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RESUMO 

 

A Psicologia do Esporte é uma área de atuação da Psicologia que vem apresentando um 

crescimento no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as diferentes aplicações 

que a Psicologia do Esporte e fazer uma discussão do atual panorama da Psicologia no futebol 

brasileiro. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, os anais das edições realizadas do Congresso 

Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão foram utilizados como fonte de pesquisa, sendo 

utilizados os anais dos anos de 2002, 2006, 2010 e 2014. O levantamento de trabalhos ocorreu nos 

meses de outubro e novembro de 2017. Os resultados obtidos com a pesquisa foram bem 

preocupantes, uma vez que mesmo existindo muitos trabalhos nos anos que ocorreram os 

congressos, foram poucos os trabalhos que faziam menção a intervenções da Psicologia dentro do 

futebol. O panorama atual da Psicologia do Esporte no Brasil é difícil, pois mesmo com trabalhos 

efetivos dentro do futebol que já foram feitos, a produção ainda é baixa em relação a demanda 

existente, sendo que o Psicólogo do Esporte tem que enfrentar a desconfiança e a ignorância das 

pessoas que gerem o futebol. Constata-se a necessidade de se investir em relação a formação de 

profissionais sendo necessária uma maior atenção desde a graduação do aluno de Psicologia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia do Esporte é uma área de atuação da Psicologia que vem apresentando um 

crescimento no Brasil, com trabalhos de cunho científicos sendo publicados cada vez mais e 

também com maior aplicação em diversas modalidades esportivas, devido à maior necessidade de 

se trabalhar o lado emocional, uma vez que o meio esportivo evoluiu muito, não bastando apenas 

o lado físico e tático, mas também um equilíbrio psíquico. 

Vieira et al. (2010) salientam a ideia de que a Psicologia do Esporte é uma área emergente 

dentro do Brasil e que para entender seu processo de evolução é necessário entender sua história e 

como está seu estado atual cientificamente, fazendo a comparação de como mudou o conceito e 

aplicação da mesma. 

A Psicologia do Esporte é uma área em desenvolvimento, e segundo Rubio (1999) existe a 

dificuldade por parte dos psicólogos recém-formados para intervir eficientemente dentro do campo 

de atuação, pois os cursos de graduação não oferecem a formação adequada e o profissional acaba 

obrigado a fazer uma especialização para adquirir conhecimento suficiente para atuar. 

A Psicologia do Esporte iniciou a caminhada de pesquisas há cerca de um século com estudos 

relacionados a fisiologia, e que segundo Rubio (2002), com o decorrer do tempo a produção 

científica passou a se preocupar com aspectos da prática esportiva e atividade física, como por 

exemplo, motivação e liderança. Embora a Psicologia do Esporte não tenha uma história tão 

recente, Cillo (2003) salienta que a mesma passa a receber uma maior atenção e consequentemente 

maior organização apenas nos anos 60 e 70, principalmente com as fundações da Sociedade 

Internacional de Psicologia do Esporte (ISSP) em 1965 e da Sociedade Americana para a 

Psicologia do Esporte e Atividade Física (NASPSPA) em 1968, que serviram para aumentar a 

produção científica, porém somente em 1986 a APA (Associação Americana de Psicologia) 
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reconhece a Psicologia do esporte como especialidade e que requer estudos que culminam em uma 

formação específica. 

No Brasil, Cillo (2003) afirma que houve dois acontecimentos importantes que contribuíram 

para o desenvolvimento da Psicologia do Esporte, a fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia 

do Esporte em 1979 e a criação do registro de especialista em Psicologia do Esporte que aconteceu 

no ano de 2001, ambos os fatos ajudaram a dar um maior reconhecimento a Psicologia do Esporte. 

Carvalho e Vilela (2009) dividiram o início da história da Psicologia do esporte no Brasil em 

dois tempos, o primeiro tempo diz respeito a participação do psicólogo João Carvalhes na copa do 

mundo de 1958, e em segundo tempo é o que antecede a isso na linha cronológica e que muitas 

pessoas desconhecem, diz respeito as contribuições da Escola de Educação Física do Exército 

(EsEFEx) e da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD) para a Psicologia do 

Esporte, em que se dava importância para uma educação psíquica. 

