filho 

Fernanda Maria Borim Galucci 

 

Introdução 

A popularização e expansão dos videogames desencadeou a criação de 

um cenário conhecido atualmente como e-sports ou esportes eletrônicos. 

Apesar das diversas nomenclaturas, um fato é muito evidente, os esportes 

eletrônicos se tornaram algo mais que apenas uma prática, e sim um espaço 

para socialização, expressão, competição, etc. Isto é, uma comunidade que é 

reflexo da cultura virtual.  

Os e-sports não se destinam apenas a competir contra outro adversário, 

mas também disputas por troféus, competir pela velocidade de jogo, além de 

assistir, transmitir e principalmente compartilhar o conteúdo desenvolvido 

nesse meio Ruvalcaba et al. (2018).  

As mídias digitais possuem um grande papel no crescimento da área, 

como por exemplo a plataforma Youtube, por ter grande parte de seu conteúdo 

vídeos relacionados a games e esportes eletrônicos. Além disso, o surgimento 

de serviços de transmissões específicos aos esportes eletrônicos é cada vez 

mais presente e impactante, como o maior site de transmissão ao vivo “Twitch”, 

e outros projetos que buscam proporcionar a melhor experiência ao espectador 

de games (LIN et al., 2019).  

Assim sendo, o cenário dos games se propaga por diversas plataformas, 

no qual sua forma de consumo é remodelada constantemente, pelas novas 

mídias, e a fugacidade do ciberespaço, como exemplo a velocidade em que os 

jogos são criados e como a comunidade apropriasse deles. A “viralização” de 

um jogo direciona a criação de um ambiente competitivo em que torneios e 

transmissões são estabelecidos ao redor do mundo, demonstrando o poder e o 

potencial da comunidade que foi criada ao redor dos videogames e esportes 

eletrônicos. 

O potencial desse contexto abre caminho para grandes empresas e 

patrocinadores que analisam a comunidade dos e-sports como mercado 
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promissor, com rendimentos altíssimos. Esta projeção de mercado além de 

constatar o consumo que permeia os jogos eletrônicos, também demonstra um 

crescimento na esportivização e profissionalização da área. 

Cada vez mais a estrutura e o formato dos videogames são direcionados 

para um cenário competitivo, gerando investimentos que acarretam na criação 

de eventos esportivos relacionados aos mais diversos gêneros e jogos, no qual 

equipes e clubes almejam o melhor desempenho e recompensas milionárias. 

Nessa perspectiva, é possível definir os e-sports como a estruturação e 

aplicação de competições direcionadas aos jogos de computadores e outras 

plataformas (KETTELEY, 2015).   

Em conjunto com a esportivização dos videogames, podemos destacar a 

espetacularização que permeia as competições com campeonatos e torneios 

que alcançam públicos presenciais que superam esportes tradicionais como 

basquete e vôlei. Ao analisarmos os espectadores online é possível 

compreender a expansão dos e-sports e de sua estrutura atual.  

Assim, os e-sports fazem parte da cultura popular, incluindo indivíduos 

de diversas faixas etárias imersos nessa prática. Nesse sentido, o caráter 

desterritorializado e virtualizado desse fenômeno proporciona uma expansão 

em suas aplicações, no qual além da prática em residências, os esportes 

eletrônicos estão presentes nas escolas, universidades e no contexto esportivo.   

Ao observarmos os jogos eletrônicos por meio de um viés esportivo, é 

possível compreender que a busca pelo alto rendimento exige dos atletas 

diversas demandas físicas, sociais e psicológicas. Deste modo, os esportes 

eletrônicos apesar da rápida fundação e ascensão, apresentam características 

e necessidades semelhantes aos esportes tradicionais por terem como 

esportistas o humano. 

Essas semelhanças com os esportes tradicionais possuem 

desmembramentos além das questões que envolvem um ambiente competitivo. 

Isto é, o contexto dos jogos eletrônicos carrega diversos problemas e conflitos 

éticos, como agressões entre jogadores, a toxicidade da comunidade, sexismo, 

lesões, doping, etc. Por conseguinte, será abordado neste capítulo, os avanços 

na área dos esportes eletrônicos, as demandas existentes na prática e as 

perspectivas psicológicas que podem ser envolvidas nesse âmbito. 
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Do entretenimento à competição 

Os jogos eletrônicos podem ser compreendidos como um dos maiores 

fenômenos da cultura do entretenimento (BOWMAN; KOWERT; FERGUSON, 

2015). Entretanto, com o crescimento do cenário competitivo e a criação dos 

esportes eletrônicos, o ato de jogar e a forma de entreter são ressignificadas. 

Isto é, a profissionalização e esportivização dos videogames permite que o 

desempenho nos jogos se torne uma necessidade, atrelando a este fator, a 

ação de assistir e compartilhar os jogos que se torna também uma fonte de 

entretenimento e renda. 

Desta forma, o ambiente competitivo e a espetacularização dos esportes 

eletrônicos se retroalimentam, originando um fenômeno de massa que, por ser 

fruto da globalização, atinge o mundo inteiro, no qual os jogos eletrônicos 

competitivos estão cada vez mais proximais. Esta expansão das competições 

ocorre de forma semelhante aos esportes tradicionais, no qual a única 

diferença se encontra no meio de competição, o cibernético (REIS, 2013).  

O ciberespaço e a natureza dos e-sports são pautados por uma 

liberdade territorial não vivenciada nos esportes tradicionais, a qual possibilita 

uma disseminação fugaz desse contexto. Isto é, os jogos eletrônicos e todo 

conteúdo produzido no ciberespaço possuem como características principais a 

desterritorialização e a onipresença da prática (NUNES, 2016).   

Ainda assim, a classificação dos videogames competitivos como esporte 

é foco de diversas discussões. Diferente das modalidades convencionais, os 

jogos eletrônicos apresentam questionamentos na quantidade e características 

dos jogos, a falta de fisicalidade direta e principalmente problemas com a 

institucionalização.  

De acordo com Llorens (2017), algumas modalidades de jogos apesar 

de serem popularmente conhecidas, não apresentam a competitividade 

pessoal como fator principal, tal como o jogo “World of Warcraft” que possui um 

foco maior no exercício de alcançar níveis e “upgrades”. Ou seja, a essência do 

desafio da competição se torna desfocada em alguns videogames.  

