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APRESENTAÇÃO. UM LIVRO SOBRE ESPORTES E 

TECNOLOGIAS 

 

 

 

Mais uma vez, estamos orgulhosos de poder divulgar o conhecimento 

recém produzido na universidade, fazendo-o chegar ao público de forma livre e 

gratuita. 

 

O livro em tela é um esforço de seus organizadores de apresentar 

inovações, reflexões, inquietações a respeito do tema que é título do livro: 

esporte e as novas tecnologias. 

 

Esperamos que a publicação deste obra encontre leitores interessados a 

aprender, dialogar e debater com os autores da coletânea. 

 

Desejamos, então, a habitual excelente leitura. 

 

 

Maio de 2018, 

Ivan Fortunato, editor. 
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PREFÁCIO 
 

O convite para prefaciar o livro “Esportes e Novas Tecnologias” capitaneado pelo 

célebre e competente professor Afonso Machado foi recebido com muita alegria 

e também com muita responsabilidade por dois aspectos muito claros: o 

professor Afonso Machado é um dos precursores da psicologia do esporte no 

Brasil, tendo um vasto currículo com inúmeras publicações e uma contribuição 

enorme para a área destacando a presidência da Sociedade Brasileira de 

Psicologia do Esporte entre os anos 2006-2008 e a coordenação do LEPESPE 

(Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte). 

 

Ao se analisar as linhas de pesquisa do grupo liderado pelo competente 

professor Afonso, é possível verificar fortemente a presença das novas 

tecnologias e mídia. Assuntos estes que estão cada dia mais presentes em 

nossas vidas, sendo este o segundo motivo da responsabilidade: o super atual 

assunto... mídias digitais, novas tecnologias e o e-sports. 

 

Para os iniciantes nesta leitura, os e-sports existem como competição desde a 

década de 1980 e de lá para cá vêm apresentando um enorme crescimento. O 

segmento movimentou em 2017 mais de US$ 100 milhões, entre mais de 3.600 

torneios espalhados pelo globo, que mobilizaram cerca de 15 mil jogadores. As 

competições acontecem em nível mundial ao longo de todo o ano, algumas 

destas inclusive com transmissão ao vivo pela TV como o World Cyber Games 

e o Intel Extreme Masters. As competições de jogos eletrônicos que antes dos 

anos 2000 eram disputadas predominantemente por jogadores amadores, são 

agora compostas por jogadores profissionais e equipes. Para exemplificar, um 

jogo “clássico” como o Counter Strike já teve 452 torneios só no ano de 2017 e 

premiou os campeões com 4 milhões e 48 mil dólares. Um outro jogo, o Dota 2, 

já contou com mais de 230 campeonatos no mesmo ano, distribuindo 25 milhões 

e 594 mil dólares em premiações.  

 

Apesar de rotular jogos eletrônicos como "esportes" ser um tanto controverso, é 

fato que uma série de habilidade e competências são exigidas dos praticantes 
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profissionais que se dedicam a rotinas que passam de 10 horas diárias. 

Indicadores como os apresentados e as diferentes demandas que implicam a 

performance dos praticantes apontam para a necessidade do desenvolvimento 

de estudos científicos.  

 

No último congresso mundial de psicologia do esporte (Sevilha, 2017) foram 

muitos trabalhos que abordaram o assunto dos e-sports, da realidade virtual e 

das novas tecnologias. Nesta importante obra o professor Afonso convida 

diversos pesquisadores para realizar importantes contribuições. Onze capítulos 

foram desenvolvidos para explorar essa temática.  

 

No capítulo 1, a liderança e a comunicação são apresentadas como um desafio 

para a educação e o esporte. No capítulo 2 uma relação entre a psicologia do 

esporte e as tecnologias é apresentada como possibilidades de pesquisa e 

intervenção. As novas tecnologias e os avanços de outras já clássicas são 

abordadas nos capítulos 4 (biofeedback), 7 (aplicação nas atividades motoras 

adaptadas) e 8 (análise de vídeo e estatística). O universo dos e-sports e a 

relação específica com os processos psicológicos é explorado nos capítulos 3 e 

6. Um aspecto cada vez mais presente no esporte convencional, o uso das 

tecnologias, foi explorado no capítulo 5 e em especial sua influência no 

comportamento dos espectadores. Por fim, não poderíamos deixar de abordar a 

saúde nas redes sociais (capítulo 9) e a exposição dos atletas nas redes sociais 

(capítulo 10). O capitulo 11 traz ainda ao leitor uma perspectiva do esporte como 

possibilidade de inclusão social. 

Enfim, acredito que o leitor será convidado a adentrar neste novo universo que, 

de forma muito competente, o professor Afonso Machado e seus colaboradores 

apresentam. A obra ainda contribui de forma significativa para os estudos na 

graduação e pós-graduação, colaborando para a formação de recursos humanos 

nas Ciências do Esporte.  

 

Prof. Dr. Franco Noce - Membro do Managing Council da International Society 

of Sport Psychology (ISSP) 2013-2021. Docente Efetivo do Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Esporte (PPGCE/UFMG) 
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CAPÍTULO 1 
LIDERANÇA E A COMUNICAÇÃO VIRTUAL: desafios para a educação e o 

esporte 

Altair Moioli1; A. Rui Gomes2; Afonso Antonio Machado3 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O modelo da sociedade atual caracteriza-se por uma especificidade 

tecnológica sem precedentes que atravessa o desenvolvimento da humanidade. 

São as tecnologias encontradas nas mutações genéticas e mecânicas que 

transforma o corpo biológico em ciborgues (MACHADO; ZANETTI; MOIOLI, 

2010), na comunicação cada vez mais digital (PONS; PELLANDA, 2011; 

STEFFEN; PONS, 2011), nos deslocamentos territoriais e virtuais (MOIOLI, 

2014; MOIOLI, MACHADO, 2017), na apropriação da cultura ciber (LEMOS, 

2007; LEVY, 1999; 2001; TAPSCOTT, 2010), na expansão dos relacionamentos 

cibernéticos e na quase extinção das instituições reguladoras e de controle 

(LIPOVETSKY; 2010; SZAPIRO; RESENDE, 2010).  

Em um cenário cibernético pós-moderno, que proporciona ao homem a 

convivência em mundos de realidade e ficção (IVOSKUS, 2010; HARVEY, 

1992), a comunicação como elemento básico para a formação geral do sujeito 

tem sido marcada por interferências significativas no processo de emissão, 

recepção e decodificação das mensagens e seus códigos (MCLUHAN, 2002). 

Nessa linha, surgem questões que merecem uma análise reflexiva, tais como: 

qual o papel do líder e como atuar nesses novos ambientes tendo em vista o 

processo de transição do mundo físico para o mundo virtual?  

A partir de um recorte dos contextos e das situações em que se constroem 

as relações interpessoais, como nos ambientes escolar e esportivo, por exemplo, 

a comunicação virtual altera o processo para formação de liderança no esporte? 

As mídias digitais interferem na formação de liderança e coesão em equipes 

esportivas? Ou ainda, há uma crise nos processos de liderança neste novo 

cenário? Quais os desafios dos líderes em tempos de comunicação digital? 

                                                           
1 Universidade Paulista - São José do Rio Preto, Brasil. 
2 Universidade do Minho – Braga, Portugal. 
3 Universidade Estadual Paulista - Rio Claro, Brasil. 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 14 

Estas são questões que estão presentes nos diferentes ambientes que 

promovem aprendizagens e interferem na formação humana, como o esporte e 

a escola, por exemplo. Técnicos e professores se esforçam para conciliar as 

demandas atribuídas aos seus papéis de mediadores, orientadores e 

educadores com a abusiva concorrência das mídias digitais e as infinidades de 

contatos que, de algum modo, também exercem influência na vida dos jovens. 

A exposição intensa ao mundo virtual de comunicação, informação e 

entretenimento, possibilita ao jovem a incorporação de uma massificante cultura 

digital. Este jovem não nasceu “tecnologizado”/robotizado, mas recriou o mundo 

com base na cultura virtual e se aloja nele com propriedade, familiarizando-se 

com o novo de maneira mais rápida que a geração anterior (LEVY, 1999; 

STEFFEN; PONS, 2011; TAPSCOTT, 2010). 

Embora os processos psicológicos e emocionais relativos a aprendizagem 

ainda se mantenham vinculados à interatividade (BRONFENBRENNER, 2011), 

a produção de conhecimento está cada vez mais autônoma (IVOSKUS, 2010; 

LEMOS, 2007; PONS; PELLANDA, 2011). Isso decorre devido aos sujeitos que 

representam autoridade e liderança do mundo físico, como pais, treinadores e 

professores estão menos participativos e influentes nas ações diárias do que os 

líderes do mundo virtual, denominados aqui de “ciberlíderes”.  

A ciberliderança pode ser desempenhada por meio das mensagens 

digitais, dos spots publicitários que promovem informações seletivas de acordo 

com o perfil dos usuários, manipulando e induzindo suas ações, das fakes news, 

dos youtubers e seus canais de comunicação. A utilização de robôs virtuais e 

ciborgues (programas de computador baseado na inteligência artificial) que 

invadem as redes sociais e replicam automaticamente milhares de vezes uma 

notícia para influenciar a opinião dos seguidores (MATSUURA, 2017; 

BRADSHAW; HOWARD, 2017), por exemplo, representa uma das formas 

moderna de atuação de liderança cibernética. 

A tecnologia de comunicação aparece de forma mais intensa nos dias 

atuais em razão da popularização da nanotecnologia. Entretanto, a busca pela 

“liderança da audiência” é um fenômeno que altera as relações sociais e o 

desenvolvimento humano desde o século passado com a chegada da televisão 

(MCLUHAN, 2002), despertando a preocupação de educadores e 

pesquisadores. 
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As questões pertinentes ao tema indicam a necessidade de, como 

objetivos, discutir o papel do líder presencial para o desenvolvimento esportivo, 

educacional e a formação humana; analisar as novas formas de liderança 

instaladas no ambiente virtual que concorrem com a atuação do líder presencial 

e observar como a exposição virtualizada de atletas jovens nas mídias digitais 

tem impacto na percepção do exercício da liderança. 

O aporte metodológico que sustenta as considerações deste texto terá 

como base a pesquisa qualitativa, descritiva, bibliográfica e documental 

amparada pelo método netnográfico e análise de discurso (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2011; KOZINETS, 1998; PÊCHEUX, 2009). 

Assim, será apresentado um panorama dos estudos a respeito de 

liderança nos ambientes esportivo e educacional e as conclusões mais 

significativas dessas pesquisas. Depois será mostrada uma síntese da 

comunicação virtual e a relação com a sociedade cibernética e, por fim, a 

elaboração de alguns parâmetros e sugestões aos profissionais para enfrentar 

os desafios de liderar em tempos de relações virtualizadas. 

 

A PROPOSIÇÃO DOS MODELOS DE LIDERANÇA: TRANSAÇÃO OU 

TRANSFORMAÇÃO? 

Os estudos a respeito da liderança, da atuação e papel do líder, da relação 

entre liderança e desempenho ou outras variáveis que mostram a importância 

do líder para a coesão do grupo têm representado os principais objetivos das 

pesquisas.  

Desse modo, o homem, como um ser gregário, desenvolve a capacidade 

de influenciar e a característica de ser influenciado por outros da espécie que 

exerce poder, autoridade e conhecimento, ajustando um comportamento para a 

realização de uma ação (BARROW, 1977; GIESENOW, 2007; MATA; GOMES, 

2013; NOCE, 2006; WEINBERG; GOULD, 2010).  

A capacidade para convencer os integrantes de um grupo a realizar uma 

tarefa e conquistar uma meta, representa uma das características que se espera 

de um bom líder, independentemente do ambiente em que atua - religioso, 

político, educacional, esportivo, comunitário, ou do seu estilo - formal, informal, 

autocrático, democrático, liberal, carismático (GOMES; MACHADO, 2010; 

MACHADO, 2008; MATA; GOMES, 2013). 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 16 

Entretanto, são as questões psicológicas decorrentes desse processo 

interativo entre o líder e seus liderados e a forma como elas se estabelecem é 

que, atualmente, chama a atenção dos principais pesquisadores sobre liderança. 

Por certo que não há dúvidas que o trabalho do líder pode interferir no 

funcionamento e desempenho (positivo ou negativo) de um grupo 

(CHELLADURAI, 1993; RESENDE; GOMES, 2015), tampouco que a liderança 

não é um fenômeno exclusivo do mundo dos negócios, mas também está 

relacionada ao ambiente esportivo (COSTA; SAMULSKI; COSTA, 2010; 

GOMES, 2014b; MATA; GOMES, 2013). 

Para explicar a atuação do líder no esporte e o efeito das suas ações nas 

relações interpessoais e no desempenho dos liderados, Chelladurai (1984; 1993) 

apresenta o modelo multidimensional de liderança. Para esse autor, o 

comportamento do líder estará integrado com fatores que antecedem suas ações 

em três dimensões consideradas igualmente importantes, como as 

características do próprio líder (treinador), da situação (ambiente/sistema 

organizacional) e dos liderados (atletas/alunos). 

A expectativa é que o desempenho e a satisfação dos membros do grupo 

sejam eficazes a partir do momento em que ocorra uma interação das três 

dimensões (comportamento exigido, real e preferido), proporcionando uma 

liderança positiva.  

No entanto, Gomes (2014a) amplia esses conceitos, acrescentando ao 

modelo multidimensional o que ele descreveu como modelo trifásico de liderança 

(atualmente designado por modelo da eficácia da liderança), argumentando que 

os resultados alcançados pela atuação do líder serão mais positivos quando esta 

estiver pautada na conexão/integração dos ciclos conceituais e práticos de 

liderança. De maneira sintetizada, o autor sugere que estes ciclos correspondem 

primeiro, a uma filosofia de trabalho (plano de ideias) que, por consequência, 

gera um comportamento para as ações práticas (atuação do líder) e, por fim, 

proporciona o sucesso, ou não, da liderança (avaliação dos resultados). 

Portanto, a eficácia e o sucesso da liderança, a coesão e boa gestão do 

grupo, bem como, o ótimo desempenho dos seus integrantes, intrinsecamente, 

dependem da harmonia relacional das três dimensões propostas por Chelladurai 

(1993) que inclui as características da situação, do líder e dos liderados 
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(comportamentos exigidos, preferidos e reais) conjuntamente com os ciclos 

conceituais e práticos propostos por Gomes (2014a).  

O perfil do líder, as estratégias da sua atuação, as inter-relações pessoal 

e profissional e o desempenho dos integrantes do grupo, especialmente no 

ambiente esportivo, são variáveis analisadas em estudos sobre liderança, com 

base em alguns preceitos conceituais, mas especialmente utilizando os modelos 

multidimensional e trifásico (CHELLADURAI, 1993; GOMES, 2014a). 

Em síntese, os resultados das pesquisas apontam uma estreita relação 

entre as variáveis descritas e a atuação do líder, sugerindo sua influência no 

desempenho, nos resultados, na conquista das metas estabelecidas e na coesão 

grupal.  

Assim, para o surgimento da liderança positiva, as equivalências 

encontradas na relação dessas variáveis mostram a concordância nas decisões 

tomadas, a similaridade de ideias, a afinidade de conduta e a empatia mútua 

entre líder e liderado (técnico/atleta ou mesmo professor/aluno). A simetria dos 

comportamentos é significativa para o desempenho e, em especial, para a 

coesão entre os membros do grupo e o sucesso dos resultados. (GOMES; 

PAIVA, 2010; MATA; GOMES, 2013; SONOO; HOSHINO; VIEIRA, 2008)  

Os estudos indicam esses resultados quando a estratégia de atuação do 

líder enfatiza mais o processo de liderança transformacional, focada na mudança 

das condutas, das atitudes, das ideias, dos valores e princípios dos atletas, do 

que propriamente o processo de liderança transacional. Credita-se à atuação do 

líder com perfil carismático, democrático, as experiências mais positivas tanto 

pessoais quanto coletivas. Portanto, a empatia com a liderança está mais ligada 

ao senso de justiça, à credibilidade, à realização da tarefa, ao bom senso, à 

coerência e à transparência nas decisões tomadas (GIESENOW, 2007; GOMES; 

PAIVA, 2010; GOMES; PEREIRA; PINHEIRO, 2008). 

No esporte, fenômeno social caracterizado por uma diversidade de fatores 

que altera intensamente o comportamento dos participantes, é perceptível a 

atuação do líder e a relação entre o estilo adotado e os resultados conquistados 

pela equipe (GOMES, SOUZA; CRUZ, 2006; GOMES; PAIVA, 2010). Outros 

fatores como o tamanho do grupo, a duração do evento, o tempo de convivência, 

o estabelecimento das metas e a identidade de gênero (WEINBERG; GOULD, 
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2010) condicionam a atuação dos líderes, provocando uma demanda emocional 

de acordo com as expectativas criadas.  

O líder terá resultados mais positivos, melhorando a satisfação do grupo 

em relação a liderança, quando cria empatia, serve de referência identitária e de 

conduta para os liderados, utiliza estilos de gestão compatíveis com as 

características do grupo, melhorando os índices de credibilidade dos atletas em 

relação ao seu comando - submissão ao poder de convencimento do líder 

(CHIAVENATO, 2010; MOIOLI, 2014; MOIOLI; MACHADO, 2017). 

Outros fatores de igual importância são as diferenças na constituição dos 

grupos (número de integrantes, experiência profissional, importância dos 

eventos, aspectos culturais), como, por exemplo, os grupos em formação 

(novatos) e os grupos adultos (experientes), os grupos masculinos, os femininos, 

os esportes coletivos e os individuais (GOMES; LOPES; MATA, 2011; GOMES; 

PAIVA, 2010; MATA; GOMES, 2013; NASCIMENTO JUNIOR; VIERIA, 2013). 

Na Escola, a participação do professor nas séries iniciais está vinculada 

à formação integral do aluno. Como líder, oferece aos estudantes amplas 

aprendizagens cognitivas, ricas experiências motoras e, acima de tudo, fortes 

laços afetivos, sociais e emocionais, ou seja, uma liderança transformacional. 

Com a passagem das séries iniciais para as séries finais, e a possível chegada 

do jovem ao ensino superior, a relação professor/aluno se constitui por um viés 

mais transacional (NAKANO; MENDES; SPADARI, 2017; BOTIA; RODRIGUEZ; 

GARCIA-GARNICA, 2017; RODRIGUES; SALDANHA, 2016). 

No Esporte, as pesquisas relacionadas à liderança apontam para 

percursos equivalentes, quando mostram que as equipes de base, atletas mais 

jovens, apresentam uma maior cumplicidade com o treinador, maiores níveis de 

respeito e assimilam com mais tranquilidade a submissão ao seu poder e 

autoridade (MOIOLI, MACHADO, 2017). O tempo de convivência contribui para 

uma maior satisfação com a liderança. Os mais jovens avaliam mais bem o 

técnico que dá ênfase ao treino, a instrução e a motivação intrínseca (GOMES; 

MACHADO, 2010; GOMES; PAIVA, 2010)  

Por outro lado, as equipes experientes, atletas mais velhos, creditam mais 

importância às relações interpessoais do que um feedback positivo ou negativo, 

visto a autonomia e conhecimento esportivo já adquiridos ao longo da carreira. 
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Valorizam ainda, a capacidade e competência do técnico para conduzir o treino 

e as estratégias adotadas para a competição (GOMES; PAIVA, 2010). 

Na realidade, para os grupos experientes o que faz melhorar e aumentar 

a interação, a compatibilidade treinador/atleta está relacionada mais com um 

estilo proativo do treinador, perfazendo a sua atuação junto ao grupo por meio 

do conhecimento da modalidade, demonstrando domínio teórico e prático. Com 

o avanço da idade, preferem que o estilo do líder seja centrado no apoio social 

(CHELLADURAI, 1993; GOMES; PAIVA, 2010; NASCIMENTO JUNIOR; 

VIEIRA, 2013). 

Em relação às diferenças de gênero, algumas pesquisas alimentam a 

ideia de que no caso dos grupos femininos, o treinador é mais bem avaliado se 

adotar um estilo mais democrático, conciliador e carismático (WEINBERG; 

GOULD, 2010; GOMES; MACHADO, 2010), sem esquecer as diferenças 

encontradas entre esportes individuais e coletivos (GOMES; LOPES; MATA, 

2011).  

O certo é que os resultados em relação aos estudos de liderança 

convergem para uma abordagem mais positiva, pela qual o técnico, o líder, tem 

como base de atuação um modelo transformacional. Suas atitudes devem 

atender as expectativas dos liderados, sejam eles alunos ou atletas. Isso fará 

com que ocorra uma afinidade entre eles, ressaltando a satisfação com a 

liderança. 

Haverá, portanto, um maior impacto na formação e no desenvolvimento 

do aluno/atleta se a mediação ocorrer de forma presencial, com devolutivas da 

atuação e da aprendizagem promovida, em especial para os mais jovens. 

Presencialmente há a possibilidade de correções de rota, rearranjos no 

planejamento para melhorar a atuação tanto do líder quanto do liderado, 

favorecendo os aspectos práticos e emocionais. Fatores que no ambiente virtual 

parecem escapar dessa lógica. 

 

ANÁLISE PSICOPEDAGÓGICA DA LIDERANÇA E A COESÃO DE GRUPO 

Nos esportes coletivos é possível verificar que os estilos de liderança, o 

perfil do técnico e sua atuação apresentam uma correlação com a coesão de 

grupo (GOMES; PEREIRA; PINHEIRO, 2008; NASCIMENTO JUNIOR; VIEIRA, 

2013). Esta dinâmica parece ocorrer nas equipes de base com mais intensidade 
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afetiva e, de certa forma, mais operativa, funcional, nas equipes profissionais 

(GOMES, MACHADO, 2010). Outros aspectos comportamentais, também 

relacionados ao papel desempenhado pelo líder e que afetam o processo de 

coesão, correspondem, por exemplo, aos conflitos advindos da submissão do 

alunos/atletas em início de carreira, à transformação do técnico em figura 

paterna, à obediência a uma ordem que fere alguns preceitos morais, aceitar 

assédios de toda ordem para cumprir as regras impostas pelo modelo de 

liderança e garantir lugar na equipe (MOIOLI et al., 2014; MOIOLI, 2014; MOIOLI; 

MACHADO, 2017).  

Nos diversos ambientes de atuação dos grupos, como na sala de aula, 

no vestiário ou no espaço da competição, há o surgimento natural de outros 

personagens situacionais que dividem com o técnico a tarefa de liderar e, assim, 

gerenciar o processo de integração dos participantes. São papeis exercidos por 

diferentes pessoas em um determinado momento e lugar, como por exemplo, a 

atuação do capitão no jogo, do jogador mais extrovertido no treino, do diretor 

durante as viagens, do árbitro da competição, dos mais velhos cuidando dos 

mais novos (CASTELLANI, 2012; COSTA; SAMULSKI; COSTA, 2010; MOIOLI, 

2014). 

Em um contexto marcado pela existência de inúmeros líderes, se não 

respeitada a hierarquia de funcionamento do grupo, pode comprometer o 

processo de coesão e o desempenho da equipe com a formação de pequenos 

grupos conduzidos por líderes próprios e com objetivos distintos.  

Relativamente às esquipes mais bem estruturadas, com mais ciência do 

poder advindo da coesão, se o estilo do líder não atender as expectativas e os 

interesses do grupo, organiza-se uma rebelião velada, comandada pelos atletas 

mais experientes, articulando resultados negativos, derrotas aparentemente 

suspeitas, que culmina na substituição do líder, no caso, a demissão do técnico.  

Por esse viés, a relação coesão-liderança não se estabelece apenas 

numa dimensão verticalizada de comando, mas se constitui também numa 

proposta horizontalizada de gestão de pessoas, fortalecendo mais as relações 

na base da organização grupal. Assim, como apontam alguns autores 

(CHIAVENATO, 2010; GIESENOW, 2007; GOMES; PEREIRA; PINHEIRO, 

2017) caberá ao técnico, como líder, utilizar-se da unidade social constituída 
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para conduzir o grupo e persuadi-lo a conquistar os objetivos traçados, 

melhorando o desempenho individual e coletivo.  

Por outro lado, as equipes de base, as equipes de iniciação esportiva ou 

as turmas de educação física, são grupos que apresentam características 

peculiares que marcam a relação técnico/atleta, professor/aluno, em razão do 

período de desenvolvimento em que se encontra o adolescente. São inúmeras 

mudanças que alteram os estados emocionais dos jovens (mudança de equipe, 

mudança de cidade, saída de casa, ausência dos pais, troca de escola, perda 

dos amigos de infância, solidão, convivência e utilização coletiva de espaços, 

ausência de privacidade, entre outras coisas) e que deverá ser bem administrado 

pelo líder, pelo técnico, pelo professor (MOIOLI et al., 2014). 

As dificuldades e os dilemas próprios dessa fase de transição da 

adolescência para a vida adulta, muitas vezes contribui para promover a 

solidariedade nos atletas. Constitui-se uma relação de co-dependência, 

solidificando os sentimentos de amizade, cumplicidades emocionais e 

profissionais que se estendem para além dos limites do ambiente esportivo 

(MINICUCCI, 2001; MOIOLI, 2004; MOIOLI et al., 2014). 

No ambiente esportivo, o técnico assumirá o papel de tutor, orientador, 

enfim, um líder importante para a construção da identidade social, moral, cultural 

e esportiva no desenvolvimento do adolescente. Essa relação poderá ser 

construída com base em uma atmosfera harmoniosa, com sentimentos de 

afiliação e pertencimento, valorizando mais os racionamentos sociais do que os 

resultados da tarefa, formando competências para a vida (DIAS et al., 2012; 

GOMES; PAIVA, 2010; MACHADO, 2008; MINICUCCI, 2001; MOIOLI, 2014; 

RESENDE; GOMES, 2015).  

As relações interpessoais são marcadas por três aspectos considerados 

por Cratty (1991) como básicos. O primeiro deles é caracterizado pelo aspecto 

de controle, o segundo está relacionado à inclusão e o último aspecto refere-se 

à afetividade. Estas características despertam sensações e sentimentos que 

aproximam ou afastam os indivíduos. 

Assim, a coesão do grupo pode estar vinculada a necessidade de 

integração dos três aspectos apresentados pelo autor. Efetivamente são 

aspectos que dependem da boa comunicação, a elaboração e o cumprimento de 

normas e leis, mesmo as ocultas (não escritas, simbólica e culturalmente 
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estabelecidas). Há a cultura própria dos vestiários, do estádio, das salas de aula, 

da escola, onde as regras e normas são criadas mediante a um contrato firmado 

entre seus integrantes. Obedecer a tais regras é garantia de permanência no 

grupo, portanto, a mensagem nesse caso é velada, mas a obediência é 

inquestionável para criar a unidade e a cumplicidade no grupo (MOIOLI, 2014; 

MOIOLI et. al., 2014).  

No mundo hiper-realista da sociedade de consumo, os elementos 

psicológicos da comunicação estão presentes, intrínseca e extrinsecamente, no 

comportamento dos seus interlocutores, afetando seus relacionamentos. 

Administrar o poder da mensagem (verbal ou corporal) emitida pelos atletas e os 

efeitos da comunicação (presencial ou virtual) têm se tornado um dos grandes 

desafios dos líderes do mundo esportivo pós-moderno. 

 

A RELATIVIDADE DO TEMPO E DO ESPAÇO PARA A ATUAÇÃO DO LÍDER 

‘VIRTUAL’ 

Trabalhar a ideia de transformação do cenário social frente à tecnologia 

digital implica uma análise das mudanças na perspectiva que se tem em relação 

ao tempo e ao espaço em que ocorrem as ações humanas. Para Giddens (1991); 

Harvey (1992), tempo e espaço são elementos que definem as formas de 

organização social, produção de conhecimento e de cultura relativos ao 

desenvolvimento humano. 

Para os pressupostos das teorias interacionistas, tempo e espaço 

integram um conjunto de fatores que orientam o sujeito na internalização de 

regras sociais, na formação moral e na socialização (BERGER; LUCKMANN, 

2010; BRONFENBRENNER, 2011). Porém, a chegada da comunicação virtual 

altera substancialmente a percepção de tempo cronológico e espaço físico para 

ações concretas e finitas, subvertendo esses conceitos para uma dimensão 

imaterial, transitória, infinita e abstrata. 

As novas condições sociais e culturais diante dessa manifestação 

atemporal que o homem está exposto ocasiona um impacto significativo nas 

relações interpessoais, na constituição dos grupos, na conduta do homem e nos 

processos para a formação de novos líderes (GIDDENS,1991; MINICUCCI, 

2001). 
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O cenário imposto pela sociedade de consumo (LIPOVETSKY; 

CHARLES, 2011, LIPOVETSKY; SERROY, 2009) apresenta alguns fatores 

preponderantes para a compreensão dos desafios relacionados à liderança 

nesse momento de relações virtualizadas. A mudança de comportamento do 

homem diante da sua individualização e autonomia, liberdade excessiva, 

fragmentação do conhecimento, alto volume de informação, nomadismo virtual, 

desterritorialização do homem, múltiplas identidades, robotização e inteligência 

artificial, alienação virtual e comunicação por imagens (LEVY, 1999), dificulta 

uma estratégia pedagógica eficiente para a atuação do líder. 

O padrão de comportamento do homem pós-moderno é modulado para 

atender as exigências de uma sociedade fortemente regulada pelas grandes 

corporações midiáticas e tecnológicas, como a televisão e a indústria de 

aparelhos móveis de comunicação digital. Desse modo, a condução das ações 

humanas é movida pelo rompimento das barreiras geográficas, pela 

internacionalização cultural, pela narração instantânea, pela representação do 

“não lugar” que coloca o homem refém de um mundo de aparências (BARCO, 

2013; BRETON, 2003; LEVY, 2003; LEMOS, 2007).  

O crescimento da educação à distância, os home offices, todas as formas 

de aplicativos móveis e outros tipos de prestação de serviço que dispensam a 

presença de tutores, orientadores e a mediação pode acontecer de maneira 

virtual, representam alguns exemplos dessas novas tendências do 

comportamento e relacionamento humano, e de lideranças compartilhadas.  

As discussões a respeito da importância do líder e as implicações para o 

desempenho dos integrantes de um grupo, seja do ponto de vista profissional ou 

social e afetiva, estão presentes na maioria das pesquisas dessa área. O que 

muda neste momento é o recorte sócio antropológico e psicológico, em razão 

das demandas emocionais relativas aos comandos virtuais e as variáveis do 

contexto atual. 

Os estudos que explicam os conceitos a liderança como sendo uma 

competência pessoal para comandar, administrar, conduzir e convencer grupos 

ou pessoas a realizar determinadas tarefas (MACHADO, 2008; NOCE, 2006; 

WEINBERG, GOULD, 2010) são atribuídos aos líderes com atuação presencial. 

Embora esses conceitos também possam ser aplicados àqueles que interagem 

pelas mídias digitais, o fato é que a relação interpessoal é imaginária, destituída 
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de uma identidade e de uma fisicalidade. Com a ausência do corpo físico a 

mensagem emitida pelo líder virtual (ciberlíder) impossibilita uma 

contextualização dialogada, uma relação dialética, impondo ao receptor a 

aceitação de um dogma pronto e acabado, ou seja, a alienação do sujeito. 

Quando o corpo está inserido, conectado, no ambiente virtual, portanto, 

no ciberespaço, perde a sua identidade física, criando apenas um vestígio 

imaginário do corpo biológico (BRETON, 2003; LEMOS, 2007; LEVY, 1999). 

Trata-se, portanto, da ação de um algoritmo qualquer que atrai e reconhece outro 

algoritmo com precisão matemática, fomentando novas formas de 

relacionamentos com os milhares de outros seres virtuais que estão conectados 

em rede, desconsiderando as possíveis alterações emocionais que esses 

contatos podem provocar. 

 

LIDERANÇA COMPARTILHADA: O HOMEM, A MÁQUINA E OS DESAFIOS 

TRANSFORMACIONAIS 

A revolução tecnológica tem criado um contrassenso ao facilitar o acesso 

do homem a todos os ambientes, democratizando as formas de conhecimento, 

facilitando comportamentos mais igualitários, mais inclusivos do ponto de vista 

cultural, mas cria-se também o isolamento social, a neurose cibernética e a 

desincompatibilização identitária.  

Para Nakano, Mendes, Spadari (2017), o grande desafio relacionado à 

liderança no século XXI será a adaptação dos processos de gestão à diversidade 

cultural da sociedade contemporânea. Uma das principais articulações se refere 

a necessidade de revisão das características dos novos líderes e seus liderados.  

Diferentemente do que propõem as teorias tradicionais referindo-se ao 

líder como sendo do sexo masculino, de cor branca e heterossexual, com 

atributos de força e virilidade, o momento atual exige uma reconfiguração desse 

sujeito, especialmente diante das conquistas sociais, dos direitos das minorias e 

a imortalidade do corpo promovida pelo mundo ciber (BRETON, 2003; 

TAPSCOTT, 2010; STEFFEN; PONS, 2008). 

Atualmente há a necessidade de incorporar outras competências para 

comandar pessoas que se comunicam em rede, separadas por centenas de 

quilômetros e instaladas em planos virtuais. Sem a capacidade de mobilização 

ou carisma, o líder não se sustenta no ar por muito tempo, perderá a audiência 
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para outros com maior poder de convencimento. O seguidor, no caso o liderado, 

apenas com um touch na tela do celular poderá mudar de papel, passando para 

a condição de líder (SILVA, 2008). 

Pressupõe-se que uma das principais características do líder nestes 

ambientes imaginários, de convivência e de transito do jovem atual, seja a 

capacidade para o compartilhamento da liderança, mantendo as relações 

pautadas pela transparência, pela verdade e pela ética. Sem os órgãos de 

controle e de submissão na condução das ações, a virtualidade permite a 

inexistência do sujeito e, por consequência, de um corpo e sua identidade que 

possam sofrer algum tipo de repreensão. Entretanto, a percepção da moralidade 

deve ser compactuada de acordo com as convenções do mundo concreto.  

Embora os efeitos midiáticos e a expansão dos relacionamentos virtuais, 

não presenciais, imprimam uma ideia de caos, liberdade excessiva ou 

descontrole das instituições reguladoras (família, igreja, escola, por exemplo), os 

processos em relação à formação, atuação e definição do líder ainda parecem 

estar fortemente vinculados ao mundo físico, mesmo que exista uma nova ordem 

na compreensão dos desejos de submissão, poder, idolatria e fetichismos 

inscritos na ciberliderança. A atuação humana ainda se sobrepõe ao domínio da 

máquina.  

 

NOVOS PARÂMETROS RELACIONAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

A completa imersão do adolescente em plataformas como twitter, 

whatsapp, facebook, instagram e outros aplicativos de entretenimento é uma 

realidade que incomoda os agentes educacionais, embora não seja mais 

possível imaginar o dia a dia da sociedade sem a interferência desses aparatos 

tecnológicos para hospedar as redes sociais e a comunicação digital. 

Este cenário produz um sujeito cibernético, nativo digital, autorregulado, 

caracterizado por intensa exposição midiática. Formado em um ambiente 

composto por trocas multidimensionais, este sujeito está exposto aos ditames da 

ciberliderança. 

No momento, o grande desafio de pais, educadores, professores, 

treinadores e outros personagens que desempenham o papel de líder na vida da 

criança é conviver e adaptar-se ao mundo tecnológico para continuar orientando 

os princípios básicos para a educação e formação do jovem, tendo em vista as 
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demandas provocadas pelas tecnologias e a atuação dos novos personagens do 

ambiente virtual que influenciam igualmente o comportamento dos adolescentes. 

A percepção da liderança virtual e sua atuação ainda é um tema pouco 

explorado e que carece de outras pesquisas. Porém, em estudos recentes, Bagni 

(2016), Moioli (2014), Morão (2017) e Resbustini et al. (2011) mostraram que, 

diante das possibilidades de interação e da liberdade de manifestação no 

ambiente cibernético, os usuários das redes sociais, em especial jovens e 

atletas, expõem-se para satisfazer um desejo, provocando um preocupante 

estado de vulnerabilidade.  

Com a excessiva liberdade de expressão que este ambiente proporciona 

e a baixa percepção das consequências emocionais, físicas e morais das 

publicações, constata-se a divulgação de conteúdos que ferem os preceitos 

atitudinais pró-sociais, gerando efeitos em cadeia, dado a impossibilidade da 

interrupção da mensagem virtual (BAGNI, 2016; MOIOLI; MACHADO, 2017; 

MORÃO, 2017). 

A dimensão da ciberliderança se comparada com a liderança presencial 

apresenta alguns aspectos relevantes para a formação do atleta ou do aluno 

atual como, por exemplo, o tempo de contato, o espaço das interações, a 

ausência de vínculos e, especialmente, os estilos de linguagem que alteram a 

comunicação e o modelo de narrativa utilizado para a interação entre os 

internautas.  

Os diferentes territórios de transito e aprendizagens do adolescente 

(atleta ou não) faz do ambiente virtual um local de poucas ancoragens, mas 

dotado de estímulos sensoriais que alteram significativamente os estados 

emocionais das pessoas (TAPSCOTT, 2010; BARCO, 2013). Assim, o domínio 

afetivo-social estimulado pelo líder presencial para o desenvolvimento da 

criança, no ciberespaço ganha outro viés interativo, interferindo na formação 

geral da criança.  

Estudos apresentados por Moioli, Machado (2017), Moioli (2014), Bagni 

(2016) mostram, por exemplo, que a interação do atleta jovem com as mídias de 

comunicação digital contribui para a construção de diferentes personagens para 

se adequar ao território que ele habita e atua. Isso reflete as alterações de 

comportamento do atleta, necessárias para alojar-se e se adaptar ao mundo 
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concreto do esporte, do cotidiano ou do mundo virtual e atender as expectativas 

de cada cenário. 

Estes autores argumentam ainda que, no ambiente virtual os atletas 

vivenciam uma mescla de experiências sensoriais e emocionais relativas a 

ausência completa ou a profusão de agentes marcadores que interagem com a 

sua formação, como os professores, familiares, técnicos, agentes, assessores e 

agora os youtubers, por exemplo, ou ainda, ele mesmo, por meio da sua página 

personalizada, tornando-se um líder influente que atrai milhares de seguidores.  

Com isso há uma inversão nos papéis de liderança, pois ao mesmo tempo 

em que o atleta está sendo motivado para realizar uma tarefa, desempenhado o 

papel de liderado, também estará na função de líder, influenciando o 

comportamento de outros jovens ou os colegas da equipe. Essa constante troca 

de papéis, modula suas ações de acordo com as conveniências pontuais do 

mundo físico ou do ciberespaço.  

Diferentemente do perfil e das características apresentadas pelo líder 

presencial com atuação carismática, proposta transformacional do 

sujeito/atleta/aluno, levando os integrantes do grupo a satisfação e percepção 

positiva da atuação do líder (GOMES; SOUZA; CRUZ, 2006; GOMES, 2014b; 

RIBEIRO et al., 2016; SONOO; HOSHINO; VIEIRA, 2008), as características do 

ciberlíder são cambiáveis, modeláveis, dependendo do momento e da 

mensagem que necessita transmitir.  

