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RESUMO
O esporte de alto rendimento exige uma série de preocupações dos profissionais envolvidos, pois as demandas são 
muito diversas e tendem a refletir diretamente na performance. Desta maneira, é fundamental analisar como a 
exposição nas redes sociais pode afetar os atletas, que ficam vulneráveis neste ambiente, que é muito imprevisível e 
inseguro, ao contrário do que muitos imaginam. Sendo assim, o objetivo foi analisar a imersão de atletas 
profissionais de futebol no ambiente virtual, bem como as preocupações e a possibilidade problemas a partir desta 
utilização. Foi utilizado um questionário fechado com 30 atletas profissionais de futebol, participantes do 
Campeonato Paulista. Com isso, foi possível perceber alguns dados relevantes, como o alto envolvimento com as 
redes sociais (97,67% utilizam todos dias) e o acontecimento de problemas envolvendo jornalistas ou torcedores 
(44% já vivenciaram), dentre outros resultados, confirmando a importância desta temática. Portanto, analisar e 
ajudar os atletas a ter uma utilização adequada das redes sociais pode ser fundamental para evitar problemas que 
podem refletir no rendimento, pois como foi observado nos resultados, eles têm alto envolvimento com as redes 
sociais e estão preocupados com que acontece nelas, além de alguns já terem se envolvido em problemas neste 
ambiente, o que reafirma esta importância.
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ABSTRACT

The high performance sport requires a lot of concerns of the involved professionals, because the demands are very 
diverse and tend to reflect directly on performance. Thus, it is important to analyze how the exposure in social 
networks can affect the athletes, who are vulnerable in this setting, which is very unpredictable and unsafe, contrary 
to what many imagine. Therefore, the objective was to analyze the immersion of professional soccer players in the 
virtual environment, well as concerns and possible problems from this use. Was utilized a closed questionnaire with 
30 professional soccer players, participants of the Campeonato Paulista. Thus, it was possible to see some relevant 
data, such as high involvement with social networks (97.67% use every day) and problems involving journalists or 
fans (44% have experienced), among other results, confirming the importance this issue. So, analyze and help 
athletes to have proper use of social networks can be critical to prevent problems that may reflect the performance, 
because as noted in the results, they have high involvement with social networks and are worried about what 
happens in them, in addition to some have already been involved in problems in this context, which confirms this 
importance.
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Introdução

O esporte de alto rendimento reserva grandes 
desafios para os profissionais envolvidos, sendo que 
a possibilidade de alcançar bons resultados cobra 
destes avanços e olhares que favorecem transpor 
efetivamente as barreiras que vão surgindo. Pensar 
apenas em questões físicas, técnicas e táticas já não é 
mais suficiente para que um rendimento conduza ao 
s u c e s s o  e s p o r t i v o ,  b e m  c o m o  a n a l i s a r 
superf ic ialmente outros aspectos (como o 
psicológico), também já não comporta as exigências.
Quanto a este aspecto, temos que pode ocupar um 
papel fundamental na busca por grandes resultados, 
como citam Agresta e Brandão (2007), pois para eles 
saber manejar adequadamente as questões 
psicológicas possibilita diferenciar os vencedores dos 
demais, uma vez que caso não possuam essa 
habilidade, as chances de insucesso esportivo 
aumentam, o que acaba por afetar a autoestima e 
autoconfiança dos envolvidos.
Desta forma, é fundamental que a atenção aos 
aspectos psicológicos não ocorra apenas em 
momentos isolados ou quando surgem problemas. 
Sobre esta questão, Cárdenas e Cárdenas (2012) 

