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RESUMO 

Analisa a produção sobre Psicologia do Esporte em trabalhos científicos publicados 

em cinco revistas na área da Educação Física no período de 2000 a 2012, buscando 

destacar as contribuições da Psicologia do Esporte para a área e, especificamente, 

para a Educação Física Escolar. O estudo assume caráter descritivo-exploratório 

com características de levantamento de estado da arte. A análise mostrou limitação 

das temáticas, dos conteúdos e das áreas de aplicação; além de poucas 

contribuições significativas tanto para formulações teórico-metodológicas, quanto 

para intervenções nas escolas. 

Palavras-chave: Educação Física. Psicologia do Esporte. Produção Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE PSYCHOLOGY OF SPORT IN ARTICLES PUBLISHED IN THE AREA OF 

PHYSICAL EDUCATION 

ABSTRACT 

It analyzes the production about Sport Psychology in scientific studies published in 

five journals in the field of Physical Education in the period from 2000 to 2012, 

seeking to highlight the contributions of Sport Psychology for the area and 

specifically for School Physical Education. The study assumes a descriptive and 

exploratory survey with features state of the art. The analysis showed limitation of 

themes, content and application areas, plus a few significant contributions to both 

theoretical and methodological formulations, and for interventions in schools. 

Keywords: Physical Education. Sport Psychology. Scientific Production. 

 

 

LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE EN LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

RESUMEN 

Analiza la producción en Psicología del Deporte en artículos científicos publicados 

en cinco revistas en el campo de la Educación Física en el período 2000 a 2012, que 

busca destacar las aportaciones de la Psicología del Deporte para la zona y 

específicamente para la Educación Física en las escuelas. El estudio supone un 

estudio descriptivo y exploratorio con las características del estado del arte. El 

análisis puso de manifiesto la limitación de temas, contenidos y aplicaciones zonas, 

además de algunas contribuciones significativas a las formulaciones teóricas y 

metodológicas, y para las intervenciones en las escuelas. 

Palabras clave: Educación Física. Psicología del Deporte. Producción científica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge do crescente debate sobre o tema que vem sendo 

considerado comum entre a Educação Física e a Psicologia: a Psicologia do 

Esporte. De acordo com Weinberg e Gould (2001), o estudo científico de pessoas e 

seus comportamentos em atividades esportivas e atividades físicas, bem como a 

aplicação prática desse conhecimento é o que define a Psicologia do Esporte e do 

Exercício.  

Uma vez que as atividades físicas e esportivas estão no foco dos interesses 

da Psicologia do Esporte, torna-se relevante pesquisar o que vem sendo produzido 

nessa interface, a fim de obter avanços teóricos e práticos para a área da Educação 

Física.  

Desse modo, objetivamos analisar como se dá a produção sobre Psicologia 

do Esporte em trabalhos científicos publicados em revistas na área da Educação 

Física, buscando destacar as contribuições da Psicologia do Esporte para a área e, 

especificamente, para a Educação Física Escolar.  

Em uma breve revisão em periódicos da área, parece fácil perceber que a 

atual produção sobre Psicologia do Esporte no cenário nacional aponta para a 

necessidade da ampliação da produção acadêmica que traga possíveis 

contribuições para o campo da Educação Física. Apesar de ser considerado assunto 

pertinente aos cursos de Educação Física e Psicologia, na Universidade Federal do 

Espírito Santo não existe produção bibliográfica de Trabalhos de Conclusão de 

Curso na Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física e Desportos. Também 

não existem dissertações e teses sobre o tema, produzidas pelos Programas de 

Pós-Graduação stricto sensu, como demonstram os registros na Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações desta universidade.1 