Nos anos 90 se intensificaram os investimentos relacionados a Psicologia do Esporte, o que 

segundo Cillo (2003) resultou em uma maior produção científica e consequentemente o maior 

reconhecimento acerca de sua importância, seja no meio social ou acadêmico, algo que foi 

extremamente importante para o desenvolvimento da mesma. Apesar do crescimento da produção 

de materiais científicos sobre a Psicologia do Esporte, Argimon et al (2006) afirmam que o técnico 

do futebol brasileiro ainda tem discursos que não condizem com a realidade, pois os mesmos dizem 

que dão importância para o trabalho do profissional psicólogo, porém não é o que acontece na 

prática, uma vez que a Psicologia do Esporte é vista apenas como uma maneira de corrigir erros e 

não intervir para promover o equilíbrio psíquico dos atletas.  

Devido a realidade do Brasil que é diferente da existente em países desenvolvidos, Rubio 

(2002) destaca que é necessária a adaptação das técnicas e instrumentos que serão utilizados pelo 

psicólogo do esporte durante o seu trabalho com a demanda existente. 

O futebol é um esporte que no Brasil é cada vez mais está ligado a crenças ligadas a 

agressividade, em que jogadores profissionais são vistos como verdadeiros batalhadores dentro do 

ambiente de competição, Cozac e Mello (2015) chamam a atenção para os termos como ‘’mata-

mata’’ e ‘’sangue nos olhos’’ que são frequentemente usados no meio futebolístico, e também aos 

apelidos como Gladiador e He-man que reforçam a ideia de que o futebol é um esporte agressivo 

e que necessita de atletas preparados para serem agressivos. 

O clima pesado que é criado em volta dos atletas é algo que faz com que os mesmos passem 

a ficar cada vez mais sem paciência com os acontecimentos que ocorrem durante o jogo de futebol, 

algo que segundo Cozac e Mello (2015) resulta em explosões de raiva que prejudicam o próprio 

atleta e sua equipe. Estes autores ressaltam a importância que o psicólogo tem para o futebol, pois 

segundo o mesmo, este profissional tem conhecimentos pontuais sobre a cognição e seus processos, 
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e mesmo a raiva sendo algo normal dentro da prática esportiva, se faz necessária a presença do 

psicólogo esportivo para treinar e orientar o atleta a saber lidar com os obstáculos que irão surgir 

dentro de campo. 

O futebol no Brasil e no mundo é um esporte que movimenta muito dinheiro, Giglio e Rubio 

(2013) salientam que esse aspecto também é prejudicial para o jogador de futebol profissional, de 

maneira que as jovens promessas brasileiras sejam transformadas e mercadorias, em que suas 

atitudes tomadas dentro e fora de campo podem repercutir negativamente devido aos mesmos 

serem vistos como mercadorias, muitas vezes ficando sujeitos a julgamentos e a perca da liberdade 

de se expressar. 

A maneira com que os jogadores irão se comportar e expor suas ideias referentes ao sistema 

futebolístico, juntamente com seu apoio midiático, serão determinantes para o mesmo manter-se 

em evidência, pois segundo Giglio e Rubio (2013) a estrutura do futebol brasileiro e mundial é 

feita para que a hierarquia seja respeitada, sem existir questionamentos sobre como ocorre o 

processo de organização do esporte e a mídia muitas vezes é influenciadora de informações 

pontuais sobre os passos que cada jogador toma. 