 Em relação ao caráter físico envolvido nos e-sports, alguns autores 

criticam o fato da interação ser mediada por meio de equipamentos eletrônicos 

e virtuais, no qual o contato físico e ação se concretizam de forma indireta ao 

indivíduo ou objetivo (PARRY, 2018). Assim, a mediação eletrônica diferencia 
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os videogames dos esportes olímpicos, no qual a fisicalidade da ação e 

movimentos são diretamente controladas pelo ser humano.  

No ponto de vista institucional, Hallmann e Giel (2017) abordam que o 

Comitê Olímpico Internacional (COI) analisa os jogos eletrônicos competitivos 

com deficiências nos sistemas organizacionais. A dificuldade de 

institucionalização dos e-sports, vai de encontro ao fato de que os jogos 

possuem seus direitos reservados às empresas criadoras, ou seja, as regras, 

valores e competições são regulamentadas somente por estas empresas. 

Na tentativa de regulamentar a prática dos esportes eletrônicos, algumas 

ligas e organizações foram criadas, tal como a ESL (Eletronic Sport League). 

Porém, a dificuldade de integração entre as modalidades de jogos e suas 

corporações ainda é latente, muito pelo fato de que os desenvolvedores dos 

videogames não querem perder o potencial de crescimento do cenário ao se 

vincularem a um órgão governamental (JENNY et al., 2016).  

Por outro lado, os jogos eletrônicos competitivos carregam 

características muito similares aos esportes. A corporeidade vai muito além de 

simplesmente apertar uma série de botões e teclas, os jogadores apesar de 

reagirem por meio de um instrumento eletrônico, são constantemente expostos 

a estímulos sensoriais e perceptivos que desencadeiam movimentos 

específicos e estados emocionais (HIMMELSTEIN; LIU; SHAPIRO, 2017). 

Além destes fatores, os jogadores profissionais possuem contratos com 

clubes, o que traz a responsabilidade de treinar regularmente para receber seu 

salário. Desta forma, é possível compreender as facetas que os e-sports 

possuem, tanto pelo lado que os aproxima dos esportes, como pelo que os 

distancia. 

A respeito de todo esse cenário, gasta-se muito tempo pensando se os 

jogos eletrônicos competitivos são esportes e como a virtualidade os 

distanciam, enquanto isso, o cenário não para de se expandir em diversos 

quesitos que vão além do comercial e financeiro. Atualmente, as dificuldades 

dos esportes eletrônicos apresentadas anteriormente, não impedem que o 

videogame adentre a cultura humana e seja visto como um contexto repleto de 

oportunidades.  

 Para exemplificar este enraizamento cultural, relaciona-se a 

aproximação das universidades e colégios com os jogos eletrônicos, em que 
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diversos programas para estes novos atletas já estão em andamento 

(SCHAEPERKOETTER et al., 2017). Além disso, o cenário competitivo 

universitário apresenta características semelhantes aos esportes tradicionais, 

no qual ligas são criadas com vínculos aos jogos específicos, inclusive no 

Brasil, com a criação da LUE (Liga Universitária de E-sports) que organiza 

anualmente um campeonato entre as maiores universidades do Brasil. 

 Deste modo, os esportes eletrônicos ou jogos eletrônicos competitivos 

independem da sua nomenclatura para apresentarem características 

importantes a serem estudadas. Ao analisarmos a atividade dos jogadores que 

buscam competir e alcançar uma melhor performance, reconhece-se diversas 

demandas que necessitam de auxílios externos provenientes de treinadores, 

fisioterapeutas, médicos, psicólogos e na infraestrutura (GARCÍA-LANZO; 

CHAMARRO, 2018), pois, apesar da mediação eletrônica, ainda existe um ser 

humano por trás da prática que imerge nesta condução.    

 

A busca do desempenho e suas demandas  

 Segundo Jenny et al. (2016), a competição é o fator fundamental e 

central para a fundação dos esportes eletrônicos, isto é, o crescimento do 

cenário encontra-se atrelado as competições, torneios e consequentemente as 

transmissões e visualizações. Com isso, em um curto período de tempo o nível 

das competições cresceu de forma explosiva, o que, naturalmente, elevou as 

demandas para a necessidade de uma ótima performance (HIMMELSTEIN; 

LIU; SHAPIRO, 2017). 

 Para alcançar um alto nível de desempenho, principalmente em 

momentos de enormes pressões, os jogadores necessitam de um treinamento 

contínuo e estratégico, definido por treinadores e analistas que focam nas 

especificidades do jogo, chegam a demandar até 12 horas por dia. Isso inclui 

uma a programação de rotinas especificas pré, durante e após o jogo, 

envolvendo aquecimentos e técnicas para auxiliar a performance (AZEVEDO, 

2016).  

Assim como os esportes tradicionais, o desempenho sob pressão 

necessita de um insistente preparo físico, técnico, tático e mental. Apesar da 

falta de fisicalidade direta, os e-sports exigem habilidades, precisão, 

concentração, controle do corpo, movimentos rápidos, resistência e estratégia 
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de equipe (LLORENS, 2017). Desta forma, os jogadores profissionais estão 

suscetíveis a lesões e barreiras decorrentes do treinamento contínuo. 

De acordo com DiFrancisco-Donoghue et al. (2019), grande parte dos 

jogadores sofrem com fadiga ocular, dores nas costas e pescoço, com 

propensão a dores nos punhos e mãos. Desta maneira, os jogadores 

necessitam integrar seu esquema corporal e sensorial aos espaços e 

ambientes que o jogo virtual proporciona, com intuito de lidar com esse 

contexto.  

A corporificação dos praticantes apresenta também intensos 

envolvimentos mentais derivados do ambiente competitivo. Segundo Cotrell, 

Mcmillen e Harris (2019), os esportes eletrônicos exteriorizam a necessidade 

de um treinamento de habilidades mentais, no qual essas habilidades variam 

conforme o estilo do jogo e devem ser pautadas nas plataformas tecnológicas 

envolvidas na prática. Os autores exemplificam habilidades como, a 

comunicação virtual entre os membros da equipe, exercícios de concentração, 

mentalização e estratégias de regulação de emoções e ativação. 

