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“A força física nada pode sem a força da 

mente.” 

Kaab Al Qadir 



RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi pesquisar o papel da psicologia no esporte, 
buscando entender a importância do psicólogo do esporte no ambiente 
esportivo. Para isso, procurou-se investigar o que a bibliografia e os 
profissionais que trabalham com o esporte dizem a respeito dessa área de 
atuação do psicólogo.  

 
Palavras-chave: Psicologia do Esporte. Desempenho de atletas. 
Desenvolvimento de habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 5 

2. PSICOLOGIA DO ESPORTE .............................................................................. 7 

2.1 Breve história da psicologia do esporte ............................................................. 8 

2.2 De que forma a psicologia do esporte contribui para melhorar o desempenho 
de atletas ............................................................................................................... 10 

2.2.1 Regulação da ativação .............................................................................. 11 

2.2.2 Mentalização ............................................................................................. 12 

2.2.3 Autoconfiança ............................................................................................ 13 

2.2.4 Estabelecimento de Metas ........................................................................ 14 

2.2.5 Concentração ............................................................................................ 15 

3. VISÃO DOS PROFISSIONAIS .......................................................................... 17 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 20 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O esporte hoje em dia está muito além da prática de exercícios físicos, do 

desempenho de uma equipe ou de um atleta, seja ele profissional ou não. O esporte 

ganhou uma dimensão muito maior do que simplesmente a prática de exercícios 

físicos. 

 

Através do esporte, pode-se conseguir uma visibilidade muito maior, seja ela para 

um atleta, equipe, clube, estado ou até mesmo para um país. Sendo assim, busca-

se cada vez mais melhorar o desempenho de atletas para poder alcançar este 

objetivo. 

 

Nesse momento entra o psicólogo do esporte, com seus conhecimentos adquiridos, 

para poder ajudar o alteta ou a equipe a desempenhar o seu melhor dentro das 

limitações de cada um. A psicologida do esporte conseguiu mostrar que o 

aprimoramento de técnicas psicológicas influência o desempenho das habilidades 

físicas, ou seja, se um atleta estiver bem preparado psicologicamente ele poderá 

melhorar seu desempenho na parte física. 

  

Sendo assim, este estudo tem por objetivo pesquisar o papel da psicologia no 

esporte, buscando responder às seguintes perguntas: Qual a importância do 

psicólogo do esporte no ambiente esportivo? Por que é necessária a presença do 

mesmo junto a uma equipe? O que a bibliografia diz sobre a importância dessa área 

de atuação da psicologia? E o que os profissionais que trabalham com esporte no 

dia a dia têm a dizer sobre o papel dessa ciência? 

 

Para responder a essas perguntas, primeiramente foi feito um trabalho de revisão 

bibliográfica sobre o assunto, tomando-se como referência autores como Becker e 

Samulski (1998); Rubio (2000); Martin (2001); Weinberg e Gould (2001), para assim 

poder ter uma visão do que os teóricos dessa área dizem sobre esse campo de 

atuação. 
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Feito isso, será mostrado o que os profissionais do esporte e da psicologia dizem 

sobre o assunto, o que eles falam sobre o campo de atuação e sobre a rotina de 

trabalho ( que não está nos livros). Serão apresentados relatos de três profissionais 

como exemplo. Relatos estes que foram veiculados na mídia por meio de livros, 

textos disponíveis na internet, entrevistas em blogs, ou seja, textos que já foram 

publicados. 

 

Foram utilizados como exemplo trechos do livro Cartas a um jovem atleta do técnico 

Bernardinho, treinador da seleção brasileira de vôlei. Também foram utilizados 

trechos de uma entrevista da psicóloga Márcia Pilla do Vale, psicóloga do esporte do 

Instituto Gaúcho de Tênis e autora do livro Dinâmica de grupo aplicada à psicologia 

do esporte. E, por fim, coletou-se informações no blog do médico e ortopedista do 

esporte Dr. Rogério Teixeira Silva. 