A fama para os jogadores de futebol é algo que segundo Giglio e Rubio (2013) acontece de 

maneira rápida, e Cillo (2002) salienta que pode ser algo negativo, uma vez que muitos desses 

jovens se encantam com a nova realidade, que é diferente da que foi vivida até o momento e acabam 

se esquecendo de sua essência, depositando a confiança em pessoas que no futuro lhe darão as 

costas em seu declínio como profissional, ficando assim vulnerável aos obstáculos que a vida e o 

esporte impõem.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as diferentes aplicações que a Psicologia 

do Esporte e fazer uma discussão do atual panorama da Psicologia no futebol brasileiro. Fazendo 

isso, será possível contribuir didaticamente para a sociedade científica, demonstrando como a 

Psicologia pode ser útil ao futebol. Vieira et al. (2010) afirma que para entender o desenvolvimento 

da Psicologia do Esporte é preciso entender o estado científico atual passando por toda a história 

que a mesma percorreu até chegar aos níveis de aplicação e conceitos atuais. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Tipo de estudo realizado 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (1999), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos. 
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De acordo com Morris et al. (1995), a pesquisa bibliográfica pode clarificar algumas 

características centrais da disciplina, descrevendo como suas práticas e embates se desenvolveram, 

assim como o desenvolvimento de alguma de suas subdisciplinas. 

 

2.2 Fonte 

 

Fonte inclui toda e qualquer peça que possibilite a obtenção de notícias e informações sobre 

o passado histórico-educativo (MELO, 2010). Neste artigo, os anais das edições realizadas do 

Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão (2002, 2006, 2010, 2014) foram utilizados 

como fonte de pesquisa. 

Os anais do Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão estão disponíveis online, 

no sítio http://www.cienciaeprofissao.com.br/anais/. 

 

2.3 Documentos 

 

Tudo pode ser documento, desde que seja assumido como tal, tendo em vista que os 

documentos não existem como tais antes que a curiosidade do pesquisador intervenha (PROST, 

2008). Tendo em vista que, com este artigo, pretendeu-se apresentar o que a Psicologia do Esporte 

pode promover com os atletas de auto rendimento esportivo e outros praticantes de atividade física, 

foram utilizados trabalhos publicados nos anais abordem o tema da pesquisa. 

 

2.4 Procedimento 

 

As palavras de busca utilizadas para seleção dos trabalhos foram: Aplicação, Brasil, 

brasileiro; equipe; campeonato, esporte, futebol, futebol de campo, intervenção; psicologia do 

esporte, técnico e time. 

A partir da identificação dos trabalhos sobre o tema, o pesquisador leu o resumo de cada 

material para coletar informações sobre: (a) autor(a); (b) instituição do autor(a); (c) modalidade 

em que foi apresentado; (d) ano de publicação; (e) objetivos do trabalho; (f) método; (g) conclusão 

e (h) resumo do trabalho.  
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Após a leitura do resumo e coleta das informações listadas anteriormente, o pesquisador leu 

o material, coletando informações sobre o que o que a Psicologia do Esporte pode promover com 

os atletas de alto rendimento no futebol. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento de trabalhos relacionados a Psicologia do Esporte ocorreu nos meses de 

outubro e novembro de 2017. Posteriormente a esta primeira seleção que visou encontrar trabalhos 

da Psicologia do Esporte em atletas de alto nível, foi feita uma nova seleção dirigida as 

intervenções da Psicologia do Esporte com atletas de alto rendimento praticantes do futebol. Os 

resultados obtidos com a pesquisa foram bem preocupantes, uma vez que mesmo existindo muitos 

trabalhos nos anos que ocorreram os congressos, foram poucos os trabalhos que faziam menção a 

intervenções da Psicologia dentro do futebol, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Trabalhos encontrados e trabalhos selecionados nos anais. 

ANOS TRABALHOS ENCONTRADOS TRABALHOS SELECIONADOS 

2002 05 00 

2006 09 02 

2010 05 02 

2014 01 00 

TOTAL 20 04 

 

No ano de 2002, foram publicados cinco trabalhos relacionados às intervenções da Psicologia 

com atletas de alto rendimento, porém nenhum diz respeito à aplicação da Psicologia no futebol. 