Nossa leitura exploratória indica que a contribuição de Vieira, Nascimento 

Junior e Vieira (2013) está entre os trabalhos mais relevantes e atuais desenvolvidos 

sobre a produção científica da Psicologia do Esporte no Brasil, considerando a pós-

graduação, os congressos e periódicos nacionais da área da Psicologia e da 

Educação Física no período de 2002 a 2012. O estudo aponta a estreita relação 

                                                           
1
Fonte: http://bdtd.ibict.br/. 



6 
 

 

entre a produção científica da pós-graduação stricto sensu e os periódicos 

científicos. Os principais congressos de Psicologia do Esporte apresentam como 

temas centrais a motivação para o esporte e o exercício; e a intervenção psicológica 

para o esporte – temas esses, em sua maioria, orientados por pesquisadores da 

Educação Física. Também na Educação Física está concentrada a maioria dos 

programas de Pós-graduação com linhas de pesquisa em Psicologia do Esporte, 

assim como o expressivo número de publicações (n=327) em periódicos sobre o 

tema, superando as publicações (n=50) em periódicos da Psicologia.  

O trabalho de Vieira, Nascimento Junior e Vieira (2013) também mostrou que 

a maioria das pesquisas apresentadas assume caráter teórico-empírico e 62% 

realizam análises quantitativas. Nos periódicos nacionais de Educação Física e de 

Psicologia, a motivação destaca-se entre as temáticas da Psicologia do Esporte 

mais estudadas. 

Avançando no estudo acima descrito, e deixando de lado um possível caráter 

psicologizante, quais seriam então, tomando como fonte os artigos publicados na 

área da Educação Física, as contribuições da Psicologia do Esporte? Que efeitos a 

Psicologia do Esporte pode produzir nas práticas pedagógicas da área? 

Além de considerar o importante mapeamento realizado por Vieira, 

Nascimento Junior e Vieira (2013) acerca do estado da arte2 da pesquisa em 

Psicologia do Esporte, destacamos a relevância de outros avanços na análise dos 

conteúdos de tais pesquisas, no sentido de investigar as possíveis contribuições 

para a Educação Física e para a Educação Física Escolar. Para isso foram 

mapeados artigos publicados em cinco revistas brasileiras de Educação Física, 

considerando a formação acadêmica dos autores, conteúdos da Educação Física 

abordados, temáticas de Psicologia do Esporte estudadas, conceitos de Psicologia 

do Esporte e, por fim, as possíveis contribuições para a Educação Física e para a 

Educação Física Escolar. 

 

 

                                                           
2
 “Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de 
discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e 
lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, 
teses de doutorado, publicações em periódicos [...].”. (FERREIRA, 2002, p. 258). 
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METODOLOGIA 

  

Este estudo assume caráter descritivo-exploratório com características de 

levantamento de estado da arte da publicação de artigos sobre Psicologia do 

Esporte nos periódicos mais qualificados da área de Educação Física. 

Foram selecionadas revistas de grande circulação e maior impacto na área de 

Educação Física, obedecendo aos seguintes critérios: a) revistas vinculadas a 

departamentos, cursos, programas de pós-graduação ou sociedades científicas em 

Educação Física no Brasil. b) extrato A2 e B1 no Qualis/CAPES,3 na última 

avaliação trienal. Desse modo, foram selecionadas cinco revistas: Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte, Motriz, Movimento, Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte, e Revista da Educação Física/UEM.4 

A seleção dos artigos foi realizada a partir da busca pelo termo “Psicologia do 

Esporte”, utilizando-se as ferramentas de buscas em textos digitalizados 

disponibilizados pelas revistas. Para serem incluídos neste estudo, os artigos 

deveriam, portanto: a) apresentar, como se disse, o termo “psicologia do esporte” 

(que não deveria estar restrito às referências bibliográficas); b) ser publicados em 

língua portuguesa; c) conter dados ou informações especificamente relacionadas à 

Psicologia do Esporte. Esta seleção considerou o período de 2000 a 2012, uma vez 

que, dentro dos critérios anteriormente mencionados, o primeiro artigo foi publicado 

no ano 2000; e o ano 2012 corresponde ao término da última avaliação trienal das 

revistas. 

