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Resumo

Situações específicas e fatores de stress no basquetebol de alto nível

Autor: Dante De Rose Junior

O  stress  é  um  dos  fatores  psicológicos  mais  frequentes  no  esporte 
competitivo,  qualquer que seja o nível  do atleta nele envolvido. Vários autores 
citam a importância desse fator, colocando-o, inclusive, como o fator determinante 
do  desempenho  entre  esses  atletas.  O  basquetebol,  por  reunir  uma  grande 
variedade de características pessoais e situacionais, é um esporte potencialmente 
gerador de stress. Com o objetivo de detectar as situações causadoras de stress 
no basquetebol de alto nível e classificá-las em fontes e fatores, este estudo foi 
desenvolvido com 19 atletas do basquetebol brasileiro (10 rapazes e 9 moças), 
com participação  efetiva  em,  pelo  menos,  uma das  duas  últimas  edições  das 
competições  internacionais:  Jogos  Olímpicos  e/ou  Campeonatos  Mundiais. 
Adotando  um  modelo  de  pesquisa  qualitativa  interpretativa,  os  atletas  foram 
entrevistados tendo como base as seguintes questões: “Quais as situações direta 
ou indiretamente relacionadas à competição que causam stress durante um jogo?” 
e “Qual a situação mais crítica de stress em sua carreira?” Foram identificadas 
126  situações  específicas  de  stress  no  basquetebol,  classificadas  em  fontes 
específicas e fatores específicos de stress.  Esses fatores foram reduzidos a 4 
fatores  gerais  de  stress:  competitivo  individual,  competitivo  situacional, 
extracompetitivo  pessoal  e  extracompetitivo  social.  De  todos  os  fatores,  os 
competitivos  situacionais  representaram a  maioria  das  situações  (90,5%),  com 
destaque para as “situações de jogo”, “influência de pessoas importantes – técnico 
e companheiros de equipe “, “competência” e “planejamento e organização”. Dos 
fatores  competitivos  individuais,  “medo  e  insegurança”  foram  os  fatores 
específicos mais citados. Das situações críticas, 7 atletas referiram-se a situações 
ocorridas durante jogos, 5 citaram problemas de contusão, 3 apontaram “estados 
psicológicos”,  2  as  relacionaram  com  “pessoas  importantes”.  “Planejamento  e 
organização”  e  “problemas  pessoais”  foram  identificados  por  um  atleta  cada. 
Sugere-se a ampliação do estudo para se verificar os níveis de stress causados 
pelos fatores identificados e também a investigação com atletas de categorias 
menores e de outros esportes.
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Abstract

Specific situations and factors of stress  in top level basketball

Author: Dante De Rose Junior

Stress is one of the most common psychological variables in competitive 
sport. It’s acting regardless of athletes performance level. Many authors refer to 
stress as the most determinant  factor on the athletic performance. Basketball is a 
potentially stressful sport because it has many different personal and situational 
characteristics. The purpose of this research was to identify stress situations in top 
level basketball and label them as stress sources and factors. Took part in this 
study 19 Brazilian basketball players (10 male; 9 female). They had at least one 
participation  in  the  last  two  Olympic  Games  and/or  World  Championships.  A 
qualitative design was adopted and the athletes were invited to an interview with 
two  basic  questions:  “Which  are  the  situations  directly  or  indirectly  related  to 
competition that can produce stress during a game?” and “Which was the most 
stressful  situation during your athletic career?” The results showed 126 specific 
situations of  stress and they were labeled  in 10 specific  stress factors and 4 
general  stress  factors:  individual  competitive,  situational  competitive,  personal 
extra-competitive and social extra-competitive. The situational competitive factors 
were  the  most  representative  with  100  situations  (90,5%).  “Game  situations”, 
“influence of others – coaches and teammates”, “competence” and “planning and 
organization” were the most frequent. Regarding to the critical stress situations, 7 
athletes referred to problems related to the game; 5 referred to injuries with a long 
time away from court; 3 referred to psychological states; 2 referred to the influence 
of others;  1  referred to personal  problems and 1 to  planning and organization. 
Some suggestions are made in order to develop new researches in different sports 
and with younger athletes.

13



I -  INTRODUÇÃO

Nas  duas  últimas  décadas  o  esporte  assumiu  uma  posição  de  grande 

destaque,  atingindo um patamar  que nunca ocupara  em nossa sociedade.  As 

competições têm sido enfatizadas pela mídia , tornando-se um grande espetáculo 

para o público que as assiste ao vivo e também para milhões de pessoas que as 

acompanham por televisão, rádio e, até mesmo, via internet.

Eventos como os Jogos Olímpicos,  a Copa do Mundo, os Campeonatos 

Europeus de Futebol, Campeonatos Norte-Americanos de Basquetebol, Futebol e 

Hóquei são mostrados constantemente, facilitando o acesso e o entendimento das 

modalidades esportivas envolvidas e ampliando a área de conhecimento desses 

esportes, expandindo suas fronteiras.

Tal divulgação massificada tem despertado a atenção de diversos setores 

relacionados ao esporte,  colocando-o como uma das mais importantes vitrines 

para a exposição de produtos direta ou indiretamente relacionados a ele.

Os atletas, que por sua vez são os grandes artistas de todo esse “show”, 

são mostrados como  modelos de ascensão social e sucesso, exibindo com muito 

orgulho o produto de suas conquistas. Essas conquistas podem ser as vitórias e 

medalhas, ou mesmo os lucros obtidos em função dos contratos com grandes 

equipes e patrocinadores poderosos, já que os grandes expoentes são disputados 

por  empresas dos mais diversos setores, que os vêem como excelente meio de 

divulgar seus produtos, pela imagem e credibilidade que passam ao público em 

geral.

Como  o  foco  de  todas  as  atenções  concentra-se  nas  grandes  estrelas 

esportivas,  é de se supor que ser  atleta desse nível  de importância seja uma 

condição invejável e pretendida por qualquer cidadão comum. É evidente que aqui 

estão sendo evidenciadas as exceções, ou seja, um percentual reduzidíssimo de 

pessoas que, com talento e esforço, conseguiram atingir um ”status” diferenciado.

A  grande  maioria  dos  atletas,  no  entanto,  não  atinge  esse  nível  de 

destaque, apesar de suas qualidades físicas e técnicas e de sua importância para 
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suas respectivas equipes.  Há vários motivos para que isto  aconteça:  estrutura 

esportiva de  seu país,  situação econômica do mesmo,  relação de importância 

dada ao esporte dentro de uma determinada sociedade, etc.. Mas mesmo assim 

esses atletas são diferenciados em “status” e até financeiramente, se comparados 

à média de ganhos da população considerada produtiva.

No entanto, diferente da idéia que se tem, ser atleta de alto nível não traz 

somente  essa  possibilidade  de  sucesso,  realização  de  sonhos  e  estabilidade 

financeira. O caminho para se chegar a esse ponto é difícil, cheio de obstáculos e 

sacrifícios.  O  atleta  deve cumprir  uma lista  enorme de  exigências  para  poder 

atingir seus objetivos e, principalmente, manter-se nessa situação.

Treinamentos,  jogos,  compromissos,  viagens,  contusões,  problemas 

pessoais  e  problemas  de  relacionamento  são  alguns  desses  obstáculos.  Há 

atletas  que  os  superam com  certa  facilidade;  outros  com  maior  dificuldade  e 

muitos não conseguem suportar as pressões e são frustrados em sua tentativa de 

alcançar o ápice da carreira.

Mas qualquer que seja o nível ou a condição do atleta, há um momento que 

todos têm de enfrentar e sair-se bem: a competição.

No  contexto  competitivo  os  atletas  são  constantemente  expostos  à 

comparação e à avaliação, tendo que demonstrar suas capacidades e habilidades 

em seu mais alto nível  de excelência.  Um atleta é solicitado sempre a ter  um 

desempenho próximo à perfeição, sendo que as comparações e as avaliações são 

feitas em relação ao seu próprio padrão de execução e/ou com padrões definidos 

por critérios nem sempre claros e que deixam dúvidas quanto à sua validade. 

Os atletas são analisados,  avaliados e julgados por  pessoas envolvidas 

direta e indiretamente no processo competitivo esportivo. No primeiro caso  são os 

técnicos, preparadores físicos, médicos e psicólogos, entre outros. No segundo, 

também  passam  pela  avaliação  de  pessoas  que  nem  sempre  possuem 

discernimento  e  conhecimento  suficientemente  adequado  daquela  modalidade 

esportiva,  para  emitir  um  parecer  condizente  com  sua  condição.  Aqui  se 

enquadram a maioria dos torcedores (que colocam sempre o coração à frente da 

razão) e de parte da imprensa esportiva que apresenta um número reduzido de 
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jornalistas  especializados  em  modalidades  esportivas  pouco  difundidas  e  que 

necessitariam de maior conhecimento por parte dos mesmos.

Para atender toda a demanda da competição de alto nível e manter seu 

status (e todas as suas consequências), os atletas necessitam de uma preparação 

adequada,  com muitas  horas  de  treinamentos  intensivos,  inúmeras  viagens  e 

deslocamentos, longos períodos de ausência, compromissos com patrocinadores 

e apresentações. Tudo isto exige uma vida quase que totalmente voltada para a 

prática incessante do esporte escolhido, buscando um aperfeiçoamento cada vez 

maior para poder atender às expectativas de todo um contexto voltado para a 

competição e, muitas vezes, por suas exigências pessoais. 

Quando se fala de esporte de alto nível (ou de alto rendimento)1 não se 

pode conceber um atleta cujo envolvimento seja parcial.  A dedicação deve ser 

integral,  abdicando de muitas coisas que os “não atletas”  fazem normalmente, 

como ir a festas, sair com os filhos, ter uma vida social normal, etc.. No entanto, 

fora  das  quadras,  campos,  pistas  ou  piscinas,  os  atletas  têm  os  mesmos 

problemas  familiares,  financeiros  e  escolares,  como  qualquer  outro  cidadão 

comum. 

Além disto, podem ser consideradas outras situações advindas da própria 

competição  e  das  características  peculiares  de  cada  esporte.  Somadas  às 

situações do cotidiano elas  poderão se transformar em fatores  causadores  de 

stress.

Incluído nesse contexto o basquetebol pode ser considerado um esporte 

complexo,  que  envolve  um  processo  dinâmico  e  contínuo  de  situações 

específicas. Para atingir um nível de execução considerado adequado os atletas 

devem estar preparados em relação aos componentes físicos, técnicos e táticos 

que aliados aos aspectos psicológicos, envolvidos na prática de qualquer esporte 

competitivo  são decisivos  na  determinação do desempenho  dos atletas  e,  até 

mesmo, na definição dos resultados de jogos. 

1 Entende-se por esporte de alto nível ou de alto rendimento, o esporte praticado por atletas de 
categoria adulta, submetidos a treinamento periódico e que buscam o rendimento máximo, com o 
objetivo de melhorar marcas pessoais ou em equipe.
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Especificamente no basquetebol, há outros fatores do próprio jogo (pressão 

de tempo,  dinâmica  das situações,  interferência  de arbitragem e dos técnicos, 

entre  outros)  e  situações  externas,  que  exigem uma atenção  especial  e  uma 

preparação adequada.

Entre  os  aspectos  psicológicos  que  fazem  parte  de  qualquer  contexto 

competitivo,  podem  ser  citados  o  stress,  a  ansiedade,  a  motivação,  a 

agressividade, a concentração, a atenção, a coesão de grupo, etc.. 

Para  um  estudo  mais  específico  e  aprofundado  das  influências  dos 

aspectos  psicológicos  no  desempenho  de  atletas  de  alto  nível  escolheu-se  o 

stress. Este é um dos fatores que, através de inúmeras pesquisas, é citado como 

decisivo para o bom desempenho e consequente sucesso dos atletas.

Lidar  com  as  situações  provocadoras  de  stress  e  manter  os  níveis 

adequados de ansiedade são fundamentais  para a manutenção de um estado 

aceitável  que permita  ao atleta,  além de desempenhar  em níveis  apropriados, 

tomar decisões importantes em diferentes momentos do jogo.

Pode-se  imaginar  que  atletas  experientes,  com  grande  número  de 

participações em eventos internacionais, tenham melhores condições de lidar com 

as situações causadoras de stress próprias de uma competição e possam manter 

seus níveis de ansiedade dentro de padrões aceitáveis. No entanto, a pressão 

dessas  competições  pode  provocar  rupturas  nesses  comportamentos,  pelas 

consequências que o fracasso nessas situações pode gerar.

Imagina-se também que atletas em início de carreira, apesar de participar 

de  eventos  menos tensos e  com consequências  não tão  importantes,  tenham 

dificuldades em lidar com as situações do contexto competitivo ou externas a ele e 

que levem a um desempenho inadequado, exatamente pela falta de experiência.

Todas essas considerações levam ao estudo detalhado desse componente 

presente no processo competitivo,  para que se elucidem algumas dúvidas e para 

que se  tenham melhores  condições de  lidar  com as situações causadoras  de 

stress,  diminuindo,  por  sua  vez,  seu  impacto  no  desempenho  dos  atletas 

envolvidos.
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Questões que orientam o estudo

Em função da complexidade da relação entre o stress e o basquetebol e de 

todos  os  aspectos  envolvidos  no  processo  competitivo  dessa  modalidade 

esportiva, inúmeras questões poderiam ser levantadas e abordadas de forma mais 

específica.  A  seleção  dessas  questões  passa  por  aspectos  relacionados  ao 

interesse e experiência do pesquisador, apresentando-se um grande número de 

possibilidades. As questões definidas como objeto principal de investigação neste 

estudo foram as seguintes:

1. Quais as fontes de stress relacionadas à prática do basquetebol?

2. Quais são as situações específicas identificadas como fontes de stress por 

atletas de alto nível ? 

3. Quais os fatores extracompetitivos que mais causam entre esses atletas?

4. Existem situações críticas que podem marcar uma carreira e até mesmo a vida 

pessoal de um atleta?

5. A  quais  fatores  específicos  e  gerais  essas  situações  críticas  estão 

relacionadas?

Objetivos

Na tentativa de responder às questões formuladas, o presente estudo foi 

desenvolvido com o objetivo principal de:  identificar as situações causadoras 
de  stress  que  podem  alterar  o  desempenho  de  atletas  em  jogos  de 
basquetebol. 

A  partir  desse  objetivo  principal,  podem-se  estipular  alguns  objetivos 

específicos:

• Identificar  as  fontes  de  stress  diretamente  relacionadas  ao  processo 

competitivo.  

• Identificar as fontes de stress indiretamente relacionadas à competição.  
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• Identificar fatores específicos e gerais de stress no basquetebol, através da 

categorização  das  fontes  específicas,  determinando  a  incidência  desses 

fatores.

• Identificar as situações de stress mais críticas na carreira dos atletas.

Justificativa

O fato de se analisar qualquer esporte e suas diferentes possibilidades de 

investigação, por si só, justificaria a realização de um estudo. 

Ao se tentar especificar a análise, voltando-se as atenções para as relações 

entre  fatores psicológicos (aqui  especificamente o stress)  e  o  desempenho de 

atletas de uma modalidade esportiva como o basquetebol, que tem uma dinâmica 

peculiar e está perfeitamente inserido no contexto esportivo competitivo, reforça a 

necessidade de se aprofundar o estudo.

Tal necessidade se explica pela abrangência e benefícios que tal estudo 

poderá trazer, assim como a ampliação do nível de conhecimento desse esporte e 

a  aplicação  desse  conhecimento  na  prática  cotidiana,  visando  a  melhora  do 

rendimento do atleta.

Conhecer  a  fundo  aspectos  relacionados  com  a  prática  esportiva 

competitiva, relacioná-los a variáveis importantes como sexo, idade e tempo de 

prática  e  estabelecer  relações entre  os diversos componentes  desse estudo é 

muito  importante  para  aqueles  que  vêem  no  esporte  um  importante  meio  de 

desenvolvimento acadêmico e profissional.

Este  conhecimento  é  essencial  tanto  para  o  professor  que  inicia  um 

trabalho  com  crianças  que  buscam  a  prática  esportiva  como  uma  forma  de 

desenvolvimento global e podem até chegar a ser grandes atletas, quanto para o 

técnico  de  equipes de alto  nível,  que busca em pequenos detalhes o suporte 

necessário  para a obtenção de resultados positivos.

Portanto, acredita-se que este estudo poderá trazer benefícios marcantes 

para a comunidade do basquetebol  e  de todos os envolvidos em esporte  (em 

todos  os  seus  níveis),  além  de  contribuir  para  o  aprofundamento  de 
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conhecimentos de uma área emergente em nossa realidade que é a psicologia do 

esporte.

Delimitação e limitações do estudo

Esse estudo foi realizado com jogadores e jogadoras de basquetebol, em 

atividade  ou  não,  que  já  representaram  o  Brasil  em  Jogos  Olímpicos  e/ou 

Campeonatos  Mundiais  entre  Seleções  e/ou  suas  equipes  em  Campeonatos 

Mundiais Inter-Clubes. Procurou-se selecionar para a amostra atletas que tenham 

participado  dos  eventos  citados,  pelo  menos  uma  vez  nas  suas  duas  últimas 

edições (Jogos Olímpicos – 1992/1996 e Campeonato Mundial – 1994/1998).