Em 2006, este número passou para nove trabalhos encontrados e dois selecionados e que 

mencionavam a aplicação da Psicologia ao futebol no Brasil. Após isso em 2010, de um total de 

cinco trabalhos encontrados, também foram selecionados os dois trabalhos que mencionavam 

algum tipo de intervenção da Psicologia do Esporte no futebol brasileiro. Em 2014, houve apenas 

um trabalho relacionado a atletas com alto rendimento esportivo e que não dizia respeito à 

aplicação no futebol. 

Analisando este número de trabalhos relacionados à Psicologia aplicada ao futebol podemos 

reforçar a ideia de que no Brasil a Psicologia no futebol é algo novo e que ainda está em processo 

de maturação, com um caminho difícil que vem sendo percorrido, com altos e baixos, ficando claro 

isso através do pouco número de trabalhos da Psicologia no futebol de alto rendimento, sendo que 

em dois anos não houveram trabalhos. 
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Estes resultados obtidos durante a pesquisa reforçam a ideia de que dentro do futebol existe 

ainda uma resistência para o trabalho de psicólogos, sendo algo que reflete diretamente na atuação 

do mesmo e consequentemente na produção de referenciais teóricos que sirvam de base para que 

outros pesquisadores entendam como funciona na prática as intervenções e assim possam buscar 

aumentar a produção e adquirir experiência. 

O reflexo desta resistência por parte de dirigentes e outros profissionais do futebol em relação 

as intervenções que a Psicologia pode fazer, acontece devido à falta de informação e a ignorância 

dos mesmos sobre o assunto, em que é desconhecido por estes indivíduos o importante papel que 

a Psicologia pode exercer dentro do futebol brasileiro. 

A seguir na tabela 2, temos as informações referentes aos trabalhos selecionados, bem como 

ano, título, autores e instituição de origem. 

 

Tabela 2 -Trabalhos relacionados a Psicologia no futebol. 

Nº Ano Título Autores Instituição de origem 

1 2006 

Atletas de futebol de alto rendimento na 

categoria juvenil: avaliação da saúde 

mental e personalidade 

Geraldine Alves dos 

Santos; Márcio 

Geller; Magliane 

Freitas; Carlos 

Franzen; Natália 

Dias; Cintia 

Hansen. 

Universidade Feevale 

2 2006 
Estresse em atletas juniores de dois 

clubes de futebol em Aracaju (SE) 

Bruno 

Stramandinoli 

Moreno; Afonso 

Antônio Machado 

Faculdade Integrada de Campo 

Mourão-PR; Unesp-SP 

3 2010 

Fundamentos teóricos da intervenção 

em Psicologia do Esporte no Clube 

Atlético Mineiro (CAM) 

Paula Angela de 

Figueiredo 
Clube Atlético Mineiro – CAM 

4 2010 
Psicologia do Esporte e futebol 

feminino: um trabalho interdisciplinar 

Roberta Verônica 

Ferreira da Costa 
Marinha do Brasil 

 

O trabalho de Santos et al (2006) foi realizado por uma equipe de profissionais do Rio Grande 

do Sul, com o objetivo de avaliar a personalidade dos indivíduos que se encontram na base. 

Utilizando questionários, os profissionais puderam avaliar que o controle da raiva é algo 

extremamente importante durante as competições e que os jovens avaliados são leais aos seus 
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colegas, pois, os mesmos apresentam bons relacionamentos interpessoais e tem uma saúde física 

boa. 

Moreno e Machado (2006) analisaram o estresse em atletas juniores de dois clubes de futebol 

em Aracaju (SE) teve como objetivo indicar os principais estressores psicológicos dos atletas, 

através de aplicação de questionários chegou-se ao objetivo, em que as competições, o fracasso 

iminente ou real e a demanda física ou psicológica são os principais obstáculos que os atletas vem 

enfrentando. 

Estes dois estudos realizados em 2006 e apresentados durante o II Congresso Brasileiro 

Ciência e Profissão, tem grande importância, uma vez que possibilitam o incremento de ações que 

busquem melhorar o desempenho do jogador através da atuação sobre os principais estressores 

percebidos nesta atividade profissional. 