Ramos, Fronza e Cardoso (2018, p. 217) inferem em sua pesquisa que 

“os jogos eletrônicos constituem uma experiência interativa e imersiva que 

pode influenciar o desempenho e o exercício de várias habilidades cognitivas”. 

Os autores descrevem a maior capacidade de atenção, dividida e alternada 

(condição de desempenhar mais de uma tarefa ao mesmo tempo), bem como 

maior capacidade na resolução de problemas nos e-gamers, evidenciando o 

impacto positivo dos jogos eletrônicos nas funções executivas. 

Além do impacto neuropsicológico nos e-gamers, outros desafios 

psicológicos se apresentam para os atletas que adentram as condições de 

treinamento e convivência entre si e com os membros da equipe. Grande parte 

dos times de esportes eletrônicos vivem, convivem continuamente e trabalham 

juntos em um mesmo local, denominado “Gaming House”, o que pode gerar 

conflitos emocionais e interferir diretamente nas relações interpessoais, por 

conseguinte refletir no desempenho esportivo.  

Desta forma, alguns times buscaram criar espaços específicos para o 

treinamento e trabalho (Gaming Office), permitindo aos atletas a capacidade de 

focar nas tarefas propostas para a rotina competitiva, além de privar as 

relações pessoais de conflitos profissionais.  
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Posto isso, a partir dos pressupostos abordados anteriormente, se faz 

possível compreender as diversas demandas que percorrem o trabalho dos 

atletas de e-sport. Manejar as demandas no esporte é um processo essencial 

para a melhora e manutenção do desempenho, além dos cuidados com a 

saúde do atleta. 

Com este intuito DiFrancisco-Donoghue et al. (2019), desenvolveram um 

modelo integrado de gestão da saúde do atleta de e-sport para atuar na 

prevenção e tratamento dos jogadores e, consequentemente, auxiliar na 

performance esportiva. O modelo integra seis áreas de atuação: fisioterapia, 

medicina do esporte, psicologia do esporte, oftalmologia, nutrição e 

treinamento físico.  

De acordo com os autores citados acima, cada esfera possui um papel 

essencial no envolvimento dos atletas com a prática esportiva. Assim, a área 

da medicina possui a atuação centrada na avaliação primária do atleta e de 

suas necessidades. A partir dessa análise primária, o jogador pode ser 

direcionado a outros especialistas do grupo. 

 Em relação ao domínio da fisioterapia, DiFrancisco-Donoghue et al. 

(2019) afirmam que o foco se estende a análise ergonômica, avaliações 

posturais e dos punhos e mãos, além dos tratamentos de lesões agudas e 

crônicas. Já a psicologia do esporte atua na avaliação do comportamento do 

atleta durante a performance esportiva, como também em referência a 

comportamentos aditivos, relações com as equipes, mídias, entre outros.  

Ainda de acordo com os mesmos autores citados anteriormente, o 

atendimento dos oftalmologistas consiste em analisar os danos acometidos aos 

olhos e o sistema da visão dos atletas, especialmente a situações de fadiga, 

exposição a luz azul e visão embaçada. Em relação ao acompanhamento 

nutricional, o cerne do atendimento se baseia na avaliação do comportamento 

alimentar e dos recursos ergogênicos essenciais para a performance. 

Por fim, o treinamento físico direcionado para os jogadores de e-sports 

se faz necessário para a melhora do condicionamento físico, redução dos 

níveis de estresse, aperfeiçoamentos nos processos de atenção e prevenção 

de doenças relacionadas ao sedentarismo, devido ao fato de que a maior parte 

do tempo os jogadores encontram-se sentados DiFrancisco-Donoghue et al. 

(2019). 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

115 
 

Portanto, compreende-se que o cenário dos esportes eletrônicos 

apresenta uma metamorfose em relação ao aspecto do jogo, no qual a 

ludicidade perde espaço para o ambiente competitivo. Assim, a competitividade 

gera a necessidade da atuação de diversas especialidades para que o ótimo 

desempenho seja atingido. Além disso, fica evidente a importância do papel da 

psicologia do esporte na construção do desempenho e na gestão da saúde dos 

atletas, especialmente em relação a condução das emoções advindas da 

competição.  

 Nesse sentido, a busca pelo desempenho direciona os atletas a 

superação de limites. No entanto, muitas vezes, para alcançar esses níveis, 

questões éticas são transpostas. Assim, uma das maiores indagações éticas 

no esporte está relacionada ao doping e outras formas de elevar o 

desempenho (ARAUJO, 2016). Deste modo, os e-sports também catalisam 

essas problemáticas em relação a moralidade da prática.  

 

A ética nos esportes eletrônicos 

As questões éticas fazem parte da regulamentação das práticas 

esportivas nas quais os comportamentos envolvidos são classificados e 

direcionados para uma competição justa e igualitária. Entretanto, a 

necessidade de um alto nível de desempenho e a busca por títulos, prêmios e 

vitórias, conduz atletas a burlarem regras e leis. O esforço de aprimoramento 

que consiste em uma discussão importante para a ética esportiva, relaciona-se 

com o uso de drogas, substâncias, aparelhos, equipamentos e artefatos 

tecnológicos (KELLY; SIGMON, 2018).  

Apesar do recente crescimento, os esportes eletrônicos apresentam 

níveis competitivos semelhantes aos esportes tradicionais. Este nível elevado 

de competividade, juntamente com o aumento nos investimentos e premiações 

levaram a escândalos de dopagem nas principais competições de e-sports. 

Diversos relatos foram obtidos expondo o uso de substâncias 

disseminadas de medicamentos, como as metanfetaminas, para a melhora da 

concentração, redução de fadiga, aumento no tempo de reação, entre outros. 

Além disso, substâncias conhecidas como Propranolol ou Diazepam, com o 

intuito de acalmar o jogador em momentos de pressão (HENRIQUES, 2015).  
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As fraudes reconhecidas no mundo dos e-sports conduziram a ESL 

(Eletronic Sport League) a aplicar triagens aleatórias de drogas nos 

participantes e punições para essas manipulações (HOLDEN, 2017). A 

inserção da testagem de drogas acompanha a outras iniciativas da ESL de 

controlar as diversas tentativas de trapaça durante as competições, tal como o 

“cheating”. 