 

Com este estudo tentar-se-á verificar o papel da psicologia do esporte, sob o olhar 

teórico e prático/profissional, para assim obter informações necessárias que possam 

responder às questões levantadas no início deste trabalho. Acredita-se que este 

estudo contribuirá para os psicólogos no sentido em que lhes oferecerá informações 

sobre uma área cuja expansão, ocorrida somente a partir de 1990, ainda é recente 

no Brasil.  
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2. PSICOLOGIA DO ESPORTE  

 

O esporte transformou-se em um dos principais fenômenos do século XX. Além de 

desempenhar um papel político, servindo como vitrine para diversas nações, o 

esporte é um dos grandes responsáveis pela movimentação de capital em todo o 

mundo, seja na forma de patrocíno direto, seja como fabricante de materiais 

esportivos ou de tecnologia do esporte. Sendo assim, seu aprimoramento tornou-se 

prioridade para técnicos e equipes esportivas, o que abrange não só condições 

tecnológicas, mas também a preocupação em conhecer cada atleta tanto nos 

aspectos físicos como psicológicos, para que o treinamento seja planejado de forma 

individualizada, de acordo com suas características, aproveitando ao máximo o 

potencial do atleta. 

 

A psicologia do esporte visa a atender a essa necessidade, sendo definida como a 

ciência que estuda os comportamentos das pessoas em atividades físicas e 

esportivas e a aplicação prática desses conhecimentos (WEINBERG; GOULD, 

2001).  

 

Frequentemente, em competições esportivas, deparamo-nos com situações 

surpreendentes. Quando menos se espera um time de futebol praticamente 

rebaixado goleia um outro, líder do campeonato, ou mesmo um lutador tido como 

favorito é derrotado por um atleta menos favorito. Isso nos mostra que, muitas 

vezes, o que está em jogo não é o preparo físico, mas o preparo psicológico do 

atleta. Daí a necessidade de se buscar ajuda de um psicólogo. 

 

Dessa forma, a psicologia do Esporte atua no sentido de observar fatores 

psicológicos envolvidos nos exercícios de modo a desenvolver estratégias para 

auxiliar pessoas (atletas ou não) em suas atividades físicas. Sendo assim, o 

interesse dos psicólogos do esporte não está voltado apenas a atletas (profissionais 

ou não), mas também a pessoas de um modo geral, como pode-se observar abaixo: 

 

Psicólogos do esporte e do exercício procuram entender e ajudar atletas de 
elite, crianças, indivíduos física e mentalmente incapacitados, idosos e 
praticantes em geral a alcançarem um desempenho máximo, satisfação 
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pessoal e desenvolvimento por meio da participação. (WEINBERG; GOULD, 
2001, p.29)  

 

Quando se estuda psicologia do esporte, o profissional adquire vários 

conhecimentos, entre eles o de entender os efeitos de fatores psicológicos sobre o 

desempenho físico ou motor. Por exemplo, estuda-se como a ansiedade afeta a 

precisão de um jogador no momento em que ele vai realizar uma cobrança de 

pênalti, ou como a falta de autoconfiança influencia a capacidade de uma pessoa a 

aprender determinado esporte, ou ainda de que maneira a forma de um técnico 

conduzir uma equipe pode influenciar na sua união.  

 

Além da preocupação com o desempenho, o psicólogo do esporte também está 

interessado em esclarecer como a participação em atividades físicas e esportivas 

contribui para o desenvolvimento psicológico, o bem-estar e a saúde de quem o 

pratica. 

 

2.1 Breve história da psicologia do esporte 

 

Segundo Weinberg e Gould (2001), pode-se dizer que a psicologia do esporte 

iniciou-se em 1890 na América do Norte com Norman Triplett, um psicólogo da 

Indian University. Triplett queria entender por que razão os ciclistas às vezes 

pedalavam mais rapidamente quando em grupos ou em pares do que quando 

pedalavam sozinhos. Nessa época, psicólogos e professores de educação física 

estudavam como as pessoas aprendem habilidades esportivas e discutiam o papel 

do esporte no desenvolvimento da personalidade e do caráter, sendo tal estudo feito 

de forma muito superficial. 

 

Coleman Griffith foi o primeiro norte-americano a dedicar-se de forma significativa a 

essa área, sendo considerado o pai da psicologia do esporte. Ele desenvolveu o 

primeiro laboratório de psicologia do esporte e ajudou a iniciar uma das primeiras 

escolas de técnicos da América (WEINBERG; GOULD, 2001). 
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Posteriormente, ocorreu o desenvolvimento científico da área. Apesar do trabalho 

aplicado em psicologia do esporte ser ainda limitado nessa fase, foram 

estabelecidos alicerces para o estudo futuro da psicologia do esporte e exercício. 