Considerando-se a especificidade da amostra e a realidade do basquetebol 

no Brasil, pode-se afirmar que o universo de atletas com estas características é 

reduzido (cerca de 25 no feminino e 30 no masculino), fato que limita a escolha da 

amostra. 

Outro  fator  limitante  é  a  constante  mudança  a  que esses  atletas  estão 

sujeitos em suas equipes, com alterações de sedes e até de cidade, em função de 

contratos com patrocinadores.

Mesmo com essas limitações foi possível investigar um número significativo 

de  atletas  com  tal  status,  considerando-se  as  características  qualitativas  da 

pesquisa.
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II -  REVISÃO DE LITERATURA

Considerações sobre o esporte e o processo competitivo

Esporte: conceituação

O termo esporte pode apresentar uma grande diversidade de significados. 

Em uma revisão do termo pode-se identificar inúmeros conceitos relacionados ao 

esporte. Como exemplo citam-se aqui alguns deles: competição, exercício intenso, 

jogo, luta, lúdico, competição institucionalizada e brincadeira organizada.

Popularmente  o  termo  esporte  e  alguns  de  seus  derivados  (esportista, 

esportivo,  etc)  têm  sido  utilizados  das  mais  diversas  maneiras,  inclusive 

relacionando esses termos a atividades que, na verdade, nada têm em comum 

com seu verdadeiro significado:

• “Fazer esporte” pode significar jogar em uma equipe profissional de futebol ou 

até mesmo ir ao parque caminhar;

• “Trabalhar  por  esporte” denota  a  pessoa  que  não  necessita  daquele 

emprego e o faz por satisfação;

• “Ser  um  bom  esportista” pode  significar  assistir  a  todos  os  programas 

esportivos da televisão. 

Segundo McPHERSON et alii (1989) o esporte é uma atividade competitiva 

que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente 

complexas por indivíduos cuja participação é motivada pela combinação de fatores 

extrínsecos e intrínsecos.

De acordo com o texto da lei 9.615, de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), o 

esporte é caracterizado como prática não-formal  e formal, sendo esta regida por 

normas internacionais e nacionais e por regras específicas de cada modalidade 

esportiva.  O  artigo  3º da  lei  caracteriza  o  esporte  sob  três  perspectivas: 

participação,  educação  e  rendimento.  Esta  última  perspectiva,  que  abrange 

praticantes de diferentes faixas etárias e níveis de habilidade, é aquela que servirá 

de base para as análises efetuadas neste estudo.
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É evidente que nem tudo o que foi citado acima representa necessariamente o 

verdadeiro  significado do termo esporte.  Na verdade o esporte  é um universo 

complexo  onde  estariam enquadradas  as  modalidades  esportivas,  que   são 

representações  específicas  desse  fenômeno,  com  características  peculiares  e 

regras próprias.

O esporte, tal e qual o conhecemos atualmente, é fruto das transformações 

ocorridas na Europa em decorrência da Revolução Industrial do século XVIII  e 

XIX, perdendo o sentido aristocrático com que era praticado na Inglaterra para 

chegar  às  classes  mais  humildes  e  trabalhadoras.  O  maior  tempo  de  lazer 

induzido  por  esta  revolução  fez  com que  aumentasse  a  prática  de  atividades 

físicas e proliferassem as entidades esportivas. (BETTI, 1993)

1.2 O esporte de alto rendimento 
Como  já  foi  definido  anteriormente,  o  esporte  de  alto  nível  ou  de  alto 

rendimento, é aquele que exige do atleta uma dedicação intensa (e quase que 

exclusiva) para a obtenção dos melhores níveis de desempenho, possibilitando 

alcançar os objetivos que são os resultados, traduzidos em vitórias pessoais ou 

coletivas (McPHERSON  et alii, 1989).

É  inegável  que  competições  como os  Jogos  Olímpicos  e  Campeonatos 

Mundiais são consideradas como o ponto máximo da carreira de qualquer atleta e 

é por elas que se superam barreiras e se enfrentam sacrifícios muito grandes.

Para  estar  inserido  com  contexto  da  competição  de  alto  nível  o  atleta 

precisa ser, em sua modalidade, um competidor efetivo e regular, destacando-se 

dentre aqueles que a praticam. Isto pressupões superar os mais elevados níveis 

de exigência (físicas, técnicas, táticas, psicológicas, etc..) que permitem a plena 

realização  de  uma  carreira  esportiva.   Para  se  tornar  este  tipo  de  atleta  as 

exigências são muito maiores e há a necessidade de se vencer limites sociais de 

forma mais rigorosa que um cidadão comum. (LIMA, 1990)

Segundo FERNANDES et alii (1991) para ser um  atleta de alto nível há a 

necessidade  de  uma  capacidade  esportiva  excepcional  que  vai  se  expressar 

através  dos  resultados.  Isto  requer  trabalho  árduo,  planejado  e  organizado 
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rigorosamente,  num  processo  de  treinamento  especializado,  visando  o 

aperfeiçoamento físico-desportivo para alcançar esses resultados e mantê-los. 

Essa alta competição é subentendida, portanto, como o evento (ou eventos) 

que reúnem atletas  de nível  diferenciado e que representam suas equipes ou 

países em encontros de nível nacional e/ou internacional de destaque. Sob esse 

ponto de vista, pode-se considerar que as maiores expressões desses eventos 

são os Jogos Olímpicos e os Campeonatos Mundiais das diferentes modalidades 

esportivas.

Segundo  DE  ROSE  JR.  et  alii  (1993)  competir  em  nível  olímpico  e/ou 

mundial exige uma longa e adequada preparação, além de atributos especiais de 

todos  os  elementos  envolvidos  no  processo,  especialmente  os  atletas.  Estes 

buscam  a  excelência  do  desempenho  com  o  objetivo  de  obter  os  melhores 

resultados. 

Toda  essa  preparação,  que  faz  parte  de  um  processo  contínuo  e 

progressivo,  terá reflexo no momento no qual o atleta demonstra todas as suas 

qualidades e também suas deficiências. Esta é a ocasião importante que pode 

marcar definitivamente sua carreira , já que nem sempre o atleta consegue em 

competição repetir seu rendimento apresentado nos treinamentos, em função dos 

vários fatores que podem interferir em seu desempenho. Este oportunidade única 

pode ser um jogo (no caso de esportes como o basquetebol, futebol, tênis, etc..), 

uma  prova  (como  no  atletismo,  natação,  etc..)  ou  mesmo  uma  apresentação 

(como na ginástica olímpica ou a patinação artística).

A competição esportiva:

Apesar  de  haver  uma  identificação  muito  grande  entre  o  esporte  e  a 

competição, esta não é um fator exclusivo das experiências esportivas. Ela reflete 

valores  e  objetivos  sociais.  Desde  o  nascimento  até  a  morte  o  ser  humano 

compete  pela  sobrevivência  em  todos  os  setores  onde  atua:  família,  escola, 

trabalho, esporte, etc.. 

Segundo  CAILLOIS  (1988),  competição  esportiva  tem  o  significado  de 

desafio e luta e serve para demonstrar a forma mais pura de mérito que o ser 
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humano pode obter. Ela é a forma máxima de expressão do esporte competitivo 

como fenômeno cultural e social e que está cada vez mais enraizado no cotidiano 

das pessoas. 

Compreende-se  que  a  prática  esportiva  tenha  um  impacto  social 

particularmente significativo quando se reconhece que a competição é um fator 

motivante  de  comportamentos  que  parecem  estar  na  base  da  conquista  dos 

estatutos individuais e sociais. Entende-se também que a competição, como fator 

cultural,  possa  ser  considerada  como  motor  de  progresso  e  desenvolvimento 

humano e social.

A competição sugere uma série de atitudes e comportamentos de todos 

aqueles envolvidos direta ou indiretamente no seu contexto. A seguir serão citadas 

algumas expressões que estão relacionadas com a competição, de acordo com 

uma sondagem realizada com alunos de cursos de pós graduação 2:

• Forma de disputa física e psicológica

• Superação de marcas

• Medição de forças

• Apuração do melhor resultado

• Seleção entre indivíduos e grupos

• Confronto – luta

• Jogo

• Vencedores e perdedores

• Avaliação de rendimento

• Comparação de resultado e desempenho

• Atividades com regras definidas

• Antagonismo entre dois ou mais competidores

• Busca da vitória

• Divertimento 

• Pressão

• Prazer

2 Compilado a partir da opinião de alunos da disciplina “Implicações psicológicas do esporte 
infanto-juvenil” – Curso de Pós Graduação – Mestrado (EEFEUSP/1997/1998)
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• Alegria

• Frustração

• Sentimento do dever cumprido

• Vitória a qualquer custo

Como  se  pode  perceber,  aspectos  como  confronto,  disputa,  resultado, 

avaliação e seleção são alguns dos fatores destacados, além de outros que são 

inevitáveis  em uma competição como a busca pela vitória,  a derrota,  pressão, 

alegria e frustração.

O processo competitivo

Normalmente o termo “competição” refere-se à ocasião no qual o atleta tem 

a oportunidade de demonstrar seus atributos, seja em um jogo, uma prova ou um 

confronto  entre  dois  ou  mais  competidores.  Na  sua  forma  mais  simples  de 

interpretação a competição  esportiva pode ser considerada como o momento em 

que indivíduos ou equipes se confrontam para buscar um mesmo objetivo, ou seja, 

a vitória. No entanto, para se chegar a ele existem vários fatores que fazem parte 

de todo um processo. 

Esse  processo  inclui  aspectos  relacionados  ao  planejamento  da  equipe 

(incluindo-se  o  treinamento,  os  jogos  preparatórios,  condições  de  local, 

equipamento  e  material),  o  planejamento  geral  da  competição  (calendário, 

viagens,  etc..),  aspectos  administrativos  (registro  de  jogadores,  patrocinadores, 

contratos,  etc..)  e muitos outros fatores (imprensa,  torcida,  etc..)  que somados 

formam um processo complexo e difícil de ser administrado sem que haja uma 

organização adequada.

O  conceito  de  processo  competitivo  sob  o  ponto  de  vista  psicológico 

também deve ser compreendido para que se possam estabelecer estratégias de 

trabalho em todos os níveis de preparação. Para se entender melhor a idéia da 

competição como um processo, tomar-se-á como ponto de referência o modelo 

conceitual desenvolvido por Martens (1977),  considerado um dos autores mais 

importantes no estudo da ansiedade competitiva. (in MARTENS et alii1990). 
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                 Segundo esse autor, a competição é um processo  composto por quatro 

componentes que interagem e são influenciados pelas  qualidades pessoais ou 
fatores  intra-pessoais,  ou  seja,  as  características  individuais  como  a 

personalidade, atitudes, motivos, capacidades e habilidades:

1. O  primeiro  componente  desse  processo  é  chamado  de  Situação 
Competitiva Objetiva (SCO)  que é representada por todo e qualquer estímulo 

objetivo do meio ambiente competitivo. Essas situações são determinadas pelo 

que  o indivíduo deve fazer para obter uma resultado favorável quando comparado 

a um padrão (ex: nível de desempenho idealizado, estratégias para enfrentar os 

adversários)  e  por  fatores  que  fazem  parte  integrante  da  competição  (ex: 

treinamento, material, adversários, técnico, torcida, imprensa, etc).

 De  acordo  com   SMITH  (1983)  esse  componente  é  avaliativo  e  é 

comparado  por  pessoas  no  meio  físico  e  social,  tornando-se  mais  intenso  à 

medida que a competição atinge graus maiores de formalização e importância.

2. Essas  situações  objetivas  interagindo  com  os  fatores  intra-pessoais 

geram a Situação Competitiva Subjetiva (SCS) , que é o segundo componente. 

Esta situação é gerada pela  interpretação que o atleta tem da primeira. 

3. Os dois primeiros componentes juntamente com os fatores intra-pessoais 

geram as  Respostas (RES)  que são formas que o atleta tem de se expressar 

sobre os fatos próprios de uma competição. De maneira geral as respostas podem 

ser: 

• fisiológicas   (aumento  dos  batimentos  cardíacos,  sudorese  excessiva, 

aumento de pressão arterial, etc..);

• psicológicas   (maior  nível  de  stress  e  ansiedade,  baixa  do  nível  de 

motivação, agressividade, etc..) e 

• comportamentais   (desempenhar  bem  ou  mal,  distúrbios  de  apetite, 

insônia, etc..).

4. As respostas novamente interagindo com os fatores intra-pessoais levam 

ao quarto  componente:  as  Consequências (CON), que servirão de orientação 

para a modificação ou determinação de novos comportamentos. 
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As respostas, dependendo de sua intensidade, poderão gerar atitudes de 

enfrentamento ou  de fuga,  mudanças de comportamento e até  mudanças dos 

fatores intra-pessoais. 

É  com  base  na  interação  desses  quatro  componentes  do  processo 

competitivo,  mais  a  ação  dos  fatores  intra-pessoais  que  se  pode  entender  a 

competição  como  um  processo  complexo  e  que  exige  do  atleta   requisitos 

fundamentais para a obtenção do sucesso desejado e que muitas vezes pode 

levá-lo  a  vivenciar  situações  provocadoras  de  stress  que  poderão  afetar 

significativamente seu desempenho.

A figura 1 ilustra o modelos citado, através de uma adaptação feita por DE 

ROSE JR. (1996 a.).
                                                                 
                                                                        
                                                                        SCO

 
                                                                     atitudes

                                                                  personalidade
                                            CON                                                  SCS      
                                                                     motivos
 
                                                                  capacidades

                                                                         RES

                                                                         
Figura 1.: Processo competitivo. (adaptado de Martens et alii, 1990, p.17)

Esse contexto competitivo, analisado sob o ponto de vista do processo é 

válido  para  qualquer  atividade  ou  modalidade  esportiva,  acrescentando-se  as 

peculiaridades de cada uma.

Vários  são os  aspectos  que  podem influenciar  no  comportamento  e  no 

desempenho dos atletas em situação competitiva. 

Segundo  JONES &  HARDY (1990)  o  desempenho  esportivo  resulta  da 

combinação de três fatores: fisiológicos, biomecânicos e psicológicos. 
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Os fatores fisiológicos, de maneira geral, são aqueles relacionados com os 

aspectos da preparação atlética que permitem suportar as diferentes cargas de 

exigência física dos eventos competitivos.

Os fatores biomecânicos referem-se à execução dos gestos específicos de 

cada esporte (chamados fundamentos), dentro de padrões técnicos considerados 

aceitáveis para o nível do atleta.

Já  os  fatores  psicológicos  são  aqueles  que  podem  interferir  no 

desempenho,  independentemente  do  grau  de  preparação  física  e  técnica  do 

atleta. Apontam para questões pessoais e/ou coletivas que completam o quadro 

necessário para uma boa preparação individual, com reflexos na equipe, quando o 

esporte assim requerer.

Neste estudo será dada ênfase especial aos fatores psicológicos, sem que 

se subestime a importância dos outros fatores no contexto competitivo esportivo.

1.3 Aspectos psicológicos do esporte de alto rendimento
De uma maneira geral há diversos aspectos psicológicos que podem ter 

influência  sobre  o  desempenho  de  atletas.  Entre  eles  podem  ser  citados: 

motivação, ansiedade, stress, atenção, concentração, agressividade, etc.. 

Todos  esses  fatores  podem  estar  presentes  isoladamente  ou  de  forma 

combinada,  sendo  mediados  por  características  como:  nível  de  habilidade  do 

atleta,  grau de  preparação,  tempo de prática,  experiências  anteriores,  idade e 

sexo.

Dentre os vários aspectos psicológicos, este estudo enfatizará o stress.

O stress competitivo:

Entre os fatores psicológicos envolvidos no esporte de uma forma geral e, 

especialmente no esporte de alto rendimento, o stress é um dos mais marcantes. 

Pathmore (cit. por JONES & HARDY, 1990), afirma que no esporte o fator 

crucial para determinar a qualidade do desempenho é a capacidade do atleta em 

lidar com o stress. 
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O  stress,  segundo  LAZARUS  e  FOLKMAN  (1986),  é  um  processo 

resultante  da  interação  entre  estímulos  e  respostas  sendo  de  importância 

fundamental a relação indivíduo/meio ambiente. De acordo com esses autores, a 

situação para ser um agente causador de stress deve ter um significado para a 

pessoa  e  a  avaliação  cognitiva  é  importante  para  a  determinação  se  será 

causador de stress.

Na verdade haverá uma interpretação da situação que se apresenta, e de 

acordo com uma série de requisitos individuais ela será avaliada cognitivamente. 

Nessa avaliação cada pessoa determina o quanto poderá representar de dano 

para seu bem estar. Quando avaliadas como ameaçadores (e não desafiadoras) 

elas terão maior probabilidade de interferir de forma negativa no comportamento 

das pessoas e no desempenho esportiva, no caso dos atletas.