O “cheating” pode ser definido como trapaças específicas utilizadas nos 

softwares dos jogos para obter vantagens frente ao adversário (GHOSHAL, 

2019). Como exemplo, é possível citar a possibilidade de ver a tela do 

adversário e o posicionamento na partida ou realidade do jogo. Assim, o 

“cheat” se torna um problema ético específico dos esportes eletrônicos.  

Desta forma, os e-sports apresentam desafios semelhantes aos esportes 

tradicionais, em pontos que envolvem a busca do aprimoramento da 

performance. Outro quesito análogo aos esportes tradicionais envolve a 

estimulação do sexismo no contexto dos e-sports, especialmente em relação 

as possíveis diferenças de desempenho entre homens e mulheres e como isso 

afeta a igualdade de oportunidades dentro das competições e equipes 

(LLORENS, 2017).  

De acordo com Ruvalcaba et al. (2018), o cenário competitivo dos jogos 

eletrônicos gera um distanciamento das jogadoras e mulheres que pretendem 

ser atletas. Isto por causa do sexismo e da sexualização das jogadoras que, 

muitas vezes, são notadas pela sua aparência e não pelo desempenho 

competitivo. Os autores colocam que a objetificação da mulher nos esportes 

eletrônicos é facilitada pelo anonimato presente no ciberespaço.  

Deste modo, a cultura dos videogames se estabelece de forma hostil 

para as mulheres, tanto em questões de desempenho, como na 

profissionalização, no qual a hostilidade do ambiente reflete diretamente no 

desempenho e comportamento das atletas (PAAßEN; MORGENROTH; 

STRATEMEYER, 2018). Assim, o embate de gênero nos e-sports deve ser 

levada em consideração, principalmente devido ao fato de que em situações 

semelhantes, o desempenho entre homens e mulheres não possui diferenças 

significativas.  

  

Considerações Finais 
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 A construção do capítulo possuiu como intuito explorar os aspectos e 

singularidades dos esportes eletrônicos, diante das interações entre os 

jogadores, plataformas, tecnologias e o contexto virtual. Deste modo, 

compreende-se que o ambiente competitivo dos jogos eletrônicos detém um 

espaço importante na cultura mundial, no qual o cenário tende a expansão, 

principalmente em relação a criação de competições e a esportivização da 

prática.  

Ao passo de que a competitividade é estimulada, necessidades e 

obstáculos surgem perante a realidade destes novos atletas. Assim, evidencia-

se a urgência de um suporte para que estas demandas sejam superadas, 

especialmente nos quesitos psicológicos.  

Portanto, os esportes eletrônicos apesar da recente estruturação, abrem 

caminhos para a atuação de profissionais do esporte, no qual a psicologia 

esportiva pode contribuir com a adaptação desses indivíduos a um cenário 

competitivo recente. Além disso, os jogos eletrônicos competitivos se 

constituem como um núcleo para novas pesquisas que relacionem o 

comportamento e desenvolvimento humano em face da tecnologia.  
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CAPÍTULO 9 - AVANÇOS EM PSICOLOGIA DO EXERCÍCIO E ESPORTE 

 

Flávio Rebustini 

 

 Escrever sobre avanços em Psicologia do Exercício e do Esporte (PEE) 

traz inúmero desafios. Um deles é olhar em uma perspectiva que fuja, 

inclusive, dos temas que são mais caros para um rol grande de pesquisadores 

na atualidade, é exigir novas leituras, novos métodos, procedimentos, técnicas, 

processos e análises. É, pretensiosamente, retirar da zona de conforto e fazer 

com que ao menos uma parte dos profissionais da psicologia do esporte 

rompam as suas fronteiras atuais. O texto foi estruturado pela formação da 

psicologia do esporte, os métodos de desenvolvimento e pesquisa, modelos 

complexos e sobre o instrumental disponível, em vários momentos os temas 

vão se misturar no texto. 

O desenvolvimento de métodos, procedimentos, técnicas, processos e 

análises baseados em evidências que permitam atestar a eficiência dos 

estudos, pesquisas e intervenções em PEE são mandatórias para a qualidade 

da área. Estes são aspectos que afetam diretamente como direcionamos 

nossas carreiras, desencadeiam provocações sobre temas que possam não 

ser de nossa atuação direta, seja na formação, na prática do profissional em 

psicologia do esporte, do pesquisador, dos treinadores, dos atletas e demais 

participantes do ambiente esportivo. Apenas esse enlace nos coloca em uma 

ótica complexa e multidimensional, pela multiplicidade de participantes e 

contextos possíveis. Basta partirmos do fato que há centenas de modalidades, 

formas e ambientes de práticas, com diferentes formas de treinamento e 

competição.  

Força-nos a olhares, caso queiramos avanços mais profundos e sólidos 

na PEE, em leituras que exigem e exigirão uma formação mais completa e 

complexa, e que exigirão que nos apropriemos de conhecimentos que estão 

em outras disciplinas e campos ligados ao Ser Humano, bem como, fugirá em 

diversos momentos de uma alta especialização de temáticas.  É olhar a PEE 

sobre um mundo com fronteiras mais sutis, é o trabalho em ambientes muito 

mais tecnológicos e com recursos que afetam diretamente e diariamente a 

formação dos atletas e comissões técnicas, que exige investimentos 
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constantes e integrados dos clubes e equipes esportivas. Soma-se novas 

formas de interação com as tecnologias, novas mídias e plataformas digitais. A 

Psicologia do Esporte já se atentou para isso? Ou ainda trabalha sob o olhar 

das manifestações psicossociais nos atletas e demais componentes do 

ambiente esportivo de forma unidimensional e estática? 

Nessa perspectiva, o primeiro cenário de avanços deve ser feito na 

formação dos profissionais que trabalham e trabalharão com a PEE. A 

compreensão de um ambiente complexo e interdisciplinar rompe com uma 

formação centrada na psicologia ou no esporte. Por muitos anos houve 

debates sobre se estávamos falando de psicologia no esporte ou psicologia do 

esporte. A primeira opção ainda hoje verbalizada por alguns profissionais não 

cabe há muito tempo. Ela não coaduna com um modelo interdisciplinar, 

multifacetado e complexo em constante transformação ao qual os atletas e 

demais membros do ambiente esportivo vivem e convivem, e que perpassam 

por diversas áreas de conhecimento.  