destacam que quando as intervenções surgem 
apenas em momentos relacionados a fase final de 
competições ou mesmo nas competições mais 
expressivas da temporada, provavelmente surgirão 
tensões adicionais nos atletas por não ser algo que 
faz parte do cotidiano de preparação dos mesmos e, 
com isso, o estranhamento acarretaria em efeitos 
negativos.
Ainda reforçando a necessidade de olhares 
adequados, Brandão e Machado (2008) enfatizam 
que o esporte de alto rendimento proporciona 
intensas vivências para os atletas, exigindo muito das 
questões emocionais e da capacidade de lidar 
adequadamente com estas, mantendo assim o 
autocontrole necessário frente as demandas que 
surgem.
Um grande problema é quando não levamos em 
consideração que os perigos que a modalidade 
possibilita vão muito além do que os prejuízos 
envolvendo a performance. Com relação a isso, 
Wiethaeuper e Balbinotti (2013) afirmam que muitas 
vezes os atletas que estão sofrendo com muitas 
pressões tendem a adotar estratégias não eficientes e 
não recomendadas para um manejo adequado 
(como álcool e drogas, por exemplo), levando então 
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para meios autodestrutivos.
Sendo assim, precisamos ter olhares para todos os 
tipos de demandas que podem surgir e contribuir 
potencialmente com os atletas, evitando então com 
que grandes prejuízos ao rendimento esportivo e 
também em suas vidas aconteçam. Esta atitude nos 
leva a ter atenção, portanto, com aspectos que 
também vão além do campo, mas que ainda sim 
estão muito envolvidos com o fenômeno esportivo. 
Estes novos olhares devem, assim, levar em 
consideração também a influência que as novas 
tecnologias, por meio do uso das redes sociais, 
podem exercer sobre os atletas. Para Rebustini et al. 
(2012), estas estão sendo cada vez mais utilizadas e 
podem estar promovendo a vulnerabilidade dos 
atletas, conduzindo a prejuízos que podem 
influenciar no rendimento esportivo, evidenciando a 
importância do tema.
Este tipo de mudança acontece por estarmos 
vivenciando alterações pertencentes ao processo de 
globalização, que permitem diminuir as distâncias e 
transpor as barreiras das nações, uma vez que as 
tecnologias tornam simples e prática a troca de 
informações, criando um grande fluxo que vai além 
do tempo e do espaço (LINHARES, 2013). Isto é, a 
internet possibilita o envio de informações com 
velocidade alta e com a chance de ser acessada por 
qualquer um, independente do lugar.
Percebemos então mudanças nas inter-relações, bem 
como que é possível ficar o tempo todo conectados, 
todos os dias. Mesmo o fato de estamos em nossas 
residências não nos distancia do que ocorre neste 
ambiente virtual, visto que continuamos recebendo 
mensagens, e-mails, vídeos, fotos e mesmo 
participando de ações nas redes sociais, alterando 
assim as fronteiras e limitações que antes eram 
comuns no convívio presencial (SFOGGIA; KOWACS, 
2014).
Estas mudanças que trouxeram diversos benefícios 
v ieram acompanhadas também de muitos 
problemas, uma vez que este ambiente se tornou 
muito imprevisto e inseguro, visto que a exposição 
nas redes sociais, por exemplo, é muito alta. 
Alcântara (2013) aponta que com isso, aumenta o 
interesse em saber mais sobre as pessoas, que 
acabam com sua vida cada vez mais pública. Isto 
acarretaria em uma exposição cada vez maior 
possibilitada pela tecnologia que, na verdade, pode 
se tornar uma grande armadilha, que poderá ser 
usada contra a própria pessoa.
Temos então que o letramento digital que vem se 
banalizando nos últimos anos e alterando o modo 
como as interações ocorrem, bem como o uso 
inapropriado dos recursos que são disponibilizados 
amplamente para todos os usuários, acabam por 
vulnerabilizar os usuários, que muitas vezes 
entendem de modo errôneo que este ambiente é 
seguro e que todas as informações veiculadas neste 
contexto virtual não poderão trazer implicações 
negativas.
Muitos dos problemas surgem devido ao fato de que 
a visibilidade criada pela tecnologia abre espaço 
para a permissividade, levando então a possibilidade 
de que outra pessoa invada nossa vida. Desta 
maneira, é preciso entender que toda e qualquer 
informação que veiculamos no ambiente virtual (em 