Da leitura dos artigos selecionados e organização dos dados destacaram-se 

os seguintes itens de análise: a) formação acadêmica dos autores; b) conteúdos da 

Educação Física; c) temáticas da Psicologia do Esporte; d) conceitos de Psicologia 

do Esporte; e) contribuições da Psicologia do Esporte para a Educação Física e para 

a Educação Física Escolar. 

 

 

                                                           
3
 Qualis refere-se ao conjunto de procedimentos empregados pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para estratificação da qualidade da produção intelectual dos 
programas de pós-graduação. 

4
 Universidade Estadual de Maringá. 
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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Partindo do recorte proposto neste trabalho, selecionamos 28 artigos. A 

primeira publicação ocorreu, como mencionado, em 2000, artigo publicado na 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). Embora a RBCE tenha iniciado 

as publicações sobre o tema em ambiente virtual, isso não significa uma produção 

intensa, pois apenas um artigo sobre Psicologia do Esporte foi publicado no formato 

digital até o ano 2012. O mesmo ocorreu com a Revista Movimento, apenas uma 

publicação, em 2009. O dobro de publicações foi realizado pela Revista Brasileira de 

Educação Física e Esporte, no ano 2010. Entre os anos 2002 e 2012, concentram-

se as sete publicações da Revista da Educação Física/UEM. Com a maior 

concentração de publicações, a Revista Motriz, entre os anos 2006 e 2012, publicou 

dezessete artigos originais referentes à Psicologia do Esporte. 

O quadro abaixo mostra as revistas, suas instituições de referência, a 

avaliação Qualis/CAPES, ano e o número de artigos científicos publicados e 

selecionados para esta pesquisa. 

 

 Instituição 
Avaliação 

Qualis/CAPES 
Ano 

Número de 
artigos 

Revista Motriz Universidade Estadual 
de Rio Claro 

A2 2006 
a 

2012 

17 

Revista Movimento Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 

A2 2009 01 

Revista da Educação 
Física/UEM 

Universidade Estadual 
de Maringá 

B1 2002 
a 

2012 

07 

Revista Brasileira de 
Educação Física e 
Esporte 

Universidade de São 
Paulo 

B1 2010 02 

Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte 

Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte 

B1 2000 01 

    Quadro 1 - Panorama das Revistas de Educação Física. 

 

Nesse panorama, temos um total de 28 artigos publicados em doze anos. 

Entre 2000 e 2009 são 14 artigos; e entre 2010 e 2012, o mesmo número. Ou seja, 

nesses últimos dois anos, dentro do período em questão, a publicação de artigos é o 

equivalente à produção dos dez anos precedentes. Destaca-se ainda o ano de 2012, 

com significativas sete publicações (25%). 
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   Gráfico 1 - Artigos sobre Psicologia do Esporte entre os anos 2000 e 2012. 

 

 

Formação acadêmica dos autores 

 

Os artigos das cinco revistas aqui consideradas possuem de um a seis 

autores, totalizando 64 pesquisadores. Alguns deles publicaram mais de uma vez 

em determinadas revistas; e outros, em mais de uma revista.  

Qual o perfil desses pesquisadores? Quais suas áreas de formação 

acadêmica? Educação Física? Psicologia? Primeiramente analisamos suas 

graduações; e, em um segundo momento, a formação dos autores especificamente 

em Psicologia do Esporte, considerando a realização de cursos de pós-graduação 

latu e stricto sensu. Para conhecimento do currículo dos autores foi utilizada a base 

de dados Plataforma Lattes do CNPQ.5 

De maneira geral, os pesquisadores da área da Educação Física (67%) são 

os mais presentes nas publicações de artigos sobre Psicologia do Esporte nas 

revistas pesquisadas. Este número representa aproximadamente cinco vezes mais 

que o número de autores com formação em Psicologia (14%). Curioso que, 

especificamente na revista RBCE, o artigo publicado é de autoria de psicólogos. 