Tais circunstâncias também permitem alterar sistematicamente seu status 

de atuação, e independentemente do perfil (democrático ou autocrático, jovem 

ou adulto, fake ou verdadeiro), cada internauta, seguidor, fã, portanto, um 

liderado, terá uma percepção diferente diante da sua atuação. Essa perspectiva 

possibilita mensagens de teor subliminar, que se “virilizadas”, projetam as 

características efêmeras do líder virtual.  

A vasta literatura a respeito dos processos de liderança (CHELLADURAI, 

1984; CRATTY, 1991; GOMES, 2014a; GOMES, 2014b; GOMES; SOUZA; 

CRUZ, 2006) formula um conjunto significativo de informações que mostra a 

atuação do líder na gestão de equipes esportivas, escolares ou outro contexto 

que requer comando, indicando uma relação direta entre as variáveis como 

coesão de grupo e desempenho dos seus integrantes.  
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Esta atuação pode ser com ênfase na tarefa ou na convivência social, 

transacional ou transformacional, autocrática ou carismática, porém, o certo é 

que todas essas características têm como base as análises em ambientes 

físicos, concretos, onde a comunicação acontece na forma presencial, face a 

face. Ocorre que, entretanto, no ambiente virtual, essa demanda tem poucas 

referências para dialogar com esse fenômeno.  

As experiências indicam a necessidade de um diálogo constante, mais 

aberto, verdadeiro, na relação líder/liderado, professor/aluno, técnico/atleta seja 

no ambiente físico ou virtual, para elaborar coletivamente as regras necessárias 

para que a relação com a tecnologia digital não prevaleça sobre a presencial. 

A conectividade, o uso das redes sociais, as aprendizagens, o ensino à 

distância, enfim, a informatização das ações humanas deve servir para, 

solidariamente, fazer o homem aprender junto como outro.  

O mundo virtual é composto por plataformas que hospedam as redes 

sociais, mas que, efetivamente, são formadas por pessoas que, de uma forma 

ou outra, se comunicam para expressar suas emoções sem os filtros 

encontrados nos relacionamentos presenciais. 

A resolução de problemas ainda passa pela mediação do líder presencial. 

Assim, quando alguém estiver precisando de ajuda, irá recorrer ao líder 

presencial. Quando os investimentos (financeiros, educacionais, culturais, 

emocionais) estiverem centralizados no homem, este saberá utilizar as 

plataformas virtuais com os mesmos princípios e valores com que conduz o 

ambiente real. A definição de limites é necessária para a boa convivência social, 

para o desempenho profissional, estabelecendo a posição clara no comando da 

liderança, se do homem ou da máquina.  
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CAPÍTULO 2 
PSICOLOGIA DO ESPORTE E TECNOLOGIAS: novas possibilidades de 

pesquisa e intervenção 

Guilherme Bagni4; Marcos Alencar Abaide Balbinotti5 

 

 

MÍDIAS SOCIAIS 

O surgimento das mídias sociais proporcionou grande impacto no mundo 

esportivo. Como uma dessas alterações temos a questão da comunicação por 

meio das mídias sociais, a qual vem sendo cada vez mais utilizadas pelas 

organizações esportivas para contato com o público e apresentou muitos efeitos 

econômicos e sociais positivos (REBUSTINI et al., 2011; FRIEDMAN, 2012; 

FILO; LOCK; KARG, 2015; WANG; ZHOU, 2015). Neste processo Friedman 

(2012) aponta para o fato das mídias sociais permitirem que atletas e demais 

envolvidos com o ambiente esportivo falem diretamente com os torcedores, o 

que pode representar aspectos negativos, pois às vezes não existe o filtro dos 

assessores de imprensa nesse âmbito e, assim, os atletas falam diretamente o 

que estão pensando. 

Diante disso, alguns estudos buscaram analisar o que essas alterações 

causaram no esporte. Assim, Rebustini et al. (2011) analisaram a repercussão 

de mensagens postadas no Twitter por personalidades envolvidas com o alto 

rendimento esportivo. Como resultado os autores verificaram que tais 

mensagens causaram grande repercussão e tiveram desdobramentos, sendo 

que ainda são incertas todas as consequências. 

Easley e Kleinberg (2010) apontam para a questão do efeito cascata, onde 

os usuários da rede seguem um “comportamento de massa” e compartilham 

informações sem ter certeza sobre a veracidade dos fatos. No ambiente 

esportivo isso dissemina boatos, que podem influenciar os atletas por meio da 

cobrança de torcedores, por exemplo. A outra atenção em relação a esse efeito 

é que informações uma vez postadas podem passar a ser compartilhadas e, 

mesmo que o usuário em questão apague a mensagem inicial, ela já foi 

                                                           
4 FHO - Uniararas – Araras, Brasil. 
5 Université du Québec à Trois-Rivières – Québec, Canadá. 
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disseminada pela rede. Considerando mais uma vez as mídias sociais de atletas, 

temos jornalistas e torcedores que acompanham as contas oficias de atletas, 

técnicos e demais envolvidos com o meio esportivo e estão atentos a esta 

possibilidade. 

 

 Frente a este cenário Rebustini et al. (2011) indicam a possibilidade da 

redução do papel do intermediário neste processo da divulgação da informação, 

sendo neste caso, o jornalista. Pois, os envolvidos com o clube podem divulgar 

suas informações, sobre transferências, por exemplo, sem distorção da 

informação. Por outro lado, os autores relatam que isso pode ter uma grave 

consequência com mensagens postadas sem prévia avaliação, já que os autores 

das postagens são responsáveis diretos pela informação divulgada. Assim, 

Gibbs e Haynes (2013) afirmam que a mídia esportiva também teve que se 

alterar neste processo e que o Twitter, de certa maneira, tornou a hierarquia 

esportiva mais plana, sendo esta, no momento da pesquisa realizada pelos 

autores, a mídia social mais influente no mundo esportivo 

  

PESQUISA E INTERVENÇÃO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Além da alteração no ambiente esportivos, as mídias sociais, bem como 

outras novas tecnologias, possibilitaram novas possibilidade para a pesquisa e 

intervenção em diferentes áreas, o que não seria diferente na psicologia do 

esporte. Assim, não devemos excluir outros métodos de pesquisa e intervenção, 

mas compreender o contexto atual e verificar o melhor método para a pesquisa 

que iremos realizar ou para a intervenção a ser feita. Diante deste cenário 

apresentaremos alguns autores que definiram algumas questões e mostraram 

possibilidades neste meio, bem como estudos com resultados nesta área.   

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) indicam que a internet é uma 

importante ferramenta para pesquisas, sendo destacada a possibilidade de 

busca em banco de dados e a comunicação interativa. Diante desta 

possibilidade, algumas pesquisas como as de Barbosa (2014), Tertuliano (2016), 

Morão (2017) utilizaram o questionário online como maneira de obtenção dos 

dados, o que possibilita, segundo Kozinetz (2014) possibilita a obtenção de 

respostas de participantes de diferentes localidades de maneira rápida e com 

baixo custo. 
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Tertuliano (2016) buscou identificar em sua tese os fatores que levaram 

voleibolistas a mudanças de equipe e país e como ocorreu a adaptação neste 

processo denominado expatriação. Para isso o autor aplicou um questionário via 

internet por meio do Google Formulários à 68 indivíduos entre atletas e ex-

atletas.  Como resultados notou-se que os atletas, neste novo contexto, 

apresentaram boa capacidade de adaptação.  Considerando a diversidade de 

localidades em que tais atletas da pesquisa citada residem e atuam, sendo 

muitos deles no exterior, podemos concluir que a aplicação do questionário pelo 

ambiente virtual facilitou a coleta de dados, tanto em relação ao custo quanto o 

contato com os atletas, sendo que a busca por atletas que atendiam aos critérios 

da pesquisa também pode ter sido facilitada devido a possibilidade de buscas 

por meio de páginas da internet. 

  Outros estudos como o de Zanetti (2013) são realizados com uma 

imersão no mundo virtual, onde o autor observa o fato de que o mundo virtual 

pode ser considerado uma extensão do real, sendo que outros autores como 

Salen; Zimmerman (2003) e Ribeiro e Falcão (2009) atentam também a esta 

mesma afirmação. Esses estudos realizam uma espécie de etnografia virtual, 

denominada netnografia. Sendo assim, iremos discorrer acerca deste método de 

pesquisa. 

 Segundo Kozinetz (2014, p. 61-62), a netnografia pode ser definida como: 

“pesquisa observacional participante baseada em trabalho decampo online. Ela 

se utiliza de comunicações mediadas por computador como fonte de dados para 

chegar “a compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural 

ou comunal”. Alguns estudos como os de Bagni (2016) e Rebustini (2012) se 

utilizaram de técnicas da netnografia para a coleta de dados na internet por meio 

da análise de conteúdo virtual. 

Bagni (2016) analisou fanpages oficiais de torcidas organizadas do 

Facebook e encontrou a presença de diversos subgrupos dentro dessas 

páginas. Destacamos a questão das festas, especialmente o carnaval, o clube 

em segundo plano e a violência, ou ciberviolência neste caso, de forma indireta. 

Neste trabalho temos uma importante questão da netnografia, a qual Kozinetz 

(2014) aponta que que o trabalho inicial netnográfico acaba sendo, muitas vezes, 

cartográfico de modo a mapear o que acontece naquele ambiente e assim, 

possibilitar que novos estudos avancem nessas áreas. 
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Rebustini (2012) analisou em sua tese a questão da vulnerabilidade no 

esporte de alto rendimento que decorre da repercussão do uso do Twitter. Para 

isso, o autor analisou 20 reportagens da internet. Como resultados foram 

analisados dados que confirmaram que atletas e usuário desta mídia social estão 

expostos e por isso, vulneráveis. 

 Nestes dois trabalhos, temos duas questões importantes. A primeira em 

relação a possibilidade de coleta de dados dentro do ciberespaço, sendo este 

segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011) um ambiente com inúmeras 

informações. Porém, devemos estar atentos neste “garimpo”, para saber como 

e onde encontrar informações fidedignas bem como manter o rigor científico na 

análise dos dados. 

 Em um segundo momento temos uma perspectiva de atuação 

profissional. Como dissemos no início, as relações sociais sofreram alterações, 

especialmente com as novas mídias sociais, e isso alterou também o ambiente 

esportivo. Assim, considerando o ciberespaço como uma extensão do Mundo 

real como afirmado por Salen; Zimmerman (2003), Ribeiro e Falcão (2009) e

 Zanetti (2013), temos que considerar a possibilidade de interferência de 

tais questões no rendimento esportivo. 

Em modalidades como de algumas ligas de esporte norte americanas já temos 

cartilhas com regulamentos e possíveis punições para o uso das mídias sociais. 

Filo, Lock e Karg (2015) realizaram um estudo de revisão acerca do 

esporte e das mídias sociais onde foram analisados 70 artigos em revistas de 

gestão do esporte. Foram indentificados três categorias de pesquisa nesta 

temática: estratégicas, operacionais e focadas no usuário. Assim, os autores 

demonstraram que as pesquisas nesse âmbito se alinham com a service-

dominant logic (SDL) e ilustram o papel das mídias sociais nas relações entre 

marcas e indivíduos, sendo que a interação e o engajamento são cruciais nessas 

relações. 

Wang e Zhou (2015) exploraram as práticas de uso do Twitter da National 

Basketball Association (NBA) nos Estados Unidos na construção de 

relacionamentos com os torcedores durante a temporada 2013/2014. Foram 

analisados 5.561 tweets. Os resultados encontrados pelos autores, sugeriram 

que os clubes da NBA tendem a usar as mídias sociais para o desenvolvimento 

de relacionamentos profissionais com o público por meio do compartilhamento 
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de informações e promoção de produtos. Percebe-se então a possibilidade do 

uso das mídias sociais como importante ferramenta para a divulgação da 

modalidade, bem como aproximação com o público. 

Keating (2009) relata que as ligas de esporte profissionais da América do 

Norte, mais especificamente a NBA e a NFL (National Football League) adotaram 

regras que restringiram o acesso dos atletas às mídias sociais durante os jogos, 

regras estas que posteriormente se estenderam aos demais envolvidos no jogo. 

Sendo que tais normas envolviam a restrição de acesso às mídias sociais em 

média 30 minutos antes e após as principais atividades desportivas. O autor 

relata que outras ligas principais também estavam adotando medidas nessa 

mesma direção e que cada liga estava especificada esse regulamento à sua 

visão.   

Zanetti (2013) realizou um estudo buscando identificar os motivos que 

levavam as pessoas a participarem do jogo Second Life® e compreender a 

possível influência que isso poderia causar na vida real dessas pessoas. Para 

isso, o autor fez uma imersão dentro do jogo a qual podemos elencar como uma 

netnografia, sendo que de forma complementar foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas. Como resultados foram descobertos diferentes motivos, tais 

como: novos amizades e/ou relacionamento, fuga da vida real, dentre outros. 

Apesar da maioria dos usuários do jogo analisado negarem as influencia que o 

jogo causa na vida real, o autor destaca que fica perceptível o vício de alguns 

em relação ao jogo, o que pode comprometer as relações sociais bem como 

questões de imagem corporal na vida real. 

 Notamos aqui dois pontos. Primeiramente a influência de um jogo virtual 

na vida real, ilustrando mais uma vez que o virtual é uma extensão do real, pois 

quem está atrás do computador é uma pessoa “real”. O outro destaque e dá pela 

busca do corpo perfeito, já que este jogo possibilita a criação de um avatar do 

modo que for conveniente, o que o autor dá destaque para como o usuário 

gostaria que seu corpo fosse na realidade. Seguindo esta mesma vertente, 

 Castro (2011) afirma que não é necessário estarmos satisfeitos com 

nossa identidade, pois os avatares nos possibilitam a criação de outras 

identidades no ciberespaço. 

 Neste ponto temos então a questão da identidade do sujeito pós-moderno. 

Hall (2001) destaca esse fato, apontando para a existência da possibilidade da 
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criação de múltiplas identidades, as quais serão despertadas e assumidas no 

contexto e momento que for conveniente. Assim, Recuero (2007) indica que o 

ciberespaço pode funcionar como uma espécie de “segunda via”, onde pode-se 

esconder a identidade real. 

Damos destaque agora para o trabalho de Dezan (2001), que nesta 

mesma vertente da imagem corporal, mais especificamente da vigorexia, 

verificou a ocorrência desses distúrbios em usuários da internet, e identificou que 

são diversos os usuários vigorexicos. O ponto importante das novas tecnologias 

neste estudo é o que o próprio autor relata ao afirmar que esse ambiente virtual, 

por meio do anonimato, pode proporcionar na coleta de dados: “uma maior 

sensação de segurança [...] devido à inexistência da atmosfera, muitas das 

vezes, intimidatória que permeiam entrevistador e entrevistado”. Assim, 

possibilita-se uma maior exploração do contexto em relação a temática do 

estudo, mesmo que o assunto da pesquisa seja um tabu (DEZAN, 2001, p. 47). 

Outro exemplo nesta mesma linha é a tese de Moioli (2013). Neste estudo 

foi a analisada a percepção moral de jovens atletas de futebol de campo em 

diferentes âmbitos, especialmente por meio de dilemas morais vivenciado pelos 

mesmos neste ambiente. Devido a modalidade escolhida, bem como a faixa 

etária, talvez houvesse uma maior dificuldade na exploração deste tema se as 

entrevistas fossem realizadas presencialmente.  

Machado, Zanetti e Moioli (2011) buscaram analisar as relações entre 

corpo, desenvolvimento humano e tecnologias por meio de entrevista com 

profissionais de educação física. Como resultados foi notado que os mesmos 

viam com normalidade o trabalho com indivíduos com corpos marcados ou 

modificados como tatuados, musculosos, dentre outros. Porém, houve certo 

momento de reflexão e cuidado quando os mesmos foram questionados acerca 

de pessoas com implantes, transplantes, dentre outros.  

Zinchenko et al. (2011) descreveram e seu artigo a questão da utilização 

da realidade virtual em pesquisas e suas possíveis explicações, sendo que os 

autores dedicaram uma parte do texto, a qual iremos explanar, sobre a questão 

da psicologia do esporte e suas perspectivas frente a essas novas possibilidades 

de atuação. 

Primeiramente Zinchenko et al. (2011) levantam como vantagem que a 

realidade virtual permite trabalhar e pesquisar no campo da psicologia do esporte 
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de maneira dinâmica, por meio de simulações, por exemplo. Frente a isso os 

autores ressaltam então que esse método é altamente contextual, sendo isso 

muito positivo. Os autores apontam para isso, ressaltando que um dos grandes 

problemas da psicologia do esporte no campo da pesquisa é a relação entre os 

métodos de pesquisa e a proximidade com a prática esportiva. Para isso 

destacamos a importância da utilização de testes validados que consideram, 

inclusive a questão contextual e cultura, conforme levantado por Cassepp-

Borges, Balbinotti, Teodoro (2009). 

Dentro das possibilidades da utilização da tecnologia na intervenção, Pitt 

et al. (2015) escreveram sobre consultoria e tecnologia na psicologia do esporte 

aplicada, mais especificamente os autores descreveram como o processo de 

consultoria foi assistido com o uso da tecnologia, sendo neste caso o sistema 

iPsych. 

De acordo com Pitt et al. (2015) este hardware denominado iPsych é 

composto por uma câmera de alta definição e microfone que possibilita a 

transmissão ao vivo da sala da consultoria para um computador situado na sala 

de observação. O vídeo é então executado por meio do software iPsych em um 

monitor de tela grande para a equipe de observação para visualizar a sessão e 

são permitidas marcações no vídeo, que possibilitam retomar alguma informação 

em determinado ponto na consultoria, caso seja necessário. Este software foi 

desenvolvido em parceria com a Sheffield Hallam University e UK Sport. 

Temos então mais uma possibilidade, por meio do iPsych de aplicação de 

uma ferramenta tecnológica que possibilite a consultoria em psicologia do 

esporte, bem como a pesquisa. Isso não implica em uma obrigatoriedade da 

utilização destas novas ferramentas, mas devemos ter atenção ao surgimento 

das mesmas e utilizá-las de acordo com a demanda. Sendo a ideia deste tópico 

apresentar novas possibilidades de pesquisa e intervenção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notamos então, que as tecnologias, especialmente as mídias sociais, 

trouxeram modificação ao contexto esportivo. Consequentemente, isso causa 

influências na psicologia do esporte, tanto no âmbito da pesquisa, quanto na 

intervenção. 
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Assim, os pesquisadores deverão estar atentos aos novos métodos que 

possibilitem coletas de dados de maneira mais eficiente, e/ou que possam estar 

consonância com este contexto esportivo alterado. 

Não obstante, recomenda-se aos profissionais que trabalham com 

intervenção olhares atentos às influências que as tecnologias alterações 

proporcionam em seus atletas e demais envolvidos no esporte. Além da 

possibilidade da utilização de novos aparatos tecnológicos que podem 

proporcionar maior eficiência na intervenção. 

Não seria possível tratar de todas as tecnologias e suas novas 

possibilidades neste capítulo, mas acreditamos que a apresentação destes 

tópicos possibilita chamar a atenção para este novo contexto e proporcionar que 

os diferentes profissionais envolvidos com a psicologia do esporte em seus 

diferentes âmbitos também possam refletir sobres estes aspectos.  
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CAPÍTULO 3 
DO GAMER AO CIBERATLETA: perspectivas psicológicas em 

desenvolvimento 

Afonso Antonio Machado6; Isabela Amblard7; Joacks de Paula Lemos Filho8 

 

 

INTRODUÇÃO 

Algumas décadas no passado, uma resposta que poderia ser 

desconsiderada com uma risada ou recebida com exclamações de incentivo à 

pergunta “O que você vai ser quando crescer?”, talvez incluísse profissões como: 

“Astronauta” ou “Detetive Policial”. E, em algumas décadas no passado, é 

divertido imaginar que um sonho que provocaria reações similares seria 

“Jogador de Videogame”. Sim, fazer carreira em jogos de videogame que são 

cada vez mais esportivizados não é tão inalcançável como ser o primeiro homem 

a pisar na lua, mas para a maioria dos pais ainda é uma possibilidade tão 

fantástica quanto a última, um conceito que provavelmente vai mudar com as 

décadas seguintes. 

  A expansão dos videogames tem proporcionado outra possibilidade para 

os jogadores, isto é, o jogo deixou de ser apenas uma fonte de entretenimento 

e, rapidamente, atingiu o status de profissão de sucesso. Além disso, os esportes 

eletrônicos abrem portas para a criação de uma cultura e comunidade 

compreendida não apenas por jogadores, mas também por espectadores, 

patrocinadores, grandes empresas e pela mídia (SWECOG CONFERENCE, 

2017).   

 A evolução do contexto esportivo nos jogos eletrônicos e sua 

profissionalização concebe questionamentos em relação as demandas impostas 

para os jogadores, tais como: o “gamer” está preparado para ser um ciberatleta?  

Quais são as pressões neste contexto? Quais habilidades são necessárias para 

uma performance de alto nível? Seguindo este raciocínio, o capítulo abordará as 

                                                           
6 Universidade Estadual Paulista – Rio Claro, Brasil. 
7 Universidade de Pernambuco – Pernambuco, Brasil. 
8 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte – Rio Claro, Brasil. 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 46 

principais perspectivas e relações de um dos principais propulsores dessa 

geração: o mundo dos esportes eletrônicos e os ciberatletas.  

 

 

A ASCENSÃO DOS ESPORTES ELETRÔNICOS  

A criação e popularização dos videogames estão atreladas aos avanços 

da tecnologia e da comunicação, pois a sociedade que aproveitava as 

possiblidades dos televisores inicia um processo imersivo ainda maior a partir 

dos jogos eletrônicos, haja vista a interação possível entre os jogadores por 

intermédio dos mais diversos meios de comunicação, como interfaces, 

plataformas mediadoras, dentre outros (FARIA, 2009). Tal interação foi ampliada 

a partir do surgimento das redes de computadores e da internet, ou seja, a 

conexão desterritorializada entre os indivíduos direcionou à massificação e 

expansão dos jogos eletrônicos.  

A flexibilidade do meio virtual proporciona aos videogames a capacidade 

de evolução e emersão do componente competitivo presente em sua prática. Isto 

é, além do caráter lúdico, a competição nos jogos eletrônicos começa a ser 

ressaltada.  

Deste modo, um novo formato de prática esportiva surge, os esportes 

eletrônicos. Segundo Hamari (2017), os esportes eletrônicos são competições 

amadoras e profissionais de videogames, nos quais o aspecto primário envolvido 

é sua fundação nos sistemas eletrônicos. A entrada e saída de jogadores e times 

de esportes eletrônicos são mediadas pelo contato e interface entre homem e 

computador.  

  Deste modo, o esporte eletrônico é reflexo de uma consequência lógica 

e irreversível da transição de uma sociedade industrial para uma sociedade 

baseada na informação e na comunicação (WAGNER, 2006). Esta característica 

direciona os “games” para ambientes esportivizados, onde o foco é direcionado 

para além do entretenimento, voltado apenas ao rendimento dos ciberatletas.  

 A comodificação dos esportes eletrônicos acelerou sua expansão na 

cultura popular, na medida em que a elevação da quantidade de jogadores, bem 

como o aumento das competições e espectadores direcionaram a indústria dos 

games para um dos maiores ramos do entretenimento mundial (REIS, 2008).  Ou 

seja, no momento em que o potencial financeiro do esporte eletrônico foi 
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observado e atestado, diversas organizações começaram a ser criadas para 

estruturar competições dos mais variados jogos eletrônicos. Cabe, aqui, a 

ressalva de que este fator influencia diretamente os patrocínios, a 

profissionalização dos atletas e, consequentemente, a espontaneidade é perdida 

para a busca do melhor rendimento e espetáculo (JENSEN, 2017).  

 

CIBERATLETAS EM DESENVOLVIMENTO 

 As duas últimas décadas foram extremamente importantes para o mundo 

dos jogos eletrônicos. O processo de transição de gamer para ciberatleta se 

expandiu de forma arrebatadora. Quanto mais dinheiro envolvido neste contexto, 

mais organizações e patrocinadores recrutam atletas para representar seus 

grandes times nas principais competições (COLLINS, 2017).  Estes fatores 

elevam os níveis e exigências das competições, no qual cada vez mais o espaço 

para ciberatletas se torna restrito. Deste modo, a dedicação e as formas de 

treinamento começam a ser implementadas neste meio.  

Para alcançar este nível de performance, grandes equipes criaram as 

“Gaming Houses”. Estas casas podem ser consideradas como centros de 

treinamento, onde as equipes vivem e treinam para as competições. Neste 

espaço os ciberatletas podem treinar técnicas e estratégias de jogo para 

melhorar o rendimento pessoal e da equipe (JENSEN, 2017). As grandes 

equipes chegam a treinar durante 8 ou mais horas por dia, nos centros de 

treinamento compostos por diversos profissionais (treinadores, analistas, 

preparadores físicos, psicólogos, etc.) que auxiliam na rotina dos jogadores.  

Percebe-se, portanto, que, tanto os esportes tradicionais quanto os jogos 

eletrônicos seguem as mesmas diretrizes em seus valores e formas estruturais, 

isto é, são produtos da sociedade, neste caso virtual (OLIVEIRA, 2008). 

A evolução nos níveis de competição e treinamento tiveram início na Ásia, 

principalmente na Coréia do Sul, onde os jogadores profissionais são 

considerados ídolos e o país, o pioneiro no esporte eletrônico. De acordo com a 

empresa Newzoo (2016), o continente asiático possui mais de um bilhão de 

jogadores, os quais produzem quase metade da receita mundial do mercado de 

games. Daí compreende-se o fato de grandes empresas apoiarem o esporte 

eletrônico, no continente Asiático.  



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 48 

 Tamanho investimento proporcionou o aumento das premiações para as 

equipes e atletas. Mundialmente, ciberatletas podem ganhar milhões de dólares, 

o que aumenta ainda mais a popularidade dos esportes eletrônicos, bem como 

a competitividade e a busca por melhorias no desempenho e na compreensão 

do jogo (NAGEL, 2016). 

Além das premiações em competições, os jogadores profissionais 

também podem ganhar dinheiro por meio das transmissões das partidas online. 

Grandes sites como o Twitch e Azubu Tv disponibilizam as transmissões das 

competições para os fãs e espectadores, entretanto, vale salientar que nem 

todos os jogadores conseguem ganhar dinheiro suficiente para manter a vida e 

assumir os jogos eletrônicos como o seu único meio de subsistência 

(DICHRISTOPHER, 2014).  

Essa situação não é exclusividade do esporte eletrônico. O futebol pode 

ser considerado o esporte mais praticado no Brasil, todavia, mais de 80% dos 

jogadores ganham até R$ 1 mil por mês (GLOBOESPORTE.COM, 2016). Deste 

modo, ser um atleta ou ciberatleta de sucesso requer esforços semelhantes para 

driblar as estatísticas. 

No Brasil, um ciberatleta chega a ganhar em média R$ 3 a 6 mil por mês, 

ao passo que jogadores com mais impactos publicitários podem receber até R$ 

30 mil por mês (FURTADO, 2017). A receita proveniente das publicidades 

aumentou conforme grandes canais esportivos televisivos começaram a 

transmitir os esportes eletrônicos. Assim, o mundo dos eSports chega cada vez 

mais à comodidade e consumo da sociedade, num contexto em que o reflexo da 

resposta “Quero ser um jogador de videogame”, torna-se maior.  

Todo o contexto dos eSports, demarcado por competições, transmissões 

e relações, representa os novos sonhos da geração atual. De fato, o domínio da 

comunicação multimodal tornou-se um dos fatores essenciais para adquirir 

status dentro de um grupo, principalmente na cultura jovem (WAGNER, 2006).  

Ou seja, os meios de comunicação virtual (jogos eletrônicos, youtube, redes 

sociais, etc.) são a base da sociedade virtual, na qual os jovens se lançam para 

o futuro. Desta feita, os jogos eletrônicos podem ser compreendidos por uma 

ótica semelhante àquela voltada aos esportes tradicionais, isto é, como uma 

possibilidade de mobilidade social e ascensão na vida. 
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Nesse sentido, apesar dos esportes eletrônicos apresentarem 

características que estimulem o surgimento de uma nova cultura, a realidade do 

cenário competitivo requer certos cuidados na medida em que a supressão do 

caráter lúdico presente nos jogos pode parecer uma mudança plácida, porém, a 

seriedade presente nas competições pode carrear aspectos negativos aos 

atletas.  

A realidade é que os jogadores não estão jogando “Super Mario Brothers” 

ou jogos do tipo, mas competindo em games com elevados níveis de 

complexidade que exigem estratégias elaboradas, tomadas de decisões e a 

resolução de problemas em tempo real (DICHRISTOPHER, 2014). 

Desta forma, a rotina destes atletas, tanto em treinamentos como em 

competições, exerce pressões que podem causar fadiga e aumento nos níveis 

de estresse. Em outras palavras, a transição de gamer ao gamer profissional 

requer a atenção às habilidades psicológicas específicas para que os 

ciberatletas possam competir em alto nível e, assim, prolongar suas carreiras 

modulando as pressões internas e externas. Manter-se estável em termos de 

desempenho nas competições é uma preocupação constante, que tende a afetar 

os atletas profissionais. Além disso, um dos fatores decorrentes da 

popularização da modalidade foi a diminuição da idade dos competidores, o que 

acarreta em um nível de exigência ainda maior para os atletas experientes.  

A média de idade dos ciberatletas varia entre 24 e 27 anos, conforme o 

gênero do jogo (EEDAR, 2015). Assim, para muitos atletas experientes, manter-

se motivado e continuar sendo reconhecido como atleta de sucesso, no topo dos 

games, parecem ser tarefas bem difíceis frente tantas comparações a jovens 

atletas em busca de seus lugares de reconhecimento (DICHRISTOPHER, 2014). 

Assim, a definição de metas durante a curta carreira de um ciberatleta se torna 

imprescindível.   

Ao falarmos anteriormente sobre a flexibilidade dos esportes eletrônicos, 

um ponto chave dificulta a vida do ciberatleta: os jogos eletrônicos são 

compostos por diversos gêneros, os quais apresentam o modo competitivo em 

sua natureza (ÓLAFSSON, 2012). Alguns dos principais estilos são: Jogos de 

ação; Aventura; Luta; Corrida; Esportes, Role-playing; Simulação; Estratégia; 

First Person Shooter (FPS); Massive Multiplayer Online (MMO) e Multiplayer 

Online Battle Arena (MOBA).  
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Seguindo este raciocínio, um ciberatleta se especializa em um 

determinado jogo. Aparentemente, esta especialização pode ser positiva, 

embora a fugacidade do universo dos esportes eletrônicos possa delimitar a 

carreira de um atleta, haja vista a rápida ascensão de certos jogos e a baixa 

popularidade que também pode ocorrer de maneira repentina.  

Um jogador profissional necessita, portanto, acompanhar o mercado dos 

jogos e buscar alternativas caso sua carreira como “pro player” se encerre, o que 

nos esportes tradicionais costuma-se pensar em termos de transição de carreira. 

E, também semelhante a este último campo, muitos atletas buscam alternativas 

em posições estejam relacionadas ao contexto virtual, como treinadores, 

auxiliares, comentaristas esportivos, aproveitando-se, muitas vezes, de sua 

popularidade para transmitir suas habilidades durante partidas na internet para 

fãs e espectadores.  

Por conseguinte, fica claro os desafios que circundam o universo dos esportes 

eletrônicos e as relações com os ciberatletas. Para isso, o preparo destes 

jogadores necessita ser fundamentado e aplicado, principalmente em relação ao 

caráter psicológico da prática.  

 

PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS PARA O CIBERATLETA  

Como citado anteriormente, o esporte eletrônico exige do atleta uma 

preparação física e mental para que a melhor performance possa ser atingida. 

Wagner (2006) corrobora com esta questão ao definir os esportes eletrônicos 

como uma atividade esportiva na qual os indivíduos treinam e aplicam 

habilidades mentais ou físicas por meio do uso de tecnologias da informação e 

comunicação. Novamente, se nota que a competição, estruturação e 

profissionalização dos esportes eletrônicos proporcionam características e 

demandas semelhantes aos esportes tradicionais.  

O ciberatleta convive com pressões e cobranças de diversas fontes 

(familiar, equipe, patrocinadores, mídia, etc.), e o trabalho psicológico para lidar 

com essas situações se torna extremamente importante. O impacto da 

competição varia conforme os atributos físicos, técnicos e psicológicos do 

indivíduo envolvido com o contexto esportivo (atleta, treinador, árbitro, entre 

outros) (DE ROSE JUNIOR, 2002). Assim, a busca por um trabalho 

individualizado com os atletas é compreendida como mais eficaz, realidade esta 
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que se aproxima dos esportes tradicionais, mesmo com certas diferenciações 

relacionadas a características específicas dos jogos eletrônicos. 

Os videogames ocorrem em uma realidade estruturada por meio dos 

equipamentos eletrônicos e tecnológicos, limitados pela mecânica e suas leis. 

Esse fato direciona a prática para um nível de imersão muito maior, isto é, em 

grande parte do tempo, os ciberatletas estão imersos nos games realizando seus 

treinamentos e competições. Para que os jogadores alcancem o melhor 

desempenho, determinadas habilidades psicológicas devem ser trabalhadas, 

dentre as quais se destaca a capacidade de ampliação e manutenção da atenção 

durante o jogo. Os esportes eletrônicos são caracterizados por seu dinamismo e 

complexidade de tarefas, deste modo, estratégias psicológicas que visem a 

melhora da atenção necessitam ser incluídas no treinamento dos ciberatletas.  

Outra necessidade psicológica que os jogadores despendem durante as 

competições está relacionada ao controle corporal, o qual se refere ao controle 

das reações do organismo conforme as pressões do jogo. Tais reações podem 

se manifestar de duas formas: a primeira, por meio das escolhas físicas para 

executar uma determinada ação na tela; e a segunda diz respeito aos efeitos de 

ritmo e intensidade dos contextos dos jogos na compostura do corpo 

(WITKOWSKI, 2012). 

Desta forma, o jogador necessita buscar o equilíbrio corporal para que os 

finos movimentos e ações sejam tomados com a maior precisão. Além disso, o 

manejo das emoções durante as competições influencia diretamente no alcance 

do controle corporal.  

O treinamento de habilidades psicológicas para os ciberatletas vai além 

destes fatores relacionados às pressões internas e externas dos jogos. Collins 

(2017) descreve, em seu manual de treinamento de habilidades psicológicas 

para ciberatletas, algumas estratégias e técnicas utilizadas no esporte tradicional 

que também podem ser aplicadas nos jogos eletrônicos.  

A utilização de metas de realização pode influenciar na motivação do 

atleta e em seu planejamento, contribuindo para a melhora da performance. 

Outra técnica que poderia ser utilizada neste contexto é a visualização, definida 

como uma forma ativa de meditação, na qual se deve relaxar e criar imagens 

que irão influenciar suas emoções e sua energia (MARTINATI, 2012). A partir 

dessa técnica, os ciberatletas podem visualizar o treinamento de alguma 
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habilidade do jogo, como também um rendimento positivo durante as 

competições.  

Por conseguinte, o treinamento mental é essencial frente às proporções 

dos esportes eletrônicos, fato este que deve ser considerado pelas equipes e 

treinadores, dada a maior efetividade do trabalho psicológico quando toda a 

equipe demonstra ciência sobre a sua relevância e está em busca de objetivos 

em comum.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência competitiva no mundo dos eSports indubitavelmente faz 

parte da realidade e cultura da sociedade virtual, a qual é aqui compreendida 

como um contexto em plena expansão, que demarca a fugacidade da transição 

de gamer para ciberatletas, em todos os continentes.  

 Esse novo fenômeno social apresenta características semelhantes aos 

esportes tradicionais e, conforme seu crescimento e organização, as questões e 

problemáticas que rodeiam os atletas se tornam cada vez mais notáveis e 

capazes de interferir no rendimento e na vida do gamer profissional.  

 Desta forma, as exigências provenientes da competição provocam 

alterações nas rotinas dos ciberatletas, os quais necessitam de reclusão em 

centros de treinamento para alcançar os melhores resultados.  

 As demandas deste contexto elevam a necessidade de um trabalho 

realizado por uma equipe multiprofissional, com a finalidade de auxiliar os 

jogadores em suas trajetórias esportivas, especialmente nos treinamentos e no 

manejo das situações e pressões impostas antes e durante os jogos. A 

configuração das competições exige um domínio de desempenho relacionado a 

processos psicológicos que aproxima os ciberatletas do sucesso esportivo, 

especialmente no tocante ao nível de ativação e controle das emoções 

(WHALEN, 2013).  

 Os esportes eletrônicos podem ser considerados, portanto, um novo ramo 

de estudo do comportamento humano relacionado às práticas esportivas e 

sociais. Neste âmbito, os jovens desenvolvem sua cultura, demonstram suas 

capacidades e influenciam diretamente o mundo.  
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CAPÍTULO 4 
A UTILIZAÇÃO DO BIOFEEDBACK NOS ESPORTES 

Marina Belizario de Paiva Vidual9; André Luis Aroni10 

 

 

INTRODUÇÃO11 

Nos últimos anos foi possível observar alguns atletas, jovens ou 

profissionais, em esportes individuais ou coletivos, durante sessões de treino ou 

em finais decisivas; e assim perceber o quanto os aspectos psicológicos estão 

presentes e são importantes no esporte. Nesses momentos, um ponto comum 

em todos os diálogos era sobre as dificuldades para encontrar ferramentas ou 

métodos para o treinamento mental. Desta forma, as mesmas andanças nos 

fizeram questionar o que temos feito para que nossos atletas alcancem 

desempenhos ótimos, ou que pelo menos, nós profissionais do esporte, 

tenhamos mais ferramentas para intervir (ARKAEV; SUCHILIN, 2004). 

Em geral, podemos observar que a maior parte do tempo de treino é 

“gasto” na preparação física e técnica, ou em situações distantes da realidade 

de jogo ou prova do atleta, fato que pouco contribui para o seu desenvolvimento. 

Na prática, toda dificuldade em manter o equilíbrio durante situações de estresse 

competitivo revela alguns sintomas que tornam os atletas reféns do acaso e mais 

suscetíveis ao erro (GOMES, 2011). O destempero emocional pode alterar 

marcadores fisiológicos como a frequência cardíaca e respiratória, questões 

centrais como confusão mental e falta de concentração, outras periféricas como 

mãos frias, suadas e tremores que dificultam o bom gesto técnico, entre tantas 

outras situações. 

 Assim, este capítulo traz um pouco mais sobre o biofeedback, uma 

metodologia que vem sendo muito utilizado no campo psicofisiológico, 

contribuindo para a preparação geral de atletas de elite. No início do capítulo 

                                                           
9 Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências da UNICAMP – Campinas, 
Brasil. 
10 Centro Universitário Metrocamp Wyden – Campinas, Brasil. 
11 Todas as figuras e imagens do capítulo foram devidamente cedidas pelos responsáveis. 
Agradecimento especial a STENS CORPORATION (www.stens-biofeedback.com). 

http://www.stens-biofeedback.com/
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estão algumas informações sobre a tecnologia e suas possibilidades de uso, 

seguido de algumas indicações de como intervir no campo esportivo. 