 

Ainda segundo Weinberg e Gould (2001), por volta de 1960, a educação física 

estabeleceu-se como uma disciplica acadêmica e a psicologia do esporte tornou-se 

disciplina presente nos currículos. Dessa forma, passou-se a estudar o modo como 

os fatores psicológicos – ansiedade, auto-estima e personalidade – influenciam o 

desempenho de habilicades esportivas e motoras e a maneira como a paticipação 

em atividades físicas e esportivas influencia, por exemplo, a personalidade e a 

agressividade do indivíduo. 

 

Em seguida, houve um imenso crescimento na psicologia do esporte, estando hoje o 

profissional dessa área presente em várias equipes esportivas e trabalhando em 

tempo integral juntamente com comissões multidisciplinares. 

 

De acordo com Rubio (2000), a psicologia do esporte iniciou-se, no Brasil, na 

década de 1950 com João Carvalhaes, que, após ter trabalhado na seleção 

brasileira de futebol campeã de 1958, atribuiu a tal ciência maior reconhecimento. 

Em 1962, a seleção brasileira de futebol, novamente acompanhada por um 

psicólogo, Athayde Ribeiro da Silva, sagrou-se bicampeã mundial, o que fez com 

que a psicologia do esporte ganhasse maior reconhecimento. A partir de então, na 

década de 1970, houve uma maior atuação dos psicólogos no esporte, em especial 

no futebol (RUBIO, 2000). 

 

Em 1990, ocorre uma grande expansão de profissionais atuantes na psicologia do 

esporte. Busca-se formação específica, são publicadas as primeiras literaturas em 

português e conquista-se, assim, espaço para atuação profissional. Nesse período, 

ainda segundo Rubio (2000), a Universidade Federal de Minas Gerais cria o primeiro 

laboratório de psicologia esportiva do Brasil e ocorre a inclusão da disciplina 

Psicologia do Esporte na grade curricular de alguns cursos de psicologia, primeiro 

como disciplinas optativas, posteriormente como obrigatórias, e finalmente como 

estágios, criando-se também cursos de extensão. 
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2.2 De que forma a psicologia do esporte contribui para melhorar o 
desempenho de atletas 

 

O psicólogo, ao longo do acompanhamento do atleta, será capaz de perceber falhas 

emocionais que possam estar comprometendo seu desempenho, tais como alguma 

dificuldade de auto-controle, excesso de ansiedade ou pouca auto-confiança. Ele 

enxergará além do que o técnico é capaz de ver. Assim, tendo levantado tais 

problemas, o psicólogo poderá atuar no treino de um determinado atleta de forma 

diferente do técnico, que em geral está despreparado para trabalhar com falhas que 

não sejam técnicas. No Brasil, por exemplo, muitos técnicos sequer possuem a 

formação de educadores físicos, são apenas ex-atletas de sucesso, o que não 

garante que poderão oferecer tudo o que o atleta precisa.      

 

A psicologia do esporte contribui para melhorar o desempenho de atletas na 
medida em que ela proporciona aos mesmos desenvolver, além de 
habilidades físicas, habilidades psicológicas, como manter e focalizar a 
concentração, regular os níveis de ativação, aumentar a confiança, controlar 
a ansiedade e manter a motivação. Assim, o treinamento de habilidades 
psicológicas (THP) refere-se à prática sistemática e consistente de 
habilidades mentais ou psicológicas (WEINBERG; GOULD, 2001). 

 

Segundo Weinberg e Gould (2001), a maioria dos técnicos esportivos acredita que o 

esporte é pelo menos 50% mental e que dependendo do esporte, este número pode 

chegar a 95%, ou seja dependendo do esporte praticado o atleta terá que treinar 

mais as habilidades mentais ou psicológicas do que as habilidades físicas. 

 

Dessa forma, o treinamento das habilidades psicológicas nos atletas – THP - irá 

diferenciar jogadores mais bem sucedidos dos menos bem sucedidos. Por exemplo, 

em competições em que concorrem atletas com o mesmo nível de qualidade técnica 

e com capacidade semelhante, ou seja, que possuem as mesmas habilidades 

físicas, aquele que tiver as habilidades psicológicas mais bem desenvolvidas 

geralmente acabam sobressaindo-se. Isso porque esses atletas têm melhor 

concentração, níveis mais elevados de auto-confiança e níveis mais baixos de 

ansiedade, além de terem mais pensamentos positivos para visualizarem o sucesso. 