Apenas dois pesquisadores (3%), em um total de sessenta e quatro, possuem 

                                                           
5
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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formação inicial, nível graduação, nas duas áreas: Educação Física e Psicologia. 

Tais pesquisadores possuem artigos publicados nas revistas: Motriz (n=1), Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte (n=1) e Revista da Educação Física/UEM 

(n=2). Não foi possível reconhecer a graduação de nove autores, por não possuírem 

Currículo Lattes/CNPQ ou nele não mencionarem o curso de graduação. Fisioterapia 

é a formação inicial de um dos autores da Revista Motriz. 

 

 
 Gráfico 2 - Graduação dos autores de artigos sobre Psicologia do Esporte. 

 

Dados da CAPES (2013) mostram que atualmente a área de Psicologia 

possui 120 cursos de pós-graduação reconhecidos: 47 de doutorado, 73 de 

mestrado. Em Educação Física, são 47 cursos: 16 de doutorado e 31 de mestrado. 

No Brasil são 14 programas com linhas de pesquisa em Psicologia do Esporte: 03 

ligados à Psicologia; e 10, à Educação Física. 

Cursos de Pós-Graduação em Psicologia do Esporte podem ser considerados 

de comum interesse entre pesquisadores de Educação Física e de Psicologia. 

Entretanto, no conjunto das publicações sobre o tema, nem sempre nos deparamos 

com autores com formação mais especifica. Ora notamos pesquisadores da 

Educação Física que realizaram cursos de mestrado e doutorado em Psicologia, ora 

observamos psicólogos que optaram por cursos de pós-graduação em Educação 

43 

9 9 

2 1 

Graduação dos autores

GRADUAÇÃO DOS AUTORES 

Educação Física Psicologia Desconhecida Educação Física e Psicologia Outra
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Física. De todo modo, ainda mostra-se inexpressiva a formação em cursos de pós-

graduação em Psicologia do Esporte especificamente.6 

Em um total de dez cursos realizados, três pesquisadores concluíram estudos 

de doutorado em Psicologia do Esporte e possuem artigos publicados na Revista da 

Educação Física/UEM. Dois autores, mestres em Psicologia do Esporte, publicaram 

em duas revistas: Revista da Educação Física/UEM e Revista Brasileira de 

Educação Física e Esporte. A pós-graduação lato sensu foi o curso mais realizado 

pelos autores, alcançando 50% dos títulos em Psicologia do Esporte.7  

 

 
   Gráfico 3 – Cursos de pós-graduação em Psicologia do Esporte realizados pelos autores. 

 

O perfil dos pesquisadores que publicaram artigos sobre Psicologia do 

Esporte, quando consideradas suas formações iniciais e cursos de pós-graduação 

em Psicologia do Esporte, pode ser traçado do seguinte modo: quando considerada 

a pós-graduação, a maioria dos autores possui curso de especialização (50%); e, 

entre estes especialistas, 80% têm graduação em Educação Física. Em segundo 

plano estão os autores com doutorado na área (30%), todos com formação inicial em 

                                                           
6
 Uma diferença apreciável, porém pouco notada, entre a realização de cursos “em Psicologia do 
Esporte” e “com linhas de pesquisa em Psicologia do Esporte” está na titulação dos autores. 

7
 Os cursos de pós-graduação stricto senso em Psicologia do Esporte não foram realizados no Brasil. 
Os autores realizaram cursos de doutorado na Espanha, na Alemanha, e em Portugal; e de 
mestrado na Espanha e nos EUA. Os cursos de especialização foram realizados em São Paulo, nos 
EUA, na Alemanha, e na Rússia. 

50% 

20% 

30% 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Especialização
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Educação Física. Em terceiro plano estão os mestres em Psicologia do Esporte 

(20%), um da área de Educação Física e um da área de Psicologia. 