VASCONCELLOS (1992) afirma que a maioria das situações não causa o 

stress  diretamente,  mas  sim  de  acordo  com  a  avaliação  da  demanda  e  da 

quantidade de recursos que o indivíduo dispõe para  lidar  com ela.  Uma nova 

ocorrência,  novos  conhecimentos  e  novas  experiências  fazem  com  que  se 

desenvolva um sistema integrado de estruturas e conteúdos que interferirão na 

sua análise,  ou  de  situações já  vivenciadas,  na  avaliação das mesmas e  nas 

respostas emitidas (através de reações do organismo ou de comportamentos, e o 

desempenho seria um desses comportamentos).

Sob o ponto de vista interacional do indivíduo com o meio em que atua, o 

esporte é um evento muito rico em situações desafiadoras e/ou ameaçadoras, já 

que os atletas estão constantemente interagindo com o meio físico em si (local de 

jogo, equipamentos e materiais), outras pessoas direta (companheiros de equipe, 

adversários, técnicos, árbitros, etc..) ou indiretamente (torcida, imprensa, etc..).

Segundo SMITH (1986),  a qualquer nível de competição, os atletas são 

submetidos a dois tipos de demandas: as físicas e as psicológicas. Quando essas 

demandas  extrapolam os recursos físiológicos, comportamentais e psicológicos 

dos atletas, então o stress acontece. Esses mesmo autor afirma que o stress é 

endêmico ao meio competitivo, mas reconhece-se que elevados níveis de stress 
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podem trazer consequências negativas ao desempenho, ao prazer de competir e 

ao bem estar geral do atleta.

BARBOSA e CRUZ (1997) corroboram com esta idéia,  afirmando que o 

stress  no  esporte  independente  da  idade,  sexo,  posição  específica  ou  nível 

competitivo. 

Ele será positivo quando representado por uma necessidade de alcançar ou 

manter uma ativação ótima antes e durante o evento, levando o atleta a mobilizar 

energias  para  alcançar  seus  objetivos.  Mas  na  maioria  das  vezes  ele  será 

negativo quando derivado de pressões externas ou internas do próprio indivíduo, 

tornando a situação uma ameaça ao bem estar ou à auto-estima do mesmo.

PASSER (1984)  afirma  que  nem sempre  a  competição representa  uma 

fonte de stress para o atleta. Isto dependerá dos recursos que o mesmo possui 

para lidar com essas fontes, além das qualidades pessoais e das experiências 

passadas.  Para  os  atletas  bem  preparados  a  competição  terá  um  caráter 

desafiador. Mas para aqueles que não apresentam esses requisitos mínimos, ela 

representará  uma  ameaça  ao  seu  bem  estar  físico,  psicológico  e  social, 

provocando altos níveis de stress. Quando atinge esse ponto, então ela se torna 

um fator negativo e redutor do desempenho. 

O modelo conceitual desenvolvido por SMITH (1986), e demonstrado em 

uma adaptação na  fig. 2, explica de forma clara como acontece o processo de 

stress competitivo. 
Personalidade e Fatores Motivacionais

           Situação    Avaliação Cognitiva              Repostas
    (demandas/recursos)          das demandas   fisiológicas

                                                            dos recursos  psicológicas

                                                            das consequências

                                                  do significado das consequências

Fig.2 Modelo conceitual de stress competitivo (adaptado de SMITH, 1986,  P.108).

Segundo esse autor a situação envolve uma interação entre as demandas 

do meio e os recursos pessoais. Quando há um equilíbrio entre esses dois fatores, 
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o stress é mínimo. Mas quando ocorre um desequilíbrio significativo em um deles, 

então o stress pode acontecer em níveis prejudiciais. As demandas poderão ser 

tanto  de  ordem interna  (determinadas  pelo  próprio  indivíduo),  quanto  externas 

(determinadas pelo meio competitivo).

A avaliação cognitiva tem uma importância muito grande nesse processo, 

pois a intensidade das respostas emocionais acontece em função de como os 

atletas interpretarão as situações, seu significado e a habilidade que ele terá para 

lidar com elas. As interpretação dependerão de uma série de atributos pessoais 

como: crenças, auto-conceito, nível de habilidade, nível de condicionamento físico 

e nível de expectativa.

As respostas (que poderão ser fisiológicas ou psicológicas), por sua vez, 

estarão diretamente relacionadas à avaliação cognitiva. Quando essa avaliação 

indicar que a situação pode representar uma ameaça ao atleta, então haverá uma 

mobilização de recursos para que ele possa lidar com ela. Não conseguindo, o 

atleta  poderá  sofrer  uma  influência  negativa  e  ter,  entre  outras  coisas,  seu 

desempenho prejudicado. 

Todos esses componentes serão diretamente afetados pelas características 

de personalidade do atleta  e  por  fatores  motivacionais  presentes  no  processo 

competitivo.

A quantidade de stress vivenciado pelo atleta parece ser um resultado da 

interpretação dada à situação presente, da capacidade do atleta em lidar com ela, 

da sua orientação perceptual e cognitiva e das estratégias utilizadas para lidar 

com  tais  situações.  A  quantidade  de  stress  gerado  pode  produzir  distorções 

psicológicas e perda de energia. (SEGGAR et alii, 1997)

Segundo MILLER et alii (1990), um nível excessivo de stress pode também 

levar  um  atleta  a  um  descontrole  das  próprias  ações,  incluindo-se  aí  seu 

desempenho esportivo. Esse aspecto negativo ocorre quando existem pressões 

externas e emoções internas não controladas pelos atletas. 

Dentre  as  pressões  externas  mais  evidentes  pode-se  citar:  avaliação 

negativa  do  desempenho  pelos  técnicos  e  demais  participantes,  expectativas 
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exageradas do técnico em relação ao desempenho, comportamento da torcida e 

crítica de companheiros de equipe. 

Já entre as pressões internas  destacam-se: a busca de objetivos pessoais, 

auto-cobrança  excessiva,  expectativas  de  sucesso  ou  fracasso  e  percepções 

sobre as vitórias ou derrotas. 

Uma visão global das situações identificadas como causadoras de stress 

por atletas de diferentes níveis poderá ser observada no quadro 1, apresentado 

posteriormente

Pergman (cit. por MADDEN et alii, 1990) afirma que as situações geradoras 

de stress podem ocorrer em diferentes momentos de um jogo ou uma prova. 

Antes  do  evento,  ele  é  manifestado,  predominantemente  por  aspectos 

cognitivos como as preocupações e expectativas sobre o desempenho, o provável 

resultado,  o  adversário,  etc..  Alguns  atletas,  inclusive,  apresentam 

comportamentos relacionados ao stress competitivo, até uma semana antes do 

evento, provocando instabilidades nos relacionamentos extra-competitivos, como 

desentendimentos com familiares e amigos (MILLER et alli, 1990). 

Esse fenômeno de antecipação de possíveis  situações provocadoras  de 

stress  é  denominado  de  “stress  antecipatório”  (BURCHFIELD 1979).  Segundo 

essa autora, o indivíduo tende a antecipar consequências negativas, através de 

pensamentos e ações.

HEMERY  (1986)  afirma  que  este  é  o  momento  mais  importante  da 

competição, pois o atleta está prestes a demonstrar  todas as suas hailidades, 

havendo uma apreensão natural sobre seu desempenho e o resultado da prova. 

Nesse momento o atleta pode ter dúvidas quanto a sua preparação, quanto ao seu 

estado físico e técnico, quanto à arbitragem, quanto ao adversário, etc..

Durante a competição, as manifestações de stress estão relacionadas com 

o nível de ativação e à ansiedade somática e cognitiva. JONES (1990) afirma que 

os atletas são processadores ativos de informação  e necessitam de muita força 

de percepção, capacidade de tomada de decisão rápida e execução, através dos 

gestos técnicos, para obtenção da melhor resposta.

32



Nos esportes coletivos, essas manifestações estão relacionadas também às 

situações específicas do jogo ou da modalidade esportiva.  (JONES e HARDY, 

1990). No caso do basquetebol, além das situações de ordem física, técnica e 

tática, existem ainda questões relacionadas com as regras próprias que envolvem 

tempo (5 segundos para posse de bola, 10 segundos para passagem da bola para 

o ataque e 30 segundos para a finalização do ataque, além do tempo de jogo 

propriamente dito).

Após a competição, os níveis de stress estão relacionados ao resultado e 

às suas consequências,  além da avaliação feita  por  outras  pessoas.  Segundo 

(MILLER et alii, 1990) atletas com maiores níveis de stress estarão mais sujeitos a 

distúrbios  de  sono  e  de  apetite  após  a  competição.  Muitos,  inclusive,  têm as 

reações independentemente do resultado (vitória ou derrota).

De maneira geral, entende-se que o stress competitivo, em qualquer fase 

da  competição,  pode  ser  gerado  por  situações  direta  ou  indiretamente 

relacionadas a ela, ou de acordo com DE ROSE JR. (1996a) a situações inerentes 

e adjacentes ao processo competitivo. De acordo com esse autor as situações 

inerentes ao processo competitivo “são aquelas que fazem parte diretamente do 

processo, podendo  estar relacionadas ao próprio indivíduo e ao meio ambiente” 

(p. 25) 

As  situações  relacionadas  ao  próprio  indivíduo  são  as  características 

pessoais  ou  fatores  intra-pessoais  (estado  físico  e  técnico,  características 

pessoais, experiências, nível de aspiração, nível de expectativa quanto ao próprio 

desempenho, etc..)

Ao  meio  ambiente  relacionam-se  as  ocorrências  comuns  a  qualquer 

processo competitivo: local da competição, período de preparação, intensidade do 

treinamento, situações do jogo, arbitragem, adversários, etc... 

As  situações  adjacentes  são  aquelas  que  ocorrem  fora  do  ambiente 

competitivo e que fazem parte do dia a dia do atleta,  na condição de cidadão 

comum( problemas familiares, escola, trabalho, dinheiro, etc..).
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A seguir  serão mostrados alguns estudos sobre o stress competitivo em 

diferentes modalidades esportivas, enfocando situações que são entendidas como 

provocadoras de stress em atletas de diferentes níveis.

Estudos sobre o stress e o esporte de alto rendimento:

Muitos são os estudos que estabelecem a relação entre o esporte de alto 

rendimento  e  o  stress.  Nesses estudos são  apontadas situações  que causam 

stress nos atletas, independentemente do nível de habilidade e da experiência dos 

mesmos.
Para  facilitar  a  compreensão foi  elaborado um quadro  resumindo  esses 

estudos,  apontando  as  principais  situações  que  os  atletas  entendem  como 

causadoras de stress e que podem interferir em seu desempenho. (Quadro 1)

Como se percebe nos estudos apresentados, as situações causadoras de 

stress são muito variadas e ocorrem indistintamente em diferentes modalidades 

esportivas e com atletas de diferentes níveis e faixas etárias, tornando ainda mais 

interessante a abordagem em uma determinada modalidade para se aprofundar o 

conhecimento  da  relação  desse  importante  aspecto  psicológico  e  uma 

determinada modalidade esportiva.

Analisando-se  de  forma  mais  aprofundada  os  estudos  apresentados 

percebe-se que os mesmos descrevem formas diferentes de categorização ou 

fatorização das situações provocadoras de stress, mostrando claramente que não 

há um padrão a ser seguido e que, ao mesmo tempo, todas têm sua lógica e 

importância. 

Os  fatores  variam  desde  aspectos  pessoais,  passando  por  questões 

estruturais da própria competição (local, material), conflitos, expectativas sobre o 

próprio desempenho, capacidade física e técnica, além das demandas da própria 

competição.  De  todos  os  estudos  analisados  JONES  &  HARDY  (1990) 

apresentam  fatores  relacionados  ao  stress  competitivo  e  extracompetitivo, 

classificação esta que servirá como base para este estudo.
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Quadro  1:  Relação  de  estudos  sobre  situações  causadoras  de  stress  no  esporte  de  alto 
rendimento,  com  autor  (es),  ano  da  publicação,  característica  da  amostra  e  as  situações 
causadoras de stress.

Autor (es) e ano 
da publicação

Características da amostra 
estudada

Situações causadoras de stress

JONES e HARDY 
(1990)

6  atletas  e  ex-atletas  de  alto 
nível,  norte-americanos 
(atletismo)

Fatores competitivos:
 estar mal fisicamente ou contundido
 necessidade de manter o padrão de desempenho
 estar liderando uma prova e perder no final
Fatores extra-competitivos:
 atividades cotidianas
 amadorismo
 falta de tempo para uma melhor organização pessoal

DE ROSE JR. et 
alii (1993)

19  jogadores  de  handebol  da 
Seleção  Brasileira   participante 
dos Jogos Olímpicos de 1992

 longos períodos de preparação
 falta de jogos preparatórios
 falta  de estrutura de treinamento,  especialmente local 

de alojamento e alimentação
 falta de suporte financeiro
 muito tempo longe da família
 problemas com atividades paralelas (escola e trabalho)

GOULD et alii
 (1993 a)

17  patinadores  pertencentes  à 
seleção norte-americana 

 problemas  de  relacionamento  com  técnicos  e 
companheiros

 expectativas  quanto  ao desempenho (pessoais  e  dos 
outros)

 problemas físicos
 condições dos locais de competição
 dúvidas sobre a própria capacidade
 problemas pessoais

GOULD et alii 
(1993 b)

20  lutadores  olímpicos  norte-
americanos

 própria competição
 pressão da imprensa
 expectativas pessoais de desempenho
 período preparatório de treinamento
 viagens longas e constantes

DE ROSE JR. et 
alii (1994)

19  jogadores  de  handebol  da 
Seleção  Brasileira   participante 
dos Jogos Olímpicos de 1992

Situações específicas de jogo:
 arbitragem
 jogar em más condições físicas
 ser excluído do jogo
 errar bolas decisivas
 ser substituído por estar jogando mal
 críticas do técnico
 conflitos com técnico e companheiros

SAMULSKI e 
CHAGAS (1996)

152  jogadores  de  futebol  das 
categorias juvenil e juniores

 jogar machucado
 condição física inadequada
 conflitos com companheiros
 conflitos com técnico
 dormir mal na noite anterior à competição

BARBOSA e 
CRUZ (1997)

143  jogadores  de  handebol, 
adultos,  participantes  de 
competições  nacionais  em 
Portugal

 errar em momentos decisivos
 injustiças de técnicos
 estar mal fisicamente
 pressão do público
 problemas  de  relacionamento  com  pessoas 

significativas da equipe
 problemas extra-esportivos

JAMES e 
COLLINS (1997) 20 atletas de alto nível

(várias modalidades esportivas)

 influência de pessoas significativas na competição
 avaliação social
 ansiedade competitiva
 prontidão percebida
 natureza da competição
 demandas do meio ambiente
 desempenhar fora dos padrões exigidos 
 aspectos variados (fadiga, contusões, etc..).

JACKSON et alii 
(1998)

18  atletas  australianos  de 
diferentes  modalidades 
esportivas,  ganhadores  de 
medalha  de  ouro  em  Jogos 
Olímpicos

 desapontamentos ao longo da carreira
 muitas pressões e expectativas Quanto ao desempenho 

e à própria carreira
 falta de recompensas
 situações específicas das diferentes competições
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2. Stress e Basquetebol

Antes  de  se  abordar  o  basquetebol  sob  o  ponto  de  vista  estritamente 

psicológico  e  suas  relações  com  o  stress,  é  interessante  que  se  esclareçam 

alguns  aspectos  que  fazem  parte  do  contexto  desse  esporte,  para  um 

entendimento global da modalidade.

2.1 Aspectos físicos, técnicos e táticos:

GRECCO  e  CHAGAS  (1992)  afirmam  que  os  esportes  coletivos  se 

caracterizam por uma sequência de ações e tomadas de decisão encadeadas com 

a participação de dois ou mais jogadores.

O basquetebol caracterizado como esporte coletivo apresenta uma grande 

variação de ações durante o jogo,  fazendo com que esta seja  uma das mais 

complexas modalidades esportivas que ainda apresenta limitações relacionadas 

ao espaço e ao tempo de jogo.

Segundo DE ROSE JR. (1996b) o jogo de basquetebol está estruturado 

com base em três aspectos sequenciais e interdependentes: aspectos técnicos, 

situações de jogo e aspectos táticos de defesa e ataque.

Os aspectos técnicos são representados pelos  fundamentos do jogo que 

são gestos ou habilidades específicas da modalidade e que são compostos por 

movimentos simples e/ou complexos, de defesa ou ataque, executados sem ou 

com a posse de bola. Os fundamentos do basquetebol são os seguintes:

Defesa: posição defensiva, deslocamento na posição defensiva e rebote de 

defesa.

Ataque: controle de corpo, controle de bola, drible, arremessos, passes e 

rebote de ataque.

A combinação dos fundamentos e a execução dos mesmos próximos à 

realidade do jogo caracterizam as situações de jogo, que podem ser individuais 

ou coletivas. Nelas, o objetivo dos atacantes é sempre conseguir a cesta e dos 

defensores é de impedir a conversão da mesma, utilizando-se de meios legais. As 
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situações de jogo podem ser observadas no confronto de um ou mais atacantes 

com um ou mais defensores.