 

O BIOFEEDBACK 

Acredita-se que o termo inglês biofeedback foi evidenciado por Barbara 

Brown em 1969, durante a criação da Biofeedback Research Society (EUA), a 

palavra também pode ser entendida como retroalimentação. Trata-se de uma 

ferramenta terapêutica/instrumento que permite o desenvolvimento de 

autorregulação. O aparato, por meio de seus aparelhos sensório eletrônicos, 

capta informações sobre variáveis fisiológicas como: frequência cardíaca e 

pressão arterial; temperatura periférica; tensão muscular; resposta galvânica da 

pele, tensão muscular e até mesmo atividade cerebral – neurofeedback – 

fornecendo essas informações imediatas para que o indivíduo possa 

voluntariamente e imediatamente regular suas reações fisiológicas e emocionais 

(FILHO, 2015; TENENBAUM; FILHO, 2016; PACHECO, 2016).  

Trata-se de uma tecnologia recente, utilizada há aproximadamente 50 

anos. Sua aplicação tem um campo multidisciplinar, sendo resultado de 

pesquisas de diversas áreas: Medicina, Cibernética, Fisioterapia, Psicologia, 

entre outras. Na psicologia, seu uso iniciou-se na clínica, partindo posteriormente 

para o campo da psicologia esportiva. Portanto, seu uso não é restrito aos 

psicólogos, apesar de nos últimos anos esses profissionais utilizarem-se muito 

desta ferramenta. 

Apesar da criação ocidental, alguns autores indicam uma relação 

filosófica do biofeedback com práticas orientais milenares como a meditação e o 

yoga; ambos buscam a autoregulação dos processos psicofísicos e ao mesmo 

tempo, desenvolver a autoconsciência (NEVES NETO, 2010). 

Pode ser entendido com um método de treinamento psicofisiológico por 

meio de equipamentos eletrônicos, que consiste em um processo de leitura, 

armazenamento e amplificação de sinais fisiológicos emitidos por um organismo; 

e a apresentação dessas informações através de mecanismos e interfaces 

compreensíveis, podendo ser transformadas em imagens, gráficos ou até 

mesmo jogos.  

O princípio desses dispositivos tecnológicos consiste inicialmente em 

medir uma variável de interesse, podendo ser, por exemplo, a frequência 
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cardíaca. Posteriormente oferece informações para o usuário. Essas 

informações fornecidas podem ser por feedback direto, mostrando os valores 

numéricos ou gráficos referentes à frequência cardíaca, ou ainda indireto, a 

informação é transformada em um estímulo sensorial como um som, imagem ou 

até mesmo estímulos táteis (Figura 1). Essas informações são geradas em 

tempo real, o que mantem uma interação contínua do indivíduo com a aplicação 

de biofeedback (FILHO, 2015).  

O principal objetivo do dispositivo é desenvolver a consciência e controle 

voluntário dos processos fisiológicos que geralmente estão fora da consciência 

ou com pouco controle voluntário. Por exemplo, no contexto esportivo, um atleta 

encontra dificuldades para se concentrar antes de uma prova ou partida, devido 

a sintomas de ansiedade. Assim, em tempo real, o organismo toma consciência 

das informações e pode aprimorar suas respostas fisiológicas e emocionais por 

meio da aprendizagem, treinamento e autorregulação. 

Neste sentido, existe um importante papel de autorregulação 

psicofisiológica e aumento da consciência dos processos corpo-mente (NEVES 

NETO, 2010). Quando o indivíduo controla o processo fisiológico se torna capaz 

de regular seu estado físico e emocional, trazendo inúmeros benefícios.  

A terapia com utilização de biofeedback foi conceituada por Schwartz e 

Schwarts (2005) como uma série de procedimentos terapêuticos mensurados 

fidedignamente por instrumentos eletrônicos, processando e retroalimentando 

pacientes e terapeutas com preciosas informações educacionais, reforçando a 

atividade autonômica e neuromuscular de forma analógica ou digital, sonora ou 

visual. O objetivo do procedimento está em auxiliar pessoas a desenvolverem 

consciência, confiança e controle voluntário dos seus processos fisiológicos. 

 Existe o biofeedback de eletroencefalograma, considerado um campo a 

parte, devido sua especificidade e complexidade, onde é chamado de 

neurofeedback. Além dele, existem outros sensores com aplicações específicas 

ou que ainda se encontram em desenvolvimento, é o caso do 

hemoencefalograma - HEG (NEVES NETO, 2010). 
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Figura 1: Processo do biofeedback: informação transformada em mídia. 

 

Fonte: Stens Corporation 

 

EQUIPAMENTOS 

Todos os equipamentos são dispositivos eletrônicos compostos por 

sensores que captam pequenos sinais elétricos na superfície da pele e 

processam essas informações, transformando-as em dados compreensíveis 

pelo usuário.  

Os sinais retroalimentados são provenientes de diferentes sistemas que 

compõe o organismo. Os principais são: Sistema Nervoso Central – SNC 

(neurofeedback); Sistema Nervoso Periférico – SNP (biofeedback) e Sistema 

Nervoso Autônomo – SNA (biofeedback), como pode ser observado na imagem 

abaixo. 

 

Figura 2. Diferentes sistemas que compõe o organismo e seus sinais 

retroalimentados por neurofeedback e biofeedback. 
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 Fonte: própria.  

No mercado encontramos diferentes equipamentos, sendo que os 

principais sensores são12: 

Eletromiografia de superfície: detecta a atividade muscular (medida em 

mvolts). Os sensores ficam em contato com a pele, sobre o grupo muscular que 

se quer medir ou controlar. O músculo emite um sinal elétrico que é absorvido 

pelo dispositivo e retorna em forma auditiva ou visual, a fim de que a pessoa 

possa tomar consciência da tensão e aprenda a controlar os níveis de contração 

de seus músculos. Esta aprendizagem é possível por meio do sistema 

neuromuscular. Sua principal aplicação é para o treino de relaxamento muscular 

e da consciência corporal, reabilitação neuromuscular, treino de assoalho 

pélvico. 

Temperatura: detecta a temperatura periférica da pele (podendo ser 

medida em Celsius ou Fahrenheit), ou seja, mede se os membros possuem 

temperatura proporcional ao fluxo sanguíneo local. Desta forma, caso o indivíduo 

esteja tenso, o fluxo sanguíneo é reduzido o que indica baixa temperatura. Sua 

principal aplicação é no treino de relaxamento autógeno e na hipnose clínica, 

com aprendizagem relacionada ao sistema vascular. 

Atividade eletrodérmica: detecta mudanças na condutância elétrica da 

pele (medida em siemens) ou resistência galvânica (medida em ohm). O sensor 

mede os impulsos elétricos na palma das mãos e dedos, locais mais sensíveis a 

variação emocional. Sua principal aplicação é na avaliação de alterações 

psicofísicas provenientes de estados emocionais e é amplamente utilizado no 

treinamento de dessensibilização sistemática com exposição gradual e/ou 

                                                           
12 Todas as informações sobre os sensores foram baseados no trabalho de Neves Neto (2010). 
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interoceptiva. Também aparece na aprendizagem do relaxamento geral, 

contribuindo na identificação de situações particulares que causam estresse e 

ansiedade ao indivíduo. 

Respiração: monitora a frequência respiratória, amplitude e arquitetura 

da respiração. Sua principal aplicação é no monitoramento do treino de 

respiração diafragmática e/ou profunda. 

Eletrocardiograma: detecta a frequência cardíaca (bpm), pulso 

sanguíneo e padrões de variabilidade do ritmo cardíaco (HRV). Sua principal 

aplicação é no treino de relaxamento, respiração diafragmática e exposição 

interoceptiva. 

Eletroencefalograma: detecta as ondas cerebrais (medidas em Hz), 

quantificando a atividade do cérebro, mostrando a produção das ondas beta, alfa 

e teta. Sua principal aplicação é para o treinamento de indivíduos com transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), depressão e treinamento de 

performances cognitivas específicas (peak performance), como: criatividade, 

meditação, etc. 

Como vimos anteriormente, a atividade elétrica gerada pelo cérebro é 

medida e registrada pelo EEG. O mesmo busca detectar os padrões das ondas 

cerebrais para assim possibilitar equilibrar e aprimorar as funções cerebrais e 

corrigir possíveis distúrbios. As ondas cerebrais são medidas através de sua 

frequência ou velocidade, podendo variar de 0,5 Hz a 38Hz, e também através 

da sua amplitude, quão forte é a onda. Na figura a seguir encontram-se as 

principais ondas cerebrais mensuradas pelos aparelhos de neurofeedback. 
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Tabela 1: Ondas cerebrais. 

Fonte: própria. 

 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO  

Assim como nos esportes, o biofeedback pode ser utilizado em outros 

campos, como a música. Trechak (2011) afirma que faz uso do bio-

neurofeedback com seus alunos de música, apontando que aqueles que 

conseguem aprender a variabilidade da frequência cardíaca ideal (HRV), 

controle respiratório, reduzir a tensão muscular (principalmente facial), 

resistência de atenção e também regulação emocional durante a prática, 

possuem maior eficiência de aprendizagem e, portanto, um melhor desempenho. 

Os ambientes de aprendizagem por biofeedback são ambientes educacionais 

holísticos e sistêmicos, especialmente desenvolvidos para enriquecer e 

desenvolver as experiências de aprendizagem dos alunos, utilizando 

simultaneamente as informações transformadas em mídias (gráficos, sons, 

textos e vídeos). Podendo ser direcionados a vários grupos de pessoas: 

militares, educação especial, esportes, reabilitação física (FILHO, 2015). 
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De acordo com Wang et al. (2013) vários estudos vêm demonstrando o 

valor clínico do dispositivo, mais especificamente o EEG, no tratamento de 

diversos distúrbios psicológicos como: ansiedade, transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), epilepsia; além de otimizar aprendizagem 

psicopedagógica e desempenho cognitivo em indivíduos saudáveis. 

Bakhshayesh e seus colegas (2011) apontaram melhoras significativas nos 

sintomas primários de TDAH, 

relatados pelos pais de crianças, e 

também melhoras nos níveis de 

atenção e tempo de reação para 

aqueles que realizaram o 

treinamento com neurofeedback. O 

autor Neves Neto (2010) destaca o 

biofeedback como uma ferramenta 

terapêutica, considerada não-

invasiva, não medicamentosa e que 

pode oferecer aos profissionais da área de saúde mental o potencial de ampliar 

o conhecimento e relação entre corpo e mente, tornando a psicoterapia mais 

objetiva em sua intervenção.  

No contexto artístico e esportivo, uma pesquisa realizada com dançarinos 

profissionais buscou investigar como o treino de neurofeedback poderia afetar o 

desempenho e os sintomas de ansiedade. Os dançarinos participaram de vinte 

sessões de treino com neurofeedback, com duração de trinta minutos cada, com 

os sintomas de ansiedade sendo mensurados por meio do State-Trai Anxiety 

Inventory (STAI). Os resultados apontaram que após o treinamento houve 

diminuição nos sintomas de ansiedade e também melhora no desempenho dos 

dançarinos participantes (ver SINGER, 2004). Silva e colegas (2016) avaliaram 

a eficácia do biofeedback na redução de sintomas de estresse e ansiedade em 

atletas de handebol. Os resultados apontaram melhora na qualidade de vida e 

redução do estresse e ansiedade competitiva, sugerindo eficácia do biofeedback 

como recurso terapêutico para atletas. 

Weinberg e Gould (2017) em seu reconhecido manual, afirmam que não 

são todos os estudos com biofeedback que demonstram a melhora de 

desempenho, contudo, a técnica tem se mostrado eficaz na redução dos 

Fonte: Stens Corporation. 

    Figura 3: Teste com o biofeedback. 
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sintomas de ansiedade e tensão muscular. Neste sentido, pode-se trabalhar o 

atleta no treino discriminativo de tensão e relaxamento, tornando-o consciente 

do seu estado de tensão e relaxamento. Além do treino discriminativo, pode-se 

induzi-lo a estados de relaxamento, ou seja, quando o mesmo sentir-se tenso, 

poderá utilizar-se de técnicas (ex. respiratória) que o tornem mais relaxado, 

podendo trazer grandes benefícios para o seu desempenho esportivo. 

Outra possibilidade de intervenção com atletas é o treino discriminativo de 

pensamentos. Parte-se do pressuposto que a cognição afeta o comportamento 

e sentimentos do atleta. Esses pensamentos podem ser alterados, o que 

consequentemente provoca uma mudança nos sinais fisiológicos relacionados 

aos mesmos. Neste sentido, alguns pensamentos podem ser disfuncionais para 

o atleta em momentos competitivos. 

Um bom exemplo é a ansiedade 

cognitiva, caracterizada por 

pensamentos de apreensão e 

preocupação. Com o treino, o atleta 

torna-se mais sensível aos seus 

próprios processos 

psicofisiológicos, aprendendo a 

dirigir sua atenção à tarefa e 

diminuir seus estados de ansiedade. 

A partir do momento que os 

pensamentos são reestruturados, 

consequentemente o atleta terá sinais fisiológicos mais funcionais que afetarão 

diretamente o seu comportamento competitivo, podendo trazer um ótimo 

desempenho.  

  

     Por fim, uma das maiores contribuições está em identificar as zonas de ótimo 

rendimento, tema pouco frequente no Brasil. Os autores Kamata, Tenenbaum e 

Hanin (2002) relataram probabilisticamente o rendimento de atletas entre zonas 

de baixa ativação até zonas de elevada excitação fisiológica. Ou seja, em qual 

ponto da curva fisiológica os atletas apresentam maior rendimento? E o menor 

rendimento? Afinal, os estados fisiológicos são idiossincráticos, particulares a 

cada atleta, neste sentido é importante identificar em que momento o atleta tende 

Figura 4: Jovem utilizando o biofeedback 

durante estudo. 

    Fonte: Filho, Aroni e Bagni (2017) 
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a apresentar bom desempenho, a fim de se organizar as estratégias de jogo ou 

prova (HANIN, 1997; 2000). Este tipo de abordagem é facilitado pelo uso do 

biofeedback, pois em geral, atletas conseguem melhor visualizar variáveis 

fisiológicas como frequência cardíaca, frequência respiratória, em comparação 

a temas abstratos como “ansiedade”, “concentração”, entre outros oriundos da 

terapia clínica convencional. 

Ao estudar jovens golfistas com o biofeedback (ver Figura 4), os autores 

Filho, Aroni e Bagni (2017) encontraram uma relação positiva entre o tempo de 

preparação (rotina pré-ação) e desempenho no movimento de putting, ou seja, 

quanto maior o tempo de preparação os jovens realizavam durante a sua rotina, 

maior número de acertos alcançavam durante a tarefa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O baixo número de publicações sobre o biofeedback (no idioma 

português) nos motivou a escrever este capítulo. O dispositivo apresenta uma 

série de boas possibilidades para a intervenção comportamental e cognitiva no 

esporte. Entretanto, é necessário que novos estudos experimentais apareçam e 

evidenciem diferentes nuances e abordagens para cada esporte, fazendo com 

que a preparação esportiva se torna ainda mais assertiva. 

Apesar de termos citados alguns trabalhos e resultados específicos, a 

característica principal planejada para o capítulo foi de informar o leitor e explicar 

a tecnologia como em um manual, despertando o interesse dos profissionais 

para a sua utilização.  
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CAPÍTULO 5 
OS ESPECTADORES ESPORTIVOS FRENTE ÀS TECNOLOGIAS 

Carlos Augusto de Menezes Drigo13; Rafael Castro Kocian14 

 

 

INTRODUÇÃO 

O envolvimento do ser humano com o esporte pode ser realizado de 

diferentes maneiras. Pode-se partir da prática propriamente dita, quando a 

pessoa escolhe executar uma modalidade individual ou coletiva pelos mais 

variados motivos possíveis: prazer e felicidade ao praticar, busca de melhoria 

das capacidades físicas e condições de saúde, envolvimento social com outras 

pessoas, competição (sendo às vezes até por profissão), dentre outras.  

É possível também que o esporte seja diretamente ligado ao aspecto 

profissional, não necessariamente dos atletas, mas de diversos segmentos, tais 

como professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, 

massagistas, etc. que tratam diretamente com os atletas e a competição, mas 

também de outras profissões relacionadas ao esporte, como jornalistas, 

cinegrafistas, narradores, advogados, comerciantes, etc. 

Para além desta ligação direta com a prática, seja do exercício físico 

propriamente dito, quanto das profissões que estão ligadas ao esporte, é 

fundamental considerar a ligação de um ator de extrema importância: os 

espectadores. Marcellino (2004) alega que a vivência das atividades do lazer, 

em especial do conteúdo físico-esportivo, não necessariamente são ligadas a 

vivência experimental de uma modalidade, mas sim, em relação ao seu 

envolvimento. Desta forma, assistir uma partida de futebol, basquete, voleibol, 

dentre outros, seja no estádio, ginásio ou campo, mas também à distância, é 

considerada uma atividade de lazer. O autor ainda destaca a importância do 

lazer como possibilidade de desenvolvimento humano. 

                                                           
13 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da UNESP – Rio Claro, Brasil. 
14 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Muzambinho, 
Brasil. 
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Machado (2006) destaca que o torcedor pode ser classificado em três 

categorias de acordo com seu envolvimento: consumidor primário, 

profundamente envolvido com o esporte assistindo presencialmente aos 

eventos; consumidor secundário, que acompanha assiduamente as partidas 

através da mídia; e, consumidor terciário, que eventualmente acompanham o 

esporte por meio de reportagens de jornais, internet, ou que conversam sobre o 

assunto. 

Sendo assim, acreditamos que é de fundamental importância refletir sobre 

as diferentes possibilidades de vivências em relação ao mundo esportivo, em 

especial, porque as práticas de alto rendimento são restritas a um seleto grupo 

de participantes, com destacadas habilidades motoras e físicas, o que desperta 

a atenção, a curiosidade e a paixão de diversos amantes do esporte. O que antes 

era possível de acompanhar somente no local onde ocorria, atualmente quebrou 

todas as barreiras da distância. 

Analisando o atual momento histórico, onde passamos por uma 

verdadeira revolução tecnológica (CASTELLS, 2001), as relações se tornaram 

líquidas, tendendo a ser mais voláteis e menos estáveis (BAUMAN, 2001). O 

esporte de alto rendimento representa o desejo de atletas e treinadores. É 

também no alto rendimento que os torcedores buscam entretenimento. Os 

mercados e os concorrentes já não são apenas locais, mas sim globais, os 

espectadores esportivos e os fãs tomam uma importância ainda maior, por serem 

estes importantes responsáveis por grandes quantidades de recursos 

financeiros aportados por toda cadeira esportiva.  

As novas tecnologias têm gerado impacto em todos os personagens do 

cenário esportivo, atingindo os atletas, comissões técnicas, mídias, arbitragens, 

agentes de controle de dopagem, chegando também aos espectadores, que 

tiveram as suas relações com o esporte, os atletas e equipes modificadas e suas 

experiências enquanto fãs foram intensificadas, muito em virtude das redes 

sociais e o mundo virtual (SANDERSON, 2011). 

Não é difícil de refletirmos sobre a importância dos espectadores 

enquanto suporte ao esporte de alto nível, onde o seu poder aquisitivo acaba por 

suprir necessidades de equipes e atletas. Silva e Las Casas (2017) discutem o 

papel do fã como um consumidor do esporte, sendo um dos importantes atores 
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presentes no mercado esportivo e, portanto, é fundamental importância, serem 

entendidos ao promover as campanhas de marketing das equipes e atletas. 

Ao estudar as rendas recebidas por clubes de futebol na Europa, Soriano 

(2010) fala sobre a importância dos estádios, colocando que a arrecadação 

proveniente do uso dos estádios passou por uma fase de aumento conforme 

investiam-se em melhores instalações. Paralelo a isso, os preços dos ingressos 

aumentavam, através de assentos VIP, vendas de ingressos a empresas e 

produtos com comodidades e serviços adicionais, onde podemos verificar uma 

série de novas tecnologias, como a compra pela internet e os bilhetes 

eletrônicos, entre outros.  

 Especificamente relacionados aos espectadores esportivos, existe uma 

série de novas tecnologias disponíveis, que acabaram por modificar totalmente 

a experiência de acompanhar e consumir eventos esportivos, seja 

presencialmente em ginásios, piscinas ou estádios, seja virtualmente pela tela 

de uma TV, um celular ou um computador. O objetivo deste capítulo é provocar 

uma reflexão sobre como essas novas tecnologias se manifestam e se 

correlacionam com o esporte e seus atores, em especial com os espectadores. 

 

 

AS TECNOLOGIAS NAS TRANSMISSÕES ESPORTI VAS 

 

 Entre as tecnologias de transmissão dos eventos esportivos, podemos 

citar algumas, como os streaming e live streaming que são tecnologias de envio 

de informações multimídia, através da transferência de dados utilizando redes 

de computadores, especialmente a internet. Esse tipo de transmissão possibilita 

que os eventos esportivos cheguem a qualquer pessoa que tenha um celular ou 

computador com conexão à rede, praticamente em tempo real. Fazendo um 

paralelo do esporte ao mercado da música, Birmingham e David (2011) colocam 

que novas tecnologias estão emergindo para a transmissão gratuita de eventos 

esportivos, e que devido a uma exagerada comercialização do esporte, o que 

parecia ajudar o esporte, pode ser uma ameaça. 

 Embora as transmissões feitas pelas emissoras de televisão ainda sejam 

fundamentais para o esporte, especialmente em um país como o Brasil, onde 

ainda existe uma grande exclusão tecnológica, existe o avanço de outras 
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tecnologias que têm ganhado espaço, especialmente com o uso da internet. 

Liang (2013) nos lembra que o desenvolvimento e o uso de tecnologias em uma 

emissora é uma negociação entre grupos relevantes e entre objetivos 

concorrentes, explicitando a não neutralidade das tecnologias. Enquanto os 

consumidores se beneficiam de uma transmissão gratuita, e disponível em 

grande parte do mundo, os promotores do esporte reivindicam direitos de 

receber recursos pelo evento que promovem, preferindo tecnologias como os 

canais pay per view. 

 Um exemplo interessante da quebra do “monopólio” das transmissões 

televisivas ocorreu no campeonato de futebol paranaense da primeira divisão em 

2017. Dois dos principais clubes do Estado, o Atlético e o Coritiba, entraram em 

atrito com a Rede Globo de Televisão por causa das negociações relativas aos 

direitos de imagem para transmissão das partidas de futebol. Na visão dos 

clubes, a emissora de televisão não estava dando o devido valor ao campeonato 

(comparando com outras cotas televisivas de outros estados) e se negaram a 

fechar um contrato. As equipes inovaram, assim como ocorre em outros países, 

e venderam os direitos de transmissão ao Facebook e ao Youtube. Dessa forma, 

milhares de pessoas puderam assistir à partida gratuitamente pela internet e os 

clubes venderam cotas de patrocínio exclusivas, arrecadando mais do que se 

comparado com a transmissão televisiva. Trata-se portanto, de uma nova 

relação clube-mídia-torcedor, pois a interação por meio da internet e das redes 

sociais será determinante aos clubes para que possam vender suas 

transmissões e consequentemente arrecadar recursos para aplicação no 

esporte. 

Atualmente não é raro que torcedores presentes ao evento esportivo, 

portanto consumidores primários, façam transmissões ao vivo, por meio de redes 

sociais como Facebook ou Instagram, ou mesmo por Youtube, da partida que 

estão assistindo. Tal atitude permite disseminar, para a cadeia seguinte de 

consumidores, uma nova experiência com o esporte, diferente daquela que é 

proporcionada a quem presencialmente acompanha o evento, mas também 

diferente das transmissões oficiais das redes de televisão que detém os direitos. 

Como cada uma das tecnologias tem suas vantagens e desvantagens ao 

espectador, eles têm recorrido cada vez mais ao recurso de utilizar as redes 

sociais em uma segunda tela, ao mesmo tempo em que assistem um evento 
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esportivo na TV (CAMERON; GEIDNER, 2014). Este recurso, aparentemente 

bastante consolidado no Brasil, possibilita uma maior interação entre o público, 

ao mesmo tempo em que permite que as TVs recebam feedbacks em tempo real 

dos consumidores, uma vez que os comentários feitos publicamente podem ser 

analisados.  

Os programas esportivos da televisão brasileira fazem enorme uso desta 

interatividade com os espectadores internautas, sendo este parte do impacto das 

tecnologias da informação e comunicação no fã esportivo. As redes sociais 

impactaram enormemente a sociedade, e em especial o esporte. 

No mesmo caminho, os clubes de futebol do Brasil já adotam estratégias 

específicas para interagir com seus sócios, torcedores, investidores e público em 

geral a partir das redes sociais. Um estudo desenvolvido por Morfianski e Alveti 

(2017), foi demonstrado que os clubes contratam profissionais exclusivamente 

para interagir nas redes sociais, denominado de “social media”. Esses 

profissionais também acabam por monitorar os clubes adversários. No caso 

estudado, Coritiba Foot Ball Clube, as autoras relatam uma rigorosa e 

sistemática agenda de procedimentos e compromissos virtuais para atualização 

das redes sociais, algo comparável à rotina e disciplina dos treinamentos dos 

atletas. 

 O espaço das redes sociais relacionado ao futebol no país passou a gerar 

tanto interesse e oportunidade de negócios, que o IBOPE desenvolve pesquisas 

de monitoramento das redes sociais mês a mês. São avaliados as plataformas 

Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Trata-se do ranking IBOPE-

REPUCOM, que certamente serve de referência para torcedores, sócios, 

investidores e para os canais de televisão. Já há notícias de que o mesmo tipo 

de monitoramento acontece com os principais astros do esporte.  

Os dados apresentados na figura a seguir referem-se ao mês de junho de 

2017 do ranking IBOPE-REPUCOM. Os dados demonstram o tamanho do 

interesse de usuários de redes sociais nos clubes de futebol do Brasil. 
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Figura 1 - Ranking IBOPE-REPUCOM de utilização das redes sociais 

por clubes brasileiros em junho.

 

Fonte: Site IBOPE-REPUCOM. Disponível em: 

http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-dos-clubes-

brasileiros-jun2017/ Acesso em 22 de dezembro de 2017. 

 

 

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ESPORTE 

 

Além da enorme interação com a mídia (TV, Rádio, Jornais, sites, etc,), 

os fãs esportivos vivem hoje em dia uma verdadeira revolução em seu acesso e 

contato com os ídolos. Se a presença física é algo difícil de ocorrer, as redes 

sociais permitem hoje uma aproximação entre eles, tendo acesso inclusive à vida 

http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-dos-clubes-brasileiros-jun2017/
http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-dos-clubes-brasileiros-jun2017/
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pessoal dos atletas. Não são raros os perfis oficiais de atletas em diferentes 

redes sociais, como o Twitter, Instagram e Facebook que são alimentados 

diariamente, possibilitando um contato mais próximo de seus seguidores. 

Sanderson (2011) diz que as mídias sociais têm alterado drasticamente a 

produção e consumo de mídia de massa, uma vez que os membros da audiência 

agora estão aptos a produzir e transmitir informações através de diversos canais 

de mídias digitais. O que antes se resumia a uma participação passiva, 

recebendo sons e imagens, agora se tornou uma participação interativa, onde 

todos podem produzir conteúdo e compartilhar. Além dos casos em que esta 

relação virtual entre ídolos e fãs é considerada positiva, existem casos em que 

as redes sociais foram fonte de stress competitivo para alguns atletas.  

Um interessante caso acontecido no Brasil com a goleira de futebol da 

seleção norte-americana Hope Solo. Antes de vir aos jogos olímpicos, a atleta 

postou em suas redes sociais uma foto onde usava um protetor contra insetos 

no rosto e um frasco de repelente de mosquitos, se dizendo protegida contra o 

Zika vírus e pronta para ir ao Rio de Janeiro. A foto não foi bem recebida no 

Brasil, e embora ela tenha se desculpado ao chegar no Brasil, em seus jogos a 

atleta era provocada pela torcida com gritos de “ô Zika” quando ela chutava a 

bola. 

Outros casos similares demonstram que uma nova relação entre esporte-

mídia-torcida precisa ser refletida e interpretada a luz do comportamento 

humano e dos estados emocionais. Podemos citar o caso do goleiro Bruno, ex-

atleta do Clube Flamengo, que foi condenado pelo homicídio de sua ex-

namorada. Na ocasião que o atleta conseguiu uma habeas corpus para sair da 

prisão e foi contratado pelo Clube Boa Esporte, do município de Varginha/MG, 

houve muita reação dos torcedores através das redes sociais. Não pretendemos 

entrar no mérito dos direitos do atleta, nem fazer julgamento moral do crime, 

entretanto, é necessário se atentar a onda de protestos que ocorreram, muito 

mais por meios virtuais do que presenciais. Tal pressão fez com que o clube 

perdesse contratos com alguns patrocinadores, que entenderam que a imagem 

de suas empresas poderia ser comprometida com o apelo social que vinha da 

internet. O caso só foi encerrado quando o jogador teve o habeas corpus 

suspenso e voltou a prisão. 
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Da mesma forma, é necessário ter ciência que todo comportamento de 

atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e outros atores, passaram a receber 

monitoramento intensivo dentro e fora das arenas esportivas. Qualquer atitude, 

positiva ou negativa, é avaliada e dependendo do olhar atento do espectador, 

isso se torna uma postagem nas redes e a partir disso as consequências podem 

ser profundas. 

A este respeito, Kishner e Crescenti (2010) lembram que os atletas e as 

equipes devem perceber que as marcas e as identidades pessoais podem ser 

drasticamente afetadas em um único instante, devido ao alcance das 

plataformas de mídias sociais. Nos casos acima, simples gestos são 

responsáveis por toda uma mobilização social. 

Verzani et al. (2016) alegam que há tempos atrás era possível que atletas, 

treinadores e outros atores do campo esportivo evitassem o contato com o 

público e com os jornalistas após uma partida com fraco desempenho. 

Entretanto, com o advento das redes sociais, isso torna-se praticamente 

impossível, afinal todos estão imersos nas diferentes ferramentas sociais. No 

estudo que desenvolveram com atletas profissionais, os autores constataram 

que 97,5% dos entrevistados utilizam de redes sociais todos os dias da semana. 

Os demais entrevistados (2,5%), utilizam de cinco a seis vezes na semana. 

Dentre as ferramentas mais utilizadas estão o WhatsApp (95%), Facebook (87%) 

e Instagram (72%) dos atletas. 

Ao analisar o uso das redes sociais por equipes esportivas, especialmente 

os times do basquetebol profissional norte-americano (NBA), Wang e Zhou 

(2015) coloca que as equipes estão utilizando esta nova tecnologia para divulgar 

informações para o público, além de divulgar produtos de merchandising. Assim, 

podemos perceber a importância comercial destas tecnologias para os clubes, 

além de ser fonte de interação e informação para os espectadores, aumentando 

a interatividade entre os fãs e o clube. 

Ainda sobre o uso das mídias sociais no esporte, Filo, Lock e Carg (2015) 

colocam que os consumidores (espectadores e fãs) podem fazer uso destas 

tecnologias em múltiplas fases do processo de consumo, incluindo a procura por 

informações, a tomada de decisão, a informação boca a boca, a aquisição, o uso 

e a exposição dos produtos e serviços. Esta dinâmica torna o espectador e as 
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tecnologias ainda mais importantes para os clubes e atletas, uma vez que 

diversos aspectos relacionados ao consumo estão em jogo. 

Segundo Nakamura (2015), que estudou especificamente os clubes de 

futebol do Brasil, o novo modelo esportivo profissional exige que os clubes 

explorem os torcedores enquanto consumidores, a fim de aumentar a renda e 

conseguir os resultados organizacionais, sendo os programas de sócio torcedor 

um eixo fundamental neste mister, pois estes programas tendem a fidelizar o 

torcedor e tornar mais estáveis as receitas de bilheteria dos estádios ao longo 

do ano, além de gerar outras receitas adicionais pela venda de produtos 

associados com a marca do clube. 

Outra tecnologia bastante presente na vida dos espectadores esportivos 

é a dos aplicativos de celulares. Com o avanço no número de smartphones e da 

internet móvel no país, o acesso a este tipo de tecnologia foi ampliado, e diversas 

informações podem ser obtidas através destes aplicativos, como resultados em 

tempo real, imagens dos lances das partidas, informações sobre os atletas e as 

equipes, além de uma infinidade de possibilidades possíveis de surgir. Em 

qualquer loja online, voltada para os smartphones, atualmente é fácil encontrar 

aplicativos produzidos pelos próprios clubes, federações esportivas, emissoras 

de televisão, jornais e sites voltados exclusivamente para o esporte. 

Por suas inúmeras possibilidades, os aplicativos já são bastante utilizados 

no Brasil e permitem diversas formas de interatividade, intensificando a 

experiência esportiva do espectador, incluindo os presentes nas praças 

esportivas consumindo algum evento esportivo. 

 

   

AS TECNOLOGIAS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS 

Embora a realidade brasileira seja bastante diferente, e tenhamos praças 

esportivas bastante defasadas em termos tecnológicos, se compararmos com 

Europa, China e Estados Unidos, já vem se tornando realidade aos espectadores 

dos eventos esportivos uma série de tecnologias capazes de impactar na forma 

como estes vivenciam o esporte. A exceção brasileira é encontrada nas arenas 

construídas aos megaeventos esportivos (Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016).  
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Uma rápida busca pela internet e podemos ver diversos casos de 

utilização de tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual em eventos 

esportivos.  

Visto através de uma tela de celular, por exemplo, um jogo de baseball 

ganha novas informações, como dados estatísticos dos jogadores em campo, ou 

imagens de jogadas anteriores dos atletas. A realidade aumentada é uma 

tecnologia promissora para as praças esportivas (VON ITZSTEIN et al., 2017) 

com o potencial de atrair a atenção dos mais ligados nas inovações digitais, os 

nativos digitais, para os eventos esportivos, aumentando o potencial do mercado 

esportivo.  

Além destas possibilidades, outro grupo de tecnologias pode ser 

observado nas praças esportivas, são as tecnologias de segurança presentes 

em muitas das praças esportivas, refletindo a insegurança de muitos locais 

devido ao fenômeno do terrorismo. Para Spaaij e Hamm (2015) os eventos 

esportivos apresentam alto potencial de ataques terroristas dos chamados “lobos 

solitários”, por apresentarem algumas condições ideias para os atentados, como 

o grande aglomerado de pessoas. Assim, o uso de tecnologias passou a ser 

fundamentais na segurança dos espectadores, principalmente nos grandes 

eventos, como Jogos Olímpicos e Mundiais. 

Existem patentes de sistemas que utilizam câmeras cada vez mais 

potentes, sistemas de detecção facial dos presentes em determinado local, e 

bancos de dados de arquivos policiais, permitindo que procurados ou conhecidos 

baderneiros sejam identificados antes de causarem qualquer transtorno aos 

demais. Além das tecnologias de segurança, existem as tecnologias que 

possibilitam um maior conforto e comodidade ao espectador, como por exemplo, 

assentos aquecidos, com pouca utilidade no Brasil devido ao clima, aplicativos 

para pedir comida sem sair do seu assento, ou para encontrar vagas de 

estacionamento. 

Recentemente uma matéria jornalística veiculada na TV por assinatura no 

Brasil revelou que na Argentina, país vizinho e onde o futebol tem grande 

representação social, um sistema de detecção facial vem sendo utilizado nos 

estádios, tendo possibilitado a prisão de dezenas de foragidos e a retirada dos 

estádios de centenas de pessoas proibidas de frequentarem os jogos devido a 

envolvimentos anteriores com casos de violência nos estádios e nos arredores. 
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Exemplos como da Argentina e de outros países ao redor do mundo podem e 

devem servir de inspiração para que o Brasil enfrente a grave questão 

relacionada ao a violência no confronto de torcidas organizadas, muitas destas 

inclusive terminando em morte de espectadores. Uma conduta primitiva 

totalmente contraditória com o avanço tecnológico. 

 Outra importante inovação para a comodidade e praticidade dos 

espectadores, mas com reflexo em todo o planeta, é o uso de bilhetes 

eletrônicos, comprados pela internet e disponíveis através de uma tela de celular 

ou computador, dispensando a impressão do ingresso, economizando papel e 

outros recursos, como energia, tinta e outros insumos. Wu e colaboradores 

(2016) aponta que estas tecnologias têm se desenvolvido em meio ao mercado 

esportivo e de outros eventos, além das empresas de transporte, agilizando e 

melhorando a eficiência e segurança das transações e comprar de ingressos. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando todo o exposto, não podemos deixar de concluir que o 

desenvolvimento e introdução de tecnologias, direcionadas para as experiências 

dos espectadores nos eventos esportivos, acabou por transformar a relação dos 

fãs com o esporte e com os ídolos. A proximidade e o contato proporcionados 

pelas redes sociais, por exemplo, revolucionou o contato entre pessoas que 

outrora eram vistas como distantes e quase intocáveis, como os ídolos do 

esporte.  

 Essas mesmas redes sociais, impactaram no contato entre atletas e 

patrocinadores, uma vez que a exposição dos atletas nas redes pode afetar a 

imagem da empresa patrocinadora, de forma que possam haver conflitos de 

interesse nestas relações. As mídias eletrônicas e as redes sociais, apoiadas 

fortemente no avanço das tecnologias da informação e comunicação, passaram 

a ser fator de grande importância no esporte atual, especialmente na tentativa 

de atrair um público cada vez maior, aportando sempre mais capital ao sistema. 

 Diante de tudo isso, cada ator participante do ambiente esportivo, desde 

os atletas, profissionais envolvidos direta e indiretamente e os espectadores, 

devem refletir sobre o impacto que as novas tecnologias geram em suas vidas e 

em sua atuação no esporte. As opções e inovações tecnológicas estarão 

disponíveis a todos, mas que finalidade será dada? O uso se dará de forma 
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saudável ou prejudicial? As contribuições serão positivas ou negativas? Buscar 

estas respostas é tarefa fundamental. 

 Enfim, como vemos em cada um dos capítulos deste livro e no nosso dia 

a dia, as tecnologias têm impactado fortemente no esporte, e um dos principais 

elementos, pelo menos em relação a quantidade, os espectadores, não 

poderiam ficar de fora, tendo recebido especial atenção na concepção de novas 

tecnologias. 
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CAPÍTULO 6 
E-SPORTS E PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Arthur Sena15; Flávio Rebustini16 

 

 

Esportes eletrônicos ou E-Sports trazem uma nova perspectiva da 

expressão esportiva, porém ao se deparar com a questão da virtualidade na área 

esportiva é possível surgir algumas indagações como: O videogame é apenas 

brincadeira? O jogo eletrônico é um esporte? Afinal, o que é esporte?  

Ao ser ouvida a palavra “esporte” pode-se pensar no futebol, basquetebol, 

voleibol, natação, judô, boxe, rugby, patinação, ou seja, esportes praticados 

comumente em quadras, piscinas, ringues, valendo-se de bolas, luvas, 

protetores bucais, sungas, óculos, patins, aparatos necessários tanto para a 

prática em si, quanto para proteção dos praticantes (sejam estes profissionais, 

ou não). Nesse sentido, tais atividades também podem estar associadas as 

grandes competições como, por exemplo: Olimpíadas; Copa do Mundo; NFL 

(futebol americano); NBA (basquetebol); UFC (campeonato luta MMA); etc.   

Barbanti (2006) aponta que a prática esportiva “(...) envolve a 

padronização e imposição de regras e o desenvolvimento formal de habilidades. 