uma rede social, por exemplo) dá a condição a 
diversos usos por outras pessoas, sendo estes muitas 
vezes negativos. Creditar um aspecto inofensivo 
então para as atitudes neste meio, sem dimensionar 
os reais riscos, torna-se um grande perigo 
(MACHADO; ZANETTI; MOIOLI, 2011).
Rebustini et al. (2012) também destacaram os riscos 
que envolvem as mídias sociais, como por exemplo: o 
uso indevido de imagem, as violações de direito, a 
utilização de perfis falsos, além da rápida 
disseminação das mensagens, dentre outros. Devido 
a fatores como estes, é fundamental que tenhamos 
olhares mais críticos e também que busquemos 
tomar as medidas mais adequadas para possibilitar 
que os atletas não se prejudiquem por este tipo de 
situação.
Não podemos desconsiderar ainda que estes atletas 
merecem este tipo de atenção devido ao fato de que, 
como citado por Santos et al. (2012), ao estarem 
inseridos no ambiente esportivo, eles ficam 
constantemente expostos a pressões, que podem se 
originar por uma questão interna (traçar e alcançar 
objetivos, expectativa de vencer, dentre outros) ou 
mesmo de ordem externa (análises sobre o 
desempenho feitas por técnicos, familiares, 
torcedores, dentre outros). Percebendo então o 
potencial que as novas tecnologias possuem e as 
pressões que os atletas sofrem, principalmente agora 
que os torcedores e outros agentes conseguem se 
aproximar para cobrar via redes sociais, aumentam a 
necessidade de intervenções a altura do fenômeno.

Objetivo

Analisar a imersão de atletas profissionais de futebol 
no ambiente virtual, bem como o quanto estes se 
preocupam com as ações que acontecem neste 
ambiente e os envolvem, além de diagnosticar se já 
tiveram problemas nas redes sociais.

Procedimentos metodológicos

Fizeram parte da amostra 30 atletas profissionais de 
futebol, sendo que todos estes estavam disputando o 
Campeonato Paulista, sendo 20 atletas de equipes da 
segunda divisão e 10 atletas de primeira divisão, 
estando, portanto, todos regularizados com a 
federação responsável pela competição. Todos 
atletas tinham mais de 18 anos e pertenciam a 
equipes da região de Rio Claro - SP. Foi realizado um 
contato prévio com os representantes das equipes, 
possibilitando que fossem escolhidos horários e 
locais para que o questionário fosse passado. O 
questionário era fechado e continha questões 
referentes a frequência de utilização das redes 
sociais, um levantamento sobre as redes mais 
acessadas, além de procurar entender o quanto os 
atletas se preocupavam sobre o que estava sendo 
veiculado sobre os mesmos e também se já tiveram 
problemas no ambiente virtual. Todos atletas 
assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), como recomendado pelo Comitê 
de ética em pesquisa (CEP).

Resultados e discussão
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A partir das coletas realizadas com todos os atletas, 
foi possível ter uma ideia do envolvimento dos 
mesmos com essa nova demanda virtual que foi 
citada anteriormente e como está ocorrendo esta 
interação. Com isso, serão expostos e discutidos 
abaixo os resultados encontrados.
Primeiramente, procuramos entender a frequência 
com que estes atletas acessam as redes sociais ao 
longo da semana, para termos ideia do grau de 
envolvimento e da importância que dão para esta 
ferramenta, pois assim poderíamos constatar se esta 
socialização no ambiente virtual já faz parte da 
realidade destes. Na primeira figura, podemos 
observar esta relação.

Figura 1. Com que frequência utiliza as redes 
sociais?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2016).

Este dado nos permite aproximar os participantes da 
realidade proposta por autores como Alcântara 
(2013), que afirma que o convívio no ciberespaço 
está acontecendo com uma frequência cada vez mais 
elevada e que este processo é irreversível, reforçando 
desta maneira a necessidade de novos olhares para 
este tipo de situação, afinal, praticamente todos 
atletas (96,67%) se envolvem diariamente com as 
redes sociais.
A partir destes resultados, a dúvida consistia em 
saber quais eram as redes sociais mais utilizadas e se 
estes atletas estavam envolvidos com mais de uma 
rede social, neste convívio no ciberespaço que já 
havia sido identificado anteriormente, como consta 
na primeira figura. Sendo assim, temos na segunda 
figura a exposição das redes sociais utilizadas pelos 
mesmos.