 

A seguir será apontado como a psicologia do esporte contribui para melhorar o 

desempenho de atletas. 
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2.2.1 Regulação da ativação 

 

No mundo em que vivemos, em que a sociedade valoriza muito o sucesso, a 

pressão sobre atletas, principalmente profissionais, é bastante elevada. Há uma 

enorme cobrança em relação ao sucesso, e essa pressão contínua pode trazer 

vários prejuízos aos atletas, inclusive doenças como úlcera, enxaqueca e 

hipertensão. 

  

Assim, é preciso que os atletas tenham um certo controle em relação a sua própria 

energia, isto é, é preciso ter um auto-conhecimento da mesma, além de saber 

utilizá-la da forma correta, sem perder o foco. Controlar essa energia é uma forma 

de regular a ativação. 

 

Para isso, existem certas técnicas. Há, por exemplo, técnicas de redução da 

ansiedade. A ansiedade excessiva pode fazer com que uma pessoa tensione seus 

músculos de tal forma que prejudique seus movimentos, como pode ser observado 

realizando-se o seguinte exercício: 

 

[...] repouse seu antebraço dominante com a palma da mão virada para 
baixo sobre uma escrivaninha ou mesa. Tensione todos os músculos da 
mão e do pulso e tente batucar de leve e rapidamente com seus dedos 
indicador e médio. Faça isso por aproximadamente 30 segundos. Agora 
tente relaxar os músculos de suas mão e dedos e repita o exercício. Você 
provavelmente descobrirá que a tensão muscular torna seus movimentos 
mais lentos e menos coordenados, comparados com músculos relaxados. 
(WEINBERG; GOULD, 2001, p. 272)  

 

Para trabalhar na redução dessa ansiedade, pode-se praticar técnicas de 

relaxamento muscular, pois o relaxamento do corpo mediante a diminuição da 

tensão muscular por sua vez diminui a tensão mental. Uma forma de fazer isso é 

tensionar e posteriormente relaxar cada músculo do corpo. Com a prática regular 

desse exercício, o atleta passa a ser capaz de detectar tensões nos próprios 

músculos durante uma competição, para assim relaxá-los.  

 

Outra forma de reduzir a ansiedade é controlando a respiração, que é 

frequentemente considerada uma das chaves para atingir o relaxamento. Um atleta 



12 

 

calmo e sob controle possui uma respiração suave, profunda e regular. Ao contrário, 

um atleta tenso e sob pressão possui uma respiração curta, superficial e irregular. 

 

2.2.2 Mentalização 

 

A mentalização consiste no processo de o atleta relembrar os movimentos 

necessários para realizar determinada atividade e praticá-la passo a passo, 

mentalmente. Além de relembrar, o atleta pode também imaginar movimentos os 

quais não domina, isto é, que ainda não aprendeu ou que está aperfeiçoando. 

Também, no caso de estar lesionado e não poder realizar determinado movimento 

devido a uma falta de mobilidade, ele pode trabalhar os movimentos mentalmente, 

assim seu cérebro envia ao membro lesionado impulsos que vão estimulá-lo. Um 

exemplo de mentalização apontado por Weinberg e Gould (2001, p. 272) realizado 

com a grande tenista Chris Evert:   

 

Antes de jogar, tento ensaiar cuidadosamente o que pode acontecer e como 
reagirei em certas situações. Visualizo-me jogando com base no estilo de 
jogo de minhas adversárias. Vejo-me fazendo lançamentos velozes e 
longos a partir da linha de fundo e chegando à rede se a resposta for fraca. 
Isso ajuda a me preparar para uma partida, e me sinto como se já tivesse 
jogado a partida mesmo antes de entrar na quadra (WEINBERG; GOULD, 
2001, p. 290). 