(...) atividade se torna padronizada e regularizada. Em termos sociológicos, ela 

passa por um processo de institucionalização.” (p. 56). Entretanto, é certo que 

esporte não se resume apenas aos famosos campeonatos e, certamente, vai 

muito além de competições, medalhas e grandes esforços físicos, pois também 

se trata de uma ação de cunho social e cultural.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, Marquez, Almeida e Gutierrez (2007) 

salientam que o esporte é um fato cultural e social, um campo rico para estudo 

com diversas possibilidades de perspectivas e compreensões, pois envolve 

questões relacionadas as práticas humanas num contexto de competição. Logo, 

trata-se de manifestações por meio dos confrontos, sejam esses diretos, ou 

indiretos, em que ocorreram medições, comparações, exprimindo os desejos de 

superação, de emoção, de brincar e até de se comunicar. 

                                                           
15 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da UNESP – Rio Claro, Brasil. 
16 Grupo Educacional Estácio – São Paulo, Brasil. 
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Ao nos depararmos com um pequeno trecho da Lei n. 9.615, de 24 de 

março de 1998, compreende-se que o essencial ao esporte não é apenas a 

movimentação. 

 

  

Capítulo I - disposições iniciais 

Art. 1o O desporto brasileiro abrange práticas 
formais e não-formais e obedece às normas gerais 
desta Lei, inspirado nos fundamentos constitucionais 
do Estado Democrático de Direito. 
§ 1o A prática desportiva formal é regulada por 
normas nacionais e internacionais e pelas regras de 
prática desportiva de cada modalidade, aceitas pelas 
respectivas entidades nacionais de administração do 
desporto. 
§ 2o A prática desportiva não-formal é caracterizada 
pela liberdade lúdica de seus praticantes. 
 
Capítulo III - Da Natureza e das Finalidades do 
Desporto 
Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em 
qualquer das seguintes manifestações: 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de 
ensino e em formas assistemáticas de educação, 
evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de 
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática 
do lazer; 
II - desporto de participação, de modo voluntário, 
compreendendo as modalidades desportivas 
praticadas com a finalidade de contribuir para a 
integração dos praticantes na plenitude da vida social, 
na promoção da saúde e educação e na preservação 
do meio ambiente; 
 
Capítulo V - Da Prática Desportiva Profissional 
Art. 26. Atletas e entidades de prática desportiva são 
livres para organizar a atividade profissional, qualquer 
que seja sua modalidade, respeitados os termos 
desta Lei.  
Parágrafo único. Considera-se competição 
profissional para os efeitos desta Lei aquela 
promovida para obter renda e disputada por atletas 
profissionais cuja remuneração decorra de contrato 
de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003) (BRASIL, 1998) 
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Ao serem compreendidas as exposições acima, é possível verificar o quão 

diverso o esporte pode ser. Entretanto, como essa situação se aplicaria no 

ambiente virtual? 

É possível notar que não se trata apenas de grandes movimentações 

físicas a essência esportiva, mas sim das atividades terem órgãos 

regulamentadores/fiscalizadores; regras fixas; possibilidade salarial (no caso do 

esporte profissional) para sustento do atleta e da competitividade visando a 

superação e/ou vitória em relação ao(s) adversário(s). Não se difere muito da 

definição da Cátedra de Esportes da Comissão Europeia (2007, sp) que aponta 

que o esporte significa “toda forma de atividade física seja de participação causal 

ou organizada, com o objetivo de expressar ou melhor a condição física e o bem-

estar mental, formando relações sociais ou obtendo resultados em competições 

de alto rendimento” 

Sendo assim, com esses recortes acima, justifica-se a caracterização dos 

jogos eletrônicos, bem como alguns tradicionais como Poker; xadrez, sinuca, 

dardo serem considerados práticas esportivas? Hallmann e Giel (2017) apontam 

que há opiniões divergentes quanto a estas atividades serem consideradas 

esportes. O Comitê Olímpico Alemão não considera ainda o E-Sports com 

esporte, mas considera algumas das modalidades contidas na pergunta, como 

esporte (REUTER, 2015).   

Apesar de alguns órgãos não reconhecerem ainda integralmente os E-

Sports, os canais de televisão não se furtaram a rapidamente a reconhecer um 

mercado e uma audiência importante para esse segmento. Canais com ESPN, 

SPORTV, BANDSPORT e FOX, dentre alguns, criaram programas dedicados 

aos E-Sports e têm transmitidos as competições e premiações ao vivo. 

Essencialmente pelo fato de que as empresa de mídia, patrocinadores e 

empresas ligadas ao campo da tecnologia podem ser mais receptivas as novas 

tendências, que permitam atingir novas audiências ou prover novos produtos 

(HEERE, 2017). 

A ambiguidade em classificar alguns modalidades em esportes ou não 

podem gerar um baixo retorno ou não haver retorno do investimento realizado 

neles (HEERE, 2017). De fato, os esportes digitais, os exergames, os E-Sports 
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e os ciberesportes tem desafiado a conceituação clássica e hegemônica do que 

é o esporte (VAN HILVOORDE; POT, 2016). Para Jonasson (2016), a retórica 

do que ameaça o esporte varia amplamente, dependendo do que se considera 

como valores decisivos: formalização e competição (como no caso do esporte 

eletrônico) ou corporeidade e humanidade (como no caso de esportes de estilo 

de vida e esporte para todos). De forma diversa, Taylor (2012) destaca que o E-

Sports talvez não seja um desafio para o esporte moderno. Complementando 

esse sentido, o E-Sports é uma prática destinada a conservar o modo de 

institucionalização e organização de competições divertidas do esporte 

moderno, de acordo com Jonasson (2013). Independente da classificação que 

os órgãos de regulação do esporte queiram dar ou da taxonomia acadêmica é 

certo que o movimento do E-Sports tende a ampliar, intensificar e estimular 

novos mercados, tecnologias e contexto de aplicação, estudo e pesquisa. Não é 

de agora que esse movimento de integração entre os E-Sports e o esporte 

tradicional acontece, a transferências das estrelas dos grandes esporte para os 

videogames não é recentes. Os grandes atletas do futebol, NBA (National Basket 

Association), NFL (National Football League) entre outras modalidades têm seus 

próprios títulos em que os fãs podem interagir e jogas com os avatares de seus 

ídolos, gerando uma nova forma de ganhos financeiros para eles. 

A ascenção do E-Sports é encontrado em inovações tecnológicas 

informativas no final do século XX, como o lançamento da web mundial (www) 

em 1989 e, no início da década de 1990, software e tecnologias de hardware 

com funções de rede e multiplayer. No início da década de 1990, a história do E-

Sport começou e tornou-se cada vez mais popular durante e o número de 

jogadores aumentou consideravelmente (JONASSON; THIBORG, 2010). No 

mesmo movimento, “a interdependência esporte e mídia fica ainda mais 

imbricada com o aparecimento de novas tecnologias de comunicação e 

interações na primeira década do Século XXI. O aparecimento das redes sociais, 

dos blogs e microblogs alteram as dinâmicas clássicas da mídia televisiva, do 

rádio e dos jornais” (REBUSTINI, 2012, p. 7). Portanto, os E-Sports também 

podem ser lidos como a convergência para um modelo multiplataformas, pois: 

os jogos são em rede, transmitidos pelas TVs, pelos sites especializados, contam 

com blogs, site especializados e são disputados na maioria das vezes nos 

grandes ginásios esportivos e centros de convenções.  
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Mas, exatamente, o que são os E-Sports? Hamari e Sjöblom (2017, p. 

211) definem como “uma forma de esportes em que os principais aspectos do 

esporte são facilitados por sistemas eletrônicos; a entrada de jogadores e 

equipes, bem como a saída do sistema E-Sports são mediadas por interfaces 

homem-computador".  Miah (2016) destaca que os esportes eletrônicos sugerem 

uma transformação para a compreensão da distinção entre as experiências 

mundiais físicas e digitais, um conjunto inteiramente novo de relações entre os 

meios de comunicação, patrocinadores e produtores de eventos, uma nova 

economia de provisão de mídia e um sentido completamente alterado do que 

será o esporte no século 21.  

Roncero e Garcia (2014) destacam uma série de fatores que caracterizam 

o E-Sports: 

a) São populares e desfrutam de uma massa de espectadores, 

agrupados em torno de uma comunidade de jogadores, produtores e 

consumidores de informações relacionadas ao jogo; 

b) Permite o confronto online entre dois ou mais jogadores. 

Enfrentar apenas a máquina não é considerado um confronto 

competitivo. Os jogos são feitos para através de um servidor e as 

condições de vitória são estabelecidas com base no regras próprias 

do jogo e os regulamentos estabelecidos pelos oficiais esportivos da 

concorrência. Inclusive, com árbitros que aplicam o regulamento e as 

infrações de sanção. 

c) Existem três níveis de competição: amadores, 

semiprofissionais e profissionais. A motivação de um jogador 

profissional é similar aos de um atleta tradicional; 

d) Os jogadores geralmente pertencem a uma organização e 

podem ser agrupados em diferentes níveis; de menor a maior 

dimensão: modelos, equipes e clubes. Jogadores com maior nível de 

profissionalização têm uma dedicação exclusive aos jogos, 

conseguindo viver sobre isso através de um salário, dos prêmios e/ou 

renda obtida de seus patrocinadores. 

e) Existe um mercado real de jogadores, treinadores, equipe 

técnica, comercial, etc., com movimentos, inscrições e contratos. Os 

jogadores mais procurados tendem a realizar seus trabalhos em 
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países com ligas mais desenvolvidas, como a Coréia ou Estados 

Unidos. Os melhores jogadores europeus tendem a ser agrupados em 

grupos comunitários para participar de ligas internacionais; 

f) As competições oferecem prêmios que variam de acordo 

com seu prestígio e seus patrocinadores;  

g) Geralmente, desenvolvedores e fabricantes de jogos 

mostram um certa predisposição para estabelecer seu produto como 

E-Sport no mercado através de da cessão de licenças, patrocínios de 

torneios e publicidade. 

O que se vê é um processo de desenvolvimento e ações não muito 

distantes do que existe nos esportes tradicionais, inclusive financeiramente. 

Brock (2017) ao citar matéria da Newzoo (2016), destaca que a audiência dos 

esportes eletrônicos girou em torno de 300 milhões de pessoas, com receita de 

493 milhões de dólares e prêmios de 75 milhões de dólares em dinheiro, além 

disso, o mesmo autor afirma que as competições ocorrem de maneira 

intercontinental, ou seja, em diversos países da Europa, Ásia e América. Estudos 

como o de Coates e Parshakov (2016) buscaram compreender como são 

construídas as premiações no E-Sports e como referenciar as necessidade dos 

investidores em relação aos E-Sports individuais e em equipes. Por exemplo, as 

competições de Arena Online Multijogadores tiveram um prêmio médio de U$ 

25.213 (dólares) e um prêmio máximo de U$ 10.931.103 (dólares). Diante desse 

valores é possível fazer um paralelo para que tenhamos referência o Australian 

Open 2018 (um dos Grand Slam do Tênis) teve como prêmio total pouco mais 

de US$ 20 milhões de dólares, sendo US$ 3.2 milhões para o campeão no 

masculino. Os torneiros de Golf têm em média uma premiação de US$ 1.3 

milhões ao campeão do torneiro. Assim, já temos em pouco tempo alguns 

torneiros de E-Sports com premiações similares a esportes tradicionalmente 

associados a grandes premiações. 

Mas, e às questões física e psicológicas dos E-Atletas? Neste sentido 

Witkowski (2012) destaca que os E-Atletas estão fisicamente envolvidos de 

maneiras diferentes, por exemplo, têm um corpo equilibrado que não está 

imitando os movimentos de seu avatar e está envolvido de forma háptica por 

meio do seu teclado e mouse para dirigir seu avatar. É fundamental compreender 

que há complexas relações de habilidade motoras finas requeridas na prática 
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dos E-Sports. Apesar de diferir na intensidade dos movimentos, os E-Sports 

requerem habilidade complexas e coordenadas, capacidade de “deslocar” o 

corpo e/ou ferramenta que é utilizada para deslocar ou objeto (VAN 

HILVOORDE; POT, 2016) e níveis elevados de concentração e tomadas de 

decisões em razão das dinâmicas impostas pelos jogos.  

Nos jogos que exigem uma formação em equipe as habilidades 

psicossociais são diversas e não diferem dos esportes tradicionais, tais como: 

comunicação, liderança, coesão, foco e concentração, tomada de decisão em 

equipe, velocidade de raciocínio, velocidade de reação, coordenação motora 

finas e complexas. E há confronto com oponente (s) de forma mediada pela 

máquina.  

Patrocinadores, fás e torcidas podem interferir no desempenho? Os 

torneiros mais importantes são realizados em arenas e ginásios também 

utilizados pelos esportes tradicionais. Nesse contexto o ambiente é tão diferente 

quanto a estes fatores? O que não há é a interferência de questões ambientas 

que possam afetar o desempenho. Outro ponto, que aparentemente, e até o 

momento tem diferido, são os níveis de agressividade e violência tanto dos 

jogadores quanto dos torcedores. Mas não encontramos estudos que tenham 

focado nessas questões. Esse ponto é essencial, como movimento recente há 

poucos estudos centrados nessas questões do E-Sports. 

 No sentido fisiológico, Rudolf et al. (2016) mostraram que os jogadores 

de E-Sports estão expostos a estresse e tensões fisiológicas durante as 

competições, que suas frequências cardíacas em média ficam em 100 bpm 

(batimentos por minuto) com picos entre 160 a 180 bpm e que os níveis de 

cortisol são similares aos de atletas do automobilismo e, portanto, os níveis de 

tensão e estresse são similares aos seus pares esportivos tradicionais. Em outro 

estudo desenvolvido por Kari e Karhulahti (2016) com 115 atletas de elite de E-

Sports encontraram 3 questões importantes: 1) a impressa tende a exagerar o 

tempo que estes atletas efetivamente treinam, alguns publicações apontadas 

pelos autores relavam que os E-Atletas gastavam 12-14 horas em treinamentos. 

Enquanto em seu estudo, eles encontraram uma média de 5.2 horas e que na 

realidade essas 12-14 horas são preenchidas com outras atividades, similares 

aos seus pares esportivos tradicionais com: reuniões com a equipe, análise de 

vídeos, estudo das estratégias, eventos com patrocinadores, entrevistas, etc.; 2) 
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que os E-Atletas são relativamente ativos nas atividades físicas tradicionais, 

dispendendo cerca de 1.08 horas todos os dias com esse tipo de prática e 3) as 

razões por trás dos níveis de exercícios físicos relativamente altos de e-atletas 

de elite não são tanto em seu desejo de melhorar o desempenho competitivo, 

mas sim em sua maior conscientização sobre os benefícios de estilos de vida 

saudáveis. Mas há outras referências, como os relatos feitos por Zhouxiang Lu 

(2016) de que na China, os E-atletas treinam mais de 10 horas em condições de 

estrutura frágeis e vulneráveis, por vezes, os investidores se recusam a pagar 

os salários e que a vida ativa de um jogador é de 5 a 6 anos. Portanto, há 

excessos e desvios, mas os esportes tradicionais também os têm. 

Cabe ao momento, refletir sobre o tipo de campo profissional que o 

psicólogo do esporte pode atuar nessa emergente realidade, bem como suas 

possibilidades de atuação. Não podemos afastar que os E-Sports são um 

fenômeno recente e que é possível que comecemos a integrar com práticas de 

atividade física mais orientadas, em razão dos efeitos da preparação física e 

psicológica sobre a concentração, foco, resistência ao estresse, qualidade da 

recuperação física, entre outros. 

A dinâmica profissionalizante do mundo dos esportes eletrônico envolvem 

muitas questões as quais os psicólogos do esporte devem estar atentos. Brock 

(2017) analisou como o ambiente dos jogos eletrônicos e as regras dos mesmos 

podem interferir na vida dos cyberatletas, mais especificamente em como 

compreenderão as questões e diferenças das normas/regras de convívio do 

mundo físico em contraste com o virtual. Portanto, o autor traz questões 

relacionadas a alienação desses profissionais e como isso poderá interferir de 

modo negativo nas sociedades. No estudo de Martoncvik (2015), os E-Atletas 

não estão na prática apenas por diversão e jogos, mas para satisfazer outras 

necessidades como formar relacionamentos com seus parceiros de equipe e 

alcançar metas de vida. Destaca ainda que os líderes de equipe apresentam 

maiores pontuações para objetivo de vida em relação aos jogadores que não 

pertencem a um clã, e que os jogadores profissionais apresentaram maiores 

valores do que os jogadores casuais em relação a diversão e afiliação. Deve-se 

destacar que esses pontos de afiliação e coesão, formação de equipe e liderança 

são temáticas consistente com as modalidades esportivas tradicionais e são 

extensamente estudadas na literatura da psicologia do esporte. Interessante os 
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achado de Seo (2016) de que os E-Atletas não viam sua prática com diversão 

ou trabalho, e sim, uma forma de realização dos seus projetos de identidade. 

Um possível problema relacionado aos jogos eletrônico salientado por 

Zhouxiang Lu (2016) é o da “Heroína Eletrônica”. Na China, segundo o autor, 

devido a expansão da indústria de jogos eletrônicos houve um aumento de casos 

de vício em jogos virtuais, resultando em abandono dos colégios para frequentar 

casas de jogos eletrônicos (Lan Houses no Brasil) e até em roubo de dinheiro 

dos próprios pais para frequentar tais locais. Nas situações limites, a morte de 

jogadores por fadiga em decorrência de hora e horas jogando sem interrupção. 

A raiz do conceito de vício em videogames está no campo dos problemas com 

as apostas e abuso de substâncias (KARDEFELT-WINTHER, 2015). 

Em estudo sobre a formação da identidade em jovens envolvidos na 

prática sistemática de jogos online, Bacchini, De Angelis e Fanara (2017) 

apontaram para um caminho problemático na formação da identidade nessa 

associação e que os jovens mais engajados na prática dos jogos tiveram maiores 

problemas na reconsideração do comprometimento. Kaptsis e colaboradores 

(2016) destacam que ainda é difícil compreender corretamente os efeitos dos E-

Sports sobre os praticantes, na revisão sistemáticas realizada por eles e que 

visava compreender as razões do abandono da prática encontraram poucos 

artigos que analisaram esse fato especificamente, mas identificaram que 

jogadores que tinham indicadores de vício modificavam seu ambiente para 

garantir que jogassem de forma contínua e ininterrupta, eliminando fatores que 

pudessem fazer com que eles se retirassem dos jogos. Do ponto de vista 

cognitivo, King e Delfabbro (2014) encontraram 4 fatores cognitivos subjacentes 

associados as desordens decorrentes dos jogos pela internet: 1) crenças sobre 

o a tangibilidade e valor da recompensa do jogo, (b) regras inadequadas e 

inflexíveis sobre o comportamento do jogo, (c) dependência excessiva do jogo 

para atender às necessidades de autoestima e (d) jogos como método de ganhar 

aceitação social. 

De forma sintetizada, o professor de Educação Física, o psicólogo do 

esporte e demais profissionais que queiram atuar com os E-Sports devem além 

da busca profunda de conhecimento sobre a área esportiva, necessitam 

compreender como as tecnologias afetam os atletas e praticantes de E-Sports. 

Compreender o contexto complexo e ilimitado dos ambientes virtuais, seus 
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efeitos sobre aspectos físicos, cognitivos, sociais e psicológicos são 

mandatórios. Principalmente a sistematização de trabalhos e pesquisas voltados 

para esse público. 
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CAPÍTULO 7 
O HOMEM ADAPTADO E O PAPEL DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA 

Rubens Venditti Júnior17; Ivan Wallan Tertuliano18 

 

 

INTRODUÇÃO 

Ao tratarmos do assunto de inovações e tecnologias para a área da 

Saúde e Educação Física (EF), sempre nos deparamos com as diversas 

possibilidades que estas tecnologias e inovações podem trazer em benefício da 

população atendida, principalmente ao tratarmos dos grupos especiais. Na 

Educação Física Adaptada (EFA) ou Atividade Motora Adaptada (AMA), estas 

questões não são diferentes, uma vez que o atendimento às populações de 

Pessoas com Deficiência(s) - as PCDs- sempre tem trazido discussões e 

reflexões a respeito da importância do processo inclusivo destes PCDs na 

sociedade e a efetividade de programas interdisciplinares na Saúde para 

atenderem às demandas destes indivíduos, de maneira integrada, complexa e 

individualizada. 

Todavia, não se pode falar de programas interdisciplinares na Saúde, 

sem tratar de avanços tecnológicos, já que eles são base para algumas 

intervenções e, consequentemente, programas interdisciplinares na Saúde. 

Nessa reflexão levamos o leitor à seguinte reflexão: qual a contribuição das 

tecnologias para a sociedade? Nesse caso para a PCD, ou seja, o quanto as 

tecnologias podem contribuir para a efetividade de um programa de intervenção 

motora junto a essa população? 

Assim, o presente texto tem por objetivo trazer algumas reflexões a 

respeito do uso e aplicação de tecnologias e inovações para a população PCD 

e apontar alguns questionamentos a respeito de como estas tecnologias estão 

interferindo no processo de desenvolvimento das PCDs.  

Para tecer sobre intervenção, utilizar-se-á da aderência às atividades 

físicas como base, já que a aderência à prática de atividades físicas é um dos 

                                                           
17 Universidade Estadual Paulista – Bauru, Brasil. 
18 Centro Universitário Adventista de São Paulo – São Paulo, Brasil. 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 91 

fatores para compreensão da efetividade de um programa de intervenção. A 

aderência às atividades físicas regulares tem sido estudada por diversos autores 

(TAHARA; SCHWARTZ; SILVA, 2003; COSTA; BOTTCHER; KOKUBUN, 2009; 

FERMINO; PEZZINI; REIS, 2010; BALBINOTTI et al., 2011; LEGNANI et al., 

2011). 

Para Legnani et al. (2011, p. 762), a baixa participação dos indivíduos 

em programas de exercícios físicos: 

 

“[...] pode estar baseada no campo motivacional, 

considerando que, para assumir atitudes com essa 

característica do comportamento humano por período de 

tempo suficientemente longo, independente da finalidade a 

que se propõe, é decisivo que haja envolvimento de 

atributos associados à motivação.” 

 

O conceito de motivação tem sido definido como uma construção 

hipotética utilizada para descrever as forças internas e externas que produzem 

a iniciação, direção, intensidade, e persistência do comportamento dos 

indivíduos (WINTERSTEIN, 1992; VALLERAND, 2007; WINTERSTEIN; 

VENDITTI JR., 2009). 

A motivação humana é considerada um importante campo de 

investigação da Psicologia, Psicologia do Esporte e Exercício, além de outras 

ciências, e tem sido estudada para buscar o entendimento e explicação para os 

comportamentos e ações humanas nas diferentes situações e contextos sociais 

(WEINBERG; GOULD, 2017). 

Diante disso, o presente capítulo discorrerá sobre as formas de atuação 

e intervenção em atividades físico-esportivas adaptadas e a evolução 

tecnológica na área e seu uso para melhorar a qualidade de vida e performance 

da PCD e, consequentemente, a motivação do praticante de Atividade Motora 

Adaptada. 

 

TECNOLOGIAS INCLUSIVAS (ASSISTIVAS) E SEU PAPEL NA ATIVIDADE 

MOTORA ADAPTADA 
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Historicamente, o homem fez uso de diversas tecnologias durante sua 

evolução, contribuindo para o desenvolvimento da espécie humana. Exemplos 

dessa evolução podem ser observadas em utensílios e artefatos utilizados para 

caça, pesca e aquecimento do corpo, como o uso de pedras e o domínio do fogo, 

desde o homem primitivo. Com a evolução da espécie humana, tais artefatos 

foram aperfeiçoados, dando origem ao que denominamos de evolução 

tecnológica (PARSONS; WINCKLER, 2012). 

Dessa forma, pode-se compreender que tecnologia envolve 

conhecimento, conhecimento que pode ser técnico, empírico ou científico, e a 

aplicação desse conhecimento para transformação ou criação de algo 

(MATTOS, 2010), denominado de ferramenta, equipamento, aparato ou utensílio 

(PONTE, 2000). 

De acordo com Ponte (2000), por muitos anos apenas os computadores 

eram considerados como tecnologias, o que gerou o aparecimento do termo 

TICs (tecnologias da informação e da comunicação). Atualmente outros 

equipamentos englobam o termo TICs, como hardwares periféricos, ferramentas 

etc. (ANJOS; FERREIRA, 2004). 

O uso das TICs buscam 3 competências que estão inter-relacionadas, 

sendo o processamento e armazenamento de informações, a automatização e 

controle de máquinas, ferramentas e processos e a comunicação, transmissão 

e circulação de informações (SANTAELLA, 1997; PONTE, 2000). De acordo com 

Santaella (1997), a evolução do ser humano proporcionou um novo ecossistema 

sensório-cognitivo, permitindo tecer que a tecnologia conduziu-nos a uma nova 

sociedade, que vai além do uso da tecnologia e da máquina para auxílio do 

homem. De acordo com a autora, temos como exemplo o surgimento da internet, 

que possibilitou a construção de uma nova sociedade a sociedade virtual, 

denominada por Pierre Lévy de Cibercultura (LÉVY, 2014a). 

Além disso, o uso das tecnologias permitiu a transformação do homem 

e, consequentemente, a transformação da relação entre homem e máquina. 

Tratando-se da relação entre o homem e a máquina, pode-se observar que a 

máquina proporcionou, ao homem, o aumento da capacidade física, aumento da 

força e da precisão, além do aumento das distâncias percorridas (locomoção). 

Somado a isso, a tecnologia também permitiu o aprimoramento dos 

sentidos (visão e audição, por exemplo) e o desenvolvimento de máquinas 
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capazes de traçar processos lógicos mentais (exemplo disso são as máquinas 

com inteligência artificial) parecidos com os de nível cerebral do homem 

(SANTAELLA, 1997; LEVY, 2012; LÉVY, 2014b; DIAS et al., 2017), contribuindo 

para o crescimento da educação (VAGHETTI; BOTELHO, 2010; ARAÚJO; 

BATISTA; MOURA, 2017; DIAS et al., 2017). 

Tratando-se do Esporte, tal evolução contribui para evolução do 

rendimento dos atletas e desenvolvimento do planejamento de treinos (DIAS et 

al., 2017), assim como para o controle das regras de jogo (SANTOS; 

VALENZUELA; FRANCHINI, 2015). 

Dessa forma, inúmeros softwares e hardwares são desenvolvidos para 

monitoramento e controle dos treinamentos, auxiliando a comissão técnica no 

controle mais efetivo de volume e intensidade dos treinamentos, assim como o 

controle do desempenho do atleta durante o treinamento e competição. Em 

relação as regras, temos o exemplo de alguns esportes de combate, como o 

Taekwondo, em que aparatos são inseridos na roupa dos atletas para registro 

de pontuação do adversário (SANTOS; VALENZUELA; FRANCHINI, 2015). 

Diante de tais fatos, observa-se que o Esporte acompanha a evolução 

do homem e, consequentemente, a evolução da tecnologia (METRE, 2016), 

buscando níveis elevados de aprimoramento e rendimento (BENFICA, 2012). 

Suportado pelo desenvolvimento do Esporte e da sociedade, o Esporte 

Adaptado surge no contexto esportivo. Existem indícios, na literatura, de que o 

Esporte Adaptado surgiu nos Estados Unidos, por volta de 1870, e era praticado 

por pessoas com surdez (CARDOSO, 2011). Entretanto, as evidências sobre a 

prática de Esporte por PCDs são datadas do período pós II Guerra Mundial 

(PARSONS; WINCKLER, 2012) e apresentam o objetivo de reabilitação física, 

psicológica e social dos soldados lesionados pela guerra. 

O uso do Esporte como ferramenta de reabilitação de pessoas com 

deficiência se espalhou pelo mundo e adquiriu novos caminhos, principalmente 

no âmbito competitivo. Assim, o Esporte para pessoas com deficiência, que 

inicialmente era utilizado como ferramenta de reabilitação, passou a ter maior 

visibilidade e mais adeptos, haja vista considerarem o mesmo como uma 

ferramenta de engajamento social (BEGOSSI; MAZO, 2016). 

Esse contexto proporcionou um franco desenvolvimento do Esporte 

Adaptado, além do desenvolvimento das Tecnologias utilizadas para prática do 
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Esporte Adaptado. Tais tecnologias, denominadas de tecnologias inclusivas ou 

assistivas têm características interdisciplinares e englobam recursos, 

metodologias, estratégias, serviços e produtos que promovem a funcionalidade 

e participação da PCD na sociedade (SANTOS et al., 2015; BRACCIALLI, 2016; 

FERREIRA; RANIERI, 2016; FIORINI; MANZINI, 2017). 

Sartoretto e Bersch (2017) apontam que os recursos que auxiliam a PCD 

podem variar de uma simples bengala a uma prótese extremamente complexa e 

de material inovador. Além disso, as tecnologias assistivas, como já citado, 

podem englobar os serviços de atendimento a PCD, como a Fisioterapia, a 

Terapia ocupacional e o Esporte. Assim, tratando-se do Esporte Adaptado, os 

dispositivos assistivos passaram por inúmeros avanços tecnológicos, visando o 

melhor atendimento das necessidades individuais do praticante de Esporte 

Adaptado.  

De acordo com Cowan et al. (2012), os dispositivos assistivos passaram 

por aperfeiçoamento mecânico e eletrônico nos últimos anos, aprimoramento da 

interface do usuário com o dispositivo e ampliação do controle do dispositivo por 

parte do usuário, dando a PCD mais autonomia. Assim, a tecnologia pode 

facilitar a participação da PCD no Esporte, reforçando e facilitando a 

independência de tal forma que ”reduz sua deficiência” (PAVANI; PAVANI; 

SILVA, 2017), sem alterar a estrutura ou função corporal incapacitada. Exemplo 

disso se tem na cadeira de rodas, a qual aumenta a mobilidade da PCD sem 

alterar o comprometimento dos membros inferiores para locomoção.  

Tratando-se, ainda desse recurso, a cadeiras de rodas, pode-se 

observar a evolução do design e utilização da mesma no decorrer dos anos. 

Atualmente têm-se cadeiras de rodas motorizadas, as quais são operadas por 

joysticks e botões, além de oferecerem assentos mais confortáveis e com opções 

de elevação e inclinação (PAVANI; PAVANI; SILVA, 2017), contribuindo com a 

autonomia das pessoas com severas impossibilidades de locomoção. Somado 

a isso, a fabricação dessas cadeiras, atualmente, é realizada com material mais 

resistente e durável e que oferece menor peso ao equipamento, contribuindo 

com a autonomia do cadeirante na locomoção. Dessa forma, pode-se dizer que 

os avanços na tecnologia assistiva, tendem-se ao refinamento e 

aperfeiçoamento das tecnologias já existentes, melhorando o design, os 
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mecanismos, as interfaces e adaptando o equipamento as necessidades e 

capacidades do usuário. 

Diante disso, no Esporte Adaptado, o uso do refinamento e 

aperfeiçoamento das tecnologias se desenvolve a grandes passos, buscando-

se cada vez mais novos materiais para produção de aparatos mais eficazes, 

mais leves e mais duráveis. Esses avanços contribuem para a melhoria do 

rendimento, conforto e segurança do atleta paralímpico, assim como maior 

liberdade para execução das ações motoras necessárias para prática do Esporte 

Adaptado.Todavia o Esporte Adaptado não foge das regras de rendimento e 

performance do Esporte. 

Assim, a técnica e o treinamento objetivam a performance e o resultado 

positivo e o atleta paralímpico que dominar e adaptar-se melhor as tecnologias 

assistivas, pode obter melhores resultados (TORRI; VAZ, 2017). Melhores 

resultados tem toda relação com eficiência e rendimento, os quais, no Esporte 

Adaptado, são proporcionados pelo avanço tecnológico das tecnologias 

assistivas e pelo avanço técnico do atleta paralímpico, que tem relação direta 

com a melhor utilização das ações motoras junto as novas tecnologias assistivas. 

Tais avanços podem levar o atleta paralímpico a ser admirado e 

considerado um super-homem, igualmente aos atletas de esportes 

convencionais (TORRI; VAZ, 2017), proporcionado, inclusive, quebras de 

recordes e de marcas que algumas vezes os atletas olímpicos não são capazes 

de alcançar. 

Somado a isso, as tecnologias assistivas aproximam o atleta paralímpico 

do atleta olímpico, haja vista o objetivo, muitas vezes, ser semelhante e, com a 

tecnologia assistiva, o atleta paralímpico ser capaz de realizar treinamentos com 

intensidade e volume parecidos ou até superiores ao treinamento de atletas 

olímpicos. Entretanto, o uso das tecnologias assistivas deve ser feito com 

cautela, pois as mesmas podem caracterizar-se como doping, já que podem 

proporcionar vantagens aos atletas (MAUERBERG-DECASTRO et al., 2016). 

Um exemplo desse fato ocorreu em 2012, quando o atleta paralímpico 

brasileiro Alan Fonteles ganhou o bronze nos 200 metros utilizando-se de uma 

prótese que aumentou sua altura em 5 centímetros e foi contestado pelo atleta 

que ficou com o quarto lugar (Oscar Pistorius). Nesse caso, o treinador do Alan 

confirmou que o mesmo utilizou uma prótese maior que as próteses utilizadas 
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em outras competições. Na ocasião, o atleta Oscar criticou o uso de uma prótese 

maior, pois a mesma ampliou a passada do Alan e com isso o auxiliou na 

conquista do bronze. Entretanto as análises de prova demonstraram que mesmo 

com a prótese maior, Alan deu passadas menores que Oscar, refutando a 

hipótese de Oscar, mas dando margens para reflexões. 

Tal caso nos remete a seguinte reflexão: assim como o atleta olímpico 

pode fazer uso de drogas para potencializar o seu rendimento, o atleta 

paralímpico pode utilizar-se de tecnologias assistivas para melhorar o 

rendimento em relação aos adversários. O uso de tecnologias assistivas deve 

ser respaldado pelas regras da competição, respeitando-se assim as regras 

consentidas de cada esporte (TORRI; VAZ, 2017), para que a beleza do 

espetáculo esportivo seja mantida pelo fair-play. 

 

 

 

O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA 

Se recorrermos à Pedagogia do Esporte clássica, desenvolvida 

principalmente entre os anos 1990 e 2000 aqui no Brasil e Europa (Península 

Ibérica), diversos autores destacam as tendências pedagógicas e as inovações 

oriundas do referencial teórico surgido com a aplicação da Pedagogia do 

Esporte. Uma delas e a organização e destaque dado ao sistema de tendências 

pedagógicas, trazido em Paes e Balbino (2006), que discorrem sobre a 

Pedagogia do Esporte e seus diversos aspectos pedagógicos, psicológicos e 

comportamentais, além dos aspectos sociais e culturais. 

E dentro da Pedagogia do Esporte, pode-se perceber um braço bem 

desenvolvido da mesma que é aplicado na atuação e oferecimento de práticas 

corporais aos indivíduos PCDs: a Pedagogia do Esporte Adaptado. 

Nesta concepção, tratar a PCD, dentro do paradigma da diversidade 

humana (GORGATTI; GORGATTI, 2008) e respeitar suas diferenças e 

individualidades é a premissa para se iniciar os trabalhos de atuação nesta 

área, tanto para Saúde, quanto para a Educação e Educação Física. 
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Do mesmo modo, os primeiros estudos psicológicos19 demonstraram, 

através do condicionamento de comportamentos de animais, que a intensidade 

e a frequência da manifestação dos comportamentos eram influenciadas pela 

força do estímulo ao comportamento. Ademais, a satisfação da necessidade 

tende a diminuir a força do estímulo, consequentemente, reduzindo a 

intensidade e frequência do comportamento (SCHULTZ; SCHULTZ, 2006). 

Diferentemente das ações animais, o comportamento humano possui 

uma natureza organizada, altamente motivada e orientada para um objetivo. O 

propósito do comportamento é definido e específico. Assim, o indivíduo acaba 

por esforçar-se na execução da tarefa e seus comportamentos são decorrentes 

de uma intenção consciente. Porém, algumas motivações podem estar alocadas 

em partes inconscientes do aparelho psíquico, sendo, portanto, inacessíveis aos 

indivíduos (VERNON, 1973; THOMAS, 1983). 

Na essência do entendimento acerca do comportamento humano está o 

porquê, o motivo ou a motivação que provocam tais comportamentos. O estudo 

da motivação propõe o entendimento das escolhas, a manutenção da energia e 

a intensidade dos esforços na busca por algo (WINTERSTEIN, 1992). 

De acordo com Young, todo comportamento seria motivado, não 

havendo comportamento humano sem uma causa motivadora que o determine 

(WINTERSTEIN, 1992; WINTERSTEIN; VENDITTI JR., 2009). Na visão de 

Gouvêa (2009), poder-se-ia considerar que sem motivação não haveria 

comportamento humano ou animal. Machado (2006) complementa que o 

comportamento humano é sempre motivado por alguma e para alguma coisa.  

Os comportamentos individuais percebidos nos contextos esportivos vão 

desde a persistência, o esforço contínuo, a busca pela excelência técnica. Os 

indivíduos motivados a realizar atividades físicas, nas suas mais variadas 

modalidades, dedicam-se por diversos fatores: demonstrar suas capacidades 

físicas, sentir prazer em relacionar-se com outras pessoas, entre outros. 

Os comportamentos motivados poderiam ser descritos numa escala 

formada em um dos polos pelo comportamento no qual o indivíduo se sente 

forçado a agir de determinada forma, chegando algumas vezes a realizá-lo 

                                                           
19 Os estudos sobre Condicionamento Clássico foram inicialmente desenvolvidos, no século XIX, 
por Wilhelm Maximilian Wundt (considerado um dos fundadores da moderna psicologia 
experimental) (DORSCH; HÄCHER; STAPF, 2009). 
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contra sua vontade. No polo oposto estaria o comportamento no qual o indivíduo 

tem perfeita consciência do fim ou objetivo para o alcance de suas ações 

(VERNON, 1973). 

Segundo CRATTY (1984, p. 36), o termo motivação: 

[...] denota os fatores e processos que levam as pessoas a 

uma ação ou à inércia em diversas situações. De modo 

mais específico, o estudo dos motivos implica no exame 

das razões pelas quais se escolha fazer algo ou executar 

algumas tarefas com maior empenho do que outras ou, 

ainda, persistir numa atividade por longo período de tempo.  

 

Complementando esses conceitos, Murray (1971) afirma que a 

motivação é um dos fatores decisivos da maneira como uma pessoa opera e que 

a motivação ocorreria influenciada por fatores internos e externos, havendo uma 

inter-relação entre esses fatores. Processos cognitivos como o desenvolvimento 

intelectual, personalidade e estados emocionais poderiam ser diferenciadores 

dos diferentes graus de motivação das pessoas (MACHADO, 2006).  

Da mesma maneira, também no âmbito esportivo, a motivação possuiria 

uma característica multifatorial no comportamento esportivo (WINTERSTEIN; 

VENDITTI JR., 2009), dependendo de fatores internos (intrínsecos) como a 

personalidade e expectativas, e de externos (extrínsecos) como a situação de 

treino e/ou de competição e a relação técnico-atleta, por exemplo. 