Muitas das alterações psicossociais nos atletas podem ser 

desencadeadas nos treinamentos e pelos sistemas de preparação e elas, em 

grande parte, são provocadas intencionalmente como parte desse sistema. Ou 

podemos ignorar que a alimentação afeta as questões psicológicas do atleta? 

Que a lesão afeta? Que a Educação formal do atleta afeta? Apenas nestas três 

perguntas teríamos três áreas de formação distintas, a saber: Nutrição, 

Fisioterapia e Educação, que irão conversar com a Psicologia e com a 

Educação Física, mas que têm seus próprios conhecimentos e lógicas. 

Diversas áreas e conhecimentos estão presentes no dia a dia do atleta. Assim, 

torna-se temeroso e instável uma formação na PEE que não consiga entender 

e instrumentalizar o profissional sobre o que é o sistema de preparação de um 

atleta ou mesmo das questões ligadas a atividade física profilática, recreativa e 

sem vínculo competitivo. Deste modo, a expertise em psicologia não garante a 

capacidade e um rol de habilidade de manejo e trabalho no ambiente esportivo. 

Até porque as emoções e manifestações psicológicas no ambiente esportivo 

não tendem a funcionar e não tem o mesmo grau de manifestação que existe 

no ambiente não esportivo.  

A PEE já tem identidade e já tem suas próprias teorias que alicerçam a 

prática diária, de pesquisa e de intervenção. Reitero, é uma área interdisciplinar 



MORÃO, K. G.; BAGNI, G.; LEMOS FILHO, J. P.; MACHADO, A. A. (org.). 
Visões Contemporâneas da Psicologia do Esporte. São Paulo: Edições Hipóteses, 2020. 

- - - - - 

122 
 

por excelência que, ainda e infelizmente traz uma formação quase que 

exclusiva nos cursos de Educação Física, nos quais é muito mais recorrente a 

disciplina do que nos cursos de Psicologia. É interessante que nos encontros 

de psicologia do esporte se faz referência a este fato pelos próprios psicólogos. 

Foi tema de mesas redondas no Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte 

ocorrido em Curitiba em 2018 e no Congresso de 2016 em Belo Horizonte. Mas 

na prática o avanço é incipiente, os cursos de psicologia continuam não 

implementando a disciplina. Este ainda é, no Brasil, um dos maiores desafios, o 

contato já na graduação com a PEE, sem vieses de domínio de uma área ou 

outra. O constante cabo de guerra que, por vezes, se forma entre as áreas 

avocando os direitos sobre o tema ou sobre a formação, pesquisa e aplicação 

da PEE não traz nada de salutar.   

As redes sociais têm ajudado em olhar essas manifestações na PEE. É 

recorrente encontrarmos profissionais auto intitulando-se psicólogos do 

esporte, usualmente com agregado a palavra clínico (psicólogo clínico e do 

esporte). Muitos desenvolveram sua “expertise” em PEE a partir de cursos de 

“especialização” de 100 horas, 80 horas ou mesmo num fim de semana, sem 

se darem conta ou se dando conta, de que estes não se configuram legalmente 

cursos de especialização, e sim, de extensão, a distinção legal é grande. Isto 

apenas colabora para a fragilidade da área. Se pensarmos que fora do Brasil 

há cursos de bacharelado de 4 anos em Psicologia do Exercício e do Esporte. 

 Estas condutas trazem apenas atraso e um desenvolvimento em ritmo 

letárgico. Inviabiliza inúmeras parcerias que poderiam trazer uma melhor 

fluência entre a formação, a pesquisa e a aplicação da PEE no Brasil. 

Enquanto, principalmente na Europa, há uma profícua produção com o 

intercâmbio entre os pesquisadores dos diversos países, com a integração e 

desenvolvimento de pesquisa multiculturais com múltiplas variáveis, de cultura, 

idioma, filosofia (WYLLEMAN: SEILER, 2018), buscando a integração e a 

busca de evidências mais consistente, robustas e profundas de como as 

diversas variáveis latentes que compõem parte da PEE funcionam nessa 

diversidade.  

Portanto, quais as formas de manifestação, como podemos intervir, 

treinar e aperfeiçoar essas variáveis, no intuito de melhorar as manifestações 

psicossociais nos diversos participantes do esporte de competição. O esporte 
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de rendimento é apenas um dos campos, normalmente, o que traz maior 

atenção ou olhares dos profissionais. Mas temos inúmeros ramos da PEE que 

são quase inexplorados no Brasil, como da psicologia do esporte escolar, do 

lazer e da recreação. Campos estes que recebem maior atenção nas 

Universidade em teses, mas têm uma aplicação reduzida na prática. Há outros 

campos de aplicação que os estudos e profissionais que se voltam a eles são 

mais restritos O que dizer então da psicologia do exercício e do esporte para 

grupos especiais? Da psicologia do esporte para a população de idosos? Que 

praticam atividade física, mas também uma geração de atletas que se mantêm 

na ativa, competindo mesmo tendo ultrapassado os 60 anos. 

No Brasil ainda carecemos dessas condutas mais integradas e ampla. 

Basta uma busca sobre pesquisa em PEE no Brasil que nos defrontaremos 

com um número que pode ainda ser considerado pequeno de pesquisadores 

no tema, muitas vezes com autorias endógenas. Em sua maioria com temas 

clássicos em PEE, e não há nada de errado nisso, mas onde está a audácia! 

Como fazemos e trazemos novos conhecimentos se não nos aventuramos no 

novo, com novas técnicas e processos?  