 

No processo de mentalização, é importante que o atleta utilize seus sentidos ao 

máximo. Por exemplo, um jogador de vôlei que esteja com problemas em conseguir 

efetuar bons saques pode visualizar a bola, a posição da rede e o ponto da quadra 

onde a bola deve atingir, além de imaginar que está sentindo o cheiro da bola, o 

contato desta com sua mão e o som produzido no momento exato em que sua mão 

bater na mesma ao efetuar o saque. Esses estímulos poderão produzir no sistema 

nervoso do atleta reações semelhantes às quais ele teria em uma experiência real. 

 

As utilidades da mentalização são muitas. Pode-se, por exemplo, trabalhar a 

concentração imaginando situações em que esta geralmente é perdida para, assim, 

superá-las. Além disso, é possível aumentar a autoconfiança do atleta, fazendo com 

que este se imagine vencendo uma situação anterior problemática, o que auxilia o 

atleta no controle de respostas emocionais. Outra utilidade é a de controlar dores e 
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lesões. A mentalização de movimentos por um atleta lesionado pode ajudá-lo a 

melhorar a recuperação da área afetada e impedir que suas habilidades sejam 

diminuídas no período de recuperação. Por fim, a mentalização também pode ajudar 

na resolução de problemas de desempenho de atletas. Um atleta que não está 

desempenhando bem determinados movimentos pode mentalizá-los de forma a 

examinar onde está ocorrendo erro para, assim, poder corrigi-los. 

 

2.2.3 Autoconfiança 

 

De acordo com Weinberg e Gould (2001), para os psicólogos do esporte, 

autoconfiança é a crença que um atleta possui de que pode realizar com sucesso 

um comportamento desejado. Diferentes atletas podem desejar alcançar diferentes 

objetivos, como, por exemplo, chutar uma bola em direção ao gol, manter uma 

determinada rotina de treinamento ou mesmo se recuperar de uma lesão, mas o que 

todos devem ter em mente é a confiança de que irão conseguir alcançá-los. 

 

Vealey (1986, citado por WEINBERG e GOULD 2001), considera a autoconfiança 

um traço ou um estado. Dessa forma, um atleta pode crer, a todo o momento, que 

será bem sucedido, isto é, possuir um traço de autoconfiança, ou pode acreditar, 

apenas em determinado momento, que alcançará um objetivo pré-estabelecido, ou 

seja, estar em um estado de autoconfiança. Inclusive, em uma mesma partida, um 

atleta pode ter momentos em que se sente autoconfiante e em outros momentos 

não. 

 

A autoconfiança em atletas é extremamente importante. Atletas confiantes, que 

creem em si mesmos, acreditam nas suas capacidades de adquirir habilidades 

(físicas e psicológicas) para alcançar seus objetivos. Por outro lado, atletas menos 

confiantes duvidam de suas capacidades, não acreditam nem mesmo que possuem 

habilidades necessárias para melhorar seu desempenho. Atletas que com tal 

característica também podem ser prejudicados no sentido de já iniciarem alguma 

partida ou a execução de alguma tarefa com o pensamento que serão derrotados ou 

que algo dará errado. 
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Ter a expectativa do sucesso, ou seja, ter autoconfiança pode auxiliar muito aos 

atletas, despertando neles emoções positivas que farão com permaneçam calmos e 

relaxados em situações em que estão sob pressão. Além disso, ela facilita a 

concentração porque alguém confiante possui a mente livre para concentrar-se na 

tarefa que precisa realizar. Também, a autoconfiança é útil para o estabelecimento 

de regras, pois pessoas confiantes tendem a estabelecer regras desafiadoras e a 

persegui-las com rigor. Ainda, o esforço pode ser aumentado em situações em que 

prevalece a autoconfiança, afinal o tanto de esforço dedicado por alguém e por 

quanto tempo uma pessoa está disposta a mantê-lo dependerá do quanto ela confia 

em suas habilidades.  

 

2.2.4 Estabelecimento de Metas 

 

Entende-se meta como um objetivo a ser alcançado. Uma pessoa pode estabelecer 

metas subjetivas, as quais se definem por serem geralmente suas intenções. Por 

exemplo, um atleta pode traçar a seguinte meta: “Independentemente do meu 

resultado, quero atuar bem”. Por outro lado, há metas objetivas, que determinam um 

padrão específico a ser seguido, geralmente dentro de um período de tempo pré-

estabelecido, como quando um atleta diz: “Quero perder 15 quilos em um período de 

no máximo quatro meses”.  