 

 

Conteúdos da Educação Física 

 

Adotando o referencial teórico-metodológico da cultura corporal proposta pelo 

Coletivo de Autores (1992), consideramos como conteúdos da Educação Física: 

jogos, esporte, lutas, ginástica, dança e outros. Nem todos os artigos definem um 

conteúdo específico, porém, quando abordados, os conteúdos são majoritariamente 

o esporte (68%). Voleibol (n=9) e futebol (n=8) são os conteúdos esportivos mais 

estudados. Em seguida, estão o futsal, basquetebol, handebol, vôlei de praia, 

natação, atletismo, canoagem slalom, vela e rúgbi. Entre as lutas (n=3), estão o jiu-

jitsu, karatê e tae-kwon-do. Foram publicados dois artigos abordando as ginásticas 

artística e olímpica8 e, por fim, um artigo sobre exercício físico em academias. 

 

 
      Gráfico 4 – Conteúdos da Educação Física em artigos sobre Psicologia do Esporte. 

 

Embora muitos artigos priorizem o esporte de rendimento, Samulski (2002) 

destaca que a Psicologia do Esporte não encontra aí o seu limite, uma vez que 

possui quatro áreas de aplicação: “Esporte de rendimento”; “Esporte escolar”; 

                                                           
8
 Lutas e Ginástica são práticas que também passaram pelo processo de “esportivização”, porém os 
autores ignoram esse debate. 

68% 

16% 

11% 5% 
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“Esporte recreativo”; “Prevenção, saúde e reabilitação”. O “Esporte de rendimento” 

analisa e modifica os determinantes psíquicos do rendimento esportivo com o 

objetivo de melhoria do rendimento. O “Esporte escolar” está relacionado com 

processos de ensino e aprendizagem, de educação e socialização, de motivação 

para aprendizagem e rendimento; a relação entre professor e aluno; stress na aula 

de Educação Física. Na área do “Esporte recreativo”, considera-se o comportamento 

recreativo de diferentes sujeitos e grupos, seus motivos, interesses e atitudes. Por 

fim, a “Prevenção, saúde e reabilitação”, que lida com a regulação psíquica por meio 

da conduta esportiva; e com possibilidades preventivas e terapêuticas do esporte, 

dos jogos e da dança. 

O emprego dessa classificação nos artigos destaca a prevalência do esporte 

de rendimento em detrimento das outras áreas. O esporte escolar está presente em 

três publicações; e não existem artigos relacionados ao esporte recreativo e à área 

de prevenção, saúde e reabilitação. 

 

 

Temáticas da Psicologia do Esporte 

 

As temáticas da Psicologia do Esporte abordadas nos artigos podem ser 

consideradas, de forma recorrente, como temáticas “orientadas para o rendimento 

esportivo”. São elas: estados de humor/estados emocionais, motivação, 

liderança/perfil de liderança, ansiedade, coesão de grupo, competências 

psicológicas, Síndrome de Burnout, relações interpessoais, autoeficácia, stress em 

viagens e autoconceito. Presentes em 25 artigos (92%), tais temáticas são 

estudadas dentro da perspectiva do desempenho esportivo, da competição e alto 

rendimento.  

A despeito dessa abordagem técnica/empírica, que limita as temáticas, 

associando-as a aplicação de questionários, escalas e a programas de alto 

rendimento, observamos outras temáticas, ainda que em tímida quantidade, que 

escapam do que é predominante. São, então, a formação acadêmica e intervenção 

profissional na Psicologia do Esporte, publicação da Revista Motriz; subjetividade na 

contemporaneidade e cultura da beleza, da Revista da Educação Física/UEM. 
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Temáticas voltadas para rendimento 
esportivo (n=25) 

Temáticas não voltadas para rendimento 
esportivo (n=3) 

Motivação (n=5) Formação acadêmica e intervenção profissional 
(n=1) 

Estados emocionais (n=5) Subjetividade (n=1) 
Ansiedade (n=3) Cultura da beleza (n=1) 
Liderança (n=3)  
Coesão de grupo (n=2)  
Competências psicológicas (n=2)  
Outros (n=5)  

Quadro 2 – Temáticas da Psicologia do Esporte abordadas em artigos de Revistas da Educação 
Física. 