Já Figueiredo (2010) relatou os fundamentos teóricos da intervenção em Psicologia do 

Esporte no Clube Atlético Mineiro (CAM), que foi voltada para intervenções fora da lógica, que 

não buscaram separar bons e ruins, vencedores ou perdedores, mas que se preocuparam no lado 

humano do atleta, evitando assim o adoecimento mental dos mesmos. 

Costa (2010) apresentou como é o trabalho feito com as atletas através de uma equipe 

multidisciplinar, fazendo a inter-relação entre os dois grupos. Isso aconteceu durante uma 

competição de alto nível, em que as atletas foram exigidas e então a equipe passou a atuar para 

contribuir com o rendimento das mesmas. 

Estes trabalhos que foram expostos e apresentados durante os anos de congresso deixaram 

claros que, mesmo existindo poucos trabalhos feitos em relação a intervenções dentro do futebol, 

a Psicologia do Esporte se mostra muito útil para ajudar os atletas de alto nível a enfrentarem as 

adversidades da melhor forma possível, de maneira tenham o equilíbrio mental para não adoecerem 

por conta das pressões que existem acerca da prática do futebol. Para melhorar este panorama 

crítico que se encontra a Psicologia do Esporte no futebol, é interessante que haja uma maior 

mobilização por parte dos psicólogos, buscando a união daqueles que visam o avanço e a melhoria 

como a sociedade futebolística vê a atuação da Psicologia dentro do futebol. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O panorama atual da Psicologia do Esporte no Brasil é um pouco complicado, pois mesmo 

com trabalhos efetivos dentro do futebol que já foram feitos, a produção ainda é baixa em relação 

a demanda existente, sendo que o psicólogo do esporte tem que enfrentar a desconfiança e a 

ignorância das pessoas que gerem o futebol. 
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Dada a importância do assunto, torna-se essencial falar sobre este tema, uma vez que é preciso 

que a sociedade tenha mais informações sobre como é o trabalho do psicólogo do esporte dentro 

do futebol de alto nível. Além disso, quanto mais trabalhos acadêmicos existirem acerca do tema, 

melhor será para a comunidade acadêmica, pois, possibilita a expansão desta área que ainda se 

encontra em processo de construção. 

Diante desse cenário, foi feito o levantamento do número de trabalhos apresentados nos anos 

de congresso de Psicologia: Ciência e profissão, os resultados obtidos reforçam a ideia de que a 

Psicologia do Esporte no futebol ainda está em fase de desenvolvimento. Este panorama 

desfavorável é algo que incomoda e precisa ser trabalhado para que haja uma melhora na maneira 

como a Psicologia do Esporte é vista dentro do futebol brasileiro. Sendo assim, é importante o 

maior empenho da classe de psicólogos para que o povo brasileiro veja a Psicologia do Esporte 

como algo útil, deixando de pensar com certa ignorância do tema. Ter essa iniciativa é um dos 

principais caminhos para melhorar este panorama, uma vez que, se existir maior comprometimento 

por parte dos psicólogos em buscar apoio, já é um bom avanço. 

Com apoio necessário é possível que o número de profissionais qualificados aumente, uma 

vez que, mais docentes irão conseguir se qualificar e participar da formação de outros profissionais, 

com isso será possível expandir a produção de trabalhos voltados para a Psicologia do Esporte e 

como consequência disto, intervenções ligadas ao futebol. 

Por fim, ressalta-se a necessidade de maior investimento dos órgãos importantes da 

Psicologia e das faculdades, de maneira que desde a graduação o acadêmico de Psicologia tenha 

contato com a Psicologia do Esporte. É importante mais cursos relacionados a Psicologia do 

Esporte existirem, indo de cursos da graduação até cursos da pós-graduação, pois, com mais cursos 

de pós-graduação em Psicologia do Esporte, será possível o aumento de docentes relacionados a 

área e consequentemente o aumento de profissionais qualificados na área. 
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