Apesar disso, Murray (1971) alerta para a diferenciação da motivação de 

outros fatores que influem no comportamento. Ele entende que as capacidades 

físicas e cognitivas, sua história e experiência pessoal, bem como o contexto 

social ao qual a pessoa pertence, influenciam na motivação, contudo não fazem 

parte dela. Além disso, apesar da motivação do indivíduo poder melhorar ou 

piorar o desempenho, não pode justificá-lo, ou seja, a motivação por si só não é 

responsável pelo rendimento dos indivíduos. Assim é arriscado relacionar 

motivação com performance ou rendimento (ROBERTS, 1992; WINTERSTEIN, 

1992; WINTERSTEIN; VENDITTI JR., 2009). 

Considerado como campo de ação e de vivências humanas, no 

fenômeno esportivo a importância destinada à motivação também é considerada 

como determinante e o elemento chave para o sucesso dos atletas nos esportes 
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e para a persistência na execução das atividades que ocorrem no âmbito das 

práticas esportivas (THOMAS, 1983; VALLERAND, 2007; GOUVÊA, 2009). 

Dessa forma, a motivação tem sido profundamente investigada nos esportes e 

na Educação Física (WINTERSTEIN; VENDITTI JR., 2009). 

Os estudos sobre motivação aparecem também em todas as práticas 

esportivas, abrangendo praticantes iniciais à atletas de alto rendimento, 

passando pela aprendizagem esportiva ao lazer (MACHADO, 2006). A 

motivação de atletas é um dos grandes desafios de um técnico de uma equipe 

desportiva (GOUVÊA, 2009). Assim, a motivação se configura como a variável-

chave tanto na aprendizagem como no desempenho em contextos esportivos e 

de exercício (WEINBERG; GOULD, 2017). Autores como Gouvêa (2009), 

Machado (2006), Kobal (1996), Murray (1971), Birch e Veroff (1970), afirmam 

que inúmeras são as diferenças de abordagens e teorias da motivação, 

entretanto há um consenso de que “um motivo é um fator interno que dá início, 

dirige e integra o comportamento de uma pessoa” (MURRAY, 1971, p.20).  

Distintos estudos têm analisado os motivos para a iniciação em 

programas de atividade física (BIDUTTE, 2001; FERMINO; PEZZINI; REIS, 

2010; GONÇALVES; ALCHIERI, 2010; BALBINOTTI et al., 2011; LEGNANI et 

al., 2011). Motivos relacionados à saúde e imagem corporal são descritos como 

os principais motivos de iniciação para as mulheres. 

Os praticantes mais novos priorizam os motivos relacionados à 

aparência, enquanto os de maior idade priorizam os motivos relacionados à 

saúde (prevenção de doenças) e bem-estar. Relacionando atividades físicas 

individuais ou coletivas, percebem-se motivos relacionados à afiliação no grupo 

que procura esportes coletivos para a prática esportiva. Em pesquisas 

relacionadas com frequentadores de academia, os motivos mais importantes 

foram saúde e aptidão física (FERMINO; PEZZINI; REIS, 2010; ARAÚJO, 2011). 

Legnani et al. (2011) identificaram como motivos associados à pratica de 

atividade em estudantes universitários a prevenção de doenças (saúde), a 

condição física, o prazer e bem-estar e o controle do estresse.  

Outrossim, os motivos que levam os indivíduos (atletas universitários) a 

abandonar os programas de atividade física foram investigados por Carlin et al. 

(2009) e se devem, fundamentalmente, ao problema de estrutura e organização 

do tempo com as outras atividades acadêmicas cotidianas. Os principais motivos 
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observados foram: a) a percepção de pouca habilidade para a prática esportiva, 

b) baixo condicionamento físico, c) resultados negativos em competições, 

espírito de equipe reduzido, d) a influência de colegas e e) a falta de prazer na 

execução da atividade. 

Deste modo, pode-se perceber que o conhecimento dos fenômenos 

motivacionais e sua aplicabilidade prática nos contextos esportivos são de suma 

importância para o profissional de EF e EFA/AMA nos mais variados espaços de 

atuação: esporte de alto rendimento, lazer, saúde, educação física escolar, entre 

outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parece-nos que o uso das tecnologias assistivas se faz necessário no 

Esporte Adaptado, já que sem essas ferramentas a prática da Atividade Física e 

do Esporte ficam impossibilitadas. Porém, deve-se levar em consideração 

inúmeras discussões sobre o uso dessas ferramentas, passando-se por 

discussões de cunho biológico, médico, moral e psicológico, com o intuito de 

manter o Esporte com sua “pureza” enquanto prática, oferecendo a todos os 

praticantes igualdade formal de chances. 

Pensar em Tecnologia assistiva na AMA/ EFA ou no Esporte Adaptado 

nos leva a algumas perguntas de reflexão: Essas tecnologias estão acessíveis a 

todos? Todas as PCD podem fazer uso delas? As que podem, sabem fazer o 

bom uso das tecnologias? E os profissionais que acompanham a intervenção 

junto a PCD, eles sabem do benefício das tecnologias e estão acompanhando 

as inovações? 

Essas questões são de suma importância para as discussões 

supracitadas, pois mediante tais indagações, as discussões podem passar pelo 

cunho biológico, médico, moral e psicológico. Por exemplo, será que uma PCD 

que não tem condições de comprar uma cadeira de rodas se sente motivada a 

prática de atividade física, caso a cadeira seja de suma importância para sua 

prática, como por exemplo o Basquete de cadeirantes? Como inseri-la na prática, 

se os recursos tecnológicos mínimos para sua prática são inviáveis de adquirir? 

Dessa forma, pensar em estratégias de motivação junto à população PCD se faz 

necessário. 
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A motivação humana é considerada um importante campo de 

investigação da Psicologia e outras ciências, e tem sido estudada para buscar o 

entendimento e explicação para os comportamentos e ações humanas nas 

diferentes situações e contextos sociais, independentemente dos estudos serem 

com PCD ou não PCD. Todavia, sabe-se que as pessoas com PCD necessitam 

mais de intervenções que promovam a motivação, haja vista, em muitas das 

vezes, a situação de deficiência ser carregada de tristeza e perdas, contribuindo 

para diminuição da motivação intrinseca. 

Muitas são as teorias que buscam explicar os fenômenos relacionados 

à motivação. As teorias da motivação têm sido descritas em uma escala contínua 

desde as teorias deterministas e mecanicistas até teorias organicistas e 

cognitivas (ROBERTS, 1992; ROBERTS; TREASURE; CONROY, 2007; 

WEINBERG; GOULD, 2017). Entretanto, acreditamos que o estudo da 

motivação na EF e nos Esportes seja um assunto de extrema importância para 

nossa área, porque, além de fazer parte do cotidiano profissional de inúmeros 

professores e técnicos que atuam com a PCD, também poderá ser utilizado por 

outras pesquisas acadêmicas e servir de referencial teórico para profissionais 

interessados nesse tema, enriquecendo a área com novas ideias e orientações 

para aqueles que estão envolvidos nesse processo, ampliando o debate sobre 

os conceitos e aplicações motivacionais nas práticas corporais da PCD. 

Por fim, ao pensar em motivação e tecnologia assistiva, deve-se pensar 

em estruturas e espaços físicos para prática de AMA/EFA. Existem espaços 

físicos suficientes para que as PCD possam praticar AMA? Mais do que isso, 

existem metodologias de atendimento que associem a Tecnologia com o 

processo de ensino e aprendizagem da PCD? Os profissionais do movimento 

são capazes de atender, de forma eficiente, às PCDs, visando os recursos 

tecnológicos como ferramentas de facilitação, inclusão e motivação à prática de 

atividade física, por partes das PCD? Talvez nos falte a interdisciplinaridade para 

que isso ocorra? 

A diversidade de teorias sobre motivação e tecnologia assistiva nos 

diversos campos de atuação humanos (social, trabalho, lazer, relações afetivas) 

e em especial na Educação Física e nos Esportes apresenta um quadro amplo 

para o entendimento desse fenômeno. Se, por um lado, a diversidade de teorias 

auxilia a compreensão do fenômeno, por outro, parece dificultar o entendimento 
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completo das ações. Apesar de considerarmos todas as teorias de forma isolada, 

existem diversas convergências conceituais e práticas que devem ser 

destacadas (TERTULIANO; VENDITTI JR.; OLIVEIRA, 2017). 
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 CAPÍTULO 8 
O Vídeo e a Estatística enquanto Estratégias de Treino Psicológico de 

Atletas20 

Catarina Morais21; A. Rui Gomes22 

 

INTRODUÇÃO23 

A investigação aplicada em diversas disciplinas científicas tem contribuído 

para o desenvolvimento do rendimento desportivo, oferecendo um estudo 

sistemático de diferentes modalidades e informando clubes, treinadores e atletas 

sobre as novas e mais eficazes formas de promover o rendimento. Neste 

processo, o uso de múltiplas tecnologias tem sido particularmente benéfico (cf. 

Carling, Bloomfield, Nelson, & Reilley, 2008).  

O uso de tecnologias que permitem uma análise de performance mais 

rigorosa – como o vídeo e a estatística, por exemplo – também se têm 

progressivamente aplicado à Psicologia do Desporto e, nomeadamente, ao 

treino mental dos atletas. Importa, por isso, realçar que o uso deste tipo de 

estratégias não constituem, por si só, inovações e ferramentas que promovam o 

rendimento e garantam o sucesso desportivo. No entanto, quando utilizadas com 

determinadas cautelas e aliadas a outras técnicas, podem constituir uma 

poderosa ferramenta para auxiliar o treino mental de atletas.  

Neste sentido, o presente capítulo apresenta uma abordagem ao uso do 

vídeo e da estatística na intervenção psicológica, com particular incidência no 

treino mental. Partindo-se de um exemplo prático sobre o uso destas estratégias 

no âmbito de uma intervenção com jovens atletas, este capítulo apresenta uma 

reflexão acerca das implicações práticas, falácias comuns e cautelas a ter no 

uso destas duas estratégias no contexto da Psicologia do Desporto. 

                                                           
20 Financiamento 

Este trabalho foi realizado em parte no Centro de Investigação em Psicologia 

(UID/PSI/01662/2013), Universidade do Minho, e foi financeiramente suportado pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através 

de fundos nacionais, e cofinanciado pelo FEDER, através do COMPETE2020, no âmbito do 

acordo Portugal 2020 (POCI-01-0145-FEDER-007653). 
21 Grupo de Investigação. Universidade do Minho – Minho, Portugal. 
22 Universidade do Minho. Escola de Psicologia – Minho, Portugal. 
23 Este capítulo seguiu as normas da American Psychological Association (APA). 
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USO DO VÍDEO E DA ESTATÍSTICA NA PROMOÇÃO DO RENDIMENTO 

Na maioria dos casos, não existindo elementos próprios na equipa para 

realizar uma tarefa específica de análise de rendimento, os treinadores baseiam-

se nas suas próprias observações dos treinos e competições, muitas vezes em 

tempo real, para tomarem as suas decisões. No entanto, a quantidade de 

informação passível de ser absorvida nestas circunstâncias é reduzida: por um 

lado, apenas uma pequena parte da informação é posteriormente relembrada e, 

por outro, a informação retida contém vieses (por exemplo, informação 

associada a decisões ou momentos controversos ou performances excecionais 

são lembradas com mais facilidade do que os momentos que não são críticos; 

cf. Hughes & Franks, 2008). Assim, a análise do rendimento é particularmente 

importante para dar uma visão objetiva e não enviesada de todos os momentos 

de jogo ou treino.  

Para além disso, se considerarmos ainda os desportos coletivos, a tarefa 

de observação, análise e feedback dos treinadores torna-se ainda mais 

complicada, uma vez que o rendimento individual é altamente influenciado pelo 

rendimento dos restantes colegas de equipa. O uso da estatística e da gravação 

de vídeo permitem também análises mais complexas, como “isolar” a 

contribuição de um único atleta para o rendimento da equipa, tendo em 

consideração os contributos dos restantes elementos da equipa (cf. Liebermann 

et al., 2002; Piette, Pham, & Anand, 2011). 

Ao permitir uma leitura do rendimento desportivo mais compreensiva, o uso 

de dados objetivos permite otimizar o feedback dado ao atleta no sentido deste 

melhorar o rendimento (Liebermann, Katz, Hughes, Bartlett, McClements, & 

Franks, 2002). Este processo é sustentado na observação sistemática, um 

método que permite recolher informação sobre o rendimento de forma válida, 

fiável e detalhada. O processo de treino pode, então, sair fortalecido com a 

análise do rendimento (Hughes & Bartlett, 2002), através da informação de vídeo 

e da estatística. O Modelo Operacional do Processo de Treino apresentado na 

Figura 1 constitui um exemplo dos diferentes momentos em que a estatística e 

o vídeo poderão ser úteis na avaliação e devolução de informação objetiva aos 

agentes desportivos nas diferentes fases que integram o ciclo (cf. Horne, 2013). 
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Figura 1. Modelo Operacional do Processo de Treino (Fonte: Horne, 2013). 

 
O modelo acima descrito demonstra de que forma o uso do vídeo e da 

estatística fundamenta a avaliação do rendimento desportivo. Esta informação, 

aliada à avaliação subjetiva dos treinadores, permite identificar os pontos fortes 

e fracos do desempenho do atleta e auxiliar na planificação das intervenções 

necessárias que, por sua vez, podem ocorrer durante o treino, através do 

feedback interativo (Horne, 2013). Ao melhorar a qualidade do feedback dado 

aos atletas e treinadores, a subsequente intervenção terá, potencialmente, um 

maior impacto no rendimento desportivo. 

Inúmeras investigações têm-se focado no uso da tecnologia para o 

melhoramento das competências motoras e técnicas dos atletas (e.g., Morgan & 

Mora, 2017; Mullineaux, Underwood, Shapiro, & Hall, 2012). No entanto, é por 

demais evidente que estas técnicas e estratégias podem também ser aplicadas 

no treino mental dos atletas. 

 

O TREINO MENTAL 

Cada vez mais, assiste-se a uma crescente atenção e importância da 

componente psicológica (mental) associada ao rendimento desportivo e, 

particularmente, ao alto rendimento. Tal como o próprio nome indica, o treino 
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mental (ou de competências psicológicas) tem subjacente a ideia de que as 

competências psicológicas podem ser aprendidas (Cruz & Viana, 1996). 

O Treino de Competências Psicológicas (TCP), encontra-se 

particularmente associado às correntes comportamentalista e cognitivista 

procurando-se, através da aprendizagem e/ou aperfeiçoamento de 

competências específicas, que os atletas sejam capazes de dar respostas mais 

eficazes e consistentes às diferentes exigências das situações desportivas 

(Vealey, 1988; Cruz & Viana, 1996). 

Os Programas de Treino de Competências Psicológicas (PTCP) têm sido 

amplamente utilizados por psicólogos desportivos e um vasto número de 

investigações tem mostrado o seu impacto positivo no rendimento de atletas em 

diferentes modalidades (coletivas e individuais) e em diferentes momentos, 

desde jovens atletas e atletas amadores a profissionais (e.g. Cohn, Rotella, & 

Lloyd, 1990; Daw & Burton, 1994; Johnson & Gilbert, 2004; Lautenbach, 

Laborde, Mesago, Lobinger, Achtzehn, & Arimond, 2015; Mamassis & Doganis, 

2004; Mathers, 2017). Estes programas possuem diversas utilizações (como o 

aperfeiçoamento de capacidades, aprendizagem motora e rendimento 

desportivo) e podem incluir inúmeras competências, técnicas e estratégias, tais 

como a imagética, a regulação física, a motivação, controlo da ansiedade, 

diálogo interno, entre outras (cf. Behncke, 2004; Landers & Feltz, 1983, para uma 

revisão). 

Weinberg e Gould (2015) sintetizaram as etapas do desenvolvimento de 

um TCP, salientando que a estruturação e implementação de um programa de 

treino de competências assenta em três fases distintas, que passamos a 

explicar: 

 

Fase 1: Educação 

A fase da educação, ou formação, tem como objetivo a sensibilização e 

consciencialização dos atletas (ou outro público-alvo ao qual o TCP se destina) 

para a importância de adquirirem uma determinada competência psicológica. É 

importante que nesta fase seja explicado aos atletas a relação entre a 

competência e o rendimento desportivo, isto é, de que forma a primeira influencia 

o segundo. Durante esta fase, é importante que os atletas reconheçam as 

competências em si próprios (fazendo, por exemplo, uma autoavaliação dessas 
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competências) e que compreendam que a aprendizagem e aquisição dessas 

competências é progressiva: é um treino (tal como as competências técnicas, ou 

físicas). Neste sentido, ao ensinar, por exemplo, competências de controlo da 

ansiedade, deverá ser explicado ao atleta quais são as causas mais comuns da 

ansiedade competitiva, bem como a forma como esta ansiedade afeta o 

rendimento e qual a importância e potencialidades das capacidades pessoais de 

autocontrolo da ansiedade. 

 
Fase 2: Aquisição 

O foco desta fase incide nas estratégias e técnicas para a aprendizagem 

e domínio das competências psicológicas. Assim, depois de aprenderem de que 

forma uma competência afeta o seu rendimento e a importância da aquisição 

dessa competência (fase da educação), os atletas aprendem técnicas 

específicas para o desenvolvimento e mestria dessa competência. Usando o 

exemplo do controlo da ansiedade, o relaxamento muscular ou a implementação 

de rotinas mentais poderão ser duas técnicas a ensinar nesta fase. De salientar 

a importância da adequação e individualização das técnicas a cada atleta (por 

exemplo, o relaxamento muscular poderá ser mais indicado para um atleta que 

experiencie ansiedade somática e o controlo de pensamentos uma técnica mais 

ajustada para um atleta que experiencie ansiedade cognitiva e para o aumento 

da concentração antes da realização de uma tarefa competitiva). 

 
Fase 3: Treino 

A terceira (e última) fase está relacionada com a prática das estratégias 

adquiridas, tendo como objetivo a sua automatização e integração, de forma 

sistemática, em situações competitivas, através do treino e realização de 

exercícios. Remetendo novamente para o exemplo de um atleta com elevada 

ansiedade somática, este poderá começar por usar as técnicas de relaxamento 

sob orientação do psicólogo, progredindo para a aplicação autónoma das 

mesmas, para a aplicação autónoma em contexto de treino e progressivamente 

para o uso da técnica na preparação e realização das competições. 

Dada a importância do treino mental, importa clarificar o modo como as 

tecnologias podem constituir uma ferramenta útil de trabalho na aprendizagem, 

automatização e aplicação das competências mentais dos atletas na situação de 
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treino e competição. No sentido de ilustrar uma destas aplicações, apresentamos 

de seguida um caso prático e real que ilustra uma destas aplicações no treino de 

competências psicológicas com jovens atletas. 

 

VÍDEO E ESTATÍSTICA NO TREINO MENTAL EM CONTEXTO DE 

FORMAÇÃO DESPORTIVA: UM EXEMPLO 

 
O Contexto 

No âmbito de uma intervenção psicológica com jovens atletas, num clube 

de ténis, foi-nos solicitado para intervir na melhoria das rotinas mentais dos 

atletas que se iniciavam na competição juvenil de ténis. Depois de realizado o 

levantamento de necessidades junto dos atletas, pais e treinadores, definiram-

se um conjunto de competências psicológicas a trabalhar com os atletas. Para 

este exemplo, focar-nos-emos na implementação de uma rotina mental 

associada ao momento prévio à execução do serviço, que representa o momento 

inicial de todas as jogadas realizadas durante a competição. Trata-se de um 

momento fundamental no jogo, pois a qualidade do serviço executado no jogo 

pode influenciar decisivamente o desenlace de cada jogada e, 

consequentemente, de cada set e competição. 

A intervenção incluiu 11 atletas (entre os 11 e os 14 anos), englobando 10 

sessões, durante 3 meses. 

O objetivo da intervenção prendia-se com a necessidade de aumentar a 

concentração e o controlo da ansiedade dos atletas nos momentos antecedentes 

à execução do serviço, na convicção de que uma melhoria destas competências 

mentais poderia contribuir para uma melhor execução motora. 

Dada a necessidade de conciliarmos o treino das competências mentais 

com o desempenho motor dos atletas no momento da execução do serviço, 

tornou-se imperativo o uso de ferramentas que consubstanciassem o impacto 

produzido pelo treino mental no rendimento desportivo. Neste sentido, o uso da 

estatística e do vídeo apoiaram o processo de implementação e monitorização 

das competências mentais. 
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Etapa 1: Desenvolvimento da Rotina 

Nesta primeira etapa, seguimos as quatro fases habitualmente descritas no 

treino psicológico (avaliar, analisar, preparar e executar; cf. Viana & Cruz, 1996), 

efetuando-se as devidas adaptações para a execução do serviço no ténis, de 

modo a manter o foco atencional dos atletas na tarefa competitiva. Para cada 

uma destas fases, foram definidas as pistas atencionais e os ciclos de 

pensamentos nos distintos momentos da execução do serviço, efetuando-se as 

devidas adaptações em função das características, necessidades e desejos de 

cada atleta. 

 

Etapa 2: Construção da Grelha de Registo 

Após a definição da rotina, criou-se uma grelha de observação para a 

avaliação e monitorização da aprendizagem das competências mentais e, 

consequente, efeito no rendimento desportivo. Esta etapa compreendeu duas 

fases: 

(a) Definição dos indicadores de avaliação. A seleção dos indicadores de 

rendimento depende naturalmente da questão de investigação e do 

problema ao qual se pretende dar resposta (Hughes & Bartlett, 2002). 

Nesta fase, é importante definir o número de indicadores, quais serão esses 

indicadores e como serão medidos. Neste caso concreto, foram definidos 

os seguintes indicadores:  total de jogos ganhos, número de ases, número 

de duplas-faltas, reação positiva/neutra/negativa ao erro:), registando-se 

também a “qualidade” da aplicação das rotinas mentais estabelecidas 

(neste caso, o indicador é subjetivo, inferindo-se a execução do plano 

estabelecido através da análise das reações verbais, não-verbais e 

comportamentais dos atletas). 

(b) Definição do plano de avaliação. Nesta fase definimos, juntamente com 

equipa técnica e atletas, as situações de avaliação da rotina de serviços 

(treino vs. competição), a duração da avaliação, a forma como serão 

devolvidos os resultados e as tarefas dos avaliadores, nomeadamente os 

aspetos relativos à equipa técnica e ao profissional de psicologia. 
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Etapa 3: Aplicação da Grelha de Registo (Pré-Teste) 

Nesta etapa, efetuámos a recolha de dados pré-intervenção, tendo como 

objetivo a recolha de dados antes de os atletas aprenderem a competência para 

posterior comparação. Este terceiro passo constitui a baseline do rendimento 

desportivo do atleta. Para maior rigor, deverá utilizar-se múltiplas observações 

em sistema de observação direta ou, idealmente, filmar os atletas e recorrer 

posteriormente a dois observadores. É também importante que haja uma 

diversificação de contextos de observação (treino e competição). De salientar 

que esta decorre em simultâneo com a etapa anterior, sendo efetuada sem que 

os atletas percebam a sua finalidade exata, de modo a não condicionar o seu 

comportamento “habitual”. 

 
Etapa 4: Aprendizagem da Rotina 

Nesta etapa da intervenção psicológica efetuou-se o treino mental aplicado 

à rotina desportivo do serviço, passando pelas três fases postuladas por 

Weinberg & Gould (2015) e acima descritas: 

(a) Fase da educação. Nesta fase, discutiu-se com os atletas a importância das 

rotinas mentais e de que forma estas poderiam ter um impacto no 

rendimento desportivo, bem como o modo como seria realizado o treino 

mental. Durante este período, o recurso ao vídeo foi particularmente 

importante: num primeiro momento, recorreu-se a entrevistas de atletas 

profissionais, nas quais explicavam as suas estratégias para manter a 

concentração (sobretudo nos momentos mais críticos) e para controlar a 

ansiedade, abordando a temática das rotinas. Num segundo momento, 

recorreu-se a exemplos de competições de atletas profissionais, de modo 

a ilustrar o uso das rotinas, mas também a sua importância no rendimento 

desportivo. 

(b) Fase da aquisição. Nesta fase, os atletas aprenderam a rotina (que foi 

individualizada para cada um deles), tendo também sido relembrado as 

técnicas de controlo de pensamentos (negativos) e de relaxamento 

muscular, partes integrantes da rotina e que haviam aprendido 

previamente. 

(c) Fase do treino. Na terceira e última fase da aprendizagem, os atletas 

treinaram a rotina com o apoio do profissional de psicologia durante os 
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treinos, tendo seguidamente passado para uma fase de treino autónomo. 

Durante esta última fase, os atletas foram filmados a executar as rotinas. 

As sessões de vídeo foram cruciais para que os atletas compreendessem 

o modo como devem executar a rotina, tornando mais fácil o processo de 

correção e reajuste, bem como a subsequente automatização. 

 
Etapa 5: Aplicação da Grelha de Registo (Pós-Teste) 

Uma vez automatizada a rotina mental aplicado ao serviço no ténis, 

procedeu-se ao segundo momento de recolha de dados. Durante os treinos e as 

competições, aplicou-se a grelha de registo, recolhendo informação sobre o uso 

da rotina, bem como o seu impacto no rendimento desportivo dos atletas 

(eficácia: total pontos e jogos ganhos, total de ases, duplas-faltas, reação ao 

erro)24. 

 
Etapa 6: Análise e Devolução dos Resultados 

Nesta etapa, procedeu-se à análise estatística dos dados recolhidos nas 

etapas 3 e 5, comparando-se o rendimento dos atletas e efetuou-se uma análise 

dos resultados com os atletas e treinadores. Esta análise objetiva permitiu aos 

atletas e treinadores uma noção mais realista do impacto da rotina mental no 

rendimento desportivo. A análise estatística das grelhas de observação permitiu 

um feedback mais realista, objetivo e rigoroso, potenciando o rendimento 

desportivo. De facto, muito diferente para atletas e treinadores dizer-se que a 

execução das rotinas mentais pré-serviço estimulou que os atletas 

aumentassem a sua percentagem de primeiros serviços ou dizer-se que a 

execução das rotinas mentais tornou o primeiro serviço dos atletas seis vezes 

mais eficaz, passando de 20% para 80%. Para atletas e treinadores, esta forma 

específica de feedback facilita a compreensão e o consequente plano de 

trabalhos. A análise em vídeo do gesto motor auxiliou na compreensão da 

aplicação da rotina mental ao gesto técnico do serviço, facilitando a integração 

das competências psicológicas nos diferentes momentos de execução do gesto 

técnico de serviço no ténis. 

                                                           
24 Este passo também pode ser usado durante a fase do treino para, a par do vídeo, permitir aos 

atletas corrigir a rotina e cimentar a sua importância. 
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Tal como é possível verificar, o uso de tecnologias pode ser um ótimo 

auxiliar para potenciar a intervenção psicológica no contexto desportivo. Para 

terminar esta reflexão deixamos algumas indicações e sugestões práticas, 

divididas pelas duas ferramentas de trabalho abordadas pela nossa parte. 

 

USO DO VÍDEO NA PSICOLOGIA DO DESPORTO: IMPLICAÇÕES 

PRÁTICAS 

O vídeo, por si só, não tem uma relevância especial no contexto desportivo. 

O que o torna uma ferramenta potente e útil na intervenção psicológica no 

desporto é o modo como pode ser utilizado. Neste sentido, apresentamos abaixo 

algumas indicações que podem potenciar o seu uso junto dos diferentes agentes 

desportivos, particularmente os atletas. 

 
Qual o Propósito? 

Previamente à utilização do vídeo para efeitos de intervenção psicológica, 

é fundamental clarificar com os envolvidos (ex.: técnicos, atletas, pais/familiares, 

etc.) qual o propósito do seu uso. De facto, nalguns casos, o vídeo pode 

representar um momento de “intrusão” nos comportamentos habituais de 

técnicos e atletas, sendo fundamental que todos estejam de acordo com a sua 

utilização e conscientes do propósito a alcançar. 

Neste sentido, torna-se fundamental usar o vídeo para promover as 

potencialidades humanas e desportivas dos atletas. Na verdade, esta ferramenta 

oferece um manancial de informações significativo sobre o desempenho 

desportivo dos atletas, sendo, por isso, fundamental definir a “lógica” ou 

“filosofia” do seu uso. Assim, poderá evitar-se que o vídeo seja uma ferramenta 

de “caça ao erro” ou de “encontrar o culpado” no desempenho desportivo dos 

atletas, o que constitui uma utilização enviesada e limitadora do seu propósito, 

particularmente no que diz respeito aos aspetos mentais. A alternativa é mais 

interessante e desafiante, representando o vídeo uma ferramenta que auxilia o 

atleta a potenciar as suas atuais capacidades, funcionando como um indicador 

da progressão que este vai obtendo, não apenas do ponto de vista técnico, tático 

ou físico, mas também mental. 
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Para que Circunstâncias? 

Em termos gerais, a utilização do vídeo pode ocorrer nestas circunstâncias: 

(a) Na facilitação da aprendizagem motora, proporcionando aos atletas uma 

correta compreensão dos momentos e das tarefas inerentes a uma dada 

execução, facilitando-se depois a incorporação de rotinas mentais e mesmo 

técnicas de visualização mental associadas à realização do gesto motor. 

(b) No aperfeiçoamento da aprendizagem motora, proporcionando ao atleta 

uma análise específica dos gestos executados incorretamente e que 

alternativas de correção estão disponíveis. Uma vez mais, este trabalho 

pode depois ser complementado com a intervenção psicológica dirigida à 

correção do gesto técnico e da própria estimulação dos níveis de confiança 

face à possibilidade de mudança. 

(c) Na automatização da aprendizagem motora aos contextos específicos 

de atuação do atleta, nomeadamente, nos treinos e nas próprias 

competições. O vídeo pode auxiliar num registo fidedigno do processo de 

execução motora em diferentes circunstâncias (ex.: em situação de fadiga, 

em situações “decisivas” na competição, etc.), podendo ser integrado com 

técnicas motivacionais (como, por exemplo, a formulação de objetivos), de 

modo a estimular a progressão contínua. 

(d) Na estimulação de conteúdos táticos e de decisão no jogo, facilitando a 

compreensão dos diferentes papéis e tarefas que cada atleta deve 

desempenhar na competição. O vídeo pode auxiliar a perceber o que cada 

atleta deve fazer nos diferentes momentos competitivos, em consonância 

com técnicas como os planos mentais individuais e de equipa, onde estão 

registados os comportamentos desejáveis a assumir por cada atleta. 

(e) Na gestão do erro e insucesso desportivo, facilitando ao atleta 

compreender mais objetivamente as reações verbais e não-verbais que 

tendem a ocorrer netas situações. Neste caso, o vídeo funciona como uma 

estratégia de consciencialização pessoal pelo atleta, facilitando a 

integração de técnicas psicológicas de gestão de stress. 

 
Cuidados na Utilização 

Apesar das potencialidades do uso do vídeo, este deve ser aplicado de 

forma consistente e objetiva. Por vezes, a sua utilização aparece na intervenção 
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de forma desfasada face ao propósito a alcançar e nem sempre é aplicado de 

um modo contínuo no tempo, quando tal era suposto. As razões para esta 

situação são distintas, muitas vezes derivadas de constrangimentos técnicos, 

materiais ou mesmo financeiros. No entanto, se o psicólogo de desporto decide 

usar esta ferramenta em distintos momentos da sua intervenção, é fundamental 

que tal ocorra de facto, sob pena de gerar sentimentos de frustração e 

incompreensão por parte dos atletas. 

Por outro lado, é importante otimizar o vídeo em função das necessidades 

e exigências em causa. Por vezes, um dos erros no uso dos vídeos com os 

atletas é mostrá-lo sem um trabalho técnico de aperfeiçoamento das imagens 

recolhidas. Exemplos desta situação são a falta de relação entre o vídeo e aquilo 

que se propõe trabalhar, utilizar períodos excessivos de imagens face aos 

objetivos a atingir, suscitando a desmotivação nos atletas, ou utilizar segmentos 

de imagens que são apenas uma das partes significativas do que realmente 

ocorreu. Estes erros técnicos tendem a descredibilizar o vídeo e o próprio 

profissional de psicologia junto dos atletas e respetivos técnicos. 

 

Recusar a Falácia da “Cegueira Seletiva” 

Uma boa utilização do vídeo na intervenção psicológica implica aceitar a 

relatividade da análise das imagens recolhidas. Um dos erros frequentes 

associados ao uso do vídeo é a tentação da “verdade absoluta”, assumindo-se 

que o que está registado nas imagens tem uma correspondência perfeita com 

os acontecimentos ocorridos na situação em causa, e só não “vê quem não quer 

ver” ou quem sofre de “cegueira seletiva”. Esta perspetiva tem a desvantagem 

de exacerbar tensões entre técnicos e atletas e mesmo entre os próprios atletas, 

todos eles convencidos da sua “verdade absoluta” de visualização dos 

acontecimentos ocorridos. Na realidade, o vídeo é “apenas” mais um ponto de 

vista, uma outra perspetiva sobre a realidade, que é inerentemente subjetiva e 

construída a partir da realidade de cada interveniente na situação. Por isso, mais 

do usar o vídeo para detetar a “verdade dos factos” e desmascarar as “cegueiras 

seletivas”, importa usar o vídeo para debater as razões do ocorrido, as 

consequências verificadas e as alternativas possíveis a seguir no futuro. 
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USO DA ESTATÍSTICA NA PSICOLOGIA DO DESPORTO: IMPLICAÇÕES 

PRÁTICAS 

Uma vez mais, pode-se afirmar que a estatística (tal como o vídeo), por si 

só, não tem uma relevância especial no contexto desportivo. O que a torna uma 

ferramenta potente e útil na intervenção psicológica no desporto é, também, o 

modo como pode ser utilizada. Neste sentido, apresentamos abaixo algumas 

indicações que podem potenciar o seu uso junto dos diferentes agentes 

desportivos, particularmente no trabalho com os atletas. 

 

Qual o Propósito? 

A mensuração do comportamento humano é, obviamente, uma área 

desafiante e complexa. Isto deriva das múltiplas manifestações subjacentes ao 

desempenho das pessoas num dado contexto, a que acresce as razões e 

motivações que potenciam um dado curso de ação. Por isso, é relevante que o 

psicólogo do desporto compreenda previamente “o quê” e “o porquê” de avaliar 

o desempenho dos agentes desportivos, nomeadamente os atletas. 

Um dos aspetos facilitadores da mensuração pelo psicólogo do desporto é 

precisamente o advento tecnológico no desporto, que permite um certo “fascínio 

pela estatística”, bem patente em vários desportos, particularmente os de maior 

visibilidade social. Por isso, codificar comportamentos humanos não é, por 

princípio, algo de estranho ou despropositado no contexto desportivo. 

No entanto, a mensuração na psicologia do desporto deve comungar do 

sentido ético da intervenção psicológica em causa. Por exemplo, quando se trata 

de aplicar esta ferramenta a contextos de formação desportiva, importa recolher 

indicadores do processo de aprendizagem das crianças e dos jovens ao longo 

do tempo bem como recolher indicadores sobre comportamentos de interação 

positiva com os demais agentes desportivos (ex.: treinador, colegas de equipa, 

dirigentes, etc.). Quando se trata de aplicar a ferramenta a contextos de alta 

competição, importa recolher indicadores da execução e “estabilidade” mental 

dos atletas face às situações de tensão competitiva que enfrentam. 

Neste sentido, é importante que o psicólogo do desporto torne claro o 

propósito desta ferramenta junto dos envolvidos, efetuando os devidos 

ajustamentos. 
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Para que Circunstâncias? 

Tendo por base o contexto específico de intervenção (ex.: formação 

desportiva, recreação, alta competição) e as circunstâncias específicas de cada 

situação, a estatística apresenta um leque substancial de aplicações, tal como 

referimos de seguida: 

(a) Mensurar os comportamentos implicados na execução motora dos 

atletas. Neste caso, importa perceber o modo como os comportamentos 

implicados no desempenho de uma tarefa motora ocorrem. O registo de 

sucesso de ocorrência destes comportamentos pode ajudar o psicólogo do 

desporto a perceber que dimensões pode apostar mais ou aperfeiçoar no 

treino mental. Por exemplo, técnicas como a visualização mental podem 

ser ajustadas em função dos indicadores de execução motora dos atletas. 

(b) Mensurar a execução motora e desportiva dos atletas. Nestas situações, 

importa perceber qual a eficácia obtida pelos atletas no desempenho das 

suas tarefas. Este registo de “sucesso” desportivo pode ajudar o psicólogo 

do desporto a perceber que circunstâncias e condições facilitam o 

rendimento dos atletas, podendo ajustar as rotinas mentais de modo a 

enquadrarem-se nas exigências específicas que estes enfrentam. 

(c) Mensurar a relação entre o desempenho desportivo individual e coletivo. 

Neste caso, importa perceber a relação entre o nível alcançado pelo atleta 

individualmente e pela sua equipa, quando este está integrado em 

modalidades coletivas. Por vezes, desfasamentos nos indicadores obtidos 

podem sugerir a importância do psicólogo do desporto trabalhar áreas 

relacionadas com as dinâmicas de equipa. 

(d) Mensurar a estabilidade do desempenho desportivo dos atletas, 

podendo o psicólogo do desporto utilizar os dados para monitorizar o 

desempenho dos atletas ao longo da época desportiva, auxiliando na 

estabilidade das suas ações. 

 
Cuidados na Utilização 

Apesar dos benefícios do uso da estatística, é fundamental garantir alguns 

aspetos, nomeadamente: 

(a) A existência de condições objetivas e metodológicas para se efetuar a 

avaliação do comportamento humano. De facto, é fundamental que a 
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mensuração seja fiável e objetiva, de modo a suscitar a confiança das 

pessoas envolvidas. 

(b) Verificar, e garantir se necessário, a necessidade de proteger os dados 

recolhidos sob a condição de confidencialidade. Embora muitos dos dados 

recolhidos sejam públicos, por vezes a mensuração efetuada por 

psicólogos do desporto engloba dados que apenas interessam ao próprio 

atleta e, sob autorização deste, ao respetivo técnico. Importa clarificar como 

serão tratados e utilizados os dados recolhidos. 

(c) Utilizar a estatística para fins específicos e realistas, evitando inferir sobre 

aspetos cuja relação com a avaliação seja pouco, ou nada, clara. Por 

vezes, existe a tentação de utilizar os dados para prever condutas e 

sucesso desportivo, o que normalmente tem baixa relação com os 

indicadores efetivamente recolhidos na avaliação. 

(d) Utilizar a estatística numa base de estimulação das capacidades individuais 

e não tanto para efeitos comparativos com os demais colegas ou 

praticantes da mesma modalidade. 