 

De acordo com Weinberg e Gould (2001), geralmente os psicólogos do esporte 

auxiliam o atleta no estabelecimento de metas objetivas, as quais se dividem entre 

metas de resultado, de desempenho e de processo. Metas de resultado são aquelas 

que estão focalizadas no resultado de um evento competitivo. Elas visam, por 

exemplo, a vitória em uma partida ou a obtenção de uma medalha. Metas desse tipo 

não valorizam a performance do atleta e sim se este alcançou o objetivo 

estabelecido, ou seja, mesmo que o atleta tenha feito a melhor partida de sua vida, 

se este não venceu, não alcançou o objetivo. Metas de desempenho, por outro lado, 

valorizam a performance do atleta, comparando-a com as de outras partidas. Assim, 

se, por exempolo, o atleta, apesar de não ter vencido, melhorou seu desempenho de 

70% para 80%, este alcançou seu objetivo. Já as metas de processo estão focadas 

na execução de tarefas, ou seja, na maneira como o atleta desempenha os passos 
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de determinada atividade. Um goleiro, por exemplo, pode estabelecer a meta de 

esticar seu corpo ao máximo no momento de defender um chute a gol.  

 

Essas três metas acima são igualmente importantes. O ideal é saber o momento 

certo para utilizar cada uma delas, para não se criar o hábito de só estabelecer 

metas de resultado. As pessoas em geral costumam estabelecer metas para si 

mesmas, no entanto o que elas não sabem é qual delas deve utilizar em 

determinado momento. O atleta que aprende, com a orientação de um psicológo do 

esporte, a estabelecer metas adequadas nos momentos adequados é capaz de 

aumentar sua motivação, já que sempre que uma meta for atingida, a pessoa se 

sente recompensada positivamente, tendo, assim, motivação para atingir outras 

metas.  

 

2.2.5 Concentração 

 

Concentração é a capacidade de manter a atenção focada em um único estímulo ou 

sinais ambientais relevantes, isto é, uma atenção seletiva, como observa-se a 

seguir: 

 

Todos sabem o que é atenção. É tomar posse pela mente, de forma clara e 
nítida, de um dos que parecem ser vários objetos ou séries de pensamentos 
simultaneamentes possíveis. Focalização e concentração de consciência 
são a essência. Elas implicam em afastamento de algumas coisas a fim de 
lidar efetivamente com outras. (WEINBERG; GOULD, 2001, p. 350) 

 

 A concentração em ambientes esportivos e de atividades físicas é dividida em três 

partes. A primeira delas é a atenção seletiva, que envolve a concentração do atleta 

somente nos sinais ambientais relevantes. Em um mesmo ambiente pode haver 

diferentes estímulos ou sinais. Em uma cobrança de penalti, por exemplo, há a 

pressão da torcida adversária, a fala ameaçadora do goleiro, o alinhamento dos 

adversários na linha da grande área, etc. Entretanto, esses sinais devem ser 

desconsiderados para que haja concentração.  

 

Na segunda parte, tem-se a manutenção do foco de atenção. O atleta, além de ter 

uma atenção seletiva, deve ter capacidade de mantê-la durante todo o tempo de 
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uma competição. Quando se perde o foco da atenção, o atleta pode parar, por 

exemplo, de observar seus sinais corporais, de se concentrar no que realmente 

importa e acabar sendo tomado pelo desespero.  

 

Por último, o atleta precisa ter consciência da situação, ou seja, ter a capacidade de 

entender o que se passa a sua volta. Sabendo observar a situação do jogo e do 

adversário, por exemplo, um atleta pode tomar decisões adequadas em situações 

críticas e com limites de tempo. 

 

É imprescindível para um atleta saber concentrar-se. Atletas fisicamente mais bem 

preparados e com um histórico de bons resultados podem acabar sendo derrotados 

por atletas considerados mais fracos por não conseguirem manter a concentração 

em um momento crucial de uma partida.  
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3. VISÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

Feita a revisão bibliográfica, será apontado, neste capítulo, o que profissionais que 

trabalham com o esporte em seu dia a dia têm a dizer. Em primeiro lugar, serão 

apresentados trechos do livro Cartas a um jovem atleta, de Bernardo Rocha de 

Rezende, mais conhecido como Bernardinho. Bernardinho é, indiscutivelmente, um 

dos técnicos mais conceituados e vitoriosos da atualidade, acumulando vários títulos 

importantes ao longo de sua carreira como técnico de vôlei.  