 

Os dados aqui obtidos sobre as temáticas mais estudadas, quais sejam a 

motivação e os estados emocionais, corroboram as análises de Vieira, Nascimento 

Junior e Vieira (2013) em estudo semelhante sobre publicações nos periódicos 

nacionais de Psicologia e de Educação Física entre os anos de 2002 e 2012. 

 

 

Conceitos de Psicologia do Esporte 

 

Afinal, de que “Psicologia do Esporte” os artigos versam? Nas revistas 

pesquisadas, são três os artigos que se ocupam em conceituá-la, trazendo ao leitor 

referências teórico-práticas delineadoras da Psicologia do Esporte em questão. 

Na Revista da Educação Física/UEM, em artigo publicado no ano de 2002 

destaca-se a área esportiva de intervenção, onde ganham destaque elementos 

psicológicos do comportamento: 

[...] a Psicologia do Esporte se refere aos fundamentos psicológicos, aos 
processos e às consequências da regulação psicológica das atividades 
relacionadas ao esporte, de uma ou de mais pessoas praticantes dos 
mesmos, onde o foco de estudo está nas diferentes dimensões psicológicas 
da conduta humana, ou seja, afetiva, cognitiva, motivadora ou sensório-
motora. (PUJALS; VIEIRA, 2002. p. 89). 

 

Na Revista Motriz, a Psicologia do Esporte é abordada como subdisciplina 

dentro das Ciências do Esporte. Segundo Chelles (2006), ela lida com o 

comportamento humano nas atividades esportivas e pode ser empregada tanto no 
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rendimento esportivo como no bem-estar dos sujeitos. Contrapondo-se a esta 

noção, três anos mais tarde, a Revista Motriz enfatiza, em um artigo de revisão que 

a Psicologia do Esporte “[...] tem entrada em todo e qualquer local em que se 

trabalha o movimento humano, da aula de Educação Física ao treinamento 

esportivo, da dança ao desfile de modas [...]” (MACHADO, 2009, p. 936), sendo 

inúmeras as áreas que poderiam receber contribuições a partir de seus 

conhecimentos. Para Machado (2009), a Psicologia do Esporte ocupa lugar em 

territórios da Educação Física, do Esporte, da Psicologia e das Humanidades, porém 

muito da produção científica atual vem norteada pelos olhares das Ciências do 

Esporte. 

Observa-se que poucos artigos preocupam-se em conceituar e situar 

epistemologicamente a Psicologia do Esporte. No entanto, noções de rendimento 

esportivo, performance e desempenho de atletas de alto rendimento estão  

expressivamente presentes na produção científica como questões relacionadas ao 

conceito de Psicologia do Esporte.  

Nota-se que poucos artigos apontam para a superação de uma Psicologia do 

Esporte restrita ao rendimento esportivo. Tal superação significa contrariar a 

tendência da maioria da produção bibliográfica sobre o tema em periódicos da 

Educação Física. Apostando em um necessário avanço conceitual, destacamos a 

contribuição de Rubio (2007), que enfatiza, pautada na American Psychological 

Association,9 que a Psicologia do Esporte não assume os limites do esporte de 

rendimento, sendo o não atleta também sujeito de suas intervenções. Segundo a 

autora: 

[...] o interesse dos psicólogos do esporte está voltado para duas áreas: 
ajudar atletas a fazerem uso de princípios psicológicos para alcançarem um 
nível ótimo de saúde mental e otimizar sua performance e esclarecer como 
a participação em atividades físicas e esportivas altera o desenvolvimento 
psicológico, o bem-estar e a saúde de atletas e não atletas. Nessa 
perspectiva, fica claro que o trabalho do psicólogo do esporte não se 
restringe apenas ao esporte de alto rendimento e ao atleta com um alto 
nível de habilidades motoras. (RUBIO, 2007, p. 306). 