Neste cenário, algumas perguntas são básicas para vermos nosso 

estágio de desenvolvimento: quantos livros e artigos de psicologia do esporte 

são publicados por ano no Brasil? Quantos livros de métodos de pesquisa e/ou 

intervenção são produzidos? Quantos são os artigos, e este é um ponto crítico 

para mim, trazem resultados de intervenção dos psicólogos do esporte nas 

equipes e atletas com evidências dos resultados de melhoria nos contextos 

provenientes da aplicação da Psicologia do Esporte? Esse é outro aspecto 

central, quantos são os dados apresentados em congresso ou em artigos sobre 

o relato das intervenções psicológicas em atletas e os efetivos resultados 

dessas intervenções? Esses trabalhos não são colocados ao escrutínio da 

comunidade científica por qual razão? Como destacam Weinberg e Gould 

(2018) aprender com programas de desenvolvimento de treinamento 

habilidades psicológicas requerem estudos de intervenção bem-controlados e 

resultados baseados e administrados em ambiente competitivo. Portanto, é 

premente e mandatório um controle do ambiente (descrição) e um rigoroso 

controle das intervenções. Como saberemos se funcionam se não foram 

apresentados à comunidade científica.  
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Vamos a um outro aspecto, num artigo de 2017, Beek, Vana e Oudejans 

apontam 5 trending topics em PEE, o primeiro citado é o desenvolvimento, 

aquisição e características de habilidades motoras superiores. Apenas esse 

tema nos traz inúmeros problemas, o desenvolvimento de habilidades motoras 

superiores no esporte de competição é um tema que envolve conhecimentos 

avançados e não básicos, exige a aquisição e aperfeiçoamento de gestos 

específicos da modalidade, exige intervenções que gerem mudanças nos 

padrões de movimentos dos atletas que já estão consolidados, e que a 

alteração pode gerar uma série de altercações com queda de eficiência e 

eficácia do movimento e do resultado do movimento, normalmente são 

trabalhos de médio e longo prazo até que se consiga automatizar um novo 

movimento sem a interferência do movimento anterior, que se consiga ter um 

movimento eficiente no ambiente esportivo (modalidade) em situações críticas, 

isto é, que esse novo movimento possa ser preciso, eficiente e eficaz nos 

momentos de decisão e alta exigência e pressão. Esse tipo de processo exige 

um planejamento muito bem feito, que estará inserido na periodização de 

treinamento.  

Portanto, será necessário um trabalho integrado do corpo técnico, será 

necessário detalhar quais são os exercícios, recursos e rotinas utilizadas para 

essa modificação, os pontos de sucesso e fracasso dessa mudança, o tempo 

de consolidação, o tempo necessário de amadurecimento do movimento, para 

sua eficiência e mesmo a descrição do que não deu certo. A pergunta cabal 

nesse caso: Onde estão os estudos no Brasil? Porque este é um trabalho de 

intervenção integrado. Este é um dos trabalhos que fazem parte das técnicas 

que o profissional que trabalha com PEE deve se apropriar e, claramente, os 

requisitos para esse desenvolvimento não fazem parte do escopo da psicologia 

clássica.  

Usualmente, nos deparamos com texto essencialmente baseado em 

narrativas de experiência, o que são bem distintos do rigor de intervenção que 

estamos falando. O título do capítulo de Hassmén, Keegan e Pigott (2016) é 

emblemático, como nós sabemos se realmente sabemos? Em ambos os 

apontamentos dos autores o que está a se exigir é um rigor metodológico nas 

diversas etapas e formas de atuação. Exige-se um pensamento crítico sobre a 

atuação do profissional. Ou se evocará que o profissional que atua na 
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psicologia do esporte aplicada não precisa de embasamento científico? De 

rigor? De método? De sistematização? De aferição? Que consiga ver 

claramente os dados que efetivem e mensurem – sejam quantitativos e/ou 

qualitativos – que a intervenção realizada trouxe resultados e de que natureza 

são esses resultados.  

Quando extrapolamos esses temas, vemos que eles são parte das 

tendências em psicologia do esporte relatados por Beek, Vana e Oudejans 

(2017) e que o primeiro tema já foi citado anteriormente: 1) o desenvolvimento, 

aquisição e características de habilidades motoras superiores; os outros são: 2) 

construtos gerais de psicologia do esporte aplicados ao esporte; 3) 

dificuldades, ameaças e desafios para os atletas; 4) aspectos sociais e 

dinâmicas de equipe no esporte e, 5) psicologia do esporte na prática. Estes 

são uns dos olhares do que estão no radar dos estudiosos em psicologia do 

esporte. 

Diante disto, vou insistir e reiterar nesta discussão e voltar o olhar para 

outras variáveis. Laborde e colaboradores (2019) destacam que é comum o 

interesse dos psicólogos do esporte aplicados em monitorar os traços de 

personalidade dos atletas e monitoram seus comportamentos em competições 

para identificar possíveis padrões de má-adaptação que possam exigir 

treinamento psicológico ou intervenção. Acrescentam que a identificação de 

traços má-adaptação é importante para os psicólogos aplicados, pois 

pesquisas experimentais demonstraram que os traços são modificáveis por 

meio do treinamento psicológico de longo prazo. Esses apontamentos dos 

autores reverberam diretamente sobre os questionamentos anteriores: onde 

estão os dados e as informações quanto aos procedimentos de intervenção e 

os resultados dessas intervenções em nossos atletas? Como conseguimos 

avançar se aqueles que estão na ponta de atuação, recorrentemente, estão 

desengajados no desenvolvimento e exposição de metodologias rigorosas que 

possam contribuir com a área. Além do mais, os procedimentos que envolvem 

as mudanças de comportamento de longo prazo, exigem, obviamente, 

monitoramentos e intervenções de longo prazo. Portanto onde está o desenho 

do caminho a ser desenvolvido?  

Passamos a um outro cenário e inicio com uma pergunta básica: o 

profissional de psicologia do esporte está imune ao contexto esportivo? Melhor, 
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ele está imune as suas próprias emoções e a um ambiente de altíssima 

pressão? Hings e colaboradores (2018) apontam que apesar das narrativas 

darem conta das intricadas relações emocionais no ambiente esportivo e das 

interações entre os membros das comissões, ainda não se compreende como 

se dá a preparação para a representação ou "desempenho" emocional de 

estudantes, aprendizes, neófitos e experts em psicologia do esporte e qual a 

formação a que foram submetidos dentro de processos de formação 

educacionais e profissionais no ambiento esportivo. Essa categorização dos 

níveis profissionais, suas expectativas e as demandas necessárias têm sido 

uma preocupação internacional, o que pode ser encontrado em outros 

trabalhos (TOD; ANDERSEN; MARCHANT, 2009; HUTTER; OLDENHOF-

VELDMAN; OUDEJANS, 2015).  