Essas situações podem ser de  1 contra 1,  2 contra dois, e  três contra 
três, com a utilização de ações como o servir e ir (passe com deslocamento para 

receber novamente a bola e finalizar) e o corta-luz (bloqueio momentâneo de um 

defensor por um atacante para facilitar a ação de um companheiro).

Quando a ação se  desenvolve  por  completo,  com a  participação dos 5 

atacantes e dos 5 defensores, cresce a necessidade de maior organização das 

situações de jogo e estas passam a se caracterizar como  ações táticas,  onde 

cada jogador deve ocupar um espaço e uma função determinada. 

A tática, de acordo com BAYER (1986), é a inter-relação dos componentes 

do  jogo:  espaço,  tempo,  bola,  colegas  e  adversários,  visando  o  objetivo  final 

(cesta), com a utilização de técnicas adequadas.

No basquetebol, segundo FERREIRA e DE ROSE JR. (1987) a tática pode 

ser  dividida  em  sistemas  de  defesa (defesa  individual,  defesa  zona,  defesa 

pressão,  defesa  combinada  e  defesa  mista)  e  sistemas  de  ataque (ataque 

padronizado, ataque em rotatividade, “passing game” e contra-ataque).

Como já foi citado anteriormente, esses três componentes são sequenciais 

e interdependentes, pois para chegar à tática, obrigatoriamente deverá haver um 

domínio da técnica e o entendimento de pequenas situações de jogo. Portanto a 

tática,  que  seria  o  ato  mais  complexo  do  jogo  depende  diretamente  da  boa 

execução dos fundamentos, que por sua vez são organizados para uma melhor 

eficiência tática de uma equipe.

Como base para os componentes estruturais do jogo de basquetebol pode-

se colocar a condição física, que é essencial para que o jogador possa suportar a 

demanda  de  esforço  de  uma  partida  e  a  execução  dos  fundamentos,  das 

situações  de  jogo  e  da  tática  em  condições  adversas  (como  a  fadiga,  por 

exemplo).

O basquetebol exige o desenvolvimento de capacidades básicas (físicas, 

coordenativas e perceptuais). As capacidades físicas essenciais para a prática do 

basquetebol,  segundo  BARBANTI  (1989),  podem  ser  identificadas  em  quatro 
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grupos  básicos:  força  rápida,  velocidade,  resistência  e  flexibilidade.  Essas 

capacidades são utilizadas na execução dos diversos movimentos exigidos pela 

dinâmica do basquetebol e, muitas vezes, são específicas para funções dentro de 

uma partida.

As capacidades coordenativas e perceptuais também são importantíssimas 

no  contexto  do  jogo:  agilidade,  destreza,  coordenação,  tempo  de  reação, 

percepção  visual  horizontal  (visão  periférica),  coordenação  óculo-manual, 

coordenação multi-membros, destreza manual e precisão são fatores presentes 

constantemente na execução dos fundamentos e das situações mais complexas 

do jogo. (FERREIRA e DE ROSE JR., 1987; BARBANTI, 1990; GRAÇA et alii, 

1991; ARAVENA e MEDALHA, 1992 e KOKUBUN e DANIEL, 1992)

Os  componentes  físicos,  técnicos  e  táticos  inseridos  nas  situações  do 

próprio  jogo  e  aliados  às  exigências  psicológicas  ,  fazem do  basquetebol  um 

esporte muito complexo, proporcionando uma gama infindável de análises.

2.2 Caracterização do jogo quanto à tarefa e ao ambiente:
O basquetebol é um jogo muito dinâmico e que apresenta opções ilimitadas 

de  ações,  exigindo  do  atleta  um  preparo  adequado  e  um  alto  nível  de 

concentração, atenção e rapidez nas tomadas de decisão.

Segundo  a  classificação  proposta  por  MAGILL  (1984),  em  relação  à 

estabilidade  do  ambiente,  o  basquetebol  é  composto  por  um  conjunto  de 

habilidades abertas, pois são realizadas em ambiente imprevisível e em contínua 

mudança. Somente na situação de lance-livre3 é que este ambiente se estabiliza, 

tornando a tarefa fechada.

Este contexto de instabilidade ambiental do jogo faz com que o atleta tenha 

que se utilizar de focos mais gerais ou mais estreitos de atenção e requer uma 

leitura  e  reação  rápida  diante  da  situação  e  também  de  antecipação  para  a 

sequência das ações.  Segundo GLICK e MARCOTTE (1989) o jogador deve ser 

capaz de compreender e executar jogadas complexas e todas as suas variações. 

3 Lance-livre  é  uma situação  de  jogo  na  qual  um jogador  tem o  direito  de  tentar  1,  2  ou  3 
arremessos da linha de lance-livre (distante a 4.60 m da cesta) sem a interferência do adversário.
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Deve também antecipar  a  resposta dos outros nove jogadores em quadra.  As 

decisões são tomadas muito rapidamente, existindo muitas opções.

Alex English, ex-jogador da NBA, citado por esses autores afirma que no 

basquetebol  não há dois momentos exatamente iguais e isto exige do jogador 

muita inteligência e criatividade.

2.3  Aspectos psicológicos relacionados à prática do basquetebol:
Em um jogo  tão  dinâmico  e  que exige  muita  preparação por  parte  dos 

atletas  (física,  técnica  e  tática),  o  aspecto  psicológico  é  o  complemento 

fundamental aos outros fatores já citados.

Segundo MIKES (1987), o basquetebol exige três ingredientes básicos para 

a sua prática: concentração, controle e confiança. O atleta precisa estar focalizado 

na tarefa, controlando suas emoções e confiando na sua capacidade de realizá-la. 

WOODEN e SHARMAN (1975) afirmam que o atleta tem que ter auto-controle e 

não deixar que as emoções influenciem nas decisões a serem tomadas. É um 

ajuste delicado entre mente e corpo.

Stress competitivo e basquetebol

O  basquetebol,  no  contexto  competitivo,  é  um  esporte  potencialmente 

gerador de stress, em que os atletas são solicitados a desempenhar de forma 

ideal, sob circunstâncias dinâmicas que exigem grande atenção, concentração e 

participação  ativa,  mediadas  por  pressões  diversas  como  tempo  de  jogo, 

adversários, arbitragem, além de fatores como necessidade de vencer, obtenção 

de status social, recompensa e necessidade de reconhecimento, que no conjunto 

podem  afetar  o  rendimento.  (MADDEN  et  alii,  1990;  DE  ROSE  JR.  e 

VASCONCELLOS, 1993)

Assim como nos demais esportes coletivos, o basquetebol tem como fontes 

geradoras  de  stress  as  situações  direta  ou  indiretamente  relacionadas  ao 

processo competitivo. 

A literatura especializada não apresenta um número muito expressivo de 

estudos  relacionando  basquetebol  e  stress  competitivo,  dificultando  a  análise 
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desse fenômeno.  Os estudos que serão abordados a seguir  mostram diversos 

aspectos  da  relação  stress/desempenho  no  basquetebol,  como  por  exemplo 

situações  externas  à  competição,  comportamento  dos  atletas,  situações 

específicas de jogo, reações e expectativas. Esses estudos também apresentam 

amostras variadas em relação ao sexo, faixa etária e nível dos atletas.

BAR-ELI e TENENBAUM (1988) analisando o comportamento dos atletas 

em função das fases do jogo, concluiram que nos últimos 10 minutos de jogo a 

fadiga  tem  uma  participação  importante  no  comportamento  dos  jogadores, 

aumentando  a  tendência  em  não  se  manter  um  nível  ótimo  de  ativação  e 

desempenho.  Isto  faz  com  que  os  jogadores  apresentem  uma  maior 

vulnerabilidade  às  situações consideradas ameaçadoras,  aumentando de certa 

forma os  níveis  de stress.  Esse estudo foi  realizado com 28 especialistas  em 

basquetebol da então Alemanha Ocidental (técnicos e atletas) que responderam a 

um questionário sobre crises psicológicas durante a competição.

MADDEN et alii (1990), utilizando um questionário específico para situações 

de stress em jogos, identificaram a “falta de forma física”, “arbitragem”, “perder a 

bola” e “errar bandejas” como aquelas que provocaram maiores níveis de stress 

em 133 jogadores australianos de basquetebol (84 homens e 49 mulheres) entre 

15 e 44 anos de idade. 

DE ROSE JR.  e  VASCONCELLOS (1993)  em estudo realizado com 41 

atletas de seleções brasileiras adultas (masculino e feminino) e juvenil (masculino) 

identificaram as principais situações de jogo consideradas como causadoras de 

stress pelos atletas: sair com cinco faltas e ser excluído do jogo, jogar em más 

condições físicas, errar lances-livres em momentos decisivos, perder para equipes 

tecnicamente inferiores, arbitragem e substituição por deficiência técnica. Nesse 

estudo ainda se  constatou que as  mulheres  apresentaram um nível  de stress 

maior que dos homens, apesar de não significante.

MADDEN  e  KIRBY  (1995)  identificaram  como  causas  de  stress  as 

seguintes situações genéricas: erros provenientes de habilidade pessoal, tensão 

própria do jogo (resultado, tempo de jogo, etc..), desempenho da equipe, erros 

gerais e execução de tarefas excessivas. Nesse estudo os homens apresentaram 
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nívies  mais  elevados  de  stress  do  que  as  mulheres.  Foram  analisados  133 

jogadores e jogadoras de basquetebol da Liga Australiana, na faixa etária de 14 a 

44 anos.

RAGLIN et alii  (1995) estudando os efeitos de treinamentos prolongados 

sobre  o  comportamento  dos  atletas,  constataram  que  após  seis  semanas  de 

treinos alguns fatores negativos foram evidenciados,  como: tensão, depressão, 

nervosismo, fadiga e confusão mental. Esses fatores somente tiveram seu impacto 

diminuído com a diminuição da frequência dos treinos. Esse estudo foi realizado 

com 13 jogadores de basquetebol universitários norte-americanos, na faixa etária 

de 20 anos.

DE  ROSE  JR.  et  alii  (1996)  realizaram  um  estudo  com  25  atletas  de 

seleções brasileiras masculina e feminina e constataram que atletas de alto nível 

possuem  um  padrão  de  comportamento  de  stress  compatível  com  a  média 

populacional, mas que apresentam um perfil voltado a ter muitas ambições e levar 

a sério suas obrigações.

SEGGAR et alii (1997) verificaram que o stress pode causar desgaste físico 

e  psicológico  em  atletas,  inclusive  do  basquetebol,  evidenciando-se  situações 

como problemas de compatibilidade com técnico e companheiros de equipe, bem 

estar físico (treinamento, repouso, etc..) e também a eficiência escolar. O estudo 

foi realizado com 148 atletas de equipes femininas universitárias norte-americanas 

de tênis, ginástica e basquetebol.

Todas as  situações provocadoras  de  stress,  identificadas nos diferentes 

estudos apresentados podem gerar manifestações específicas para cada atleta, 

dependendo  de  variáveis  como:  idade,  sexo,  nível  de  habilidade  específica, 

experiência e tempo de prática, entre  outras.

Portanto é importante que se conheçam melhor as situações provocadoras 

de stress e suas manifestações e como elas afetam o desempenho de atletas. Tal 

conhecimento poderá auxiliar técnicos e atletas a melhor lidar com tais situações, 

diminuindo  seu  impacto  sobre  o  desempenho,  melhorando  desta  forma  o 

rendimento.
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III -  METODOLOGIA

Antes de se abordar especificamente a metodologia do presente estudo, é 

importante que se tenha uma visão ampla do quadro no qual este trabalho se 

insere. 

O  projeto  original,  considerado  como  um  todo,  é  intitulado  “Stress  e 

basquetebol  de  alto  nível  e  categorias  menores”,  cujo  objetivo  final  será  a 

elaboração de um instrumento que possa identificar de forma mais direta quais as 

situações  que  são  identificadas  por  atletas  de  diferentes  faixas  etárias  como 

causadoras de stress e que podem interferir no desempenho desses atletas.

O  estudo  ora  apresentado  é  a  primeira  fase  desse  projeto,  cujo  início 

aconteceu em junho de 1998 e tem previsão de término para junho do ano 2000.

A  seguir,  portanto,  serão  descritos  os  procedimentos  adotados  nesta 

primeira fase do projeto.

A  pesquisa  realizada  teve  caráter  qualitativo  interpretativo,  ou  seja,  o 

pesquisador descreveu os fatos da maneira mais rica e compreensiva, evitando 

julgamentos  e  manipulações.  O entrevistador  se  ateve  ao  contexto  no  qual  o 

estudo acontece, ficando atento ao abordar determinados assuntos para não criar 

constrangimentos ao entrevistado. Este modelo de pesquisa qualitativa é descrito 

com detalhes por BAIN (1989),  LOCKE (1989) e CÔTE et alii (1993). 

Alguns estudos realizados na década de 90 foram fundamentais  para o 

embasamento da metodologia ora adotada,  por  terem tratado do assunto com 

amostras semelhantes. Os estudos são: GOULD et alii (1992 a e 1992 b ), GOULD 

et alii (1993 a e 1993 b), BARBOSA e CRUZ (1997), JAMES e COLLINS (1997) e 

JACKSON et alii (1998)

Amostra:
O  presente  estudo  foi  realizado  com  10  jogadores  e  9  jogadoras  de 

basquetebol,  na faixa etária de 23 a 38 anos (comuns aos dois  grupos),  com 

participação em Jogos Olímpicos e/ou Campeonatos Mundiais representando a 

42



Seleção Nacional do Brasil. No grupo masculino a idade média foi de 32 anos e no 

grupo feminino, 29 anos.

Os atletas foram pré-selecionados a partir de uma condição essencial: ter 

participado de, pelo menos, uma das duas últimas versões de uma das seguintes 

competições:  Jogos  Olímpicos  e/ou  Campeonatos  Mundiais.  Uma  única  atleta 

entrevistada  não  participou  dessas  competições,  mas  esteve  presente  em  3 

Campeonatos Mundiais Inter-Clubes. 

Entendeu-se que a participação em uma dessas competições colocaria o 

atleta  na  condição de atleta  de  alto  nível,  tendo  atingindo  o  grau máximo de 

excelência no esporte, que é a representação do país através de suas seleções ou 

equipes. 

A maioria dos atletas selecionados estava, na época, vinculada a clubes do 

Estado de São Paulo. No decorrer do estudo muitos transferiram-se para clubes 

de outros estados, fato que, de certa forma, dificultou a manutenção da amostra 

inicial. Mesmo assim a maioria dos atletas contatados participou das entrevistas, 

como será descrito posteriormente.

No grupo masculino foram contatados 13 jogadores em atividade e 3 ex-

atletas.  As entrevistas foram realizadas com 9 jogadores em atividade e 1 ex-

atleta, sendo 3 armadores4, 4 laterais5 e 3 pivôs6.

No grupo feminino o contato foi feito com 11 jogadoras em atividade e 1 ex-

atleta,  sendo  entrevistadas  8  jogadoras  em  atividade  e  1  ex-atleta,  sendo  4 

armadoras, 3 laterais e 2 pivôs. Uma das jogadoras que concordou em participar 

da pesquisa, cancelou sua entrevista em função de problemas particulares.

A  tabela 1 mostra os número de atletas, por sexo, em função do ano de 

início da carreira todas as características da amostra estudada.

4 Armadores (as) são jogadores (as) responsáveis pela organização das movimentações de ataque 
das equipes e, geralmente, têm menor estatura em relação às demais posições. Devem ter bom 
domínio de bola e bom aproveitamento de arremessos de média e longa distância.
5 Laterais  ou alas são  jogadores (as)  de estatura média-alta  e,  geralmente são os principais 
finalizadores da equipe. Também auxiliam nos rebotes.
6 Pivôs são, em média, os (as) jogadores (as) mais altos da equipe. Jogam próximos à cesta. 
Devem ter  bom aproveitamento  de  arremessos  de  curta  e  média  distância,  além de  terem a 
responsabilidade de obter os rebotes da equipe. 
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Tabela 1: Número de atletas em função da idade de início na carreira

Idade de início na 
carreira

Masc. Fem.

8 anos
9 anos

10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
16 anos

-
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1

1
-
-
4 
3 
-
-
-

A  tabela  2 mostra  o  tempo de  participação  dos  atletas  (por  sexo)  nas 

seleções principais do país.

Tabela 2: Tempo médio, mínimo e máximo de participação (em anos) dos atletas 

(por sexo) em seleções nacionais.

 

Tempo Masc. Fem.
médio
mínimo
máximo

11
5 
16

13
6

22

Desses  atletas  9  rapazes  integraram  seleções  juvenis,  enquanto  que 

somente  3  moças  participaram  das  seleções  dessa  categoria.  Essa  categoria 

abrange atletas na faixa de 17 a 19 anos de idade

A tabela 3 mostra o número de atletas, por sexo, em função da participação 

nos Jogos Olímpico.  