 

  

                                                           
9
 A Associação Americana de Psicologia é a maior organização científica e profissional representando 
psicologia nos Estados Unidos. 



16 
 

 

Contribuições da Psicologia do Esporte para a Educação Física e para a 

Educação Física Escolar 

 

Apesar da Psicologia do Esporte estar relacionada à Educação Física, ao 

Esporte, à Psicologia e às Humanidades (MACHADO, 2009), percebemos que há 

pouco diálogo com esses territórios diversos, quando analisamos os artigos 

publicados em revistas da Educação Física. E o debate sobre sua relação com a 

Educação Física, de fato, se restringe a 17,8% dos artigos.  

A bem dizer, é principalmente quando se trata da Educação Física, ainda que 

pouco mencionada de forma direta, que é possível verificar contribuições oriundas 

da Psicologia do Esporte, foco de nosso estudo. Tais contribuições, presentes nas 

revistas Motriz (n=4) e Movimento (n=1), estão voltadas para a atuação de 

profissionais de Educação Física e seu trabalho com atletas; e para a atuação de 

professores na área escolar. 

Ao abordar a temática da relação entre vergonha e a prática esportiva, 

Lavoura e Machado (2007) afirmam a importância do conhecimento e a 

compreensão dos mecanismos de ação e das situações em que se manifestam esse 

estado emocional no contexto do esporte. Isso representa, para os profissionais da 

Educação Física, a possibilidade de equilíbrio em frente a reações emocionais de 

seus atletas. Nesse sentido, os autores consideram que a Psicologia do Esporte 

oferece ao profissional da Educação Física instrumentos para observação, 

compreensão, interpretação e intervenção em relação à vergonha no contexto 

esportivo. 

Rebustini e Machado (2012) também abordam a prática esportiva, e dessa 

vez o foco está nas dimensões psíquicas e sociais do atleta. Segundo os autores, a 

formação dos profissionais de Educação Física segue o modelo biológico, muitas 

vezes deixando de lado as questões psicossociais. Como consequência disso, a 

atuação do profissional torna-se limitada, uma vez que não considera a importância 

das interações sociais e sua relação com os estados emocionais no processo de 

formação dos atletas. 

Nas análises de Massarela e Winterstein (2009), profissionais de Educação 

Física tem maior possibilidade de êxito em suas intervenções se reconhecerem os 
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motivos determinantes do comportamento das pessoas. As razões que se 

contrapõem ao comportamento de engajamento com relação à atividade devem ser 

compreendidas e trabalhadas. Segundo os autores, a contribuição do profissional de 

Educação Física se estende ao fomento da motivação intrínseca que pode ser 

crucial para que as pessoas permaneçam engajadas na prática e na vivência de 

atividades físicas e esportivas em escolas, clubes e outras instituições. 

A motivação também é a temática adotada por Krebs e outros (2011). Para os 

autores, a motivação para a prática esportiva escolar é considerada como de grande 

interesse por parte dos professores de Educação Física atentos aos fatores que 

levam os estudantes a se envolverem ou não com uma prática esportiva na escola. 

Nesse contexto, é uma valiosa contribuição para a prática docente o conhecimento 

das características e das disposições dos escolares para as aulas de Educação 

Física. Tal postura possibilita o entendimento das divergências de comportamento e 

de interesses, ou seja, dos motivos que levam os escolares a se envolverem com a 

prática esportiva. Ainda no cenário escolar, professores de Educação Física, de 

acordo com Cid e outros (2012), podem lançar mão de instrumentos de medida e 

diferentes escalas de avaliação do clima motivacional, o que se configura como uma 

das contribuições da Psicologia do Esporte e do Exercício quando o propósito é 

conhecer os objetivos de realização dos alunos e do clima motivacional no contexto 

da Educação Física Escolar. 