 

Recusar a Falácia do “Efeito com Causa Aparente” 

Uma das principais críticas ao uso da estatística no desporto é o facto de 

esta ter pouca, ou nenhuma, relevância para explicar o sucesso desportivo; ou 

seja, “não servir para nada”. Esta visão é limitadora da potencialização da técnica 

junto dos agentes desportivos, particularmente dos técnicos e dos atletas. Uma 

das razões que justifica este aspeto é a falácia do “efeito com causa aparente”, 

onde os agentes desportivos inferem que um dado indicador estatístico tem 

propriedades muito para lá das efetivamente presentes. A título de exemplo, por 

vezes, afirma-se que a estatística “posse de bola” no futebol não interessa nada, 

pois uma equipa pode ter a bola em seu poder muito mais tempo do que a equipa 

adversária durante um jogo e, mesmo assim, perder o jogo. Por isso, é uma 

perda de tempo efetuar este tipo de registo. Ora, estamos perante um “efeito 

sem causa aparente”, uma vez que o indicador de posse de bola “apenas” nos 

indica o tempo que uma dada equipa tem a bola em seu poder, não nos 

informando acerca daquilo que a equipa faz quando tem a bola em seu poder 

(i.e., oportunidades e eficácia de finalização). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos aspetos mais fascinantes, e desafiadores, da aplicação científica 

dos princípios da psicologia ao contexto desportivo, prende-se precisamente 

com a crescente sofisticação das técnicas aplicadas na preparação mental dos 

atletas (e demais agentes desportivos). Este capítulo procura contribuir neste 

sentido, reforçando o modo como duas técnicas distintas, mas passíveis de 

conciliação, podem ser úteis para o profissional de psicologia do desporto. A 

verdade é que nem a utilização do vídeo, nem o uso de estatísticas, podem, por 

si só, garantir sucesso desportivo. No entanto, esta regra aplica-se a todas as 

estratégias de treino desportivo, na certeza de que uma boa conjugação e 

otimização das diferentes áreas do saber podem, efetivamente, maximizar as 

possibilidades do desporto representar uma experiência recompensadora para 

os atletas. 
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CAPÍTULO 9 
Saúde na rede: presença e atuação dos periódicos de ciências da saúde 

na rede social facebook inc. 

Tatiana de Carvalho Duarte25; Raphael Moura Rolim26; Rodrigo César Paes 

Fumes27; Hortência G. Fonseca Costa28; Afonso Antonio Machado29 

 

 

INTRODUÇÃO 

A “desdiferenciação” não se limita a apagar fronteiras; ela 

arrasta para o consumo de massa um conjunto de 

manifestações até então carimbadas como elitistas 

(exposições, ciclo de conferências, música erudita) e que 

agora se projetam nas agendas midiáticas como 

megaeventos (MORAES, 2006). 

 

 Essa frase foi escrita por Dênis de Moraes em 2006 e hoje, mais de 10 

anos depois, podemos notar que, o que ele chama de “desdiferenciação” ou seja, 

uma quebra entre a produção econômica e a vida cultural, está deficiente. 

De fato, o ambiente online tornou centros culturais e grandes museus e 

exposições de arte, accessíveis virtualmente. Hoje em dia qualquer pessoa, com 

acesso à internet, pode admirar tais obras sem sair do conforto do seu lar e, na 

maioria das vezes, de forma gratuita. Porém a democratização da informação, 

quebrando barreiras e diminuindo distâncias, nos dá a falsa impressão de que 

somos os donos do conteúdo, que personalizamos nossa navegação online, que 

acessamos apenas sites de nosso interesse e que estamos menos a mercê da 

unilateralidade de alguns meios de comunicação. 

A população tem, historicamente, sofrido com um efeito social da mídia 

conhecido como Agenda Setting. Esse agendamento, nada mais é do que a 

determinação, pelos grandes veículos de comunicação, das pautas que serão 

debatidas pelo público. Como o recente debate sobre sexualidade e gênero 

                                                           
25 Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – Muzambinho, Brasil. 
26 Faculdade de Ciências, Cultura e Extensão do Rio Grande do Norte – Natal, Brasil. 
27 Universidade Federal de Viçosa – Viçosa, Brasil. 
28 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da UNIFACEX – Natal, Brasil. 
29 Universidade Estadual Paulista – Rio Claro, Brasil. 
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incitado por personagens de novelas, ou ainda os ataques e defesas estratégicas 

feitos à partidos políticos, determinando o resultado dos processos eleitorais no 

país. 

Essa seleção, disposição e incidência de notícias e temas pré-

determinados pelas mídias é um efeito social que tem força devido a 

unilateralidade de veículos de comunicação como a TV e o rádio. 

A internet surgiu tendo, como uma de suas propostas, a possibilidade de 

dar voz a qualquer cidadão que se queira fazer ouvir. Promovendo a 

democratização da mídia e a ampliação das possibilidades de acesso ao 

conhecimento. 

Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos sobre o tema “Percepção pública da ciência, tecnologia e inovação 

no Brasil” demonstrou que: “Apesar de um interesse declarado bastante elevado, 

e apesar de uma visão substancialmente positiva sobre C&T, os brasileiros 

continuam tendo pouco acesso à informação científica e tecnologia, 

especialmente nas camadas sociais de menor escolaridade de renda” (MCIT, 

2015). 

Essa pesquisa foi essencial para demonstrar que a falha na transmissão 

de conteúdo técnicos-científicos não está exclusivamente no desinteresse dos 

receptores. E que pesquisas que analisem onde encontra-se essa interrupção 

devem ser realizadas. 

No presente artigo vamos analisar os empecilhos que a comunicação 

técnico-científica tem sofrido para chegar a todos os públicos de forma 

democrática. Assim, partimos de diferentes sujeitos para essa problemática, tais 

como os receptores (com dificuldade de acesso ou falta de interesse no conteúdo 

em si), os criadores de conteúdo (por não adaptarem sua mensagem aos 

diversos públicos ou por não buscarem formas de promoção da informação) ou 

ainda os próprios meios de comunicação (com plataformas de difícil acesso ou 

de baixa confiabilidade comprometendo a credibilidade das informações). 

A partir dos problemas destacados, realizamos uma pesquisa quantitativa 

e qualitativa sobre revistas científicas da área da saúde, indexadas à Scielo. Um 

dos principais pontos colocados em questão foi a presença desses periódicos 

em rede social, com destaque especial ao Facebook Inc. A escolha desta rede 
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se justifica por esta ser a principal rede social utilizada pelos brasileiros para 

busca de notícia (utilizada por 57% da população30). 

Na análise foram verificados fatores como a popularidade das páginas, o 

engajamento, a periodicidade de publicações, o idioma, assim como a linguagem 

e os recursos audiovisuais utilizados para atrair a atenção dos usuários da rede. 

Por fim, apresentamos algumas considerações a respeito dos desafios da 

comunicação técnico cientifica no país 

 

O AMBIENTE ONLINE E SEUS PARADIGMAS 

Para entender de que forma as redes sociais podem contribuir com a 

promoção de conteúdos de educação, ciência e tecnologia, é necessário 

ressaltar a importância que esses veículos de comunicação online ganharam na 

contemporaneidade. 

Um relatório divulgado pela Reuters Institute sobre o cenário da 

comunicação de notícias pelo ambiente digital em 2017, mostrou que o Brasil 

está com 68% de sua população urbana com acesso à internet. 

Para chegar a esse dado, porém, foi considerada uma amostra da 

população urbana de 2003 pessoas, de um total de 206 milhões. Ressalta-se, 

entretanto, que enquanto outros países tiveram sua análise feita considerando 

toda a população nacional, no caso do Brasil, México e Turquia foram utilizados 

como parâmetros apenas os habitantes das zonas urbanas, excluindo-se os da 

zona rural. 

Assim, não podemos dizer que a porcentagem da população brasileira 

com acesso ao meio digital é de exatamente 68%, já que os habitantes do Brasil 

totalizam 207,7 milhões de pessoas das quais, de acordo com dados da PNAD 

2015 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 84,72%, vive em áreas 

urbanas e 15,28% em áreas rurais (IBGE, 2015). 

Segundo dados do Internet World Stats (2017), o Brasil possui 

139.111.185 usuários de internet contabilizados até março de 2017. Também 

foram contabilizados cerca de 111 milhões de usuários inscritos na rede social 

Facebook Inc., até junho de 2016. 

                                                           
30 Dados obtidos no Reuters Institute Digital News Report 2017 
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O Reuters Institute Digital News Report 2017 analisou 36 países, 

concluindo que Noruega, a Dinamarca e a Holanda lideram o ranking com cerca 

de 96% da população com acesso digital. Enquanto a Romênia e o México são 

os países com menor porcentagem de habitantes com acesso à internet, 56%. 

No caso do México vale que ressaltar que, assim como o Brasil, foram 

considerados apenas o número de habitantes das regiões urbanas. 

Esses dados demonstram que a internet, apesar de ainda deficitária em 

alguns países, se consolida como uma opção viável para transmissão de 

informações. E a popularidade da rede social Facebook Inc. também a posiciona 

como um meio de comunicação capaz de contribuir com essa proposta31. 

 

PRESENÇA DAS REVISTAS CIENTÍFICAS NO AMBIENTE ONLINE 

Em uma análise quantitativa, dados foram tabulados demonstrando que, 

dentre as 93 revistas brasileiras da área de Ciências da Saúde indexadas na 

plataforma da Scientific Electronic Library Online – Scielo, apenas 35 possuem 

páginas de divulgação na rede social Facebook Inc. 

 

Esse dado demonstra que apesar das revistas científicas terem como 

finalidade a promoção do conhecimento que agregam, ainda assim não utilizam 

das novas tecnologias disponíveis para a divulgação de sua produção. Dessa 

                                                           
31 Um trabalho anterior que realizamos demonstra a influência das redes sociais no processo de 
inclusão digital. Ver mais em: DUARTE, Tatiana de Carvalho. Pequenos atos de heroísmo: as 
redes sociais como mediadoras do processo de inclusão digital. 2013. 127 f. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/89358>. 
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forma limitam-se a promover seu conteúdo apenas na esfera do público que já 

está inserido no meio acadêmico e que já estão cientes da existência de sua 

revista. Excluindo novos leitores, novos públicos e, por muitas vezes, excluindo 

até mesmo o usuário final da informação tema da revista. 

 

BARREIRAS COMUNICACIONAIS 

Outro fator que dificulta o acesso da população ao conteúdo científico das 

revistas é o idioma utilizado. Uma pesquisa divulgada pela empresa Education 

First, posiciona o Brasil na 41ª colocação entre 70 países ranqueados pelo nível 

de proficiência em inglês. A pesquisa avaliou 910 000 adultos do mundo todo 

que não têm o inglês como língua nativa. Assim como no ranking de acesso à 

internet, da Reuters Institute, os primeiros colocados da lista são a Holanda, 

Dinamarca e Suécia. 

Temos, portanto, que publicações feitas em outros idiomas não atingem 

a grande maioria da população brasileira, tornando muito relevante o idioma e a 

linguagem utilizada pelo gestor do conteúdo para transmissão de sua 

informação. 

No presente artigo verificamos que, dentre as 35 revistas inseridas na 

rede social, 6 optaram por escrever suas postagens apenas em inglês e 2 

escrevem tanto em inglês quanto em português. 

 

 

27

6

2

0

5

10

15

20

25

30

Páginas em português Páginas em inglês Páginas Bilíngues

Idiomas dos textos das páginas 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 128 

É importante ressaltar que neste trabalho não avaliamos a linguagem ou 

o idioma, utilizados na elaboração dos artigos que compõem as revistas. Foram 

analisadas apenas as postagens feitas para divulgação dos mesmos. 

 

GESTÃO DE CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS 

Outro fator importante para garantia de interação e visualizações aos 

posts em redes sociais é a periodicidade das publicações. Cada vez mais a 

velocidade e a frequência das informações têm ganhado destaque em 

detrimento da qualidade e pertinência do conteúdo. Não cabe a esse artigo julgar 

se esse movimento é o ideal ou não para evolução da comunicação. Nos 

limitaremos a destacar que esse fenômeno comunicacional tem sido observado 

e que a não adequação dos gestores de conteúdo dificultarão a conexão com 

seu público alvo. 

Cabe aos gestores da informação se atualizarem sempre quanto aos 

avanços das tecnologias comunicacionais e realizarem periodicamente uma 

representação semântica do perfil de seu público para garantir que sua 

mensagem seja transmitida sem ruídos e com eficiência. 

Nessa representação, devem ser considerados aspectos que podem ser 

obtidos por meio da rede social Facebook Inc. 

 

Através de sua API (Application Programming Interface), o 

Facebook disponibiliza informações referentes às 

conexões de cada usuário, informações públicas do seu 

perfil (nome, idade, cidade de nascimento e residência, 

dados educacionais, dados profissionais, idiomas falados), 

seus interesses e preferências (livros, músicas, filmes, 

jogos, páginas, entre outros) e ainda os grupos dos quais 

ele participa. No contexto deste trabalho, são extraídas as 

informações básicas do perfil, o horário de cada postagem, 

os idiomas falados ou compreendidos, os interesses e 

preferências, que são capturados a partir de grupos, 

páginas e itens curtidos e seguidos (PEREIRA et al., 2014). 
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Um dos principais fatores para o sucesso de uma publicação é o que faz 

referência ao horário, já que enviar uma mensagem na hora de acesso de seu 

público alvo pode aumentar as chances de que tal informação chegue ao seu 

destino final. 

Nesta análise verificamos que muitos gestores das páginas de cunho 

técnico-científico não utilizam qualquer tipo de periodicidade, publicando novos 

conteúdos de forma aleatória. E até mesmo os gestores que publicam com certa 

frequência, ainda assim não o fazem nos dias e horários mais adequados para 

que seu conteúdo ganhe maior abrangência de público. 

 

 

Essa relação entre o quão rápida uma informação é transmitida e o seu 

valor diante dessa velocidade, é um dos fatores que determina o contexto atual 

como formado por uma sociedade da informação. 

 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO X SOCIEDADE DO SABER 

Ter acesso a informações de cunho técnico-científico é essencial para que 

a sociedade evolua, pautando debates sobre temas que contribuam com um 

desenvolvimento sustentável e que aprimorem os processos operacionais com 

consequências diretas para o mercado de trabalho e para a demanda pela 

qualificação de profissionais.  

 

O desenvolvimento científico e tecnológico atinge, assim, o 

cidadão comum, que muitas vezes está longe do mercado 
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técnico-científico, mas que deve possuir um pensamento 

crítico e reflexivo para se posicionar diante dos problemas 

que o rodeiam. 

Deverá estar cada vez mais incorporado ao cidadão o 

espaço dos seus direitos e deveres, influindo no caminho 

das soluções técnico-científicas e pressionando pela 

incorporação dos benefícios sociais da pesquisa científica 

e tecnológica ao seu cotidiano. Bem-estar, segurança e 

sobrevivência são objetivos a serem perseguidos pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico para toda a 

humanidade. (CNPQ, 2017) 

 

Diante desse contexto, no qual a população teria acesso pleno a 

informação, fala-se em dois conceitos que devem ser diferenciados. A sociedade 

da informação e a sociedade do saber. Estudiosos separam os dois conceitos 

ao analisarem que a população de uma sociedade do saber está próxima da 

informação necessária para que desfrute de todos benefícios sociais; enquanto 

a população da sociedade da informação verifica o poder da informação à sua 

velocidade e veículos de transmissão e não a veracidade ou a importância do 

conteúdo. 

É preciso compreender que, já no princípio dos anos 1970, o termo 

“Sociedade da Informação” foi inserido nas discussões políticas pelo mundo 

como uma espécie de remédio capaz de “curar” os problemas da população após 

as crises causadas por diferentes conflitos pelo mundo. 

Segundo Armand Mattelart (2006), foi nessa década que a 

“informatização” se tornou uma ferramenta de saída de crise para as potências 

industriais, já que a crise do petróleo de 1973 nos Estados Unidos, assim como 

em todo mundo, havia resultado em uma forte recessão econômica. 

No Brasil, essa “informatização” da sociedade veio um pouco mais tarde. 

Já que o país viveu, no início de 1970, o apogeu de um governo de Ditadura 

Militar na qual os meios de comunicação eram censurados, assim como 

cidadãos com voz contrária ao governo eram torturados e exilados. 

Armand Mattelart (2006) destaca que apenas em 1980 a aceleração da 

liberação das redes fixa o marco dos Estados Unidos como referência 
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informacional. Em 1985 encerra-se a ditadura no Brasil e então essa referência 

que já repercutia em países industriais desde 1980 passa a ser utilizada também 

pelo Brasil. 

Como recurso para encorajamento da população e fortalecimento das 

representatividades governamentais, temos que a Sociedade da Informação e 

seus recursos informacionais nos levam a um entendimento das relações de 

poder que o conceito traz. E, no caso, não nos referimos ao empoderamento 

garantido pela obtenção de determinados conhecimentos, mas ao poder de 

transmissão de informações em uma maior velocidade e de uma forma mais fiel 

ao conteúdo emitido originalmente. 

Essa visão tecnicista é um dos fatores que dificultam ainda mais a 

verificação da “Sociedade da informação” como um conceito completo e digno 

de representar o atual momento em que vivemos. Já que se faz acreditar que 

vale mais o quão rapidamente uma informação é promovida, do que a forma 

como ela é interpretada ou ainda a sua relevância e o seu valor agregado. 

Para Mattelart (2006), 

 

Faz já muito tempo que toda uma tradição de pensamento 

crítico desvelou os pressupostos ideológicos do conceito 

de “informação”, tal como é usado para designar a nova 

sociedade que se supõe suceder à sociedade industrial, e 

assinalou os efeitos de sentido não controlados que nutrem 

a confusão entre este conceito e o conhecimento ou saber. 

A informação é assunto de engenheiros. Seu problema 

consiste em encontrar a codificação mais eficaz (em 

velocidade e custo) para transmitir uma mensagem 

telegráfica de um emissor a um destinatário. O que importa 

é o canal. A produção do sentido não está incluída no 

programa. A informação está separada da cultura e da 

memória, “Corre depois do atual”, como dizia o historiador 

Fernand Braudel. A forma de temporalidade implicada 

contrasta com o tempo de elaboração do saber. O 

esquema mecânico do processo de comunicação é 

consentâneo à representação linear do progresso. A 
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inovação se difunde de cima para baixo, do centro para as 

periferias. 

 

Para Gilson Volpato (2017), essa velocidade ainda se faz importante 

diante provisoriedade da ciência. 

 

A ciência inclui a humildade de se perceber que todo 

conhecimento científico é provisório. Assim, se 

perguntarmos para qualquer cientista minimamente 

envolvido com a filosofia da ciência qual teoria atual ainda 

será válida daqui a 300 anos, certamente a resposta será 

um sonoro “não sei”. É o que se pode responder. Imagine 

nossas verdades hoje comparando-as com as de 100 ou 

200 anos atrás. Vejam quantas coisas inimagináveis 

mudaram. Esse é o status da ciência. Isso não é fraqueza, 

mas força (VOLPATO, 2017). 

 

É importante ressaltar que não é intenção desse trabalho comparar o grau 

de relevância da sociedade da informação em comparação com a do saber. Mas 

sim, ressaltar que, atualmente, a velocidade na qual um conteúdo é transmitido 

é um fator determinante para eficácia da comunicação. 

Logo, gestores de conteúdo que não fizerem uso das mais rápidas, 

acessíveis e populares ferramentas de comunicação, tendem a ter seu conteúdo 

ignorado por receptores de diferentes regiões do mundo e de diferentes perfis 

socioeconômicos. 

 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS COMUNICACIONAIS PARA PROMOÇÃO DE 

CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS 

Adicionalmente, verificamos que os gestores das páginas de revistas 

científicas pouco fazem uso de recursos audiovisuais ou de técnicas de escrita 

para adaptação da mensagem para diferentes mídias, o que dificulta ainda mais 

a transmissão do conteúdo das revistas para os usuários da rede social. E 

mesmo quando utilizam de imagens ou vídeos, ainda assim não o fazem de 
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forma planejada e profissional, para que conquistem mais resultados, interações 

e engajamento dessas ações.32 

 

Com a precária utilização dos recursos audiovisuais disponíveis para 

atrair olhares de novos usuários ou, até mesmo, para despertar o interesse dos 

entusiastas da área, os gestores de conteúdo das revistas científicas nas redes 

sociais acabam por desperdiçar importantes ferramentas que poderiam 

contribuir com a divulgação de conteúdos técnico-científicos. 

Destacamos que imagem e vídeo, além de uma linguagem adequada, são 

considerados recursos básicos de divulgação em plataformas digitais, 

sobretudo, naquelas que possuem um público mais diverso como é do Facebook 

Inc..  

 

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E O CONSUMO DE CONTEÚDOS 

Tim O’Reilly (2004) cunhou o termo Web 2.0 descrevendo a transição 

entre uma internet estática de baixa interação para uma baseada em 

plataformas, desenvolvida de maneira criativa usando-se de consciências 

coletivas inteligentes, pluralizando assim o seu desenvolvimento, o que fez 

                                                           
32 Embora a divulgação possua diferentes áreas de interesse e aplicação é na área de marketing 
que se destacam as maiores teorias e metodologias. Sobre este assunto destacamos Gabriel 
(2010) e Adolpho (2011). Por exemplo, “a regra dos 90/9/1, em que somente 1% do público (os 
“alfas”) cria a comunicação para o mercado (escreve o tweet, escreve o post no blog, grava o 
vídeo e etc), 9% (os multiplicadores) só passam a informação para frente (retweetam, indicam o 
blog, enviam o link do Youtube por e-mail ou colocam no perfil do Facebook, mas não criam nada 
de novo), sendo que 90% dos consumidores apenas consomem a informação, sem nem ao 
menos repassá-la para frente” (ADOLPHO, 2011, p. 689). 
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predominantemente a Web se destacar à frente de mídias tradicionais como TV, 

rádio, revistas, jornais, etc. 

Essa transição foi acompanhada pela maior velocidade de produção, 

circulação e consumo de conteúdos online. Embora seja evidente a influência da 

velocidade da informação para o consumo de conteúdo, é necessário frisar que 

há aspectos psicológicos que são diretamente relacionados às preferências 

comunicacionais. Recuero (2009) destaca que a visibilidade, a reputação, a 

popularidade e a valores estão associados diretamente ao uso e consumo nas 

redes sociais. Em outro trabalho Recuero e Zago (2012) complementam ao 

analisar que o próprio acesso a informação é um valor buscado pelos usuários 

e que, as redes sociais, através de sua estrutura (linhas e nós), altera a influencia 

a circulação de informações. 

A primeira característica destacada é trazida por Zago (2014) que ao 

analisar o comportamento de usuários em redes sociais na perspectiva da 

economia de atenção, concluiu que nem toda informação que circula é de fato 

consumida totalmente, muitas vezes a informação é retransmitida 

(compartilhada) através do resumo típico da interface das redes sociais, mas 

sem ser necessariamente consumida em inteiro teor, ou seja, sem gerar acesso 

ao gerador. 

Outro aspecto interessante relaciona-se a faixa etária de consumo. 

Santos (2014) em sua dissertação percebeu o comportamento dos jovens como 

“forma de escapismo e entretenimento, dando preferência às páginas de 

Facebook dedicadas aos conteúdos humorísticos” (p. 53), concordando com 

Assunção e Matos (2014) que perceberam que os jovens consideram mais fácil 

partilhar algumas questões online do que face a face. Ambas demonstram a 

atualidade do pensamento piagetiano sobre os processos cognitivos33. Tais 

aspectos auxiliam a mensurar, mesmo que brevemente, que os periódicos 

devem buscar diferentes estratégias para a divulgação científica ou até mesmo 

para a popularização da ciência entre os jovens. 

Régis (2010) destaca outro fator importante diretamente trazido por suas 

pesquisas: primeiramente que a cognição não pode ser reduzida aos processos 

                                                           
33 Respectivamente: Egocentrismo, Pensamento Operacional Formal e Pensamento Pós-formal 
(PIAGET; INHELDER, 1976). 
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superiores do intelecto humano, e, que o sistema de mídias atual tem o potencial 

para ativar um conjunto de habilidades que atuam no desenvolvimento cognitivo, 

com destaque a participação do usuário (busca de informação e produção de 

conteúdo) e a aprendizagem (linguagens, interfaces e softwares) que exigem 

desenvolvimento físico e cognitivo. 

Não obstante, destacam-se dois últimos aspectos que são mediados pela 

relação entre liberdade e consumo, existindo um duplo movimento, uma dupla e 

mútua influência. “A influência do mercado e da organização social nas 

identidades dos usuários e a expressão genuína de indivíduos que utilizam o 

Facebook para negociar suas identidades de acordo com seus interesses” 

(ROSA, 2012, p. 69). Nesta mediação é que a princípio os periódicos podem 

atuar, promovendo conteúdos mais adequados (formato e linguagem) e 

acessíveis (atrativos) aos usuários para que estes possam ter uma fonte de 

informação que propicie o desenvolvimento cognitivo diversificado e 

simultaneamente o emancipe enquanto cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho destacou brevemente quais as barreiras comunicacionais 

enfrentadas pelos conteúdos técnico-científicos vão muito além da necessidade 

de despertar o interesse da população pelo tema. 

É necessário evidenciar que os cientistas, pesquisadores e gestores de 

revistas científicas que geram tais conteúdos, não estão fazendo uso dos 

recursos comunicacionais disponíveis para promoção de informações de forma 

eficaz e adequada. 

Uma sugestão feita nesse artigo refere-se à utilização da rede social 

Facebook Inc., como plataforma em potencial para o trânsito de informações 

entre os mais variados públicos. Porém, é necessário ressaltar que a 

credibilidade das informações transmitidas pelo ambiente online ainda é uma 

questão em debate. É comum que alguns usuários duvidem da segurança do 

ambiente ou ainda que verifiquem a interferência de empresas e interesses 

econômicos e políticos no que é divulgado. 

O Brasil, no entanto, é o país que mais confia nas fontes de informações 

que utiliza, em comparação aos demais países da América Latina. 
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Similar a outras regiões, os usuários da internet na América 

Latina mostram baixos níveis de confiança em suas mídias. 

Existe um sentimento generalizado dos consumidores de 

notícias online de que a independência da mídia está sob 

pressão de interesses políticos e comerciais. Este 

sentimento é especialmente notado na Argentina, onde a 

mídia tende a ser politicamente polarizada, mas é menos 

evidente no Brasil – como é evidenciado pela lacuna entre 

a confiança em geral nas notícias e a confiança nas fontes 

utilizadas” (REUTERS INSTITUTE, 2017)34. 

 

Essa pesquisa da Reuters Institute, demonstrou que 60% dos Brasileiros 

acreditam nas notícias que leem e que 30% acreditam que tais notícias não 

sofrem influências políticas, deixando um espaço receptivo para divulgação 

científica em novas plataformas. 

Este artigo é parte de uma pesquisa mais aprofundada sobre a temática 

e que aborda os temas apresentados de maneira mais completa e com o uso de 

um banco de dados mais abrangente. 
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CAPÍTULO 10 
A EXPOSIÇÃO DOS ATLETAS DIANTE DAS NOVAS MÍDIAS DIGITAIS 

Kauan Galvão Morão35; Vivian de Oliveira36 
 

 

INTRODUÇÃO 

Não há como negar: a internet e seus recursos mudaram e ainda mudam 

constantemente nossas vidas. Também não há como fugir. Os avanços 

tecnológicos são um caminho sem volta. Resta a nós, seres humanos e 

pesquisadores, entender melhor este fenômeno e tentar elucidar sobre suas 

consequências para nossas vidas.  

Para Keen (2012), a internet é onde hoje vivemos. Quando olhamos para 

o mundo ciber, estamos vendo algo que reflete não apenas a nós mesmos, mas 

também os valores dominantes da sociedade em que vivemos. 

A possibilidade dos indivíduos se expressarem, interagirem e 

comunicarem-se por intermédio de um computador ou outro dispositivo 

eletrônico conectado é considerada por Recuero (2009) como uma das principais 

alterações que a internet trouxe à sociedade 

Uma das formas desta comunicação citada anteriormente ser realizada, 

ocorre por meio da utilização de redes sociais, consideradas por Rollim (2014) 

como comunidades online, tornando-se recursos fundamentais na análise de 

uma nova maneira de se fazer e estudar sociedade. Nas redes sociais, o 

compartilhamento torna o usuário um produtor de conteúdo. O verbo 

“compartilhar” desloca o lugar do sujeito, “convidando-o a um constante trânsito 

de narração de sua própria vida e de seu cotidiano”. (SILVA, 2012, p. 5). 

Assim, Aguiar e Silva (2010) argumentam que a realidade humana 

sempre foi composta pelas redes sociais e que as mesmas visavam conectar os 

indivíduos. Entretanto, tal cenário passou por diversas evoluções, ainda mais 

com os avanços da internet, tomando grandes proporções. 

As redes sociais cumprem a função de manter-nos em constante 

comunicação com o mundo, conectar-nos às pessoas, além de informar-nos 

                                                           
35 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da UNESP – Rio Claro, Brasil. 
36 Centro Universitário FIEO – Osasco, Brasil. 
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(sobre assuntos relevantes e outros talvez nem tanto) e permitir-nos uma 

exposição como nunca antes vista. Na visão de McLuhan (2005 apud SILVA, 

2012), a presença das mídias configura um outro modo de existir socialmente. 

Segundo Azambuja (2012, p. 89) “as tecnologias não são vetores 

determinantes de mão única, mas encruzilhadas de muitas vias possíveis e, 

nesse sentido, elas nada têm de instrumentos neutros”, e deste modo podemos 

também pensar a internet e as redes sociais. Lévy (1999) introduz essa visão 

quando afirma que uma técnica não é nem boa, nem má, já que isto dependerá 

dos contextos, dos usos e dos pontos de vista. Porém, também não é neutra, 

pois pode ser restritiva ou condicionante, já que de um lado abre e de outro fecha 

o espectro de possibilidades. Além de avaliar seus impactos, é necessário 

principalmente situar irreversibilidades às quais um de seus usos poderia nos 

levar, de formular os projetos que entenderiam as virtualidades que ela 

transporta e determinar o que fazer dela (LÉVY, 1999).  

A questão da irreversibilidade é bastante complexa. Apesar do mundo 

ciber parecer-nos bastante volátil e de nos criar a ilusão de termos o controle 

sobre ele, isto não configura uma verdade. Rebustini (2012) afirma que não se 

pode garantir que aquilo que um dia foi publicado na rede possa desaparecer 

por completo. Mesmo que o indivíduo apague algum conteúdo que postou 

anteriormente, é impossível garantir que ele tenha sido realmente extinto da 

rede. Podem haver cópias sendo disseminadas pelo ciberespaço, em razão das 

conexões desenvolvidas e de ferramentas como a tecla printscreen, que nos 

permite “fotografar” e salvar a tela do computador e de outros dispositivos 

(REBUSTINI, 2012). Diante disso, Keen (2012) sugere que a única forma de 

proteger a nossa própria privacidade é não publicando nada. Qual escolha 

faremos agora? 

 Os avanços dos aparatos tecnológicos, desenvolvimento de aplicativos de 

comunicação instantânea e das redes sociais virtuais, fez com que os mais 

variados contextos sofressem alterações, das mais simples às mais complexas, 

alcançando cenários como o esporte. 

Assim, dentro deste mundo altamente conectado, aparece o fenômeno 

esportivo que, obviamente, não está isento, já que o esporte carrega consigo as 

características da sociedade na qual ele está inserido. É difícil encontrarmos um 

atleta, um clube, uma marca de artigos esportivos, uma federação que não 
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possua uma página em alguma rede social, independente das motivações para 

mantê-la. Também não é raro encontrarmos alguns casos onde o uso desses 

canais foi feito de uma forma negativa. 

Visando a ilustração de casos em que as redes sociais virtuais foram 

utilizadas de forma equivocada no cenário esportivo brasileiro, pode-se destacar 

situações como a combinação de resultados feita pela Seleção Brasileira de 

Voleibol no campeonato mundial do ano de 2010 (BERNARDINHO, 2010), 

brigas entre torcidas organizadas sendo combinadas pela internet (ESPN, 2014), 

discussão entre repórteres e comentaristas de programas esportivos, 

acarretando como desfecho na demissão de um dos profissionais envolvidos no 

caso (MONTES, 2013), comentários abusivos e machistas em foto postada por 

uma atleta dos saltos ornamentais, fazendo com que a mesma ficasse 

horrorizada com a situação (BRITO, 2015), dentre vários outros casos polêmicos 

que geraram repercussão no cenário do esporte. 

Partindo desta visão geral, tentaremos neste capítulo aprofundar sobre as 

mudanças que as novas mídias trouxeram, principalmente na dinâmica do 

universo esportivo.  

 

AS NOVAS MÍDIAS, AS TRADICIONAIS E AS MUDANÇAS ENVOLVIDAS 

 O contexto atual é composto por diversos usuários submersos no mundo 

virtual, utilizando as novas mídias digitais como forma de comunicação, 

promoção, divulgação, aproximação e demais outros aspectos possibilitados por 

meio desse fenômeno tecnológico que evolui há tempos, de forma fugaz. 

A sociedade mundial, ou pelo menos grande parte dela, passa por uma 

fase de vivenciar novas experiências. Sendo assim, Eisenstein (2013) afirma que 

os jovens não vivem mais naquele antigo “mundo da lua” e sim num ambiente 

virtual denominado pela autora de “espaço das nuvens”, apresentando 

vantagens como informações mais atraentes, rapidez, fugacidade e outros 

estímulos que são capazes de facilitar a vida dos indivíduos que utilizam tal meio, 

mas que ao mesmo tempo, demonstra riscos à saúde dos usuários 

(principalmente, mentais e/ou corporais). 

 O uso potencializado das novas mídias digitais apresentou consequências 

que implicam, por exemplo, no deslocamento de ambientes pós-modernos para 

o espaço virtual, como é o caso dos espaços familiares (domésticos), 
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educacionais (escolas e universidades), esportivos (treinos, partidas, 

campeonatos), dentre outros, além de padrões, modelos, parâmetros e contato 

com demais indivíduos, acarretando mudanças na forma da sociedade interagir 

e comunicar (MOIOLI, 2013). 

 Contudo, é necessário que se tenha atenção aos perigos que a rede pode 

oferecer aos usuários, como destacado no trecho a seguir: 

 

As tecnologias da era digital, incluindo os aplicativos, web-

sites e programas da internet, oferecem aos jovens uma 

perspectiva mais abrangente do mundo à sua volta, se 

usadas com respeito e cuidado, mas podem se tornar 

também uma ameaça e oferecer riscos à saúde quando se 

extrapolam os limites entre o real e o virtual, entre o público 

e o privado, entre o que é legal ou ilegal “pirateado”, entre 

o que é informação ou exploração, entre a intimidade e a 

distorção dos fatos ou imagens “reais”. Saber o que é 

cyberbullying, grooming, sexting, messaging e texting e 

controlar o uso das webcams, além de prevenir os 

problemas da exploração sexual, pornografia e pedofilia 

online e outras tantas ameaças à saúde desta geração 

digital, deve servir de alerta para a atualização dos 

profissionais de saúde, nos consultórios e ambulatórios 

(EISENSTEIN, 2013, p. 62). 

 

É possível que sejam notadas preocupações referentes aos riscos que os 

indivíduos possuem ao postarem algo na rede. Desta forma, é preciso que as 

figuras presentes e influentes na vida dos indivíduos (pais, responsáveis, 

professores, educadores, dentre outros profissionais) sejam atentas e 

atualizadas com relação à essas novas mídias, principalmente pelo fato de 

vivenciarmos a era dos nativos digitais. 

Por outro lado, a utilização sábia e consciente das novas mídias digitais e 

dos aparatos tecnológicos, e também dos recursos disponibilizados por eles 

(redes sociais virtuais e aplicativos de comunicação instantânea, por exemplo), 

resulta em diversas consequências vantajosas aos usuários, facilitando 
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processos e acelerando etapas da comunicação e interação entre os indivíduos, 

além de outros benefícios. Entretanto, tais recursos compõem um universo 

irreversível, necessitando de maiores orientações e instruções aos usuários, 

mais estudos com aprofundamento acerca desta área, visto que podem interferir 

direta ou indiretamente na vida dos seres humanos, tanto de forma positiva 

quanto negativa (LEMOS, 2007; LIPOVETSKY, 2004; GONÇALVES, 2014). 

Além disso, Alcântara (2013) traz que, em geral, o espaço virtual é 

relevante, fugaz e vantajoso, necessitando apenas que os usuários o utilizem 

adequadamente, visto que diversos indivíduos trabalham por meio da rede, 

outros firmam acordos profissionais, há possibilidade de fixação de “teias de 

amizades” havendo troca de informações e experiências, além de alguns 

usuários aproximarem-se, de certa maneira, de amigos e familiares distantes, 

fazendo uso de recursos do ciberespaço e adaptando-se ao cibermundo e à 

sociedade atual. 

Por fim, Moioli (2013) e Morão (2017), destacam a aproximação que as 

novas mídias digitais realizaram entre espectadores e ocorrências cotidianas do 

cenário esportivo, fazendo com que os indivíduos possam acompanhar de 

maneira mais próxima (e, até mesmo, em tempo real), notícias sobre 

determinada modalidade, equipe ou atleta, além de treinamentos, partidas, 

campeonatos e outros fatos recorrentes no âmbito do esporte, tanto por meio da 

utilização das redes sociais, quanto por websites e fanpages dedicadas a tais 

finalidades. 

Diante do apresentado, é evidente intuir sobre a influência das novas 

mídias sobre as chamadas mídias tradicionais. As redes sociais também 

mudaram a dinâmica e as funções do trabalho dos jornalistas, em especial os 

jornalistas esportivos. Segundo Nöelleke, Grimmer e Horky (2017), para os 

atores que compõem o cenário esportivo, as redes sociais surgem como uma 

oportunidade de ignorar o jornalismo esportivo e divulgar informações 

diretamente aos grupos-alvo. Deste modo, a rede social acabaria sendo 

considerada concorrente da mídia tradicional, porém, o jornalismo esportivo e as 

mídias sociais mantêm uma relação complementar. Os resultados do estudo 

realizado por esses mesmos pesquisadores, sugerem que os jornalistas 

esportivos percebem os perfis dos atletas nas redes sociais como fontes 

benéficas de notícias, especialmente para coletar informações privilegiadas. 
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Portanto, se antes o jornalista esportivo precisava “correr atrás” da notícia, 

hoje é fundamental também que este profissional possua um perfil nas redes 

sociais, tenha domínio de suas ferramentas e permaneça conectado. Se antes a 

imprensa era o principal canal entre atleta com os seus fãs ou com a população 

em geral, hoje esta comunicação é muito mais direta, excluindo-se os 

mediadores. E quais são as consequências desta mudança? Um ponto a ser 

considerado é que enquanto a mídia tradicional frequentemente é acusada de 

divulgar imagens, manchetes e reportagens cheias de sensacionalismo e 

parcialidade, as redes sociais fazem com que a mensagem chegue aos 

espectadores exatamente da forma como o atleta em questão quis que ela fosse 

passada. 

Na mídia esportiva brasileira, para citar um exemplo, existe uma tendência 

à valorização dos aspectos físicos das atletas mulheres, chamando atenção para 

sua beleza estética e, não necessariamente, para o rendimento esportivo, fato 

que não se repete com os homens (PEREIRA; PONTES; RIBEIRO, 2014; 

ROMERO et al., 2014a; ROMERO et al., 2014b). O destaque dado ao corpo 

físico das atletas é grande, evidenciando o papel de “musas” destas mulheres 

que vivem do esporte. Porém, quando observamos a forma como estas atletas 

se representam por meio de seus perfis nas redes sociais, este destaque ao 

corpo físico não permanece. Isto indica que a sexualização das atletas e o apelo 

ao físico e ao belo que acontece muitas vezes nas chamadas mídias como 

jornais, TV’s, portais de notícias, etc não se repete nas redes sociais (DE 

OLIVEIRA, 2016).  