Tabela 3: Número de atletas em função da participação em Jogos Olímpicos

No. de participações Masc. Fem.
Nenhuma

1
2
3
4

1
2 
5 
1 
1

2
3
4
- 
-
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Nos Jogos Olímpicos, o Brasil participou de 12 competições no masculino e 

de 2 no feminino, sendo que o basquetebol feminino foi incluído pela primeira vez, 

como modalidade  oficial,  no  ano  de  1976,  quarenta  anos  após  a  inclusão  do 

masculino.

A tabela 4 mostra o número de atletas, por sexo, em função da participação 

nos Campeonatos Mundiais 

Tabela  4:  Número  de  atletas  em  função  da  participação  em  Campeonatos 

Mundiais

No. de participações Masc. Fem.
nenhuma

1
2
3
4

1
4 
3 
1 
1

-
-
5
4 
-

Nos  Campeonatos  Mundiais  o  Brasil  teve  13  participações,  tanto  no 

masculino, quanto no feminino.

A tabela 5 mostra o número de atletas (por sexo), em função do nível de 

escolaridade.

Tabela 5: Número de atletas em função da nível de escolaridade.

 Nível de escolaridade Masc. Fem.
fundamental incompleto

médio incompleto
médio completo

superior incompleto
superior completo

-
1 
- 
2 
7

2
-
4
- 
3
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Procedimentos:

A  pesquisa  foi  feita  através de  entrevista  semi  estruturada,  gravada em 

vídeo  para  garantir  a  confiabilidade  dos  registros  e  das  análises  posteriores. 

Todas as entrevistas foram feitas pelo autor do estudo com o auxílio de mais um 

entrevistador  e  um  operador  de  vídeo,  em  local  fechado  escolhido  pelo 

entrevistado. A duração média das entrevistas foi de 45 minutos.

O contato para as entrevistas foi feito por telefone ou pessoalmente. O (a) 

atleta era informado (a) da intenção de se realizar um estudo, deixando-se claro 

os objetivos do mesmo. Um resumo do projeto foi mostrado, ou enviado por fax, 

com  explicações  sobre  os  procedimentos  da  entrevista  e  a  forma  como  os 

resultados seriam tratados. 

Ao concordar em participar, o (a) atleta era solicitado (a) a assinar um termo 

de consentimento,  no qual  também constava o agendamento da entrevista em 

local e horário definido pelo entrevistado. (Anexo 1)
Antes  do  início  da  entrevista  o  atleta  era  novamente  informado  dos 

objetivos do trabalho e de como a entrevista seria desenvolvida, além de últimos 

esclarecimentos sobre questões relacionadas ao stress.

A entrevista foi composta das seguintes seções:

• Dados  de  identificação:  idade,  início  da  prática  do  basquetebol, 

participação  em  seleções  nacionais  (categorias  menores7 e  adulto), 

tempo de participação na seleção adulta, Campeonatos Mundiais e/ou 

Jogos Olímpicos que participou e sua posição específica.

•  Identificação de situações causadoras de stress ou fontes de stress: foi 

utilizado um roteiro com as principais  abordagens de interesse deste 

trabalho, ou seja: situações do cotidiano provocadoras de stress e com 

influência  no  rendimento  em  jogo;  situações  gerais  relacionadas  ao 

processo competitivo  causadoras  de  stress;  situações  específicas  do 

jogo causadoras de stress;

• Situações críticas de stress pelas quais tinham passado e comentários 

complementares; 
7 No basquetebol consideram-se “categorias menores”, as divisões feitas a partir dos 12 anos 
(categoria  mini) até 19 anos (categoria juvenil)
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Com base nesse guia  (anexo 2) a entrevista foi conduzida e adaptada à 

medida que cada atleta se manifestava e apresentava suas opiniões. Desta forma 

as  entrevistas  não  seguiram  exatamente  a  ordem  acima  ,  mas  foram 

encaminhadas para que todos as seções fossem abordadas.

Análise do conteúdo das entrevistas:

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa interpretativa, as entrevistas foram 

analisadas de acordo com os procedimentos definidos por BAIN (1989), LOCKE 

(1989) e CÔTE et alii (1993), não havendo qualquer modificação das opiniões ou 

fatos relatados pelos atletas.  

Cada uma das entrevistas foi  analisada pelo autor do estudo e por uma 

psicóloga componente do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia do Esporte 

da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.

Após assistirem cada uma das entrevistas,  os  entrevistadores  anotaram 

todas  as  situações  consideradas  pelos  atletas  como  causadoras  de  stress. 

Posteriormente as duas análises foram comparadas e as situações comuns foram 

registradas em um único documento para cada entrevistado.  As situações que 

provocavam dúvidas ou que eram observadas somente por um dos analistas eram 

discutidas e, se necessário, a entrevista era revista em conjunto.

Além das situações causadoras  de  stress  foram também registradas as 

situações  mais  críticas  pelas  quais  os  atletas  tinham  passado  e  que 

representaram um grande stress em suas carreiras esportivas.

Com os  registros  individualizados  os  dados  foram comparados  para  se 

estabelecer um percentual de ocorrência dos mesmos para o grupo todo e para 

cada  sexo.  Todas  as  situações  citadas  foram  consideradas,  independente  do 

número de atletas que as citavam. 

Para a classificação das situações partiu-se da premissa de que o stress é 

gerado a partir de situações competitivas e extracompetitivas, de acordo com a 

definição de JONES & HARDY (1990).

Os  Fatores Gerais Extracompetitivos englobam todas as situações ou 

fontes de stress que emergem da vida pessoal dos atletas, ou seja, fatos da vida 
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cotidiana de qualquer cidadão comum e que, no caso dos atletas, podem interferir 

no seu desempenho esportivo.

Os Fatores Gerais Competitivos englobam todas as situações ou fontes 

geradas através do processo competitivo e de todas as nuances de seu contexto.

Deve-se ainda considerar que a partir das situações de stress identificadas 

pelos atletas, puderam ser determinados outros fatores, que foram denominados 

Fatores  Específicos  de  Stress  no  Basquetebol.   Esses  fatores  específicos 

podem ser entendidos como a representação de um contexto inserido no processo 

competitivo. Por sua vez, os fatores específicos foram decorrentes das chamadas 

Fontes  Específicas  de  Stress  no  Basquetebol,  que  reuniram  grupos  de 

situações  similares.  A  similaridade  das  situações  foi  definida  com  base  em 

critérios  adotados  em  diferentes  estudos  e  também  na  experiência  do 

pesquisador.  Entre os estudos podem ser citados:  HEMERY (1986),  JONES & 

HARDY (1990), DE ROSE JR.  e VASCONCELLOS (1993), DE ROSE JR.  et alii 

(1993),  GOULD  et  alii (1993a.  e  b),  DE ROSE JR.  et  alii (1994),  MADDEN & 

KIRBY  (1995),  DE  ROSE  JR.  et  alii (1996),  SAMULSKI  e CHAGAS  (1996) 

BARBOSA e CRUZ (1997) e SEGGAR et ALII (1997).

Para a determinação dos fatores também foi considerada a experiência do 

autor nas duas áreas de interesse do estudo.

Os  resultados  obtidos,  bem  como  a  discussão  dos  mesmos,  serão 

apresentados nos capítulos posteriores.
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IV - RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise 

das entrevistas, cujos procedimentos foram descritos no capítulo anterior. 

Os  resultados  foram  divididos  em  duas  seções  conforme  o  esquema 

demonstrado a seguir:

• Situações, fontes e fatores de stress no basquetebol:  nesta seção 

serão  demonstradas  as  situações  que  os  atletas  consideram  como 

fontes potenciais de stress e, a partir delas, foi feita a classificação das 

fontes, fatores específicos e gerais de stress no basquetebol. 

• Situações críticas de stress identificadas pelos atletas, bem como 

opiniões ou frases que ficaram marcadas tanto pela veemência com que 

foram proferidas, quanto pela curiosidade ou peculiaridade das mesmas. 

Nesses  casos,  as  frases  serão  descritas  na  sua  forma  original, 

mantendo-se  palavras,  gírias  e  termos  utilizados,  no  sentido  de  se 

manter a fidelidade dos relatos.

Todos os dados serão abordados de forma global mas, quando um fato 

específico  merecer  uma  abordagem  especial,  a  identidade  dos  atletas  será 

mantida em sigilo para garantia da integridade pessoal do mesmo e dos aspectos 

éticos da pesquisa.

Situações, fontes e fatores de stress no basquetebol
A partir da análise do conteúdo das entrevistas (conforme procedimentos 

descritos no capítulo Metodologia) foram identificadas 126 situações consideradas 

pelos  atletas  como  fontes  de  stress  no  basquetebol,  estando  relacionadas  a 

diversos aspectos do processo competitivo.

Considera-se  o  processo  competitivo  como  um  conjunto  de  ações  e 

situações  que,  a  partir  de  uma  demonstração  pública  (no  caso  um  jogo  de 

basquetebol), leva à busca de um desempenho diferenciado com o objetivo de se 

obter marcas ou resultados cada vez melhores (pessoais e/ou coletivos).
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As  situações  de  stress  apontadas  pelos  atletas  foram  relacionadas, 

independente  de  sua  incidência  ou  do  impacto  causado  no  desempenho  dos 

referidos atletas. Todas, sem exceção, provocam algum tipo de desequilíbrio no 

desempenho  e  este  desequilíbrio  poderá  ser  maior  ou  menor  de  acordo  com 

variáveis próprias do contexto esportivo, bem como de aspectos individuais.

Como  se  poderá  perceber,  a  quantidade  de  situações  que  os  atletas 

consideram  como  fontes  causadoras  de  stress  é  muito  extensa  e  envolve 

diferentes aspectos que estão relacionados direta ou indiretamente à competição 

ou ao processo competitivo. Essas situações identificadas são as mais específicas 

dentro do contexto analisado pelos atletas e não seguiram qualquer critério de 

sistematização durante a entrevista.

As situações de stress específicas do basquetebol foram classificadas em 

dois  fatores  básicos  de  stress:  os  Competitivos  e os Extracompetitivos,  de 

acordo  com  a  conceituação  de  JONES  &  HARDY  (1990).  Partindo-se  desta 

premissa e das situações específicas, pode-se estabelecer uma hierarquia nas 

classificações  intermediárias,  identificando-se  fontes  e  fatores  específicos  do 

stress no basquetebol (fig.3). 
Fatores Gerais

Fatores Específicos

Fontes Específicas

Situações Específicas 

Fig.3: Esquema hierárquico na classificação de situações, fontes e fatores 

de stress no basquetebol.

O  quadro  2 mostra  de  forma  detalhada  essa  classificação.  Entre 

parênteses aparece número de situações vinculadas a cada fonte e a cada fator 

específico e geral de stress.
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Os resultados serão então demonstrados a partir  de cada fator geral de 

stress no basquetebol.

Fatores Gerais Competitivos :
Segundo  DE  ROSE  JR.  (1996a),  os  fatores  inerentes  ao  processo 

competitivo  são  aqueles  que  estão  diretamente  relacionados  ao  contexto  da 

competição, tanto no âmbito pessoal quanto no situacional. Essa definição  será 

utilizada para determinar a classificação das situações específicas de stress no 

basquetebol.

Das 126 situações identificadas pelos atletas como causadoras de stress, 

114 (90,4%), foram englobadas no fator competitivo. 

Essas  situações,  agrupadas  de  acordo  com  características  similares 

geraram 24  fontes específicas de stress no basquetebol,  que por  sua vez, 

novamente  agrupadas  de  acordo  com  características  similares,  foram 

categorizadas  em 7  fatores  específicos  de  stress  no  basquetebol:  estados 

psicológicos, aspectos físicos, jogo, preparação da equipe, pessoas importantes 

no processo competitivo, planejamento e organização e avaliação social.

 Analisando-se  a  origem  e  as  características  desses  sete  fatores 

específicos, concluiu-se que os mesmos estavam relacionados, basicamente, com 

questões de cunho individual (estados psicológicos e aspectos físicos) e de cunho 

situacional  (jogo,  preparação  da  equipe,  pessoas  importantes,  planejamento  e 

organização e  avaliação  social).  Desta  forma foram estabelecidos  dois  fatores 

gerais de stress : os Individuais e os Situacionais.
Os  Fatores  Individuais,  foram  definidos  a  partir  de  fontes  de  stress 

dependentes do próprio atleta e de suas condições individuais para interpretá-las 

e lidar com elas. Foram identificados 2 fatores específicos, representados por 20 

situações causadoras de stress:

• estados  psicológicos:  cujas  fontes  específicas  são  as  seguintes: 

medo/insegurança,  expectativas/objetivos  e  pressões  internas.  Neste 
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caso  foram  identificadas  16  situações  (80%  de  todos  os  fatores 

individuais)

• aspectos  físicos:  são  as  situações  que  envolvem  a  preparação 

individual e lesões. Esse fator foi representado por 4 situações (20% do 

fatores específicos individuais)

O quadro 3 apresenta as situações e fontes específicas relacionadas aos 

fatores individuais.

Quadro 3: Situações, Fontes e Fatores Específicos relacionados aos Fatores 
                 Competitivos Individuais

Situações Específicas Fontes Específicas Fatores Específicos 
• Não saber lidar com o erro
• Falta  de  experiência  em  Seleção 

Brasileira 
• Inexperiência no começo da carreira
• Medo de decepcionar companheiros 

de equipe
• Medo  de  decepcionar  pessoas  em 

geral
• Não saber se a equipe continuará ao 

final de uma temporada
• Futuro incerto
• Pensar no contrato

• Definição irreal de objetivos
• Necessidade  de  manter-se  no  topo 

para garantir o status adquirido
• Pensar constantemente no sucesso
• Necessidade de sempre jogar bem

• Perder
• Auto cobrança exagerada
• Pensamentos  negativos  sobre  sua 

carreira
• Ter a todo momento que provar seu 

valor

• Estar mal preparado fisicamente
• Falta de repouso
• Tensão pré-menstrual

• Contusões ao longo da carreira

Medo
Insegurança

Expectativas
Objetivos

Pressão 
Interna

Preparação 
individual

Lesões

Estados psicológicos

Aspectos Físicos
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Os Fatores Situacionais, foram definidos como aqueles que acontecem, 

independentemente da ação dos atletas, a partir de situações que são comuns ao 

contexto competitivo. Foram 94 situações causadoras de stress englobadas nessa 

categoria, divididos nos seguintes fatores específicos:

• situações  de  jogo:  cujas  fontes  específicas  são:  importância  e 

dificuldade da tarefa, competência, estado físico do atleta, adversários, 

arbitragem, torcida, companheiros de equipe, técnico e infra-estrutura de 

local e material. Foram identificadas 44 situações causadoras de stress )

• preparação da equipe: aspectos relacionados ao treinamento e à infra-

estrutura de local e material. Foram identificadas 7 situações

• pessoas importantes: relação do atleta  com todas as  pessoas que 

fazem parte do contexto competitivo: companheiros de equipe, técnico, 

imprensa, dirigentes/patrocinadores e outros. 26 situações fizeram parte 

desta categorização 

• planejamento e organização da equipe e das entidades:  aspectos 

organizacionais  das  equipes  e  das  entidades  que  controlam  o 

basquetebol. Nessa categoria foram identificadas 14 situações

• avaliação  social:  Referem-se  a  pressões  externas  advindas  da 

condição (status) do atleta, principalmente a atletas ligados a seleções 

nacionais. Foram identificadas 3 situações 

O quadro 4 apresenta as situações e fontes específicas relacionadas aos 

fatores situacionais 
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Quadro 4: Situações, Fontes Fatores Específicos Relacionados aos Fatores
                 Competitivos Situacionais

Situações Específicas Fontes Específicas Fatores Específicos 

• Jogos decisivos são mais stressantes
• Momentos decisivos de um jogo
• Errar bolas decisivas
• Jogo fácil que complica
• Perder de equipe tecnicamente inferior
• Perder jogo praticamente ganho
• A competição em si

• Sair com cinco faltas
• Ficar na reserva
• Ser substituído injustamente
• Jogar abaixo dos padrões normais
• Repetir os mesmos erros
• Não tentar (omitir-se no jogo)

• Jogar em mau estado físico
• Jogar contundido
• Jogar menstruada (nos primeiros dias)

• Adversário desleal
• Adversário que provoca
• Adversário que tenta pressionar a 

Arbitragem para tirar vantagens

• Arbitragem prejudicial à equipe
• Discussão com árbitros
• Árbitro que persegue jogador

• Torcida a favor que  comete injustiça
com jogador

• Torcida a favor que cobra muito
• Falta de reconhecimento da torcida 
• Agressões físicas e morais por parte da torcida

• Omissão de um companheiro de equipe
• Displicência de um companheiro de equipe
• Companheiro de equipe que não cumpre

seu papel no jogo
• Companheiro de equipe egoísta 
• Companheiro de equipe que não se esforça
• Companheiro de equipe que não entende o

 que você que fazer
• Companheiro de equipe que cobra

ou reclama muito

• Técnico que cobra em exagero
• Técnico que comete injustiças com jogador
• Técnico que não deixa claro o papel 
        do jogador na equipe
• Técnico que não deixa o jogador à vontade
        na quadra
• Técnico que privilegia determinado jogador
• Técnico que faz crítica contundente
• Técnico que não sabe lidar com a equipe
• Técnico que toma decisões erradas ou que não 
        sabe tomar decisões
• Técnico que grita muito

• Local inadequado para jogos 
• (quadra, piso, iluminação, vestiários)
• Material inadequado de jogo (bolas, uniforme)

Importância/dificuldade do 
jogo

Competência

Estado físico

Adversários 

Arbitragem

Torcida

Companheiro de equipe

Técnico

Infra Estrutura

Situações de
Jogo
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Quadro 4: Situações, Fontes e Fatores Específicos Relacionados aos Fatores 
                 Competitivos Situacionais (cont.)