A temática da motivação, como observamos, é recorrente nos artigos, quando 

nos atemos aos estudos realizados referentes a possíveis contribuições da 

Psicologia do Esporte para a Educação Física. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

A predominância de autores da área da Educação Física pode, por um lado, 

levar ao questionamento da validade das publicações no trato com seus 

fundamentos, uma vez que a Psicologia do Esporte apresenta-se como área 

interdisciplinar. Por outro lado, de acordo com Machado (2006), cabe também aos 



18 
 

 

profissionais da Educação Física a possibilidade de aplicar os conhecimentos da 

Psicologia do Esporte, intervindo nos desenvolvimentos psicopedagógicos que 

podem estar presentes no esporte escolar, em atividades livres e esporádicas da 

recreação e do lazer, e no esporte de rendimento. A intervenção significa a atuação 

com critério ético, num determinado contexto, através de procedimentos 

profissionais. Para o autor, isso se aplica a todos os profissionais graduados em 

áreas afins à Psicologia; e em áreas relacionadas ao Esporte.  

Apesar dos artigos analisados evidenciarem o esporte de rendimento como 

conteúdo mais estudado, vale a pena destacar que a Psicologia do Esporte não está 

restrita a eles, sendo pouco explorados outros conteúdos da Educação Física. 

Exemplo disso são os jogos e a dança; bem como as atividades de prevenção, 

saúde e reabilitação nas quais o professor de Educação Física pode atuar. 

Também nas análises dos conceitos de Psicologia do Esporte predomina o 

esporte de alto rendimento. Perseguindo ainda a necessidade de retirar os atletas de 

alto nível do foco das atenções, Weinberg e Gould (2001) colaboram ao afirmarem 

que a Psicologia do Esporte, apesar de ser muito utilizada para auxiliar atletas de 

elite, é aplicada em uma grande parcela da população. Exemplos disso são as 

intervenções focalizando os fatores psicológicos envolvidos no exercício. 

A análise da produção sobre Psicologia do Esporte em trabalhos científicos 

publicados em revistas na área da Educação Física mostrou que são incipientes as 

contribuições da Psicologia do Esporte para a área em geral e, da mesma maneira, 

para a Educação Física Escolar. Não apenas quantitativamente, como demonstrou o 

levantamento do número de artigos; mas também qualitativamente, por estarem 

restritos a três temáticas: estados emocionais, questões psicossociais e motivação. 

As contribuições para a Educação Física Escolar estão presentes em apenas dois 

artigos cerceados pela temática motivação, que pode ser considerada uma temática 

polêmica quando relacionada à escola (GOUVEA, 1997), pois não há consenso de 

que seja um tema relevante a ser estudado. Isto é, se o objeto fosse a motivação 

para o aprender, se justificaria em um universo de escolarização, mas não parece 

ser essa a preocupação. 

De todo modo, observa-se que as possíveis contribuições para a Educação 

Física que circulam na produção científica aqui analisada limitam as temáticas da 
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Psicologia do Esporte. Limitam também a área de aplicação dos conhecimentos 

quando priorizam o esporte de rendimento em detrimento de outras, como a escola: 

“[...] é necessário que a Psicologia do Esporte entre nas escolas, como 
conteúdo, como procedimento, como indagação. Somente desta forma 
entendemos a possibilidade de gestarmos praticantes esportivos com uma 
qualidade de vida saudável, equilibrados e adequados aos seus tempos e 
modalidades.” (MACHADO, 2006, p. 9). 

 

Assim, o presente estudo evidencia que o campo de produção científica em 

periódicos da Educação Física sobre possíveis contribuições advindas da Psicologia 

do Esporte parece apresentar-se ainda rudimentar; e poucas produções têm trazido 

contribuições significativas tanto para formulações teórico-metodológicas, quanto 

para intervenções nas escolas. 
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