Por outro lado, se a novas mídias permitem uma maior liberdade de 

expressão e a diminuição dos ruídos nesta comunicação entre os atletas e seu 

público, ainda assim não é possível excluir as diferentes formas de interpretação 

de uma mesma mensagem. As novas possibilidades trazidas pelas redes sociais 

não excluem a possibilidade do receptor de uma mensagem interpretá-la de um 

modo diferente daquele que o emissor quis passar.  

 

DO PATROCÍNIO AO MARKETING PESSOAL: O QUANTO A EXPOSIÇÃO 

ME FAVORECE? 

As redes sociais abrem novas possibilidades, como a de promover-se. 

Quando falamos de atletas, em especial os brasileiros, estamos tratando de 
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sujeitos que estão em constante busca por patrocínios. Após 2012, visando os 

Jogos Olímpicos de 2016, assistimos um investimento nunca visto no esporte 

olímpico brasileiro, em sua maioria vindo da iniciativa pública. 

Segundo Capelo (2017), 1,86 bilhão de reais foram investidos pelas 

empresas estatais em patrocínios olímpicos. Em levantamento feito por Marra e 

Menegat (2016), 90% dos atletas que disputariam os Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro possuíam patrocínio de empresas públicas ou auxílio de projetos 

governamentais, enquanto 49,8% deles contavam com apoio privado. 

Após os Jogos e com a crise econômica brasileira, a situação mudou. 

Segundo matéria apresentada pelo jornal Estadão em março de 2017, muitos 

atletas brasileiros que disputaram as Olimpíadas de 2016 foram demitidos, 

perderam parceiros e/ou verbas, inclusive medalhistas como Arthur Zanetti e 

Poliana Okimoto. 

Em pesquisa realizada por De Oliveira (2016) sobre a utilização que os 

atletas olímpicos brasileiros fazem das redes sociais, especificamente o 

Instagram, os resultados indicam que, de forma geral, o potencial para o 

marketing das redes sociais é pouco explorado por estes esportistas. 

Por outro lado, em matéria apresentada no programa Esporte 

Espetacular, da Rede Globo de Televisão, no dia 26 de março de 2017, foi citado 

o caso de Poliana Okimoto, ex-atleta da maratona aquática, que afirmou pagar 

os gastos com a sua preparação do próprio bolso. A reportagem atenta ao fato 

da subutilização da imagem da atleta. Segundo a matéria, nem o clube onde a 

atleta treinava, nem a academia que ela frequentava utilizavam a imagem da 

atleta para propaganda, na tentativa de atrair novos clientes e 

consequentemente gerar uma nova fonte de renda para a atleta. Isto consiste 

em um desperdício de possibilidades, já que as redes sociais poderiam ser um 

meio para a propagação da imagem vencedora da ex-atleta, com Poliana 

Okimoto como garota-propaganda do sucesso olímpico, gerando retorno para 

todos os lados envolvidos.  

Rafaela Silva, judoca que conquistou a medalha de ouro nos Jogos 

Olímpicos do Rio em 2016 e que se tornou querida pelo público, contou em 

entrevista sobre a relação com as redes sociais, como aprendeu a se expressar 

pelo Instagram e de que modo a fama aconteceu e se refletiu nas suas redes 

sociais (GOZZER, 2017). Acreditamos que este seja um exemplo de aproveitar 
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o momento e utilizar, da melhor forma possível, o retorno financeiro que as redes 

sociais podem dar. Tornar-se famoso nas novas mídias traz visibilidade, o que 

interessa para as empresas que procuram seus garotos e garotas propagandas 

no esporte. Tornar o perfil atraente, conquistar um grande número de seguidores 

nas redes sociais atrai o interesse das empresas. 

Deste modo, é nítido que as redes sociais virtuais, aplicativos de 

comunicação instantânea e demais ferramentas possibilitadas pela internet são 

capazes de movimentar o cenário esportivo por meio de diversos aspectos, 

inclusive voltados para um direcionamento positivo da imagem do atleta, sendo 

possível haver promoção da figura pública do esportista (aliar o atleta a uma 

marca/patrocinador, ter sua página/perfil divulgado, agregar mais seguidores e 

ter boa relação com eles, dentre outros fatores que dependem apenas do modo 

como será feita a utilização da rede pelo indivíduo).  

 

O DESEJO QUASE HIPÓCRITA DE PRIVACIDADE 

Segundo Keen (2012) o desejo de privacidade era considerado a norma 

cultural dominante na era industrial, porém, hoje parecemos não nos importar 

muito com ela, ou pelo contrário: queremos que todos possam nos assistir. Por 

outro lado, muitas vezes parecemos gritar pelo direito de privacidade. É fácil 

notarmos essa dicotomia na vida de pessoas famosas que, em alguns 

momentos, registram suas vidas nas redes sociais e, em outros momentos, 

atacam fotógrafos e paparazzis, alegando que suas privacidades foram 

invadidas. Como manter o equilíbrio, se é que ele é possível? 

Ferreira (2013) tenta explicar esse fenômeno, dizendo que nas redes 

sociais é possível perceber que cada vez mais deixa-se de lado a privacidade 

por um ganho simbólico de popularidade e fama, fato também constatado por 

Keen (2012), podendo acarretar no aumento da vulnerabilidade dos usuários. 

Para o autor, há um espetáculo em torno do indivíduo, que além de consumir, 

também produz material, e esse é cada vez mais focado em si próprio. 

Não podemos ser ingênuos. Para Walther (2002 apud Kozinets, 2014), é 

importante conscientizar as pessoas que utilizam sistemas de comunicação 

publicamente disponíveis na internet de que esses sistemas são, basicamente, 

mecanismos para armazenamento, transmissão e recuperação de informações 
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e conteúdos e que, por esse motivo, a expectativa de privacidade é inapropriada, 

embora muitos usuários acreditem que ela é real. 

Para tal conscientização citada acima, algumas estratégias podem ser 

adotadas, como: maior e melhor orientação aos usuários sobre a questão da 

exposição da privacidade, vulnerabilidade, destino incerto das postagens, 

processo irreversível após publicação na rede, noção acerca dos perigos 

possibilitados pela internet (crimes virtuais, por exemplo), campanhas de 

conscientização como a “Think before you post” (“Pense antes de postar”), 

utilização do media training no caso de atletas imersos no cibermundo, dentre 

outras alternativas. (ALCÂNTARA, 2013; EISENTEIN, 2013; FERNANDES, 

2011; FERNÁNDEZ, 2013). 

A respeito do media training, destaca-se que é algo comum entre atletas 

de alto rendimento, implicando no fato de maior instrução aos atletas acerca da 

postura que devem assumir diante da imprensa/mídia, sejam elas tradicionais ou 

as novas mídias digitais, evitando/minimizando o envolvimento de tais atletas em 

polêmicas, discussões e postagens de conteúdos que possam ser mal 

interpretados pelos usuários, acarretando em implicações negativas à vida 

profissional e pessoal do esportista, como já destacavam Machado e Gomes 

(2011) e Morão (2017) sobre a exposição de atletas nas mídias. 

Desta forma, torna-se nítida a preocupação das equipes com relação ao 

comportamento dos atletas nas redes, fato proporcionado pelos avanços 

tecnológicos, sendo o media training algo presente e necessário no cotidiano de 

esportistas, até que os mesmos sejam autônomos e “saibam se portar” no plano 

físico e, também, no virtual, evitando maiores exposições de privacidade, casos 

polêmicos, abertura à possibilidade de crimes virtuais e outras ações pejorativas. 

Diante deste cenário, as redes trazem novas implicações inclusive para a 

justiça. Para Keen (2012), a atual revolução da Web 3.0 traz grandes desafios à 

lei tradicional que protege a privacidade individual. Para o autor, a lei está ficando 

atrasada em relação a revolução da mídia social. Porém, a questão da 

segurança na internet é bastante complexa, já que, segundo o autor, ninguém é 

obrigado a publicar fotos e/ou outras informações nas redes sociais.  

Keen (2012) declara ter dúvidas sobre convocar o governo ou os tribunais 

para nos proteger do nosso comportamento nas redes, do nosso próprio 

exibicionismo. Segundo ele, o governo existe para nos proteger dos outros, e 
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não de nós mesmos. Feliz ou infelizmente, assim que uma foto, uma atualização 

ou mensagens são publicadas nas redes sociais, eles se tornam propriedade 

pública (KEEN, 2012).  

Mesmo que o indivíduo apague algum conteúdo que postou 

anteriormente, é impossível garantir que aquele conteúdo tenha sido realmente 

extinto da rede. Podem haver cópias sendo disseminadas pelo ciberespaço, em 

razão das conexões desenvolvidas e de ferramentas (REBUSTINI, 2012), 

fazendo com que o conteúdo possa ser compartilhado por meio de um processo 

denominado por Blaszka (2011) como “efeito cascata”, implicando no fato de um 

usuário publicar tal conteúdo em sua rede, sendo visualizado por seus 

seguidores, compartilhado pelos mesmos para possível exposição a outros 

seguidores e assim sucessivamente, acarretando no fato de não existir controle 

sobre os caminhos que uma postagem possuirá. Diante disso, Keen (2012) 

sugere que a única forma de proteger a nossa própria privacidade é começando 

a não publicar nada. 

Mas será que isso é suficiente para nos manter protegidos da rede? 

Vamos pensar no caso hipotético de uma pessoa que não possui perfil em 

nenhuma rede social, porém os seus amigos e familiares possuem. Quando sai 

com os amigos, estes tiram fotografias em que a pessoa hipotética aparece, e 

publicam em seus perfis. Ou seja, embora ela não possua um perfil, por meio de 

outros que possuem, essa pessoa acaba por estar presente nas redes sociais. 

E talvez, com um agravante: se ela não possui acesso às mídias sociais, não 

pode ver o que está sendo publicado ou postado sobre ela, o que dificulta a 

possibilidade de defesa. Imagine que um dos amigos dessa pessoa hipotética, 

por um descuido, poste uma foto dela em uma situação comprometedora, que 

possa atrapalhar algum aspecto da sua vida pessoal ou profissional? Como 

termos o controle sobre isso? Na verdade, não temos.  

No esporte, um caso que ficou bastante conhecido envolveu dois atletas 

brasileiros de futebol. Durante a comemoração do título da seleção brasileira 

masculina de futebol na Copa das Confederações de 2013, o atleta Hulk publicou 

uma foto feita dentro do vestiário, onde ele e um outro companheiro seguram a 

taça. Porém, ao fundo da imagem aparece o atleta Diego Cavalieri nu. Logo após 

a publicação, Hulk percebe o seu erro e apaga a foto postada, mas já é tarde. 

Milhares de cópias feitas pelos seguidores do atleta circularam pela internet, 
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tornando a gafe irreversível. Este episódio trouxe algumas consequências 

negativas para a vida pessoal e profissional de Diego Cavalieri (que, vale 

lembrar, até então nem sabia que aparecia na foto postada pelo colega). 

De acordo com Rebustini et al. (2011), as novas mídias digitais e a 

possibilidade de interação, permitiram com que torcedores, fãs e demais 

usuários compartilhassem experiências, mensagens e outras formas de 

postagem por meio das redes sociais virtuais, blogs e aplicativos de 

comunicação, principalmente realizado de maneira anônima ou utilizando um 

fake, sendo difícil a identificação do autor da mensagem. Tal fato implica em 

certa liberdade aos usuários, podem maximizar outras maneiras de violência 

virtual, visto que no cibermundo diversos esportistas já foram desafiados, 

desvalorizados, perseguidos e ofendidos por espectadores, cobrando melhora 

na performance, por exemplo. 

A situação descrita anteriormente torna-se complexa quando um atleta 

passa a apresentar/sofrer com distúrbios de ansiedade, nervosismo, 

insegurança, medo por conta de tais comentários, proporcionando queda de 

rendimento no contexto do esporte, desequilíbrio emocional/psicológico e outras 

ações prejudiciais que podem ser irreversíveis ao principal envolvido, inclusive 

gerando danos à figura pública do atleta e à sua vida esportiva e pessoal 

(particular) como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o exposto até aqui, torna-se nítido que a exposição virtual faz com 

que os atletas estejam mais vulneráveis e expostos a episódios, muitas vezes, 

não muito agradáveis, que acarretam consequências negativas aos envolvidos. 

Pudemos citar alguns casos em que o mau uso ou a utilização despreocupada 

das redes trouxeram consequências negativas para as vidas e carreiras de 

alguns atletas. É importante a percepção de que, para atletas ou não, postar algo 

na rede é um processo de “ação-reação”, ou seja, tudo que for postado estará 

disponível para o livre julgamento de quem ver, e isso terá consequências, sejam 

elas relevantes ou não. Vale ressaltar que, em caso de arrependimento, apagar 

aquilo que foi publicado na rede não garante que o conteúdo tenha sido excluído 

por completo.  
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 Porém, é preciso entender que o cibermundo é altamente vantajoso em 

outros aspectos. Dentre eles, destacamos a possibilidade de promoção do 

indivíduo (com o potencial para a conquista de novos patrocinadores), a troca de 

informações em tempo real (e sem a mediação das mídias tradicionais), a 

possibilidade do acompanhamento da carreira do esportista e de uma maior 

interação/aproximação com entre o esportista e seus espectadores, entre outros. 

Assim, é extremamente relevante que a busca pelo desenvolvimento de 

atletas autônomos torne-se realidade (por meio de uma educação diferenciada, 

métodos de orientação e instrução aos indivíduos – desde cedo, se possível), 

resultando em esportistas que conseguem lidar com as situações pelas quais 

podem vir a enfrentar no mundo atual, seja no âmbito físico do esporte, seja no 

espaço virtual, tendo consciência acerca do conteúdo que deve/pode ser 

postado em suas redes, ressaltando a necessidade de reflexão sobre os perigos 

da internet, a questão da exposição e da vulnerabilidade, além da existência dos 

crimes virtuais, sendo fatores que podem ser cruciais na carreira de um atleta 

(tanto de maneira positiva, quanto negativa). 
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CAPÍTULO 11 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESPORTE COMO POSSIBILIDADE DE 

INCLUSÃO SOCIAL: interfaces na Tecnologia e Socialização de pessoas 

com Síndrome de Down 

José Maria Montiel37; Ivan Wallan Tertuliano38; Daniel Bartholomeu39; Natália 

Mônaco de Castro40 

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SÍNDROME DE DOWN 

De acordo com os apontamentos da American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities – AAIDD (2010), a deficiência intelectual pode 

ser definida como uma significativa limitação, atingindo tanto no comportamento 

adaptativo relativo a questões conceituais, sociais e de habilidades práticas de 

adaptação, comprometendo algumas habilidades do dia-a-dia envolvendo a 

comunicação, motricidade e capacidade de decisão, como também no 

funcionamento intelectual. A AAIDD (2010) formula cinco hipóteses referentes a 

essa definição, a primeira que as limitações no funcionamento presente devem 

ser consideradas no contexto de ambientes típicos da comunidade referentes a 

cada idade e cultura do indivíduo; a segunda que na avaliação válida seja 

considera a diversidade cultural e linguística, bem como diferenças nos fatores 

de comunicação; motricidade; componentes sensoriais e comportamentais; 

como terceiro, que no indivíduo, as limitações muitas vezes coexistem com 

pontos fortes; no quarto o objetivo importante é descrever limitações é 

desenvolver um perfil de suportes necessários; por ultimo e quinto fator, que 

sejam oferecidos suportes apropriados e personalizados, durante um longo 

período.  

Em um breve um histórico sobre a mudança conceitual na categoria que 

atualmente se conhece por “deficiência intelectual”, deve-se considerar os 

postulados de Heber (1961), que definiu retardo mental (termo utilizado na 
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38Centro Universitário Adventista de São Paulo – São Paulo, Brasil. 
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época) como um funcionamento intelectual sub médio geral, que se origina 

durante o período de desenvolvimento e está associado a alterações no 

comportamento adaptativo. Prohansky et al. (1978) ao tratarem de deficiências 

comportamentais, pessoas com retardo mental, observaram que estas 

apresentavam respostas aos estímulos e reforçadores sociais muito particulares, 

pressupondo que essas deficiências comportamentais provinham de reforços 

inadequados, e também a existência de contingências que levavam a 

dificuldades de socialização.  

Posteriormente, Pessotti (1984) inclui no conceito que pessoas com 

deficiência intelectual tendiam a possuir valores e ideologias próprias, fator este 

que anteriormente se baseava em valores socioculturais, e que seria oportuno 

passarem também a refletir nos movimentos econômicos, levando a sua 

produtividade como fator almejado e passando a ficar em segundo plano o 

indivíduo não produtivo. Matson (1988) descreve que em indivíduos com 

rebaixamento intelectual, é possível reconhecer a necessidade de um 

diagnóstico funcional, onde seja considerado concomitantes as limitações por 

meio de duas ou mais de dez áreas das “habilidades adaptativas” do indivíduo, 

ou seja, deficiências sociais ou interpessoais são consideradas um espectro 

definido do retardo mental, porém tais indivíduos não devem ser pré julgados 

sem que seja definida reais limitações.  

Anos depois, Ferreira (2007) aponta a mudança do conceito da deficiência 

intelectual, que foi se ajustando ao longo das décadas em decorrência de 

estudos e maior conhecimento. Tal autora considera que a interação desses 

indivíduos e o meio o qual se habituam passam por diversas transformações, e 

consequentemente questões envolvendo problemas dos fenômenos 

relacionados. Assim, a deficiência intelectual apresenta no indivíduo alterações 

em seu desempenho, sendo diferente do estimado para a idade cronológica, tais 

como dificuldades de aprendizagem e dificuldades em realizar tarefas cotidianas. 

Nisto recai a necessidade de pressupor que exigências e adaptações sejam 

feitas para que o indivíduo possa participar no meio ao qual está inserido.  

Diante disso, o censo brasileiro (BRASIL, 2014) modificou e recuperou o 

sistema de identificação da deficiência, que até este momento se referia a um 
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discurso que centralizou estritamente no prejuízo do indivíduo, incorporou novas 

perguntas do censo, que permitiram mudanças importantes na observação e 

identificação do modelo social da deficiência. Tal reformulação permitiu 

mensurar as possíveis relações entre um corpo com restrições de funcionalidade 

e agora englobando contextos sociais até então pouco sensíveis perante uma 

diversidade mental ou física de tais indivíduos (MEDEIROS; DINIZ, 2004).  

Ainda vale destacar que a mudança da nomenclatura se fortificou na 

década de 2000, o que explica uma eventual divergência entre a linguagem 

encontrada na literatura ora pesquisada e também o termo empregado em 

diferentes contextos que tratam deste assunto, e que a partir das definições da 

AAIDD (2010) tornaram tais explicativas e definições pontos de encontro entre 

literatura e cotidiano (CASTRO et al., 2015). Seguindo os postulados da AAIDD 

que foca a Síndrome de Down, em suas peculiaridades no que tange a 

deficiência intelectual e ser objeto deste capitulo. 

É Estimado que a incidência da Síndrome de Down no mundo é de 91% 

dentre todas as anomalias genéticas (SCHWARTZMAN, 2003). No Brasil, essa 

incidência, entre crianças, adolescentes e adultos é de aproximadamente 150 

mil pessoas. Embora existam alguns exames capazes de sugerir ou detectar a 

presença da Síndrome no período pré-natal, muito comumente é a presença de 

alterações fenotípicas no nascimento que leva a suspeita e a confecção do 

diagnóstico (SCHWARTZMAN, 2003). Sumariamente a história no Brasil a 

respeito da educação da pessoa com deficiência intelectual, perpassa a partir da 

década de 50 com a abertura de instituições especializadas como a APAE 

“Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais” e a Sociedade Pestalozzi do 

Brasil.  

Posteriormente na década de 60, o Governo Federal propõe relações 

especificas relativas à educação de tais indivíduos e estrutura propostas 

educacionais para atender essa demanda criando o Decreto N° 48.961/60, 

Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais, a 

CADEME, com a finalidade de promover em todo o território nacional, a 

educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional das crianças 
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consideradas “retardadas” e com outras deficientes mentais de qualquer idade 

ou sexo (BRASIL, 1960).  

Perpassando a fase anteriormente mencionada é na década de 70 que no 

Brasil se institucionaliza o Ensino Especial com a criação do Centro Nacional de 

Educação Especial, Decreto N° 72.425/73. Com o argumento da necessidade de 

melhorar o sistema de ensino, na década de 80 e 90 o movimento social da 

integração passou a ter uma participação progressiva na comunidade, visando 

expandir e aproximar indivíduos com esta deficiência da sociedade, podendo 

assim proporcionar melhores condições de vida no cotidiano e mais proximidade 

dos padrões de Saúde da população tanto com e sem deficiência intelectual é 

criado diversas iniciativas para atendimento e acolhimento de indivíduos 

portadores de deficiência intelectual.  

Tais iniciativas perpassaram décadas com grandes e significativas 

mudanças. Tais iniciativas acompanharam descrições e propostas mundiais e 

facilitaram tanto na sistemática como no entendimento de procedimentos de 

intervenção nesta população. É oportuno mencionar que até inicio deste século 

inúmeras definições e propostas foram criadas e inseridas na prática 

profissional. Por definição a Síndrome de Down é uma condição genética, 

reconhecida por John Langdon Down em 1866, que constitui uma das causas 

mais frequentes de deficiência intelectual de origem pré-natal.  

Na maioria dos casos, a identificação é feita em seguida ao nascimento 

e/ou até mesmo nas primeiras semanas de vida do individuo. Algumas 

características físicas em tais indivíduos tendem a auxiliar no apontamento sobre 

a Síndrome, tais como os olhos rasgados, a cabeça é um pouco menor, o rosto 

aparenta um contorno achatado, em alguns casos as orelhas são menores onde 

geralmente a borda superior (hélix) é dobrada, a boca é pequena e normalmente 

a língua é protusa, entre outras (LEFEVRE, 1981). Pueschel (1993) acrescenta 

ainda anomalias na cabeça, rosto, orelhas, pescoço, extremidades, dedos dos 

pés e o tórax. Em complemento, Pueschel (1993b) ainda aponta que mãos e pés 

tendem a ser grossos e pequenos, e nas mãos, o quinto dedo na maioria das 

vezes com uma pequena curvatura para dentro, já os dedos dos pés geralmente 

são pequenos e achatados e o hálux muitas vezes mais distante dos demais 
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dedos. Na parte do tronco, o tórax pode ser chamado de tórax afunilado (osso 

peitoral afundado) ou em outros casos peito de pomba (osso peitoral projetado). 

Na criança com Síndrome de Down essas partes podem ser menos 

desenvolvidas, podendo apresentar na maioria dos casos hipotonia, fraqueza 

muscular e tônus muscular pobre. Apesar da presença de hipotonia muscular 

desde o nascimento, o individuo aprende a controlar a cabeça, sentar, 

engatinhar, andar e correr, no entanto num ritmo mais lento (CASTRO et al., 

2015).  

A literatura aponta que alterações na dosagem genética são as grandes 

responsáveis por diversos comprometimentos no desenvolvimento neurológico 

de pessoas que possuem Síndrome de Down, o que evidencia atrasos também 

no desenvolvimento neuropsicomotor, prejuízos e déficits nas suas funções 

cognitivas (WISNIEWSKI; BOBINSKI, 1995; PENNINGTON et al., 2003; 

SCHWARTZMAN, 2003). Aylward et al (1994), apontam que existe uma 

diminuição no tamanho do hipocampo, sendo que a partir desta alteração 

anatômica no encéfalo é possível afirmar que isto acarretaria alterações nas 

funções executivas. Em outra descrição Pinter et al. (2001), descrevem a 

possibilidade de existência de uma diminuição no volume total do encéfalo de 

tais pacientes. O desenvolvimento cognitivo tende a estar num desempenho na 

faixa entre leve e moderado da deficiência intelectual. Ainda a função intelectual 

pode ser limítrofe ou até mesmo na faixa médio-baixa, e somente alguns 

indivíduos tendem a apresentar deficiência intelectual severa. Desta maneira 

não é possível afirmar que todos indivíduos apresentam prejuízos significativos 

(CANNING; PUESCHEL, 1993).  

Todavia, Jarrold, Nadel e Vicari (2008) indicam que o desempenho em 

tarefas de memória explícita quando comparado a crianças com 

desenvolvimento considerado normal é significativamente inferior (FLABIANO; 

LIMONGI, 2006; CONTESTABILE; BENFENATI; GASPARINI, 2010). Ainda, 

Macêdo et al. (2009) consideram que existe um déficit nos processos atencionais 

que interfere em seu desenvolvimento, o que tende a acarretar atrasos e causar 

dificuldades na iniciação de uma ação, organização e na manutenção no 

envolvimento em determinadas tarefas de aprendizagem.  
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A atenção é considerada uma das bases na organização de processos 

mentais, processos estes que direcionam a estabilidade e seletividade de 

informações capturadas do ambiente externo. Assim, a atenção é tão importante 

que representa a condição inicial e decisiva na execução de funções cognitivas 

em sua totalidade (TREZISE; GRAY; SHEPPARD, 2008; MACÊDO et al., 2009).  

 

O ESPORTE E OS JOGOS DIGITAIS (JD) COMO FERRAMENTAS DE 

INCLUSÃO DO INDIVÍDUO COM SÍNDROME DE DOWN 

Por definição o Esporte pode ser considerado um fenômeno de grande 

influência na sociedade, não somente voltado para o alto rendimento, mas que 

apresenta extrema relevância por promover melhoria da saúde física e mental 

de um individuo. Segundo descrições na Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000), o Esporte apresenta diferentes contextos e finalidades. No 

Capítulo III - Da Natureza e das Finalidades do Desporto, Art. 3º - O desporto 

pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino 

e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a 

seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, 

com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e 

a prática do lazer; 

II - desporto de participação, de modo voluntário, 

compreendendo as modalidades desportivas praticadas 

com a finalidade de contribuir para a integração dos 

praticantes na plenitude da vida social, na promoção da 

saúde e educação e na preservação do meio ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas 

gerais desta Lei e regras de prática desportiva, nacionais e 

internacionais, com a finalidade de obter resultados e 

integrar pessoas e comunidades do País e estas com as 

de outras nações. 
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Os apontamentos de Balbinotti et al. (2011), descrevem que a atividade 

física regular diminui os níveis de estresse do cotidiano, fortalece amizades, 

aumenta a autoestima e permite desenvolver o crescimento pessoal por meio da 

competitividade e socialização. Na perspectiva de Bourdieu (1999), essas 

naturezas e finalidades do ambiente esportivo podem ser apresentadas como 

um conjunto de práticas e consumos esportivos dos quais são oferecidos aos 

agentes sociais. Tal apontamento, de certa forma ajustada à uma demanda 

social age de forma diversificada, porém são oferecidos como possibilidades do 

fenômeno em questão, do qual independentemente se participativo, educacional 

ou de rendimento, possui diversas relações com a sociedade. Tubino (2001) 

aponta as diferentes interpretações que o Esporte possui e as relações com 

outras atividades, como Esporte educacional, popular e de rendimento, mas 

reforça uma maior atenção principalmente quando se descreve o Esporte 

educacional como um meio para objetivar um fim, no caso, como meio para 

formação e cidadania. Ainda e não diferente do Esporte educacional, o Esporte 

popular visa o sentido participativo da prática, se tornando espontâneo e 

comprometido com o bem estar físico e social de determinados grupos.  

Frente a isso, pode-se observar que o Esporte se coloca como uma 

ferramenta importante de inclusão social, principalmente para pessoas com 

deficiência (PCD), neste caso, as pessoas com Síndrome de Down (MACHADO, 

2016). Todavia, de acordo com a Pedagogia do Esporte, ao falar de Esporte, 

precisa-se ter bem claro que o Esporte, dependendo do contexto, pode ser 

entendido por uma classificação como Esporte individual e Esporte Coletivo 

(GONZALEZ, 2004). Dentro dessa perspectiva, os Esportes Coletivos podem ser 

compreendidos, enquanto metodologia de ensino, como pautados em outras 

classificações, como por exemplo a classificação que difere os esportes coletivos 

a partir da família dos jogos (LEONARDO; SCAGLIA; REVERDITO, 2009). 

Nesse aspecto, ao falar de família dos esportes, algumas brincadeiras 

ganham significado para o ensino dos Esportes, contribuindo para o 

desenvolvimento da modalidade e do praticante, enquanto aprendizagem 

(GALATTI et al., 2014). Dessa forma, ao olhar esse processo, compreende-se 

que os mesmos benefícios podem ser atribuídos ao desenvolvimento das 

pessoas com Síndrome de Down (DAMASCENO; LEANDRO; FANTACINI, 
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2017). Para Leonardo, Scaglia e Reverdito (2009) as famílias de jogos podem 

ser compreendidas como um conjunto de jogos que apresentam semelhanças e, 

ao mesmo tempo, diferenças entre si, ou seja, ao mesmo tempo que algumas 

características se assemelham e outras não, essas características se 

completam.  

Nessa perspectiva, ao falar da família de jogos, pode-se utilizar o exemplo 

de Leonardo, Scaglia e Reverdito (2009), no qual eles instituem a família dos 

jogos/brincadeiras de bola com os pés. Nesse caso, os jogos/brincadeiras 

devem apresentar algumas características que sejam de todos os jogos, mas 

também apresentam características que são exclusivas do jogo, mas que ao se 

associar com as características gerais da “família”, auxiliam o aprendiz em outros 

jogos/brincadeiras. Em outras palavras, os jogos/brincadeiras que pertencem a 

mesma família apresentam aspectos que são semelhantes, como a lógica 

funcional, mas, também, aspectos que diferem, como o gesto técnico. 

Nessa perspectiva, o jogo/brincadeira ganha força frente o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, já que caracteriza-se, na Pedagogia dos 

Esportes, como ferramenta para se alcançar o objetivo da prática esportiva. 

Como ferramenta, o jogo/brincadeira pode ser compreendido, também, como 

auxiliar na inclusão social de pessoas. No caso desse capítulo, essa discussão 

se direciona ao indivíduo com Síndrome de Down. Todavia, deve-se 

compreender que o jogo/brincadeira das pessoas do Século XXI é diferente do 

jogo/brincadeira do século XX. Enquanto no século passado os 

jogos/brincadeiras eram nas ruas, nos parques, nas praças, atualmente os 

jogos/brincadeiras se localizam em outros lugares, como por exemplo salas de 

jogos eletrônicos.  

Assim, ao falarmos de jogos/brincadeiras que auxiliem o indivíduo com 

síndrome de Down, pode-se pensar em recursos tecnológicos, como por 

exemplo os jogo eletrônicos, que não são novos, mas que apresentam-se 

concorrentes aos jogos/brincadeiras tradicionais do século XX, como por 

exemplo o pular corda (ARAÚJO; BATISTA; MOURA, 2017). Tal concorrência 

se dá pelo fato das mudanças sociais e demográficas que as cidades sofreram 

nos últimos anos, como por exemplo o aumento do fluxo de carros nas ruas, 
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impossibilitando, em alguns casos, o uso da mesma para jogar/brincar. Somado 

a isso, a literatura aponta para o maior interesse dos jovens do Século XXI pelos 

jogos eletrônicos (OLIVEIRA; CARVALHO; NERY FILHO, 2017). 

Dessa forma, utilizar os jogos eletrônicos (jogos digitais – JD) como 

ferramenta de inclusão social do indivíduo com Síndrome de Down parece-nos 

viável, já que existem apontamentos de maior aceite desses jogos/brincadeiras 

por parte dos jovens, em comparação aos jogos/brincadeiras tradicionais e não 

eletrônicos (ARAÚJO; BATISTA; MOURA, 2017; OLIVEIRA; CARVALHO; NERY 

FILHO, 2017). Mas, para que isso ocorra, é importante que seja superada a 

resistência de seu uso. Dessa forma alguns estudos apontam para a 

possibilidade do uso de JD como ferramenta de inclusão do indivíduo com 

Síndrome de Down (COTA et al., 2015; ARAÚJO; BATISTA; MOURA, 2017; 

CARVALHO et al., 2017; OLIVEIRA; CARVALHO; NERY FILHO, 2017).  

De acordo com Cota et al. (2015), uma das formas de alcançar a inclusão 

social do indivíduo com Síndrome de Down é com o uso da Realidade 

Aumentada (RA) – tipo de tecnologia que oferece a possibilidade do usuário 

“navegar” em espaços tridimensionais, em tempo real. Para os autores, a RA 

apresenta-se como ferramenta de educação e inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade. Nessa visão, utilizar a RA para inserção do Síndrome 

de Down nos Esportes parece um caminho interessante e viável, pois possibilita 

a interação do indivíduo com Síndrome de Down com a prática dos Esportes, 

mesmo que de forma virtual, ou seja, um primeiro passo para inserção nos 

Esportes. Na mesma visão Oliveira, Carvalho e Nery Filho (2017) apontam o uso 

de JD na facilitação do processo de ensino-aprendizagem de pessoas com 

Síndrome de Down. 

Além disso, os JD podem auxiliar, também, na saúde de pessoas com 

Síndrome de Down (CARVALHO et al., 2017). Além disso, Carvalho et al. (2017) 

tem apontado para a criação de JD voltados para Síndrome de Down, como por 

exemplo o jogo de telemonitorização, o jogo Jecripe e os jogos da plataforma 

Play Down, corroborando com Oliveira, Carvalho e Nery Filho (2017), no que 

tange a contribuição dos JD para inclusão do indivíduo com Síndrome de Down 

na prática esportiva. 
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Dessa forma, no que tange a interface entre a prática de Esportes por 

pessoas com Síndrome de Down e o uso de JD, torna-se relevante enfatizar que 

os JD são uma das tecnologias disponíveis para tal. Cabe ressaltar que o uso de 

tecnologia não se limita somente a um conjunto de instrumentos materiais tais 

como JD, esta área (tecnologia) abrange a eficácia e a produtividade dos 

avanços e desenvolvimentos de concepções denominadas operacionais que 

possibilitem maior e melhor possibilidade de orientação para uma atuação 

pratica (GONÇALVES, 1994). Em especifico no contexto do Esporte tende a 

contribuir para a evolução do desenvolvimento de planejamentos, cujo intuito 

seja melhor performance e rendimento do indivíduo (DIAS et al., 2017).  

Ainda como apresentado por Begossi e Mazo (2016) o Esporte no 

contexto de pessoas com deficiência, tem obtido maior visibilidade, 

especialmente por ser tratado como um meio de grande inserção social e como 

uma ferramenta de engajamento social com diferentes interfaces, tais como 

individuais, políticas, econômicas, entre outras. Dessa forma, ao olhar o 

indivíduo com Síndrome de Down nos Esportes, pode-se considerar os JD como 

ferramenta de inclusão, já que alguns estudos apontam para os benefícios da 

utilização dos JD para o processo de inclusão social do indivíduo com Síndrome 

de Down através dos JD (CARVALHO et al., 2017; OLIVEIRA; CARVALHO; 

NERY FILHO, 2017).  

 Seguindo os apontamentos apresentados, ressalta-se outro aspecto que 

merece atenção no que se refere a concepções tecnológicas no contexto da 

Síndrome de Down e sua interface com o Esporte, ou seja, o Esporte apresenta-

se como uma importante ferramenta que contribui para o processo de inclusão 

social, desde que esteja atrelado a políticas publicas, sociais e econômicas, pois 

a inserção do Esporte no contexto de inclusão necessita de conscientização da 

população e das instancias governamentais em torno da  relevância que o tema 

ocupa (AZEVEDO; BARROS, 2008). A relevância prima pelo desenvolvimento 

de condições mais assertivas e adequadas a fim de que este processo e da 

interface tecnologia e inclusão, favoreça a construção de condições básicas para 

o processo de aprendizagem e aperfeiçoamento de diferentes funções 

individuais, especialmente as de natureza humana, tais como, emoção, cognição 
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e desenvolvimento físico e suas possíveis formas de manifestação como escolar, 

social, entre outras (OMODEI; RINALDI; SCHLÜNZEN, 2011). 

 Por fim, sem esgotar o tema é oportuno enfatizar que o Esporte, a 

Tecnologia e suas interfaces em diferentes contextos tal como na deficiência 

intelectual, deve resultar em aspectos motivacionais ao individuo e o contexto 

esportivo tende a proporcionar tal aspectos, seja na persistência, no esforço 

contínuo da atividade, na busca pela excelência técnica desenvolvida, na 

demonstração das capacidades físicas individuais e especialmente em 

proporcionar prazer e satisfação com a atividade (MACHADO, 2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao objetivo deste capitulo que foi apresentar as principais 

características em relação à Síndrome de Down tecendo recomendações, e 

propor iniciativas em relação a pratica esportiva como base no uso de 

tecnologias, visando a inclusão do indivíduo com Síndrome de Down, cabe 

destacar que mesmo com determinadas limitações tais indivíduos são aptos a 

desenvolverem quaisquer atividades e praticas esportivas, mesmo que por 

exemplo em tempos diferenciados. Essa informação foi evidenciada com os 

estudos que utilizaram-se de JD para inclusão de pessoas com Síndrome de 

Down na prática esportiva (COTA et al., 2015; CARVALHO et al., 2017).  

Dessa forma, deve-se considerar os JD como aliados a prática esportiva 

e inclusão social dessas pessoas. De modo geral, os JD envolvidos no Esporte 

e no processo de inclusão social de indivíduos com Síndrome de Down deve 

preconizar a capacidade deste individuo e implementar soluções efetivas para 

determinados déficits e limitações, considerando-se métodos e técnicas que 

permitam impulsionar os processos de aprendizagem com foco em alternativas 

de desenvolvimento. Dessa forma, os JD de Realidade Aumentada se 

demonstram eficazes para tal feito, com alguns estudos apontando para o 

benefício desse recurso para inclusão da pessoa com Down nos Esportes 

(MONTEIRO, 2011; COTA et al., 2015). 
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Cabe destacar que o processo de inclusão no Brasil perpassou por 

diferentes etapas e até mesmo dificuldades no que se refere à sistematização 

de uma compreensão no que concebe a deficiência intelectual, mais 

especificamente a Síndrome de Down segundo o aparato teórico. Nisto recai que 

a inclusão é um processo relacionado diversos fatores como sociais, culturais e 

econômicos. Tais fatores são determinantes na perspectiva de como olhar para 

as diferenças observadas nas deficiências. A inclusão social das pessoas com 

deficiência intelectual ultrapassam os decretos e leis das quais legitimam essa 

prática, estes devem garantir o direito desses indivíduos frequentarem todo e 

qualquer espaço social, que possibilite ações e estratégias para inclusão desta 

população e de melhoria a este individuo, seja em qual aspecto for.  

Para finalizar, ao falar de inclusão por meio do Esporte e do uso de 

Tecnologias, o que nesse capítulo direcionou-se para os JD, deve-se ter ciência 

da necessidade de preparação do profissional que atuará nessa área, pois será 

dele a responsabilidade de oportunizar a inserção do indivíduo com Síndrome 

de Down na prática de atividades motoras e/ou esportivas por meio dos JD. 