Situações Específicas Fontes Específicas Fatores Específicos 

• Treinamento em excesso
• Falta de treinamento
• Treinamento inadequado
• Rotina de treinamento
• Falta de férias

• Local inadequado para treinamento
• Material inadequado de treinamento

Treinamento

Infra Estrutura

Preparação
 da equipe

• Cobrança dos mais velhos no início da carreira
• Falta de confiança por parte dos colegas de equipe
• Falta de humildade de um companheiro de equipe
• Vaidades pessoais que prejudicam o grupo
• Pessoas com pensamento negativo 
• Falta de integração do grupo
• Falta de respeito dos jogadores mais velhos 
• Brincadeiras inadequadas
• Disputa por status dentro da equipe
• Companheiro de equipe desleal
• Fofocas
• Inveja
• Falta de respeito ao espaço e aos hábitos pessoais

• Técnico inexperiente
• Falta de critério do técnico
• Falta de diálogo entre técnico e jogador
• Diferenças de tratamento na equipe
• Falta de confiança por parte do técnico
• Incompreensão do técnico em relação à

tensão pré-menstrual ou ao ciclo

• Imprensa que desconhece o esporte
• Jornalista oportunista
• Críticas sem fundamentação

• Desvalorização do jogador parado
        em função de contusão
• Falta de apoio ao jogador contundido
• Cobrança excessiva do patrocinador

• Pessoas oportunistas

Companheiros
 de equipe

Técnico

Imprensa

Dirigente
Patrocinador

Outros  

Pessoas Importantes
 

• Falta de estrutura administrativa da equipe
• Atraso de salário
• Falta de planejamento da equipe
• Jogos para cumprir compromissos do patrocinador
• Viagens constantes
• Espera e  rotina de aeroporto
• Viagens longas
• Problemas com acomodações (hotéis, alojamentos)
• Problemas com alimentação (fora do país)
• Diferenças salariais

• Falta de estrutura das federações
• Falta de planejamento das federações
• Excesso de jogos
• Calendário inadequado de competições

Equipe

Federação
Confederação

Planejamento
 e Organização

 

•
• Pressões por serem atletas diferenciados
• Muita cobrança na seleção
• Ter que ganhar sempre

Pressões Externas Avaliação Social
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Fatores Gerais Extracompetitivos
Os fatores adjacentes ao processo competitivo, de acordo com De Rose Jr. 

(1996), são aqueles gerados a partir de situações causadoras de stress que fazem 

parte da vida de todo cidadão comum e que, no caso dos atletas, pode interferir 

em seu desempenho esportivo. Nesse estudo esses fatores serão denominados 

Fatores Gerais Extracompetitivo.  Das 126 situações identificadas como fontes 

geradoras de stress no basquetebol, 12 caracterizam-se desta forma. 

Essas  doze  situações  específicas  foram  classificadas  em  6  fontes 

específicas: familiares, amigos/amorosos, escola, dinheiro, amizade e vida social. 

Por  sua  vez,  essas  fontes  específicas  geraram  3  fatores  específicos: 

relacionamentos, gerais e sociais.

Utilizando  o  mesmo  critério  de  similaridade  das  situações,  os  fatores 

específicos foram agrupados em dois fatores gerais de stress extracompetitivo: 

fatores pessoais e fatores sociais.

Os  Fatores  Pessoais referem-se  às  ocorrências  cotidianas  que  estão 

presentes na vida de qualquer cidadão comum e que não seriam diferentes para 

os atletas. Nove situações podem ser enquadradas neste conceito. Como fatores 

específicos  foram  identificadas  situações  referentes  a  relacionamentos  (com 

familiares, com amigos e amorosos) e a questões gerais, como escola e dinheiro.

Já,  Fatores Sociais referem-se a questões relacionadas à inserção e à 

participação do indivíduo ao seu meio social e que podem tanto sofrer influências 

do  processo  competitivo,  quanto  influenciá-lo,  através  de  comportamentos  dos 

atletas.  Somente  3  situações  representam fontes  de  stress  associadas  a  esta 

característica. Foram situações relacionadas a amizades e à vida social do atleta.

Os quadros 5 e 6 mostram todas as situações identificadas como fontes de 

stress extra-competitivo e sua categorização em fatores gerais e específicos de 

stress.
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Quadro 5: Situações, Fontes  e Fatores Específicos Relacionados aos Fatores
                 Extracompetitivos Pessoais

Situações Específicas Fontes Específicas Fatores Específicos 
• Brigas e discussão com familiares
• Doença em família
• Morte em família
• Ficar muito tempo longe de casa

• Discussão com amigos
• Discussão com namorado (a)
• Relacionamento Amoroso

• Problemas com escola

• Problemas Financeiros

Família

Amigos
Amorosos

Escola

Dinheiro

Relacionamentos

Gerais

Quadro 6: Situações, Fontes e Fatores Específicos Relacionados aos Fatores
                 Extracompetitivos Sociais

Situações Específicas Fontes Específicas Fatores Específicos 

• Perda de vínculos de amizade

• Não ter vida social
• Ter vontade de sair, ir a festas e não 

poder

Amizade

Vida Social

Amizade

Vida Social

Situações críticas de stress identificadas pelos atletas

Durante as entrevistas os atletas responderam à seguinte pergunta: “Qual a 

situação mais crítica pela qual tinham passado na carreira e que tinha gerado um 

alto nível de stress? “ 

Todos  os  atletas  apontaram  pelo  menos  uma  situação  que  tinham 

provocado níveis de stress mais altos que os normais. Alguns deles, inclusive, 

declararam que essas situações se repetiram, mas não com a mesma intensidade.
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Fatores Gerais Competitivos Individuais:

Estados psicológicos (insegurança):

• 1ª participação em Jogos Olímpicos

Neste  caso,  além  da  insegurança  natural  por  ser  a  primeira  grande 

competição internacional a qual o atleta em questão participava, houve também 

uma sensação de euforia e conquista do grande objetivo da carreira.

• Retorno às atividades após longo período de ausência.

Isto aconteceu às vésperas de uma competição importante causando muita 

expectativa e insegurança quanto ao desempenho.

Estados psicológicos (expectativas/objetivos):

• Ser titular nos primeiros Jogos Olímpicos que participou

Da  mesma  maneira  que  no  caso  anterior,  também  houve  uma  grande 

sensação de objetivo conquistado, além de uma euforia natural.

Aspectos físicos (lesões):

• Contusão grave e longo afastamento (3 casos)

• Contusão grave e briga com médico 

• Contusão grave e falta de respaldo da equipe

A contusão é um fator importante na vida de um atleta, pois pode causar 

problemas sérios, colocando em risco a continuidade de sua carreira. Todos os 

atletas  que  sofreram  lesões  graves  e  ficaram  afastados  por  longo  período, 

declararam ter tido, em algum momento, pensamentos negativos quanto à sua 

continuidade no esporte. Chamou a atenção a reação de uma atleta que, passada 

a  fase  crítica  da  contusão,  declarou  que  aquele  momento  havia  sido  muito 

importante,  pois  somente  naquela  circunstância  ela  pode  realizar  diversas 

atividades que em situação normal nunca poderia ter feito. Essa atleta chegou a 

declarar  que a contusão havia se transformado em algo positivo para que ela 

pudesse ter possibilidade de aproveitar situações de uma vida normal.
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Fatores Gerais Competitivos Situacionais:

Jogo (aspectos técnicos):

• Tomada de decisão em momento importante do jogo que não surtiu o 

efeito desejado

Apesar de ter sido um momento muito tenso e a equipe ter perdido o jogo 

uma  atleta  declarou  que  no  momento  da  decisão  estava  convicta  de  seu 

procedimento. 

• Todas as vezes que não faz o que deveria fazer.

Mostra um compromisso muito grande desse atleta com seus colegas de 

equipe, assumindo uma postura desnecessária de “salvador da pátria”

• Perder um jogo por falha geral da equipe

Esta situação, descrita por um atleta,  poderia ser considerada também uma 

falha do técnico e mesmo da arbitragem que não atentou para o fato da equipe 

estar com um jogador irregular na quadra. Nesses casos, a regra prevê uma falta 

técnica e este fato, acontecido a poucos segundos do final do jogo, provocou a 

derrota em um jogo importante.

Jogo (arbitragem):

• Discussão violenta com árbitro.

Um  atleta  declarou  que  quis  partir  para  a  briga  por  entender  que  a 

arbitragem estava mal intencionada, pois apontou a quinta falta ainda no primeiro 

tempo do jogo.

Jogo (técnico):

• Briga com técnico

Neste  caso,  houve  discordância  da  decisão  do  técnico,  provocando  a 

substituição do atleta em questão e abalou as relações entre atleta e técnico.

• Injustiça do técnico

O atleta  considerava-se  em ótimo  momento  da  carreira,  inclusive  muito 

elogiado  pelo  técnico,  e  estava  pronto  para  participar  da  partida.  Quando  foi 

colocado em jogo ele teve a chance de participar de um ataque somente. Em 

seguida foi substituído e não jogou mais. Segundo o atleta sua participação foi a 

mais rápida da história do basquetebol. Não chegou a jogar 15 segundos.
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Jogo (torcida):

• Ingratidão da torcida.

Atleta foi hostilizado pela torcida por ter cometido um erro que provocou a 

derrota da equipe.

Planejamento/Organização (equipe):

• Fim de uma equipe ao final de uma temporada

Os atletas ficaram numa situação difícil pois a decisão não foi comunicada 

com antecedência e muitos não tiveram condições de integrar outras equipes que 

já estavam estruturadas para a temporada seguinte. Além disto não houve por 

parte da equipe o cumprimento dos compromissos financeiros com os atletas. 

Pessoas significativas (imprensa):

• Tentativa de colocar atletas contra a comissão técnica

• Fomentar uma disputa interna por status na equipe

Fatores Gerais Extracompetitivos:

• Momento da vida pessoal em nada estava correndo bem.

Este fato influenciou diretamente no desempenho esportivo. 

Como se percebe há uma grande predominância dos fatores competitivos, 

destacando-se as situações relacionadas a contusões e as situações de jogo.

Todas as considerações feitas até o momento serão discutidas no próximo 

capítulo,  onde  serão  comparados  os  dados  obtidos  nesse  estudo  com dados 

provenientes de outras investigações feitas em diferentes modalidades esportiva 

e, especialmente, no basquetebol.
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V - DISCUSSÃO

A  investigação  realizada  com  jogadores  e  jogadoras  de  alto  nível  do 

basquetebol brasileiro trouxe à tona fatos interessantes, que mostram como a vida 

esportiva  desses  atletas  é  pontuada  por  situações  causadoras  de  stress, 

ressaltando a importância de se conhecê-las para a elaboração de um trabalho 

específico na área da psicologia do esporte.

Antes de se estabelecer relações entre os resultados do presente estudo 

com os dados encontrados na literatura seria interessante considerar-se alguns 

dos aspectos de caracterização geral dos atletas envolvidos neste estudo. 

Cabe  ressaltar  que  a  possibilidade  de  se  estabelecer  relações  e 

comparações  com  a  literatura  especializada  é  muito  pequena,  dada  a 

especificidade da amostra. As análises realizadas baseiam-se na experiência do 

pesquisador e na realidade do basquetebol brasileiro.

Idade:

Em relação a esta variável nota-se que tanto os rapazes quanto as moças 

apresentaram  faixas  etárias  bem  parecidas  (32  e  29  anos,  respectivamente), 

sugerindo não haver uma diferença significativa entre os dois grupos. 

Em ambos os sexos, coincidentemente, os atletas mais jovens e os mais 

velhos apresentaram a mesma idade (23 e 38 anos, respectivamente). Os dois 

atletas mais velhos da amostra não estavam mais em atividade como jogadores, 

embora estivessem exercendo cargos relacionados ao basquetebol, no período de 

realização  do  estudo.  Este  fato,  no  entanto,  não  invalidou  a  participação  dos 

mesmos, pois suas experiências em Campeonatos Internacionais, defendendo a 

Seleção  Brasileira  foram muito  ricas,  sendo  eles,  dois  dos  atletas  com maior 

número de participações nessas competições.
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Idade de início de carreira:

A maioria dos atletas iniciou a prática do basquetebol entre os 10 e 12 anos 

(6 rapazes e 7 moças). Esta é, no contexto do basquetebol brasileiro, a idade de 

início  de  atividades  competitivas  estruturadas.  A  partir  dessa  faixa  etária  são 

organizados campeonatos pelas diferentes federações estaduais (destacando-se 

o Estado de São Paulo, onde a grande maioria dos atletas iniciou a prática do 

esporte e vêm jogando até então).8 

Comparando-se a idade dos atletas e o início de carreira  dos mesmos, 

pode-se  notar  que  o  tempo  de  prática  é  bastante  significativo,  não  havendo 

nenhum atleta com menos de 12 anos de envolvimento com o basquetebol.    

Participação em seleções juvenis:

Quanto  às  primeiras  experiências  internacionais,  9  rapazes  tiveram  a 

oportunidade  de  integrar  seleções  brasileiras  juvenis,  enquanto  que  apenas  3 

moças participaram de campeonatos internacionais na faixa etária entre 17 e 19 

anos. Alguns atletas declararam que, nessas seleções, a inexperiência chegava a 

atrapalhar seu desempenho, não deixando claro até que ponto isto poderia ser 

considerado como um fator de stress. 

Em relação a essas duas últimas características, pode-se considerar que a 

combinação de um longo tempo de prática  com a  experiência  acumulada  em 

seleções de categorias menores seja um fator que possibilita aos atletas lidar de 

forma mais tranquila com situações de stress no basquetebol.

Participação  em seleções  adultas  (em Jogos Olímpicos  e  Campeonatos 

Mundiais):

Em relação à participação em seleções principais do país, o basquetebol 

brasileiro apresenta uma situação muito peculiar, ou seja, a repetição constante de 

atletas nas convocações para eventos internacionais. 

Isto  se  deve  ao  fato  de  que  essa  modalidade  esportiva  apresenta  um 

número reduzido de atletas considerados de alto nível. Se for tomado como base 

8 Fonte: Federação Paulista de Basketball: www.fpb.com.br
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para esta condição os Campeonatos Nacionais Masculino e Feminino notar-se-á 

que no primeiro há 14 clubes disputando o referido evento. Já no segundo, apenas 

8 equipes participam9.

Em termos de número de jogadores isto representa cerca de 180 atletas no 

masculino e 120 no feminino. Excluindo-se os atletas juvenis e estrangeiros que 

participam desses campeonatos, poderia ser estimado em cerca de 30 ou 40 o 

número de atletas com “status” para integrar as seleções nacionais.

Levando-se em conta as duas últimas edições dos Jogos Olímpicos (1992 e 1996) 

e  do Campeonato Mundial  (1994 e 1998)  observa-se um quadro repetitivo em 

termos de atletas que participaram de tais eventos. No caso do feminino, nesses 4 

campeonatos somente 23 atletas tiveram a oportunidade de participar, enquanto 

que no masculino foram 25 atletas.

Considerando  a  amostra  estudada  nota-se  uma  participação  muito 

marcante  nesses  quatro  eventos  citados.  Três  jogadoras  e  dois  jogadores 

estiveram nos quatro campeonatos; 3 jogadoras e 1 jogador estiveram em três 

eventos;  2  jogadoras  e  2  jogadores  estiveram  em  dois  eventos;  5  jogadores 

estiveram somente em um dos campeonatos, enquanto que uma das jogadoras 

não teve a oportunidade de participar desses campeonatos, mas participou de 3 

edições do Campeonato Mundial Inter-Clubes.

Ao mesmo tempo que este fato revela uma grande restrição em número de 

atletas participantes em eventos internacionais de grande importância, ao mesmo 

tempo  dá  a  esses  atletas  uma  grande  experiência  e  uma  trajetória  bastante 

significativa em termos de seleção nacional.

Escolaridade:

Quanto à escolaridade, os rapazes entrevistados eram, em sua maioria, de 

nível universitário (incompleto ou completo), enquanto que a maioria das moças 

haviam completado  o  2º grau,  mas  não tiveram oportunidade de  continuar  os 

estudos em função do basquetebol. É interessante se ressaltar que este fator foi 

citado  por  algumas  das  atletas  como  causador  de  stress,  como  será  visto 

9 Fonte:  Regulamento  Geral  do  X  Campeonato  Nacional  de  Basquetebol  Masculino  e  II 
Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino – www.cbb.com.br

64



posteriormente.  O fato  de  não continuar  os  estudos está relacionado a outros 

fatores  do  processo  competitivo,  como  a  mudança  constante  de  equipes  e, 

consequentemente,  de  cidade  (fato  muito  comum  no  basquetebol  feminino 

brasileiro).