Ainda nesse cenário, Grandey e Gabriel (2015) conceituaram o trabalho 

emocional em três componentes: a) exigências das manifestações emocionais, 

(b) a regulação da emoção e (c) o desempenho da emoção. Destacam que o 

trabalho emocional exige aplicar uma combinação de habilidades e 

proficiências socioemocionais em situações profissionais para alcançar as 

metas traçadas. Em outro artigo, Hings e colaboradores (2018) demostraram a 

necessidade de o psicólogo esportivo estar engajado no trabalho emocional 

para que ele possa ser bem-sucedido em navegar diariamente nas rotinas da 

prática, principalmente, porque para atingir os níveis de desempenho esperado 

no esporte de alto rendimento frequentemente haverá transações de variáveis 

emocionais entre os atletas e as equipes multidisciplinares. Como isso é feito 

no Brasil? Como tem sido feita a preparação dos profissionais para atuar na 

PEE? 

Quando se questionam estes pontos, volta-se ao debate infrutífero entre 

as diferenças entre teoria e prática, entre dedução e indução, entre o de uma 

ou outra área, como se houvesse uma hegemonia de teoria desengajadas da 

prática. Como se as teorias brotassem de combustão espontânea, que não 

fossem decorrentes de observações e pesquisas da prática. Da mesma forma, 

podem se originar pelo caminho inverso, da prática buscar o desenvolvimento e 

o aperfeiçoamento das teorias vigentes ou mesmo novas teorias. De fato, essa 

dicotomia só pode ser arrolada como forma de interromper ou criar ruptura 

sobre apontamentos feitos pelas duas vias sobre possíveis inconsistências 
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e/ou um funcionamento impreciso das teorias/práticas adotadas. Nesse 

sentido, Martens (1987) destaca a necessidade de uma visão heurística em 

detrimento dos estudos controlados em laboratório, pois ela envolve uma 

aproximação mais realista e flexível para pesquisar onde o conhecimento 

anterior e o preconceito é reconhecido (e usado), e onde um gama de métodos 

alternativos (por exemplo, mais qualitativo e aproximações ideográficas) são 

aplicadas em problemas situacionais.  

No Brasil, a PEE ainda está alicerçada, predominantemente, na 

formação de guetos. Dos que fazem parte dos formados em Educação Física, 

dos que são formados em Psicologia, dos que são da Sociedade A, B ou C, 

dos que estão ligados a carreira acadêmica e dos que são práticos. Como se 

fosse possível ter um desenvolvimento mais intenso e extenso da área apenas 

com conhecimentos que são cercados por muros. Esquece-se que nem todas 

as atuações na psicologia do esporte são entradas na intervenção psicológica. 

Como apontam Weinberg e Gould (2018) há três grandes papéis dos 

profissionais da Psicologia do Esporte: pesquisa, ensino e consultoria.  

A partir dessas leituras é primordial tentar responder uma pergunta: O 

que a Psicologia do Esporte no Brasil quer? Ou melhor, aqueles que estão 

inseridos nesse campo de estudo, o que querem e qual PEE que querem? Os 

que estão chegando para conhecer a área encontrarão o quê? Não haverá 

avanços importantes na área se parte dessas questões não forem bem 

operacionalizadas. 

De certa maneira, essas discussões também recaem sobre os tipos de 

pesquisas desenvolvidas. Eminentemente as publicações em psicologia do 

esporte no mundo, no Brasil é ainda mais dominante, são centradas em 

pesquisa quantitativas com predomínio do paradigma positivista. Acontece que 

os estudos quantitativos normalmente só relatam as características dos 

participantes e não se concentram na descrição precisa do contexto em que 

ocorreu os estudos, predominantemente em estudos transversais. No Brasil, 

essencialmente, os estudos são unidimensionais, exemplo: os estudos de 

motivação. Acontece que mensurar os níveis motivacionais não parece ser um 

caminho frutífero quanto se coloca no contexto no qual ela não é uma variável 

hermética. As variáveis latentes em geral, dependendo do modelo 

metodológico e da lógica do estudo, podem ser tanto variáveis independentes 
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quanto dependentes. Portanto, podem tanto ser a causa quanto a 

consequência concomitantemente. Isto é, elas podem estar sendo afetadas por 

outras variáveis ao mesmo tempo causam modificações num outro rol de 

variáveis. Outro aspecto primordial é que as variáveis latentes necessitam de 

um instrumental para serem coletadas, mensuradas e analisadas.  

Retomando Laborde e colaboradores (2019), eles apontam que 

raramente os pesquisadores em PEE têm usado de análises globais de traços 

de personalidade e que têm utilizado modelos restritos centrados em algumas 

poucas variáveis. Destacam ainda a dificuldade ou limitações que os estudos 

têm tido no desenvolvimento e na descrição dos contextos esportivos. Como 

toda a variável latente é necessário o desenvolvimento de instrumentos de 

medida se quiser mensurá-la quantitativamente. No estudo dos autores, eles 

destacam que os traços de personalidade incluídos no mapping review foram 

adequadamente definidos, mas as medidas usadas para avaliar esses traços, 

muitas vezes, não foram submetidas a validação crítica.  

De maneira sintética, não é possível saber se os instrumentos utilizados 

para avaliar os traços de personalidade efetivamente passaram por processos 

de busca de evidências de validade adequadas e contemporâneas, bem como 

os critérios que embasaram estas medidas. Se os instrumentos são 

efetivamente capazes de mensurar a variável latente a que se destina, se há 

adequação do instrumento ao contexto, população e subpopulações em que 

foram aplicados. O que se tem claro na psicologia do esporte no Brasil é uma 

deficiência profunda de instrumentos efetivamente validados e que passaram 

por processos rigorosos de busca de evidências de validação. Em estudo de 

Silva et al., (2014) em que fizeram uma revisão sistemática dos instrumentos 

validados para a PEE no Brasil, além de apontar para a escassez de 

instrumentos, alertaram também para a baixa qualidade dos procedimentos 

utilizados na validação.   

Nesse cenário, Rebustini e colaboradores (2016) apontaram que é 

possível afirmar que a ausência de uma descrição precisa dos participantes e 

do contexto esportivo traz imensa fragilidade aos estudos psicométricos no 

esporte e que podem acarretar em inúmeros problemas, tais como: imprecisão 

dos instrumentos, limitações quanto a aplicação do instrumento, interpretações 

e, consequentemente, intervenções inadequadas originadas pelas análises, a 
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perda da reprodutibilidade dos procedimentos e a limitação de estudos 

comparativos. Os autores concluem que é urgente e mandatório uma revisão 

de como os pesquisadores estão reportando as variáveis dos estudos e o 

contexto em que estão sendo feitas as pesquisas no esporte.  