Dessa forma, a preparação e capacitação desse profissional deve levar em conta 

as características da pessoa assistida, bem como o conhecimento dos JD e de 

como eles podem ser utilizados como meio que permeie a inclusão do indivíduo 

com Síndrome de Down no Esporte. Todavia, pode-se pensar em outros tipos 

de intervenções tecnológicas, não se limitando apenas aos JD. Souza (2016) ao 

comparar o comportamento motor de crianças com e sem deficiências descreve 

que procedimentos de intervenção orientados e tarefas específicas tende a 

favorecer significativamente tais comportamentos em crianças com Síndrome de 

Down, corroborando com as considerações do presente capítulo. 
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CAPÍTULO 12 
NOSSOS ATLETAS ‘AMARELAM’ EM JOGOS OLÍMPICOS?! 

Thais Batista Nucci41; Kauan Galvão Morão42; André Luis Aroni43 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 A complexidade do comportamento humano intriga e atiça a curiosidade 

de estudiosos no mundo todo. Na área dos esportes, o comportamento de atletas 

de alto rendimento, especialmente seus sentimentos e emoções, relaciona-se 

diretamente com o seu desempenho em treinamentos, competições e, 

consequentemente, com a obtenção de bons resultados. A capacidade de 

manter níveis elevados de desempenho, mesmo que sob grande pressão pode 

diferenciar um atleta comum de um atleta de sucesso (RÉ; DE ROSE; BÖHME, 

2004).  

Nesse trabalho tentamos entender com mais profundidade por que alguns 

atletas brasileiros, mais especificamente os do atletismo e da natação, não 

conseguiram atingir os resultados esperados nos últimos três Jogos Olímpicos. 

Obviamente que tratar de um tema tão complexo e caótico como esse nos 

impede de alcançar conclusões ou respostas precisas, tão exigidas no universo 

acadêmico. Contudo, acreditamos que a reflexão se faz necessária para que o 

processo de treino e preparação esportiva no país se desenvolva.  

Outros dois importantes aspectos devem ser ressaltados nessa 

introdução: o primeiro é que a análise de sucesso e fracasso adota o viés da 

psicologia do esporte, com base no que a literatura internacional chama de 

choking under pressure (MESAGNO; BECKMANN, 2017). Esse fato explica a 

opção por traduzir no título “amarelam” ao invés de “sufocam” ou “engasgam”.  

O segundo aspecto é a contribuição do capítulo para um livro de esportes 

e tecnologias. Assim como apresentado no capítulo oito, a utilização de recursos 

tecnológicos ou da netnografia (caso desse capítulo) como metodologia para 

obtenção de dados, pode ser um dos grandes “trunfos” da atualidade para o 

sucesso dos profissionais ligados ao esporte. Com relação aos critérios éticos, 

                                                           
41 Centro Universitário Metrocamp Wyden – Campinas, Brasil. 
42 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte da UNESP – Rio Claro, Brasil. 
43 Centro Universitário Metrocamp Wyden – Campinas, Brasil. 
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a publicação dos nomes dos atletas foi decidida com base na resolução nº. 510 

de 07 de abril de 2016, onde prevê que pesquisas que utilizam documentos 

publicados por outras fontes não dependem de aprovação prévia de Comitê de 

Ética em Pesquisas em Seres Humanos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A literatura internacional apresenta a expressão choking under pressure 

(na tradução literal para o português “asfixia sob pressão”) para definir a queda 

de rendimento esportivo, apesar dos esforços do atleta em tentar melhores 

resultados, em situações de grande pressão e alto grau de importância 

(BAUMEISTER, 1984). Molina, Sandin e Chorot (2014, apud HALL, 2002) 

definem tal expressão como um aumento dos níveis de ansiedade e ativação, 

em detrimento à execução habitual de um rendimento. Beilock e Gray (2007) 

afirmam que o termo foi utilizado para descrever um rendimento mais pobre do 

que o esperado, dado o nível de habilidade do atleta, que atinge resultados 

considerados “subótimos” (piores do que costuma apresentar).  

Assim, da mesma forma que há pessoas que se aproveitam da situação 

de pressão para aspirar e alcançar um melhor desempenho em determinada 

tarefa, outras ficam aquém daquilo que são capazes de fazer. O mau 

desempenho, neste caso, não se manifesta em situações randômicas, afinal 

altos e baixos são esperados em uma carreira esportiva, mas sim em situações 

em que a pressão funciona como um catalisador (BEILOCK; GRAY, 2007). 

Portanto, atletas com resultados subótimos em períodos prolongados estariam 

com queda de desempenho (neste caso pode não haver obrigatoriamente uma 

causa específica de estresse), e não o que a literatura internacional acredita ser 

o choke under pressure. 

 No mundo esportivo é conveniente dizer que os bons resultados 

acumulados por um atleta profissional durante o ciclo olímpico se transformam 

em expectativas, na Olimpíada, por um resultado à altura daquele que outrora já 

foi apresentado. Comumente utilizado pelo jornalismo esportivo, o ciclo olímpico 

corresponde ao tempo de quatro anos que decorre entre o ano seguinte de uma 

Olimpíada e o começo dos próximos Jogos Olímpicos. Nesse período, são feitos 

a preparação, o condicionamento e o aperfeiçoamento dos esportistas que 

pretendem disputar aquela que é considerada a principal competição esportiva 
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do mundo. Assim, por motivos quase que óbvios, um atleta que triunfa nas 

principais competições de sua modalidade no ciclo olímpico é automaticamente 

visto como favorito a conseguir um lugar no pódio nos Jogos Olímpicos. 

 Com relação a preparação psicológica, se caracteriza com um dos 

momentos mais importantes no processo de formação de atletas, sendo uma 

ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Durante a preparação 

esportiva, quatro pontos devem ser trabalhados pelo atleta, por intermédio de 

seus treinadores ou comissão: a parte técnica, a parte tática (esportes coletivos) 

ou estratégica (esportes individuais), a parte física e a psicológica (MARTIN, 

2001). A técnica diz respeito à qualidade dos fundamentos e execução correta 

dos movimentos. A tática ou estratégica é o entendimento da modalidade, do 

jogo e da competição como um todo, com a criação de esquemas e planos para 

cada etapa de forma que se obtenha um bom resultado. A física corresponde ao 

condicionamento, saúde e alimentação correta do atleta; e a psicológica revela 

as limitações, anseios e potencialidades do esportista. Moraes e Filho (2009) 

argumentam que a formação de atletas experts – aqueles que mantêm alto 

desempenho por extenso período de tempo – inclui todos estágios de 

desenvolvimento desde a infância, incentivo dos pais e treinadores, esforço e 

prática. 

 De acordo com Samulski (2002), os princípios do treinamento psicológico 

passam por algumas etapas, dentre as quais: iniciativa própria, quando os 

próprios atletas devem tomar a decisão de participar de um programa de 

treinamento psicológico; compreensão, que é o entendimento geral da técnica 

empregada antes de começar o treinamento; confiança, que pode ser gerada 

pela compreensão da tarefa a ser executada, estabelecendo maior concentração 

de forças na busca de um objetivo; individualidade, que é a adaptação de 

treinamento psicológico para cada atleta; disciplina, que inclui a regularidade, 

continuidade e consequência tanto do treino psicológico quanto técnico; método, 

cujo objetivo com o exercício é o domínio seguro da técnica em questão; 

economia, que preconiza a ideia de que quanto melhor for a técnica, menor será 

o tempo despendido em seu treinamento; integração entre treinamento 

psicológico e físico, já que “… psicologia demais se transforma em exercícios 

‘secos demais’; treinamento físico em excesso sem embasamento mental se 

torna nada mais que trabalho braçal sem sentido”; aconselhamento, a orientação 
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de um profissional capacitado com formação em psicologia do esporte; sucesso, 

que é a melhora do rendimento esportivo e a estabilização do estado mental do 

atleta; e transferência, relacionada à transmissão dos métodos de treinamento 

em outros aspectos da vida alheios ao esporte. 

 Todos esses aspectos ainda devem ser somados à motivação, que pode 

ser definida como uma forma de comportamento dirigido para um determinado 

objetivo, com certa intensidade, o qual depende de fatores pessoais (intrínsecos) 

e ambientais (extrínsecos). Para isso, é importante que elementos como 

autonomia, competência e socialização sejam trabalhados junto aos atletas 

desde sua formação (DECI; RYAN, 2011). 

Em uma Olimpíada, esses fatores psicológicos, aliados à preparação 

física, técnica e tática (ou estratégica), entram em ação de forma conjunta. 

Assim, um atleta bem treinado e confiante tem melhores chances de confirmar 

um bom resultado (TENENBAUM; EKLUND; KAMATA, 2011). O caso dos 

esportistas vulgarmente chamados de “amarelões” se dá pelo fato de não 

corresponderem às expectativas criadas pelo público, pela mídia e pelos 

próprios atletas frente as competições importantes. 

  
O medo, o ‘amarelar’ – segundo o discurso nativo –, não é visto 
com bons olhos, pois demonstra uma fraqueza muitas vezes 
relacionada com o despreparo, com a falta ou a má qualidade 
do treino (GONÇALVES; VAZ, 2012, p.7)  

 
Muitas vezes, atletas favoritos ao primeiro lugar no pódio após terem 

alcançado resultados expressivos em outras competições importantes, não 

chegam à tão sonhada medalha de ouro olímpica e, pior ainda, sequer 

conseguem se aproximar de suas próprias marcas. O resultado disso é a 

frustração do público, dos treinadores, da mídia e do próprio esportista. 

 Atualmente, o Brasil possui 128 medalhas olímpicas (COB, 2017), número 

que fica bem aquém de países menos populosos, como Finlândia, Bélgica, Cuba 

ou Noruega. Assim como brevemente apresentado na introdução, e partindo de 

um questionamento a respeito dos motivos pelos quais os atletas nem sempre 

atingem na Olimpíada o melhor resultado que já fizeram em competições 

anteriores, estabeleceu-se neste estudo uma comparação entre o desempenho 

de atletas brasileiros nos três últimos Jogos Olímpicos e em outras competições 

mundiais (Ciclo Olímpicos de 2005-2008; 2009-2012; 2013-2016), 



ARONI, A. L. [et al.] (org.) Os esportes e as novas tecnologias. São Paulo: Hipótese, 2018. 

- - - 
 

 174 

argumentando sobre possíveis causas para tais resultados, que “poderiam” estar 

relacionadas ao componente psicológico do atleta. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa realizada teve cunho descritivo (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2007), frente à necessidade que houve de se encontrar, registrar, 

analisar e interpretar dados, além de descrever as características de uma 

determinada população ou fenômeno. No caso específico desse estudo, havia a 

necessidade de agrupar, entender e explorar o desempenho dos atletas 

olímpicos brasileiros nos três últimos ciclos olímpicos.  

 Parte do estudo utilizou-se da Netnografia (KOZINETS, 2014), uma forma 

especializada de etnografia, cuja fonte de dados é encontrada em conteúdos 

expostos e divulgados na Internet, que, segundo Amaral, Fragoso e Recuero 

(2011, p.17), “pode ser tanto objeto quanto local de pesquisa, e ainda, o 

instrumento de pesquisa”.  

 

Procedimentos 

 Após a definição do tema e objetivo, foram realizadas durante os meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2017 a coleta, seleção, tabulação e investigação 

dos dados obtidos. 

 Para melhor organização, a coleta de dados foi dividida em etapas. A 

primeira fase constituiu-se na escolha das modalidades esportivas que seriam 

analisadas. O critério de seleção foi baseado em dois pontos principais: o 

primeiro deles era ser uma modalidade olímpica individual e o segundo era 

possuir representantes brasileiros nas últimas Olimpíadas de Pequim (2008), 

Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). Além disso, um terceiro critério 

analisado seriam apenas marcas pessoais obtidas pelos atletas durante os ciclos 

olímpicos e especificamente nos Jogos Olímpicos, e não os resultados (vitórias 

ou derrotas) no referido esporte. Dessa forma, esportes como o Judô, por 

exemplo, cujo resultado somente é definido após um embate direto (corpo a 

corpo) com o adversário foi descartado. Entende-se, neste caso, que a vitória 

não depende exclusivamente da obtenção da melhor marca pessoal do 

esportista, mas também da atuação de seu oponente. 

 Ao todo, foram contabilizadas 24 modalidades esportivas olímpicas 
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individuais. No entanto, a modalidade Remo foi descartada porque os brasileiros 

competiram apenas na categoria de duplas na Olimpíada do Rio de Janeiro; já 

as modalidades Golfe e Badminton fizeram a sua estreia também em 2016, 

portanto, não tiveram representantes em 2008 e 2012. Dessa forma, os esportes 

que se adequaram aos requisitos iniciais da pesquisa foram: Atletismo, Boxe, 

Canoagem, Ciclismo, Esgrima, Ginástica, Hipismo, Judô, Levantamento de 

Peso, Lutas, Maratona Aquática, Pentatlo Moderno, Remo, Saltos Ornamentais, 

Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro Esportivo, Tiro com arco, Triatlo e Vela. 

 O próximo passo foi a seleção, dentre os esportes individuais, das 

modalidades com as maiores delegações nos Jogos Olímpicos, que são o 

Atletismo e a Natação44. Em Pequim, a delegação brasileira contou com 277 

atletas, sendo 66 do Atletismo e 33 da Natação. Em Londres, foram 259 atletas 

ao todo, sendo 35 do Atletismo e 20 da Natação. Nos Jogos do Rio de Janeiro, 

competiram 465 brasileiros, conforme números do Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

Coleta de dados 

 Foi realizada uma pesquisa documental de todos os atletas, dentre as 

modalidades Atletismo e Natação, que tiveram resultados expressivos nos ciclos 

olímpicos e que possivelmente tinham condições e expectativas de medalhar na 

Olimpíada subsequente. Também foram coletados os dados de todos os 

esportistas que de fato medalharam nos Jogos Olímpicos de Pequim, Londres e 

Rio de Janeiro. Durante os ciclos foram considerados apenas resultados e 

marcas pessoais em campeonatos mundiais, copas ou etapas de copa do 

mundo, ou ainda competições de grande relevância e âmbito mundial nos dois 

esportes. Sendo assim, resultados em campeonatos regionais, estaduais, 

brasileiros, latino-americanos e sul-americanos acabaram descartados.  

 Toda a pesquisa documental netnográfica foi realizada nos sites das 

federações, confederações brasileiras, sites oficiais dos Jogos Olímpicos, além 

de páginas oficiais dos atletas e em reportagens veiculadas nos dois principais 

portais de notícia e comunicação do país, o UOL (uol.com.br) e G1 

(g1.globo.com / globoesporte.globo.com). 

                                                           
44 O objetivo desse critério foi trabalhar com um conjunto maior de informações pelo volume de 
atletas, por opção dos autores. 
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RESULTADOS 

 Os resultados pessoais dos atletas brasileiros de maior destaque nas 

modalidades Atletismo e Natação foram agrupados e organizados nos quadros 

1 e 2. Importante frisar que nos quadros é possível observar as marcas de cada 

atleta durante o ciclo (além do resultado esportivo em cada competição), fato 

que torna mais evidente a diferença de desempenho em diferentes provas do 

ciclo e das Olimpíadas. A seguir encontram-se os resultados da Natação e 

Atletismo separadamente, seguidos da discussão com alguns autores da área. 

Natação - o estudo identificou (de acordo com a análise realizada) que 

quatro atletas falharam sob pressão, entre eles: Kaio Márcio em 2008; César 

Cielo em 2012 e 2016; Bruno Fratus em 2016; e Felipe França em 2012 e 2016. 

Em contrapartida, dois casos mostraram-se positivos: César Cielo, que mesmo 

sem resultados expressivos no ciclo olímpico, conquistou o ouro nos Jogos de 

2008; e Thiago Pereira, que confirmou um bom resultado conquistado 

anteriormente com uma prata nos 400m medley. 

 

QUADRO 1: Desempenho dos atletas brasileiros da Natação nos ciclos 

olímpicos de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016, incluindo os 

respectivos Jogos Olímpicos, e os índices dos medalhistas: 

 

NATAÇÃO 

PEQUIM 2008 LONDRES 2012 RIO DE JANEIRO 2016 

Atleta  Ciclo 

olímpico 
Resultado 

nos Jogos  
Atleta  Ciclo olímpico Resultado 

nos Jogos  
Atleta  Ciclo 

olímpico 
Resultado 

nos Jogos  

Kaio 

Márcio 

(100m 

borboleta) 

(200m 

borboleta) 

Ouro no 

Mundial  

Xangai 

2006 (100m 

borboleta) 

51.07 

 

 

15º  

(100m 

borboleta) 

52.32 

 

Ouro: 50.58 

Prata: 50.59 

Bronze: 

51.12 

 

 

Thiago 

Pereira 

(400m 

medley) 

Bronze 

Mundial de 

Barcelona 2013  

(400m medley 

4.09:48) 

PRATA 

(400m 

medley) 

 

Ouro: 4.05:18 

Prata: 4.08:56 

Bronze: 

4.08:94 

Bruno 

Fratus 

(50m 

livre) 

Bronze no 

Mundial de 

Kazan 2015 

(21.55) 

 

Ouro Pan-

Pacífico 

2014 (21.44) 

6º 

(21.79) 

 

 

Ouro: 21.40 

Prata: 21.41 

Brronze: 

21.49 

César 

Cielo 

(50m 

livre) 

(100m 

livre) 

5º no 

Mundial de 

Natação 

100m livre 

2006 

(48.04) 

OURO 

(50m livre) 

21.30 

 

BRONZE 

(100m livre) 

César 

Cielo  

(50m 

livre) 

(100m 

livre) 

Ouro nos 50m 

livre (21.08) e 

100m livre 

(46.91) no 

Mundial de 

Roma 2009 

6º 

(100m livre)  

47.92  

 

Ouro: 47.52 

Prata: 47.53 

César 

Cielo 
 

Ouro nos 

50m livre 

(21.32) no 

Mundial de 

Barcelona 

2013 

Não se 

classificou 

para os Jogos 

Olímpicos 

 

(50m livre) 
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4º no 

Mundial de 

Esportes 

Aquáticos 

100m livre 

(48.51) e 6º 

nos 50m 

livre 2007 

(22.12) 

47.67 

 

Ouro: 47.21 

Prata: 47.32 

 

Ouro nos 50m  

livre (20.51) e 

100m livre 

(46.74) no 

Mundial de 

Dubai 2010 

 

Ouro nos 50m 

livre (21.52)  

no Mundial de 

Xangai 2011 

Bronze: 47.80 

 

 

BRONZE 

(50m livre) 

21.59 

 

Ouro: 21.34 

Prata: 21.54 
 

 

Ouro nos 

100m 

(45.75) livre 

e bronze nos 

50m livre 

(20.88) no 

Mundial de 

Piscina Curta 

Doha 2014 

Ouro: 21.40 

Prata: 21.41 

Bronze: 21.49 

 

 

(100m livre) 

Ouro: 47.58 

Prata: 47.80 

Bronze: 47.85 

   Felipe 

França 

(100m 

peito) 

Bronze nos 

100m peito 

Mundial  de 

Piscina Curta 

de Dubai 2010 

(57.39) 

12º 

(100m peito) 

1:00.01 

 

 

Ouro: 58.46 

Prata: 58.93 

Bronze: 59.49 
 

Felipe 

França 

(100m 

peito) 

Ouro nos  

100m peito 

(56.29) no 

Mundial de 

Doha 2014 

 

Prata no 

100m peito 

no Pan-

Pacífico 

2014  

(59.82) 

7º 

(100m peito) 

59.38 

 

 

 

Ouro: 57.13 

Prata: 58.69 

Bronze: 58. 

 

 Atletismo - três atletas “amarelaram” nos Jogos Olímpicos: Fabiana Murer 

do salto com vara, em suas três participações; Jadel Gregório no salto triplo, na 

edição de Pequim 2008; e Mauro Vinícius da Silva do salto em distância, nos 

Jogos de Londres. Por outro lado, dois atletas se destacaram positivamente e 

alcançaram resultados até acima do que se era esperado: Maureen Maggi, que 

conquistou o primeiro lugar em Pequim, após ter sido suspensa por dois anos 

pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) por conta de um resultado 

positivo no teste antidoping; e Thiago Braz, que ganhou o ouro no salto com vara, 

nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

 Ainda que os resultados apresentados pelo maratonista Marílson dos 

Santos tenham sido positivos durante a Maratona de Nova York em 2006 e 2008 

– a prova é uma das mais importantes do calendário e compõe o circuito das 

Maiores Maratonas do Mundo (World Marathon Majors) junto das competições 

em Londres, Chicago, Boston, Tóquio, Berlim – a análise dos dados foi 

descartada porque o tempo (pace) em corridas de rua em diferentes cidades está 

relacionado com o tipo de relevo, quantidade de subidas e percurso programado. 
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QUADRO 2: Desempenho dos atletas brasileiros do Atletismo nos ciclos 

olímpicos de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016, incluindo os Jogos 

Olímpicos, e índices obtidos pelos medalhistas: 

 

ATLETISMO 

PEQUIM 2008 LONDRES 2012 RIO DE JANEIRO 2016 

Atleta  Ciclo 

olímpico 
Resultado 

nos Jogos 
Atleta  Ciclo 

olímpico 
Resultado 

nos Jogos  
Atleta  Ciclo 

olímpico 
Resultado 

nos Jogos  

Marílson 

dos Santos 

(maratona) 

Ouro 

Maratona de 

NY 2006 

(2h09m58) 

 

 

 

Não 

completou 

 

 

Ouro: 

2h06m32 

Prata: 

2h07m16 

Bronze: 

2h10m 

Marílson 

dos Santos  

(maratona) 

 

 

Ouro 

Maratona de 

NY 2008 

(2h08m43) 

 

Maratona de 

Londres 2011 

(2h06m34 - 

melhor marca 

pessoal) 

5º  

(2h11m10) 

 

 

Ouro: 

2h08m01 

Prata: 

2h08m27 

Bronze: 

2h09m37 

Thiago 

Braz 

(salto 

com 

vara) 

Ouro no 

Meeting 

Indoor em 

Berlim 2016 

com melhor 

marca da 

carreira 

(5,93m) 

 

 

OURO 

(6,03m) 

Fabiana 

Murer 

(salto com 

vara) 

6º lugar no 

Mundial de 

Atletismo 

Osaka 2007  

(4,65m) 

 

Bronze no 

Mundial 

Indoor de 

Atletismo 

Valência 

2008 

(4,70m) 

 

Troféu 

Brasil 2008: 

4,80m 

(melhor 

marca até 

então) 

10º 

(4,45m) 

 

 

 

 

 

Ouro: 

5,05m 

Prata: 

4,80m 

Bronze: 

4,75m 

Fabiana 

Murer 

(salto com 

vara) 

Ouro Mundial 

Indoor Doha 

2010 (4,80m) 

 

Ouro Mundial 

de Atletismo 

Daegu 2011 

(4,85m) 

 

1º lugar na 

Liga 

Diamante 

2010 

(melhor salto 

4,81m)  

 

2º lugar na 

Liga 

Diamante 

2012  

(melhor salto 

4,77m) 

Não 

classificou 

para a final 

(4,50m) 

 

 

 

Ouro: 

4,75m 

Prata: 

4,75m 

Bronze: 

4,70m 

Fabiana 

Murer  

(salto 

com 

vara) 

Prata 

Mundial de 

Atletismo 

Pequim 2015 

(4,85m) 

 

1º na Liga 

Diamante 

2014  

(melhor salto 

4,80m) 

 

2º  na Liga 

Diamante 

2015 (melhor 

salto 4,80m) 

 

Melhor marca 

da carreira: 

4,87m 

(Troféu 

Brasil julho 

2016) 

Não 

classificou 

para a final 

(4,55m) 

 

 

 

Ouro: 4,85m 

Prata: 4,85m 

Bronze: 

4,80m 

Maureen 

Maggi  

(salto em 

distância) 

Prata no 

Campeonato 

Mundial 

Indoor de 

Atltetismo 

Valência 

2008 

(6,89m) 

OURO 

(7,04m) 
Mauro 

Vinicius 

da Silva  

(salto em 

distância) 

Ouro no 

Mundial 

Indoor de 

Atletismo 

Istambul 

2012 (8,23m) 

7º 

(8,01m) 

 

Ouro: 

8,31m 

Prata:8,16

m 

Bronze: 

8,12m 

   

Jadel 

Gregório 

(salto 

triplo) 

2º Mundial 

Moscou/06  

(17,56m) 

2º Mundial 

6º 

(17,20m) 

 

Ouro: 
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Osaka 2007 

(17,59m) 

Melhor 

marca 2007 

(17,90m) 

17,67m 

Prata: 

17,62m 

Bronze: 

17,59m 

 

  

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Para a leitura da discussão, sugerimos que analisem ambos os quadros 

e comparem a marca dos atletas citados durante o ciclo olímpico e no Jogos 

Olímpicos, sempre observando a marca dos atletas vencedores. Essa 

“especulação” confessada desde a introdução se torna mais interessante ao 

observar que muitos desses atletas poderiam ter conquistado medalhas, se 

tivessem conseguido manter suas marcas dos anos ou meses anteriores. 

Segundo Beilock e Gray (2007), há uma série de teorias que tentam 

explicar a asfixia (ou falha) sob pressão. As teorias de condução (drive theories), 

propostas inicialmente por Spence e Spence (1966), associam o desempenho 

ao nível de excitação do atleta. Muita excitação poderia levar a um declínio de 

habilidade e, consequentemente, a um mau desempenho, assim como a falta de 

excitação também pode impactar negativamente no rendimento do atleta. Essas 

teorias, contudo, são mais descritivas do que prescritivas pelo fato de não 

explicarem, em sua concepção, como a excitação ocorre e gera consequências 

para o desempenho. Acredita-se, porém, que a excitabilidade do atleta poderia 

levar a uma ansiedade em níveis muito altos, causando-lhe respostas 

fisiológicas (afobação, falta de coordenação motora, aumento na frequência 

cardíaca, nervosismo, força em excesso, entre outros).  

 Esta teoria que associa o aumento da ansiedade e o mau desempenho 

supostamente poderia justificar a atuação dos atletas Jadel Gregório dos Santos 

e Mauro Vinícius da Silva. Jadel, ex-atleta do salto triplo, tinha durante os Jogos 

Olímpicos de Pequim 2008 a melhor marca pessoal entre todos os concorrentes 

(17,90m), conquistada no ano anterior, além de duas pratas em mundiais no ciclo 

olímpico. No entanto, o brasileiro ficou muito aquém de sua melhor marca, 

terminando em sexto lugar (17,20), frustrando a torcida, o próprio atleta e sua 

comissão técnica. Posteriormente, o triplista chegou a declarar à imprensa que 

“não havia explicação” para sua sequência de saltos ruins. Já a expectativa por 

uma medalha olímpica do saltador Mauro Vinícius da Silva era grande após a 
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conquista o ouro no mundial indoor em 2012, pouco tempo antes dos Jogos 

Olímpicos de Londres. O atleta do salto em distância queimou quatro de seus 

seis saltos e cometeu erros considerados (por especialistas) “infantis” em sua 

participação na Inglaterra. Com um desempenho abaixo do que já havia 

apresentado, Mauro apenas disse à imprensa que “bateu na trave” e que 

“poderia ter ido melhor” na competição. 

 Nos últimos anos, diversos estudos definiram os picos de desempenho de 

atletas e identificaram zonas de rendimentos ótimo e subótimo em competições, 

o que auxiliaria posteriormente nas estratégias de treinamento. Kamata, 

Tenenbaum e Hanin (2002) ressaltam, por exemplo, que a probabilidade de se 

ter um bom rendimento esportivo acontece entre zonas de baixa ativação até 

zonas de elevado estresse e excitação fisiológica. Contudo, parece recorrente 

que o estresse de desempenho induz a uma variedade de mudanças no 

comportamento do movimento, que pode se tornar menos fluente e mais rígido 

(BEILOCK; GRAY, 2007). Além disso, conforme Weinberg e Gould (2015), 

aumentos na ativação e ansiedade provocam acréscimo na tensão muscular e 

na fadiga, interferindo na coordenação. 

 Já as teorias de atenção, de acordo com Beilock (2007), sugerem 

respostas cognitivas induzidas pela pressão. Isso significa que em níveis 

elevados de ansiedade o foco de atenção tende a se estreitar, o que levaria a 

um efeito negativo no desempenho de tarefas, causado, dentre outros fatores, 

pelo fato do atleta não conseguir enxergar o contexto ao seu redor. Para 

Weinberg e Gould (2015, p. 88), “o aumento da ativação pode fazer com que as 

pessoas alternem para um estilo de atenção dominante que pode ser 

inadequado para a habilidade em questão”. Sendo assim, “inconscientes” de seu 

nível de atenção e concentração, acabam por focar em situações 

desnecessárias ou excessivamente limitadas para a ocasião.  

 Por outro lado, em um estudo com atletas nas finais da NBA, liga norte-

americana de basquete, foi levantada a hipótese de que a atenção dada pelo 

atleta a si mesmo, devido a uma perspectiva de sucesso, poderia ironicamente 

dificultar a sua habilidade. (BAUMEISTER; STEINHILBER, 1984, apud 

BEILOCK; GRAY, 2007). Isso significa que a “autoconsciência” em demasia 

também poderia levar à falha, já que o atleta estaria “preocupando-se demais”. 

Além disso, inúmeros autores sugerem que atletas profissionais têm seus 
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melhores desempenhos em um estado “automático”, afinal não precisam pensar 

para cumprir seus papéis, pela excelência alcançada durante a carreira 

(KAMATA; TENENBAUM; HANIN, 2002). Entretanto, quando algo diferente 

ocorre, podem retornar ao passo a passo ou o “pensar demais”, atrapalhando 

suas execuções (ver obra TENEMBAUM; EKLUND, 2007). Sugere-se, por 

exemplo, que as atuações do nadador César Cielo nos 50m livre e nos 100m 

livre, em Londres, possam ter sofrido interferência nessa questão. A expectativa 

do público e do próprio atleta era conseguir o primeiro lugar em ao menos uma 

das provas, já que durante o ciclo olímpico o nadador havia conquistado vários 

títulos nas categorias, especialmente nos 50m livre, sua especialidade. 

Autoconsciente do que precisava fazer para repetir o ouro de 2008, o atleta 

confessou que se decepcionou com o resultado obtido e ficou insatisfeito com a 

atuação (ROCHA, 2012). Apesar de os anos 2013 e 2014 terem sido de grandes 

vitórias durante o ciclo olímpico que antecedeu os Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, inclusive com ouro e bronze em mundiais, César Cielo não conseguiu 

repetir os bons índices contra os adversários brasileiros e, consequentemente, 

não conseguiu uma das vagas para a prova dos 50m, ficando de fora da 

Olimpíada. 

 Essa atenção dada pelo atleta a si mesmo, que se traduz em cobranças 

pelo sucesso, também parece ter se manifestado nas atuações do nadador 

Felipe França, em Londres e no Rio de Janeiro. Ele era favorito à medalha nos 

100m peito após ter tido excelentes ciclos olímpicos (além de resultados 

expressivos nos 100m peito, o nadador conquistou medalhas em mundiais nos 

50m peito, uma modalidade não-olímpica). Porém, nos Jogos, a atuação não foi 

a mesma. O próprio atleta declarou à imprensa que: “Acho que eu tinha muita 

certeza que eu ia ganhar em Londres. Acho que foi isso que aconteceu” (COSTA, 

2014). 

 O clássico estudo de Baumeister e Steinhilber (1984) indica um 

interessante aspecto, o fator “casa” também pode ser estressante. Isso pode 

ocorrer devido à cobrança pelo bom resultado, especialmente se há disputa por 

títulos, principalmente porque, em casa, o atleta teria uma certa “obrigação” de 

vencer. Esse fator pode ter sido determinante para o mau desempenho do 

nadador Bruno Fratus na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mesmo tendo ganhado 

Ouro no Pan-Pacífico, um dos campeonatos mais importantes do calendário da 
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natação mundial, e ouro no Mundial de 2015, Fratus não repetiu o desempenho 

nas piscinas do Rio de Janeiro, ficando em 6º lugar (ver marcas no Quadro 1). 

Por outro lado, o fator casa também pode ser incentivador para o esportista que 

vê a torcida como uma aliada. No Rio de Janeiro, o atleta do salto com vara 

Thiago Braz pode ter sido ajudado por disputar os Jogos Olímpicos no Brasil. 

Braz superou adversários favoritos e mais experientes, fez a melhor marca de 

sua carreira e levou o ouro. Por outro lado, disputar sem o “peso” do favoritismo 

deve ser considerado como uma variável interessante, e talvez bastante 

importante. 

 Kane e Engle (2000) ainda citam a teoria da distração, que propõe que a 

“derrapada” do atleta em uma situação de pressão pode acontecer devido à 

dificuldade de manter o foco no trabalho exigido (apud BEILOCK; GRAY, 2007). 

Assim, um pensamento que deveria estar direcionado exclusivamente na 

memória de trabalho, muitas vezes, é interrompido por tarefas irrelevantes. Essa 

teoria poderia explicar, por exemplo, as más atuações da atleta Fabiana Murer, 

indiscutivelmente a melhor atleta da história do atletismo brasileiro. Nas três 

participações olímpicas (Pequim, Londres e Rio de Janeiro) a atleta do salto com 

vara não conseguiu atingir índices sequer próximos aos que apresentava 

durante os anos anteriores. Na edição de Pequim, Fabiana já despontava como 

uma das principais atletas do mundo na modalidade, já havia obtido índices 

relevantes, incluindo um recorde pessoal de 4,80m no Troféu Brasil, poucos 

meses antes dos Jogos na China. No entanto, sua participação nessa 

competição acabou marcada pelo sumiço de uma de suas varas poucos minutos 

antes de seus três saltos. O episódio, conforme noticiado pela mídia esportiva 

brasileira na época, pode ter desestabilizado a atleta, que ficou longe de suas 

melhores marcas, terminando na décima colocação (observar marcas no Quadro 

2). A própria atleta teria relatado que o episódio distraiu sua atenção para a 

competição. “Eles atrapalharam minha competição. A revolta é com a 

organização, pois foi uma desorganização. É um absurdo perder um 

equipamento numa prova dessas”, disse ela, segundo reportagem do UOL 

(DORO, 2008).  

A natureza da competição, que compreende a importância, dificuldade e 

nível do torneio, foi citada como o maior fator causador de estresse pelos atletas 

de alto rendimento durante uma pesquisa feita por Dias, Cruz e Fonseca (2009). 
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Em seguida, foram elencadas as pressões externas de treinadores, família, 

imprensa e público, e o receio de não ter o desempenho esperado. Em Londres, 

a atleta Fabiana Murer estava no auge da forma física e havia conquistado o 

título em campeonatos mundiais. Também havia ganhado a Liga Diamante, uma 

das principais competições do atletismo mundial, cujo título é dado após o 

balanço de resultados durante toda a temporada. Bastava saltar “apenas” o que 

sempre costumava para que a atleta pendurasse uma medalha no peito nos 

Jogos Olímpicos. Fabiana, contudo, não conseguiu atingir os índices que havia 

apresentado durante todo o ciclo olímpico e acabou na 14ª colocação (ver 

marcas). Na ocasião, a saltadora ressaltou que o vento estava inconstante e a 

atrapalhou no manejo com as varas. Os resultados mostram que os índices de 

seus saltos em mundiais, inclusive outdoor, e na Liga seriam mais do que 

suficientes para garantir a medalha de ouro e, com quase certeza, a de bronze 

(ver Quadro 2). Palavras como “vexame”, “decepção”, “amarelou” foram 

constantes na imprensa brasileira no tratamento da nossa melhor atleta. 

Certamente pressionada por dois resultados ruins em edições olímpicas 

anteriores e, talvez pelo fator “casa”, Murer também não chegou perto de suas 

melhores marcas no Rio de Janeiro, em 2016, o que causou frustração. Um mês 

antes, ela havia feito o melhor salto de toda sua carreira (4,87m, no Troféu 

Brasil), suficiente para ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A atleta 

também competiria no Rio sem sua maior adversária, a russa Yelena 

Isynbayeva, cortada do evento após o escândalo de doping dentre os atletas 

daquele país. Todavia, Fabiana alegou pouco antes da competição que estava 

com uma lesão, uma hérnia de disco ainda não recuperada, o que teria lhe 

causado a falha nos Jogos. Após a Olimpíada, a atleta anunciou a 

aposentadoria. 

 De Rose Júnior (2002, p.24) apontou, em um estudo feito com atletas de 

basquete brasileiros com participação em eventos internacionais (Campeonatos 

Mundiais e Jogos Olímpicos), que as maiores causas de estresse foram: jogos 

decisivos, momentos decisivos de um jogo, jogo fácil que complica e, por fim, 

perder um jogo praticamente ganho “atestando que o momento mais importante 

do processo é aquele da demonstração das capacidades do atleta”. 

  
De maneira geral, a literatura sustenta que, quanto mais 
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importante for o evento, maior gerador de estresse ele será (…) 
Parece que o estresse experimentado depende muito mais do 
valor dado pelo indivíduo à competição do que a competição 
propriamente dita (RÉ; DE ROSE Jr.; BÖHME, 2004, p.85) 

 

 Com relação à obtenção de resultados, é possível observar outro aspecto 

interessante: diversos atletas desconhecidos da mídia, sem grandes patrocínios 

e sem grandes marcas pessoais anteriores acabam superando qualquer 

previsão, ganham medalhas inesperadas e são tidos no Brasil como heróis 

nacionais. Alguns exemplos são os atletas do boxe brasileiros Robson 

Conceição (ouro em 2016), Esquiva Falcão (prata em 2012), Yamaguchi Falcão 

e Adriana Araújo (bronze em 2012), a atleta do pentatlo moderno Yane Marques 

(bronze em 2012), e o já citado Thiago Braz, entre outros esportistas. Contudo, 

essa análise deve ser objeto de futuros estudos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De certa forma, a pesquisa alcançou seus objetivos ao identificar que a 

maior parte dos atletas brasileiros de Atletismo e Natação que chegaram aos 

Jogos Olímpicos de Pequim, Londres e Rio de Janeiro como favoritos e com 

expressivas marcas pessoais durante os ciclos olímpicos, não conseguiu obter 

os resultados esperados na maior competição poliesportiva do mundo. Contudo, 

aceitamos as críticas que tais considerações são especulações, pois resultados 

esportivos dependem de uma série de variáveis. 

 O estudo sugere que o componente psicológico ou a falta de preparação 

psicológica pode sim ter contribuído negativamente para tais resultados, devido 

a elevados índices de estresse, ansiedade e insegurança frente a situações de 

muita pressão. Para Hanin (2007), um atleta que se prepara psicologicamente 

desde o início da carreira esportiva enfrentará melhor as situações adversas 

dentro e fora do âmbito esportivo, afirmação destacada também por Aroni (2017). 

 
[...] em suma, atletas que aprendem como controlar melhor seus 
estados emocionais, e permanecem mais tempo em suas zonas 
emocionais associadas com ótimo desempenho, têm melhores 
chances de atuarem eficientemente no futuro (MORAES; FILHO, 
2009, p.443). 
 

 Muitos atletas que passam pela situação de “asfixia sob pressão” acabam 
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sendo injustamente45 ridicularizados e traumatizados, por isso a necessidade de 

se investigar mais profundamente suas habilidades e demandas cognitivas. 

Considerando as limitações já apontadas desse estudo, abrem-se aqui 

possibilidades e reflexões para novas pesquisas que envolvam atletas brasileiros 

e a psicologia do esporte (ou a preparação esportiva, sob uma perspectiva 

transdisciplinar) para que tenhamos resultados mais expressivos com nossos 

atletas favoritos no futuro próximo. 
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