Posição específica:

Outra característica analisada foi a posição específica. Foram entrevistados 

7 armadores (as) (3 no masculino e 4 no feminino); 7 laterais (4 no masculino e 3 

no feminino) e 5 pivôs (3 no masculino e 2 no feminino). As diferentes posições 

não pareceram interferir na determinação das situações de stress no basquetebol, 

já que estas acontecem independente da posição ou função do atleta em quadra. 

Este  ponto  de  vista  é  sustentado  por  BARBOSA  e  CRUZ  (1997)  em  estudo 

realizado com jogadores de handebol.

 Após estas considerações gerais sobre a amostra, a segunda seção deste 

capítulo abordará as situações provocadoras de stress em atletas de basquetebol 

de alto nível.

De acordo com os procedimentos metodológicos já descritos anteriormente, 

foram realizadas  entrevistas  com todos  os  atletas  e  dessas  entrevistas  foram 

identificadas  as  situações  que  os  mesmos  atletas  consideravam  como  fontes 

causadoras de stress e interferiam em seu desempenho. 

Foram  identificadas  126  situações  específicas  de  stress  que  foram 

agrupadas de acordo com características similares, sendo denominadas fontes de 

stress. Essas, por sua vez, geraram os fatores específicos de stress que foram 

reduzidos aos fatores gerais de stress, seguindo alguns modelos como aqueles 

desenvolvidos  em  estudos  realizados  por  GOULD  et  alii  (1993a  e  1993b), 

BARBOSA e CRUZ (1997) e JACKSON  et alii (1997).

Partiu-se da premissa de que, no basquetebol, existe o stress competitivo e 

o  extracompetitivo.  JONES  &  HARDY  (1990)  também  apresentaram em  seus 

estudos com atletas e ex-atletas norte-americanos uma classificação clara das 

situações provocadoras de stress competitivo e extracompetitivo. DE ROSE JR. 
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(1996 a)  denominou-os,  respectivamente:  inerentes  e  adjacentes  ao  processo 

competitivo. 

No presente estudo o stress competitivo mostrou uma predominância de 

situações  (114  –  90,5%)  sobre  o  stress  extracompetitivo  (12  -  9,5%).  Essa 

diferença  muito  grande  no  número  de  situações  causadoras  de  stress  era 

esperada  pois,  o  atleta  vive  em  função  do  processo  competitivo  e  seu 

envolvimento  se  dá  essencialmente  nesse  contexto.  Esse  resultado  encontra 

suporte nos estudos realizados por  JONES & HARDY (1990); GOULD et  alii 

(1993 a; 1993 b), BARBOSA e CRUZ (1997) e SEGGAR et alii (1997).

No  entanto,  não  se  pode  afirmar  que,  apesar  da  grande  maioria  das 

situações  estar  relacionada  ao  contexto  competitivo,  as  situações 

extracompetitivas  não  tenham  um  impacto  significativo  sobre  os  atletas, 

influenciando  diretamente  em  seu  desempenho.   Isto  ficou  muito  claro  neste 

estudo pelos exemplos citados pelos atletas, ou seja, doenças e morte em família 

e discussão e brigas com entes queridos (no caso: esposas, maridos, namoradas, 

namorados), como situações causadoras de elevados níveis de stress. 

A  partir  dessa  primeira  classificação  e  de  uma  análise  geral  das 

características  das  situações  apontadas  pelos  atletas  como  fontes  de  stress, 

pode-se  definir  os  fatores  gerais,  classificando-os  em  stress  competitivo 

(individuais e situacionais) e extracompetitivo (pessoais e sociais).

Para facilitar a discussão dos resultados encontrados neste estudo, cada 

um desses fatores será abordado separadamente.

Fatores competitivos situacionais:

Foram  identificadas  94  situações  de  stress  vinculadas  a  fatores 

competitivos  situacionais  (82,5%  em  relação  aos  fatores  gerais  competitivos), 

enquanto  que  20  situações  de  stress  foram  identificadas  como  fatores 

competitivos individuais ( 17,5%). 

Esses resultados encontram respaldo nos estudos realizados com atletas 

de diferentes modalidades e faixas etárias, demonstrados no quadro 1 (p. 21) no 

qual existe claramente a predominância de fatores situacionais conforme definidos 
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nesse estudo. Especificamente, em relação ao basquetebol, os estudos também 

mostram  situações  semelhantes.  (MADEEN  et  alii,  1990;  DE  ROSE  JR.  e 

VASCONCELLOS,  1994;  MADDEN  e   KIRBY,  1995;  RAGLIN  et  alii,  1995; 

SEGGAR et alii, 1997).

Analisando-se  as  94  situações  específicas  de  stress  no  basquetebol, 

classificadas  como  situacionais,  pode-se  definir  dois  níveis  intermediários  de 

categorização: as fontes específicas e os fatores específicos de stress.

Desta  forma  foram  identificadas  19  fontes  específicas  de  stress,  que 

reagrupadas geraram 5 fatores específicos de stress situacionais.

Entre  todos  os  fatores  situacionais,  predominaram  as  situações 

relacionadas ao “jogo” (44 situações), envolvendo fontes como a competência e o 

estado físico dos atletas,  interferência de técnicos, árbitros e companheiros de 

equipe, adversários, torcida, importância e dificuldade da tarefa e a infra-estrutura 

do jogo.  MADDEN et  alii  (1990),  DE ROSE JR.  e  VASCONCELLOS (1993)  e 

MADDEN e KIRBY (1995) encontraram resultados semelhantes quanto ao fator 

jogo,  destacando situações como: sair  com cinco faltas,  errar  lances-livres em 

momentos decisivos, jogar em mau estado físico ou contundido e ser substituído 

por deficiência técnica. Essas situações também foram citadas pelos atletas no 

presente estudo. 

Dentre  as  fontes  específicas  relacionadas  ao  fator  “jogo”,  o  técnico  (9 

situações),  companheiros  de  equipe  e  importância/dificuldade  da  tarefa  (7 

situações) e a competência (6 situações) foram as mais destacadas pelos atletas. 

Os  autores  citados  anteriormente  também  apontaram  essas  situações  como 

fontes causadoras de stress em atletas de basquetebol.

O  técnico  (fonte  de  stress  mais  citada  pelos  atletas)  tem  uma  grande 

influência  no  desempenho  dos  jogadores  em  função  de  seu  comportamento 

durante  os  jogos.  Técnicos  com  comportamentos  extremos  (ausentes  ou 

extremamente exigentes),  injustos, ou com pouco conhecimento do jogo foram 

citados como fontes geradoras de stress.

Quanto aos companheiros de equipe as principais situações consideradas 

como fontes de stress foram: omissão, exagero nas cobranças, egoísmo e falta de 
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esforço. Uma das atletas citou o fato de que “jogar com alguém que não entende o 

que você quer fazer” pode gerar stress em jogo.

Em  relação  à  importância  do  jogo,  muitos  atletas  afirmaram  que  jogos 

decisivos  provocam  mais  stress  em  função  da  responsabilidade  e  da 

consequência do resultado. Outro ponto importante é o momento do jogo, já que 

os minutos finais parecem ser mais propensos a causar stress, principalmente em 

jogos equilibrados, onde qualquer erro pode determinar o resultado final. BAR-ELI 

e TENEMBAUM (1989) mostraram em seu estudo, que os 10 minutos finais de um 

jogo de basquetebol são os mais tensos e há um aumento da possibilidade de 

erros. A responsabilidade e o cansaço podem contribuir para esse fato.   

Outras situações interessantes estão relacionadas à dificuldade da tarefa, 

no caso do jogo. Houve, neste estudo, um consenso de que todo jogo deveria ser 

encarado da mesma maneira pelos jogadores. No entanto existe uma displicência 

em jogos teoricamente fáceis, o que muitas vezes leva a um mau desempenho e 

um aumento natural  dos níveis de stress,  levando até a derrotas inesperadas. 

(Ocorre o que na linguagem esportiva se convencionou chamar de “zebra”). Houve 

também indicações que a competição, por si só, gera um nível de stress elevado. 

Lutadores olímpicos norte-americanos também destacaram a competição como 

uma situação causadora de stress (GOULD et alii, 1993 b).                   

Quanto à competência,  que é um aspecto envolvendo as capacidades e 

habilidades  no  desempenho  dos  movimentos  específicos  de  um  determinado 

esporte (fundamentos), os atletas reconhecem que errar provoca um certo nível de 

stress, mas faz parte do jogo. Pior do que errar, segundo eles, seria repetir os 

mesmos erros e, também, não tentar, omitindo-se no jogo.

Outras fontes de stress relacionadas ao fator “jogo” também foram citadas e 

merecem algumas considerações.

Um exemplo é a arbitragem. Esta foi  a  única fonte citada por  todos os 

atletas. Os estudos sobre basquetebol desenvolvidos por MADDEN et alii (1990), 

e  DE  ROSE  JR  e  VASCONCELLOS  (1993)  e   DE  ROSE  JR.  et  alii  (1994) 

ressaltaram a arbitragem como uma fonte geradora de altos níveis de stress em 

atletas de basquetebol e de handebol. Algumas manifestações pessoais sobre a 
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arbitragem dão uma idéia do quanto ela pode provocar stress nos atletas: “`as 

vezes tenho vontade de partir para a ignorância contra os árbitros”;  “tenho que me 

segurar para não cometer uma bobagem quando algum árbitro apita contra minha 

equipe”; “sonho em um dia acabar a carreira, batendo em um árbitro”. Uma das 

atletas apontou uma discussão violenta com um árbitro como a situação de stress 

mais crítica de sua carreira, após ter sido desclassificada com cinco faltas ainda 

no primeiro tempo de um jogo.

Os adversários também têm sua parcela de contribuição para elevar  os 

níveis de stress dos jogadores de basquetebol. Isto ocorre menos em função da 

capacidade técnica ou da ameaça que representa para a equipe, mas muito mais 

em função de alguns comportamentos que são recriminados pelos atletas como 

provocar  e  usar  de  deslealdade  para  tentar  parar  um jogador.  Neste  aspecto 

houve manifestações de alguns atletas citando desavenças com adversários que 

utilizam esses meios pouco recomendáveis na prática esportiva.

A torcida, também foi citada pelos atletas como fonte geradora de stress. 

Um atleta citou uma reação de sua própria torcida para com ele como sendo a 

situação de maior stress de sua carreira. É interessante notar que a maioria dos 

atletas  percebe  muito  mais  a  influência  negativa  da  própria  torcida  do  que  a 

torcida do adversário, que segundo eles, atua como fator motivante. 

Uma outra fonte de stress relacionada ao fator “jogo”, denominada “estado 

físico” que engloba situações de jogar em mal preparado fisicamente ou jogar 

contundido,  também  foram  definidas  como  causadoras  de  stress.  Estudos 

realizados por JONES e HARDY (1990), GOULD et alii (1993a.), DE ROSE JR. et 

alii (1994), SAMULSKI e CHAGAS (1996) e BARBOSA e CRUZ (1997) apontaram 

o mesmo resultado. Um aspecto próprio do feminino foi a relação da tensão pré-

menstrual e da menstruação como fontes geradoras de stress. Algumas atletas 

declararam que a tensão pré-menstrual pode chegar a atrapalhar o desempenho, 

pois  as deixam em estado de irritação,  nervosismo e provocam mudanças no 

humor. Outras, alegaram que este fator não chega a atrapalhar o desempenho e 

nem  gerar  altos  níveis  de  stress,  mas  causam  certo  incômodo.  Algumas,  no 
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entanto, chegaram a reclamar da incompreensão de alguns técnicos face a este 

aspecto fisiológico natural. 

Uma fonte que merece um pequeno comentário é a infra-estrutura de jogo, 

ou seja, os ginásios, as quadras e o material utilizado. Alguns atletas mostraram 

preocupação,  pois  esse  fator  pode  afetar  diretamente  a  sua  segurança.  Esse 

mesmo fator foi identificado como importante causa de stress em jogadores de 

futebol. (SAMULSKI e CHAGAS, 1996)

Como se notou até o momento, o “jogo” parece ser o fator específico que 

engloba o maior número de fontes e, consequentemente, de situações específicas 

de  stress  no  basquetebol.  Vários  estudos,  já  citados,  comprovam  esses 

resultados. No entanto, o jogo é apenas um momento (talvez o mais marcante) do 

processo  competitivo.  Daí  a  importância  de  se  discutir  também outros  fatores 

inseridos no contexto da competição e que causam tanto ou até mais stress que o 

próprio jogo.

Um fator bastante significativo, segundo o ponto de vista dos atletas, em 

relação  aos  fatores  competitivos  situacionais,  é  a  influência  de  pessoas 

importantes no contexto competitivo. Novamente os companheiros de equipe (13 

situações) e o técnico (6 situações) foram os mais citados.

Um esclarecimento quanto ao fato de que os técnicos e companheiros de 

equipe tenham sido classificados em dois fatores específicos precisa ser feito. 

Entendeu-se que essas pessoas influenciam de maneira muito especial o 

comportamento  dos  atletas,  agindo  de  forma  marcante  tanto  no  jogo,  quanto 

durante  todo  o  processo  competitivo.  Se  uma  única  análise  fosse  realizada, 

considerando-se o técnico e os companheiros de equipe como um único fator 

específico de stress o que se observaria seria um grande número de situações 

provenientes dessas duas fontes de stress. Os técnicos seriam responsáveis por 

15  situações  diferentes  de  stress,  enquanto  que  os  companheiros  de  equipe 

seriam responsáveis por 20 delas. 

Três  atletas  relacionaram as  situações  de  stress  mais  críticas  de  suas 

carreiras com  o técnico (2 atletas) e com companheiros de equipe (1 atleta). No 

primeiro caso, uma das situações foi provocada por uma discussão em função de 

70



tomadas de decisões do técnico consideradas erradas pelo atleta. Outra situação 

foi uma injustiça cometida pelo técnico em relação ao atleta, em meio a um jogo. 

No segundo caso,  a  situação causadora de stress foi  a disputa por  status na 

equipe, com uma companheira. SAMULSKI e CHAGAS (1996) apontam o conflito 

com técnicos e companheiros de equipe como duas das situações que causam 

elevados níveis de stress em atletas de futebol.  

Ainda  em  relação  à  influência  de  pessoas  importantes,  os  atletas 

identificaram situações envolvendo imprensa e dirigentes.

Quanto à imprensa a maior reclamação dos atletas é em relação a críticas 

infundadas feitas por jornalistas que não entendem de basquetebol, já que sua 

especialidade, normalmente é o futebol. No Brasil, essa situação é muito comum, 

pois sendo o futebol o esporte de maior importância, os demais esportes não são 

tratados pela imprensa em geral, com o mesmo cuidado.

Já os dirigentes atuam como fontes geradoras de stress quando exageram 

nas  cobranças,  ou  quando  não  dão  o  devido  respaldo  aos  jogadores, 

especialmente quando se contundem com certa gravidade.

O “planejamento e organização”,  que englobou situações relacionadas à 

estrutura  administrativa  das  equipes  e  das  entidades  que  administram  o 

basquetebol também apresentou um número significativo de situações causadoras 

de stress  (14),   entre  elas:  calendário,  excesso de jogos,  viagens constantes, 

problemas salariais e falta de planejamento das entidades, foram a mais citadas 

pelos atletas. Seis atletas e ex-atletas norte-americanos (atletismo),  em estudo 

realizado por JONES & HARDY (1990) chegaram a apontar o amadorismo das 

instituições como sendo uma das fontes de stress para eles.

No  caso  específico  das  equipes  foram  citadas  várias  situações,  com 

destaque  para:  atraso  de  salário  e  diferenças  salariais,  jogos  para  cumprir 

compromissos de patrocinador, viagens longas (que incluem espera e rotinas em 

aeroportos), problemas com acomodações e alimentação (principalmente fora do 

país).  Essas  duas  últimas  situações  foram  também  identificadas  em  estudo 

realizado com atletas brasileiros  olímpicos  de handebol  (DE ROSE JR.  et  alii, 

1994).
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No presente estudo, alguns atletas fizeram uma autocrítica quanto à sua 

postura e à postura de alguns colegas que aceitam passivamente as imposições 

feitas  pelas  entidades,  sugerindo  falta  de  coesão  entre  os  pares  para  poder 

reivindicar melhores condições de trabalho.  

Um outro fator específico citado pelos atletas, é a preparação da equipe. Os 

atletas  têm  muita  consciência  dos  problemas  que  podem  ocorrer  pela 

inadequação dos treinamentos. DE ROSE JR. et alii (1994) em seu estudo com 

atletas olímpicos de handebol, identificou como causas do stress dos atletas, os 

longos  períodos  de  preparação,  a  falta  de  repouso  e  a  falta  de  estrutura  de 

treinamento.   RAGLIN   et  alii  (1995)  em  estudo  realizado  com  jogadores  de 

basquetebol,  encontrou  sinais  de  tensão,  depressão,  nervosismo,   fadiga  e 

confusão mental após seis semanas de treinamentos intensivos, sem períodos de 

repouso. A inadequação da preparação técnico-tática também é citada como fonte 

de stress por SAMULSKI e CHAGAS (1996) em estudos com futebolistas.