 

Rezende (2007) fala da pressão a que os atletas estão submetidos durante toda a 

sua carreira. Essa pressão, segundo ele, vem tanto por parte da torcida quando por 

parte da diretoria dos clubes. Para ele, muitos atletas, de uma forma ou de outra, 

podem ser prejudicados por causa disso: “Muitos demostram extrema apreensão ao 

lidar com essa situação: se houver erro, será o fracasso, a queda. Outros, num 

excesso de autoconfiança, antevêem a consagração. As duas atitudes podem ser 

danosas, até desastrosas” (REZENDE, 2007, p.60). 

 

Para lidar com essas pressões, Rezende (2007) acredita que o mais importante é o 

atleta ter capacidade de se concentrar. Para ele, um grande atleta será capaz de 

concentrar-se inteiramente no instante em que atua numa partida, isolando todas as 

condicionantes. 

 

Como vimos anteriormente, na revisão bibliográfica, o psicólogo do esporte poderá 

trabalhar nessa falha apontada por Rezende (2007), fazendo com que o atleta possa 

melhorar seu nível de concentração. 

 

Outra profissional consultada é Márcia Pilla do Vale, psicóloga do esporte do 

Instituto Gaúcho de Tênis e autora do livro Dinâmica de grupo aplicada à psicologia 

do esporte. A seguir, trechos de uma entrevista da Psicóloga ao blog Psicologia no 

Esporte são apontados. 

 

No início de sua entrevista, Vale diz como é difícil atuar na área da psicologia do 

esporte, por essa área estar ainda em expansão no Brasil. Ela fala sobre as 
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faculdades não oferecerem a disciplina Psicologia do Esporte em seu currículo 

obrigatório, nem estágios na área, o que faz com que haja hoje poucos profissionais 

competentes. 

 

Em seguida, Vale fala de como a psicologia pode auxiliar as equipes esportivas, seja 

atuando com atletas em grupo ou individualmente. Para ela, em um esporte de 

grupo, o psicológo trabalhará tentando estabelecer um ambiente favorável ao 

rendimento esportivo, visando, entre outras coisas, as relações entre os membros. 

Já nas modalidades individuais, Vale fala que o papel do psicólogo é observar as 

necessidades de cada atleta para trabalhar com “o gerenciamento do estresse, 

controle de atenção e ansiedade, estabelecimento de metas, manutenção do foco e 

da motivação” (VALE, 2011). 

 

Sobre sua rotina de trabalho, Vale fala que suas atribuições são acompanhar o 

atleta (avaliação individual, preparação pré e pós competição, coaching); assessorar 

o técnico (ou equipe técnica) e trabalhar com toda a equipe de forma interdisciplinar 

(médico, fisioterapeuta, nutricionista, diretores) (VALE, 2011). 

 

Dr. Rogério Teixeira Silva é médico ortopedista especialista em medicina esportiva. 

Em seu blog na internet, Silva fala sobre a importância da psicologia para auxiliar na 

recuperação de um atleta lesionado. Silva mostra que o psicólogo do esporte pode 

ajudar tanto atletas a se recuperarem de lesões, quanto pessoas que necessitam de 

atividade física como prescrição médica a se reabilitarem através do esporte. 

 

Silva diz também que quando um atleta está lesionado, além de ficar debilitado 

fisicamente ele também estará psicologicamente afetado. A lesão física pode trazer 

junto consigo sintomas psicológicos como: “[...] ansiedade, depressão, medos, 

desespero, frustração, impaciência e a não adesão ao plano de tratamento[...]” 

(SILVA, 2011). 

 

Silva ainda diz que a recuperação psicológica irá depender de cada atleta, pois 

dependendo de como este receberá o impacto da lesão em sua vida o mesmo 

trabalhará para se recuperar e continuar sua carreira. Ou seja, se o atleta atribuir a 
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sua lesão um grau de importância muito grande, quando se tratar de uma lesão 

simples, ele poderá gastar um tempo maior para se recuperar do que um atleta que 

encarar a mesma lesão com mais naturalidade. 