Figura 2. Quais redes sociais você utiliza? (%)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2016).

Na segunda figura, podemos observar que os atletas 

utilizam, em quase a totalidade da amostra, o 
WhatsApp (96%), seguidos por Facebook (88%) e 
Instagram (68%). Estes números nos conduzem a 
sugerir que muitos dos atletas usam ao menos duas 
redes sociais, que os colocam diretamente em 
contato com o ambiente virtual e esta exposição, 
como apontado por Rebustini et al. (2012), pode 
deixá-los vulneráveis aos riscos que envolvem este 
tipo de mídia.
Visando a tentativa de compreender se estes atletas 
realmente dão muita atenção para este envolvimento 
e sobre o que acaba sendo veiculado sobre os 
mesmos no ambiente virtual, questionamos os 
participantes sobre as preocupações que envolvem 
esta relação, como pode ser observado na figura a 
seguir.

Figura 3. Você se preocupa se existe alguém falando 
mal sobre sua pessoa nas redes sociais?

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2016).

Nesta última figura, temos que a grande maioria dos 
atletas participantes estão preocupados com a 
possibilidade de alguma pessoa estar falando mal 
deles nas redes sociais, o que deixa ainda mais claro 
que estes dão um significado importante para o que 
acontece nas redes sociais, o que pode acabar 
tirando a atenção de questões relevantes ou mesmo 
conduzir a decréscimos no rendimento, caso algo 
mais grave acabe ocorrendo.
Quanto a esta questão, Keen (2012) destaca que 
precisamos ter atenção ao analisar este tipo de 
mudança na vida das pessoas, pois os efeitos que 
acontecem quando não conseguimos nos concentrar 
no que fazemos podem ocasionar em problemas, 
visto que nossa existência estaria além de nós 
mesmos ao considerar este tipo de situação. Com 
isso, por último, buscamos saber quantos atletas já 
tiveram problemas neste ambiente, como pode ser 
visto na próxima figura.

Figura 4. Já teve problemas nas redes sociais com 
torcedores ou jornalistas?
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Nesta última figura, temos que quase metade dos 
atletas (44%) já tiveram problemas nas redes sociais 
envolvendo torcedores ou jornalistas, o que é um 
número relativamente alto e comprova o potencial 
que esta ferramenta possui de interferir na vida das 
pessoas. Azevedo, Miranda e Souza (2012) destacam 
que, ao ficar muito tempo conectada, uma pessoa se 
coloca em um ambiente no qual estará sendo 
constantemente vigiada, sem que muitas vezes 
conheça as possíveis implicações disto.
 Sendo assim, ao analisar este tipo de 
fenômeno, precisamos ter algumas coisas ideias 
claras, como o que aponta Baldanza (2006), que 
apesar de não estarmos com nosso corpo presente no 
ciberespaço, estamos lidando diretamente com 
pessoas que estão escondidas por trás das 
tecnologias,  possibi l i tando a interação e, 
consequentemente, o surgimento de emoções, o que 
reforça que as relações são reais e que precisamos 
tomar os devidos cuidados.

Considerações finais

 Por tan to ,  após  a  prob lemat i zação 
envolvendo o tema e os resultados apresentados, 
podemos perceber que este envolvimento com as 
redes sociais e a inserção cada vez maior de atletas 
neste ciberespaço necessita de olhares mais 
apurados dos profissionais envolvidos, uma vez que 
este ambiente apresenta alto potencial de influência 
sobre as pessoas, algo que pode atrapalhar a 
concentração dos atletas e possibilitar problemas e 
conflitos envolvendo jornalistas e torcedores, o que 
pode desencadear em um efeito cascata que tende a 
trazer prejuízos para o rendimento, caso este assunto 
não seja tratado com a devida importância. 
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