Meredith e colaboradores (2018) relatam que os problemas e os 

desafios metodológicos nas pesquisas em PEE são conhecidos há tempos e 

relatam os apontamentos de Schutz (1994) de que os mais prementes estavam 

relacionados a definição dos construtos psicológicos e da validação e 

confiabilidade dos instrumentos em nosso campo e, complementa que os 

pesquisadores devem ter uma rigorosa definição, operacionalização e uma 

mensuração válida do construto psicológico.  

Desta maneira, além da necessidade de estudos que desenvolvam 

procedimentos metodológicos que sejam sensíveis em relatar e aferir de forma 

mais clara a complexidade do ambiente esportivo e, portanto, trabalhem com 

estruturas que integrem diversas variáveis latentes, torna-se condição 

inegociável a existência de desenvolvimento de instrumentos que sejam 

sensíveis e capazes de aferir essa complexidade. Não é incomum encontrar a 

aplicação de instrumentos no ambiente esportivo que foram elaborados no 

setting clínico. Esses instrumentos não foram adaptados e validados para a 

população de atletas, conforme recomendações na literatura da psicometria 

(FURR, 2017). O que reflete diretamente nas interpretações e consequências 

da aplicação desse instrumento em um ambiente para o qual não foram 

testados e validados.  

Ainda nesse cenário se perde o foco de que um instrumento é 

construído para aferir/mensurar uma variável latente normalmente 

desenvolvida a partir de uma teoria, ou no caminho inverso é construído para 

conseguir comprovar a existência e o funcionamento de um postulado teórico. 

A questão central aqui é que em quaisquer das direções, o que se busca ao 

cabo é uma fundamentação qualitativa. Recai sobre esse aspecto uma nova 

lacuna, a escassez de estudos com enfoque qualitativo. Smith e McGannon 

(2018) destacam que nas últimas décadas têm se dado mais atenção aos 

estudos qualitativos na psicologia do esporte. No Brasil, esse processo é mais 

lento, são pouquíssimos os estudiosos que estão voltados a este método de 

pesquisa. Ainda mais raros são os estudos centrados em entrevistas em 
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profundidade que demandam tempo, em que exigem do participante e do 

entrevistador disposição para o exaurimento da temática. Como resultado, o 

pesquisador terá centenas de página de transcrição para serem analisadas e 

uma demanda de tempo grande para a conclusão da pesquisa. Outras 

estratégias/métodos têm se expandido na PEE, como a abordagem 

fenomenológica (O´HALLORAN et al., 2018) e os estudos de Psicologia do 

Esporte Cultural – “Cultural Sport Psychology” (SCHINKE et al., 2018), 

inclusive os autores destacam que as Instituições Europeias ainda são omissas 

quanto aos estudos da Psicologia do Esporte Cultural apesar das 

oportunidades potenciais para inclusão. Ryba (2017) destaca três pontos de 

avanço para a Psicologia do Esporte Cultural: (a) um avanço constitutivo em 

vez de um avanço causal do papel da cultura, da historicidade social na vida e 

identidade das pessoas; (b) a defesa da ética das diferenças; e (c) a facilitação 

do trabalho da práxis cultural. Nós não temos a diversidade de idiomas e 

nações, mas não pode se afastar o fato de que nosso porte continental abriga 

numerosas diversidades socioculturais. De forma análoga, poderíamos dispor 

de inúmeros estudos cross-culturais dentro do Brasil, infelizmente eles não são 

feitos.  

Os estudos de Cotê (1999) com familiares de atletas, de Debois e 

colaboradores (2012) que acompanharam 14 anos da carreira de uma 

esgrimista para analisar as etapas da transição de carreira são alguns dos 

estudos utilizando de entrevistas e profundidade e, no caso do estudo de 

Debois, estudos longitudinais qualitativos. Ou o estudo longitudinal de Fogaça 

e colaboradores (2018) com o desenvolvimento da relação supervisor/novato. 

Um dos poucos estudos no Brasil realizados com entrevista em profundidade 

para a psicologia do esporte foi desenvolvida para o desenvolvimento do 

modelo de vulnerabilidade no esporte (REBUSTINI; MACHADO, 2016). O que 

dizer então quando se busca a integração dos dois grandes campos de 

pesquisa através dos métodos mistos e que tem na dissertação de mestrado 

de Ribeiro (2014) um dos raríssimos trabalhos. 

Ao olhar de forma pragmática a produção em psicologia do esporte no 

Brasil é possível visualizar a necessidade de que os avanços nos modelos de 

pesquisa e intervenção se desenvolvam com maior rigor e com procedimentos 
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metodológicos mais consistentes, principalmente em razão da entrada em cena 

das novas tecnologias, cada vez mais utilizadas na preparação dos atletas. 

A expansão das novas tecnologias no esporte também é um campo 

profícuo. Watson e Coker-Cranney (2019) destacam que treinadores e atletas 

são expostos e usam a tecnologia para melhorar o desempenho do ponto de 

vista físico e tático, assim, seu interesse em usar a tecnologia para 

aprimoramento do desempenho psicológico também aumentou, podendo ser 

via estudos de biofeedback e neurofeedback, realidade aumentada, 

treinamentos de tempo de reação, bem como outros softwares ou apps que 

visam a melhoria da performance humana. Nesse cenário, Machado, Callegari 

e Moioli (2011, p. 736) destacam que  

Nossos atuais profissionais carecem de melhor conhecimento e 
prática no que diz respeito ao uso da máquina e do homem, quiçá da 
relação nascida do homem-máquina; acreditamos que tal 
conhecimento se faz mediante uma contextualização maior e mais 
profunda da cultura vigente e das buscas pelas oportunidades 
diferenciadoras, na prática profissional.   

 

Mas, as tecnologias não afetam apenas o treinamento ou podem ser 

utilizadas como recursos nas rotinas diárias de preparação. No campo das 

novas tecnologias também se enquadram as novas mídias e o uso das redes 

sociais pelos atletas, que alteraram as dinâmicas de exposição e 

relacionamento dos atletas com o jornalismo esportivo e com os fãs, alterando 

as dinâmicas psicossociais. Pode-se ver que há inúmeras e extensas 

demandas para o avanço da Psicologia do Exercício e do Esporte. Estamos 

preparados para elas? 
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