 

Diante disso pode-se notar a importância do trabalho do psicólogo inserido também 

na recuperação de atletas lesionados. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos relatos feitos pelos profissionais, analisados no capítulo anterior, pode-

se concluir que, para obter um desempenho satisfatório dos atletas e uma 

manutenção do índice de rendimento dos mesmos, é indispensável a atuação de um 

psicólogo do esporte, seja na equipe técnica ou trabalhando com os atletas de forma 

individual. Como foi observado, temos três exemplos de profissionais (treinador, 

psicóloga e médico, respectivamente) que concordam sobre a importância da 

psicologia no esporte, isto é, os três concordam que não basta apenas trabalhar as 

habilidades físicas dos atletas, é necessário trabalhar na mesma proporção o 

desenvolvimento de habilidades psicológicas. 

 

Rezende (2007), que nem tem formação em psicologia, percebe que é importante 

trabalhar mente e corpo como unidade ao falar de capacidade de concentração. Da 

mesma forma, Silva (2011), que também não é psicólogo, fala do papel da 

psicologia quando um atleta é lesionado. Apesar disso, como afirma Vale (2011) 

mencionada anteriormente, hoje não se fala muito de psicologia do esporte na 

graduação. Algumas instituições que oferecem essa disciplina, quando oferecem, é 

na forma de disciplina optativa. E estágios na área são praticamente inexistentes. 

Essa realidade vai na contra-mão do que se vê sobre a importância dessa área de 

atuação do psicólogo. 

 

Outra questão importante é o fato de que somente o psicólogo do esporte saberá 

utilizar as técnicas adequadas no momento certo para auxiliar o atleta, seja no 

momento de corrigir uma postura inadequada, seja para melhorar seu desempenho 

ou para desenvolver nele novas habilidades. Como se viu, Bernardinho pode até 

detectar que há um problema, em sua equipe ou em um atleta específico, que vai 

além da parte física, porém ele não saberá, sem a ajuda de um profissional, lidar 

com o problema de forma a corrigi-lo. Por exemplo, ele afirma que o atleta deve ser 

capaz de se concentrar, mas o psicólogo saberá dizer ao atleta como fazer para 

obter essa capacidade.  
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Foi visto que a psicologia pode auxiliar o atleta de várias formas, ajudando-lhe a 

regular a ativação, a desenvolver a mentalização, trabalhar no estabelecimento de 

metas, além de aumentar a autoconfiança e a concentração. Entretanto, é preciso 

que haja um psicólogo do esporte para que isso possa ocorrer de forma adequada. 

 

Embora a psicologia do esporte seja uma área de estudo cuja a expansão seja 

recente no Brasil, percebe-se que se trata de uma área promissora. Cada vez mais 

atletas e seus respectivos técnicos caminham em busca da excelência no que diz 

respeito ao desempenho. Caminho este que pode ser mais facilmente trilhado com a 

ajuda de um psicólogo do esporte.  

 

Conclui-se que um atleta que possui, além da capacidade física, maturidade 

emocional, tem muito mais chance de obter sucesso na carreira. Também, a partir 

da análise de falas de profissionais que atuam na área do esporte, viu-se que tal 

área da psicologia é extremamente importante. Com os relatos dos profissionais, 

percebe-se que é grande a possibilidade de um atleta bem preparado fisicamente 

não ser vitorioso em alguma partida por causa de algum despreparo emocional. 

 

Devido a isso, é importante que haja um psicólogo do esporte na equipe técnica, 

para poder desenvolver nos atletas a maturidade mental necessária e assim poder 

atingir um nível mais elevado de habilidades. Com as técnicas que o psicólogo do 

esporte tem para ajudar o atleta a se desenvolver, estes objetivos são mais 

facilmente alcançados. 

 

Assim, o que pode ser observado principalmente nos dias de hoje é que os 

empresários de atletas profissionais de ponta, estão cada vez mais contratando um 

psicólogo para trabalhar com os atletas de forma individual e em tempo integral, a 

fim de garantir que este atleta possa conseguir desempenhar seu trabalho utilizando 

todo seu potencial. 

 

Por fim, este trabalho mostrou, ao responder às questões inicialmente levantadas, 

que nunca pode-se esquecer de trabalhar corpo e mente como unidade e que isso é 

consensual entre teóricos e profissionais. 
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