Finalmente existem as fontes relacionadas à avaliação social, representada 

por  situações de pressões externas,  muito  comuns em função do “status”  dos 

atletas entrevistados.  “Ter  que ganhar sempre”  e “sofrer  muitas cobranças por 

serem  atletas  da  seleção”  são  situações  até  certo  ponto  comuns  para  esses 

jogadores, mas que causam certo nível de stress. Resultados semelhantes foram 

encontrados por BARBOSA e CRUZ (1997).

Fatores competitivos individuais:

Foram  detectadas  20  situações  específicas  de  stress  entre  os  fatores 

competitivos individuais (estados psicológicos e aspectos físicos), representando 4 

fontes específicas.

O principal fator específico na ordem de importância para os atletas foi o 

chamado  “estados  psicológicos”,  representado  pelos  medos  e  inseguranças, 

expectativas  e  objetivos  e  as  pressões  internas.  Dezesseis  situações  foram 

relacionadas  a  esse fator,  mostrando que  mesmo sendo atletas  de  alto  nível, 

existem as preocupações advindas de diferentes fontes, como final de contrato, 

medo de decepcionar as pessoas, não conseguir atingir os objetivos idealizados, 
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futuro incerto na equipe, etc.. A inexperiência também foi citada como situação 

geradora de stress, sendo superada com o passar do tempo e com uma maior 

participação em seleções nacionais.

No  rol  desses  fatores  as  “pressões  internas”  aparecem  com  destaque, 

mostrando que a maioria dos atletas tem muita responsabilidade, conhecem seu 

papel como atleta de alto nível e apresentam um nível de autocobrança muito alto. 

Normalmente esses atletas são muito perfeccionistas, não aceitando o erro. DE 

ROSE JR. et alii (1996) encontraram perfis semelhantes em atletas brasileiros de 

basquetebol e handebol. Para os atletas entrevistados estudo, o simples fato de 

“perder”  também  pode  gerar  comportamentos  dos  mais  diversos.  Um  deles 

chegou a declarar: “...odeio perder. Quando perco fico insuportável. Nem eu me 

aguento”.

Uma  outra  situação  entre  os  fatores  individuais,  classificada  como 

“aspectos físicos” e  que causa um nível de stress muito grande nos atletas é a 

contusão. É relativamente fácil de se entender o impacto desse fator na carreira 

de uma atleta. Muitos passaram por situações de contusões que os tiraram de 

partidas  e  até  de  campeonatos  importantes.  Outros  tiveram  contusões  muito 

graves que os deixaram afastados durante longo tempo das quadras, provocando 

até o medo de não mais voltar a jogar e a insegurança do retorno às atividades. A 

contusão é uma das situações mais críticas de stress na carreira de uma atleta. 

Prova disto é que cinco atletas a identificaram como  sendo a situação mais crítica 

de suas carreiras, acompanhadas de medo de não continuar, descaso da equipe e 

brigas  com médico  e  comissão técnica.  Estudos de  JONES & HARDY (1990, 

GOULD et alii (1993 a), SAMULSKI e CHAGAS (1996), BARBOSA e CRUZ (1997) 

e JAMES & COLLINS (1997) encontraram resultados semelhantes em atletas de 

diferentes modalidades esportivas (atletismo, patinação artística, futebol, handebol 

e  natação).

De todos os fatores competitivos citados, quatro merecem destaque, pois 

englobam a grande maioria das situações (100) identificadas como causadoras de 

stress. São eles (pela ordem de ocorrências):  jogo (44),  influência de pessoas 

importantes (26),  estados psicológicos (16) e planejamento e organização (14). 

73



Juntos, eles representam 88% dos fatores gerais competitivos e 79% de todas as 

situações identificadas.

No entanto, como ficou demonstrado ao longo desta discussão, o número 

de situações não está necessariamente relacionado com o impacto das mesmas e 

o nível de stress que elas provocam nos atletas.

Fatores extracompetitivos pessoais: 

Os fatores  gerais  extracompetitivos  foram gerados  a  partir  de  2  fatores 

específicos, englobando 4 fontes específicas de stress. 

Entre  eles  “relacionamentos”  foram  os  mais  citados  como  sendo 

causadores  de  stress  (7  situações),  destacando-se  as  questões  familiares  e 

relacionamentos amorosos. Questões como escola e problemas financeiros foram 

citadas,  mas  não  representaram fontes  de  stress  significativas.  Na  verdade  a 

escola  foi  citada  somente  uma  vez,  mas  não  como  uma  fonte  de  stress 

propriamente dita,  mas sim mostrando que em função do envolvimento com o 

esporte não houve possibilidade de se continuar os estudos.

JONES & HARDY (1990) destacam esses fatores como sendo de muita 

importância para o desempenho dos atletas, apontando as atividades cotidianas e 

a falta  de tempo como fatores causadores de stress.  Já DE ROSE JR.  et  alii 

(1993), GOULD et alii (1993a. e 1993b) e BARBOSA e CRUZ (1997) identificaram 

questões  relacionadas  à  escola,  trabalho  e  problemas  pessoais  como  sendo 

fontes de stress significativas para atletas de diferentes modalidades esportivas.

Fatores extracompetitivos sociais:

Os fatores sociais como amizades e vida social foram definidos a partir de 3 

situações  causadoras  de  stress.  Esses  fatores  interagem  com  outros  de 

característica competitiva, em um contínuo de causa e efeito. Exemplo: uma atleta 

faz parte de uma equipe estabelecida em uma cidade. Ele organiza toda a sua 

vida, cria um círculo de amizades e passa a fazer parte de um contexto social. Ao 

final da temporada é muito comum que as equipes se reorganizem, em função da 

mudança de patrocinador ou outro motivo qualquer.  Algumas equipe encerram 
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suas atividades e os atletas têm que se transferir para outras equipes, em cidades 

diferentes. Toda a sua vida tem que ser reorganizada (mudança, montagem de 

apartamento,  etc..).  Surgem novas  amizades,  novos  vínculos  e  novo  contexto 

social. Isto é, sem dúvida, uma grande fonte geradora de stress.

Primeiro  porque  o  atleta  passa  a  não  ter  residência  fixa.  Uma  atleta 

declarou ter duas casas. Uma temporária, que varia de acordo com a equipe em 

que  joga  e  a  sua  própria  casa,  na  cidade  de  origem.  Segundo  porque  seus 

vínculos de amizade são inconstantes. Alguns atletas afirmaram que já chegaram 

a jogar em 7 ou 8 equipes diferentes, voltando a atuar na mesma cidade por duas 

ou três vezes.

Quanto à vida social,  os atletas declararam que gostariam de aproveitar 

mais  as  oportunidades  de  sair  e  estabelecer  um  convívio  maior  com  outras 

pessoas. Mas os compromissos com a equipe (treinos e jogos) não permitem que 

isto aconteça e mesmo tendo essa oportunidade, muitas vezes o cansaço impede 

que  eles  saiam.  Neste  ponto,  como  já  foi  frisado  anteriormente  os  atletas 

demonstram, em geral, um senso de responsabilidade muito grande.

Apesar  de  serem citadas poucas situações  relacionadas aos  fatores  de 

stress  extracompetitivo,  elas  não  são  menos  importantes  que  aquelas 

relacionadas com os fatores competitivos. Isto fica evidenciado pela declaração de 

uma das atletas que definiu um momento de sua vida, em que algumas questões 

pessoais  não  estavam  bem  encaminhadas,  como  sendo  a  situação  de  maior 

stress, interferindo de forma marcante em seu desempenho esportivo. 

Esses fatores são tão importantes quanto aos diretamente relacionados à 

competição e deveriam ser estudados de maneira mais sistemática, pois podem 

afetar  de  maneira  marcante  o  desempenho.  Segundo  FELSTEN  &  WILCOX 

(1992) o “stress da vida” não deve ser ignorado nos estudos com atletas, pois eles 

fazem parte de sua rotina diária e não há como se desvencilhar dos problemas 

cotidianos.

Ao final desta discussão, é importante novamente frisar, que a classificação 

apresentada  teve  como  base  alguns  estudos  e  a  experiência  do  autor  deste 

estudo. Não há um padrão de definição de fontes e fatores de stress, ficando esta 
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definição  a  critério  dos  pesquisadores,  que  devem  levar  em  conta  as 

características do esporte estudado e é claro, sua vivência no contexto esportivo.

Também tentou-se explorar o conteúdo das entrevistas, com o relato dos 

fatos, tal e qual, descrito pelos atletas. Isto, na maioria das vezes, impediu uma 

comparação com a literatura especializada, pois reflete uma realidade contextual 

específica da amostra estudada.
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VI – CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Antes  de  se  concluir  este  estudo,  faz-se  necessário  tecer  alguns 

comentários sobre o seu desenvolvimento.

Inicialmente,  vale  ressaltar  que o  tipo  de  pesquisa  realizada  (qualitativa 

interpretativa) possibilitou uma abordagem bastante abrangente sobre o assunto 

em questão,  com análises  contextuais  que levaram a  conclusões consistentes 

sobre a forma como os atletas percebem e interpretam as mais variadas situações 

relacionadas à prática do basquetebol.

Os atletas tiveram a oportunidade (e a boa vontade) de expor pontos de 

vista polêmicos, mas tratados de forma crítica e responsável. Ficou muito claro 

nas  entrevistas  que  o  grupo  de  atletas  que  participou  da  pesquisa  teve  a 

preocupação  de  colaborar  e  discorrer  sobre  uma  realidade,  muitas  vezes, 

ignorada pelas pessoas envolvidas no ambiente competitivo e até mesmo, por 

eles próprios.

O grupo entrevistado, muito representativo do universo de atletas olímpicos 

do  basquetebol  brasileiro  (não  só  pelo  número,  mas  principalmente  pela 

qualidade),  mostrou  muita  sensibilidade e  responsabilidade na abordagem das 

questões sugeridas por esta pesquisa e nas consequências em seu desempenho.

Como finalização deste estudo e a partir dos resultados obtidos, concluiu-se 

que:

 Foram identificadas 126 situações específicas de stress no basquetebol de 

alto nível e a partir dessas situações foram definidos quatro fatores gerais 

de  stress  no  basquetebol:  competitivos  individuais,  competitivos 
situacionais, extracompetitivos pessoais e extracompetitivos sociais

 Houve predominância dos fatores competitivos sobre os extracompetitivos 

em número de situações (114 – 90.5%  e 12 – 9.5% respectivamente). Essa 

predominância  numérica,  no  entanto,  não  significa  que  haja 

necessariamente uma diferença na intensidade da percepção das situações 

causadoras de stress. 
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 Dentre  os  fatores  competitivos,  os  situacionais  foram  aqueles  que 

apresentaram o maior  número de  situações vinculadas,  em relação aos 

individuais  (94  e  20,  respectivamente),  fato  que  sugere  uma  grande 

influência de todo o processo competitivo no comportamento dos atletas. 

 Dos  fatores  gerais  competitivos  individuais,  os  fatores  específicos  mais 

citados  foram:  “estados  psicológicos”  (80%  das  situações)  e  “aspectos 

físicos” (20% das situações).  Esses fatores específicos foram gerados a 

partir de 5 fontes específicas, em um total de 20 situações;

 Dos fatores gerais  competitivos situacionais,  os fatores específicos mais 

citados foram: “jogo” (46.8% das situações), “pessoas importantes” (27.7% 

das  situações),  “planejamento  e  organização”  (14.9%  das  situações), 

“preparação da equipe” (7.5% das situações) e “avaliação social” (3.2% das 

situações). Esses fatores específicos foram gerados a partir de 19 fontes 

específicas, em um total de 94 situações;

 Dos fatores gerais extracompetitivos pessoais, os fatores específicos mais 

citados foram: “relacionamentos” (77.8% das situações) e “aspectos gerais” 

(22.2% das situações). Esses fatores específicos foram gerados a partir de 

4  fontes  específicas,  em  um  total  de  9  situações.  A  família  e  os 

relacionamentos estáveis  (tanto amorosos, quanto de amizade)  parecem 

ser  aspectos  importantes  para  a  manutenção  de  comportamentos 

equilibrados dos atletas;

 Dos fatores  gerais  extracompetitivos  sociais,  o  fator  específico  “aspecto 

social” foi o único identificado, gerado a partir de 2 fontes específicas, em 

um total de 2 situações;

 Quatro fatores específicos em conjunto, representaram 79% de todas as 

situações  identificadas  pelos  atletas.  Todos  foram  identificados  como 

fatores  gerais  situacionais:  “jogo”  (44  situações),  “influência  de  pessoas 

importantes”  (26  situações),  “estados  psicológicos”  (16  situações)  e 

“planejamento e organização” (14 situações). 

 Pela ordem de número de citações as situações críticas de stress mais 

frequentes  identificadas  pelos  atletas,  relacionaram-se  aos  seguintes 

78



fatores: “jogo” – 7 atletas; “contusão” – 5 atletas; “estados psicológicos” – 3 

atletas; “pessoas importantes” – 2 atletas; “planejamento e organização” e 

“aspectos pessoais” – 1 atleta. 

A  partir  destas  conclusões  pode-se  constatar  o  quanto  é  importante  a 

identificação dos diversos aspectos que envolvem a prática esportiva, entre eles 

os de ordem psicológica. Esse conhecimento é fundamental para que se ofereça 

aos  atletas  o  maior  número  de  subsídios  com  o  objetivo  de  melhorar  seu 

desempenho.  Pequenos  detalhes  ou  situações  que,  às  vezes,  passam 

desapercebidas  no  complexo  contexto  competitivo  podem  ter  uma  influência 

significativa no comportamento dos atletas e até definir o resultado dos jogos.

Algumas idéias podem ser desenvolvidas para a ampliação presente estudo 

como  por  exemplo:  investigar  situações  e  fatores  de  stress  em  jogadores  de 

categorias  menores,  identificar  de  maneira  mais  aprofundada  as  situações 

causadoras de stress no jogo  e também estender os estudos a outros esportes.

As possibilidades de investigação no campo da psicologia  esportiva são 

inesgotáveis e quantidade de variáveis que podem, e devem, ser estudadas é 

muito grande. Desta forma, entende-se que ampliar a visão e aprofundar o tema 

proposto  neste  estudo é  uma necessidade,  já  que o conjunto desses estudos 

poderia contribuir sobremaneira para o desenvolvimento dos conhecimentos desta 

área fundamental para todos os envolvidos com o esporte competitivo.
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ANEXO 1

Apresentação do projeto e da entrevista aos atletas olímpicos

Caro(a) atleta:
Esta  pesquisa  tem  como  finalidade  identificar  situações  causadoras  de 

stress em competições, bem como, como os atletas reagem a elas e como essas 
situações podem interferir no desempenho de cada um. A partir de suas opiniões 
será desenvolvido um instrumento para identificação de situações causadoras de 
stress no basquetebol em atletas de categorias menores.

Segundo nossa concepção as situações de stress podem estar direta ou 
indiretamente  relacionadas  à  competição.  As  situações  diretamente 
relacionadas  à  competição podem  ser  resumidas  em  alguns  fatores  como: 
influência  de  pessoas  importantes  na  competição,  avaliação  social  e  auto-
conceito,  ansiedade  competitiva  e  dúvidas,  percepção  da  própria  prontidão  e 
competência,  natureza  da  competição,  demandas  do  meio  ambiente,  nível  de 
desempenho  e  fatores  gerais.  As  situações  indiretamente  relacionadas  à 
competição são aquelas do cotidiano que podem interferir no desempenho.

Sobre  o  stress,  para  orientá-lo  nessa entrevista,  nosso conceito  aborda 
emoções  negativas,  sentimentos  e  pensamentos  que  você  deve  Ter  quando 
compete.  Isto  incluiria sentimentos de apreensão,  ansiedade,  tensão muscular, 
nervosismo,  reações  físicas,  pensamentos  centrados  nas  preocupações, 
pensamentos negativos e dúvidas sobre si próprio.

Esta entrevista,  terá  a  duração de aproximadamente  90  minutos  e  será 
gravada em vídeo para facilitar a transcrição e análise das respostas. 

Os resultados desse estudo serão utilizados para a elaboração de uma tese 
de  livre-docência  e  diversos  trabalhos  a  serem  apresentados  em  eventos 
científicos  e  publicações.  Esses resultados sempre  serão divulgados de forma 
global,  respeitando-se  a  individualidade  e  resguardando-se  a  privacidade  dos 
atletas  que  dele  participarem.  Após  o  trabalho  finalizado  cada atleta  receberá 
cópia do mesmo com os resultados individuais e do grupo que colaborou com o 
estudo.

Caso esteja de acordo, solicito a assinatura do “Termo de Concordância” ao 
final desta carta. 

Agradeço antecipadamente sua valiosa colaboração,

Prof. Dr. Dante De Rose Jr.
Coordenador do Grupo de Estudos e
Pesquisa em Psicologia do Esporte

   Eu, ____________________________________________, concordo em participar da pesquisa 
realizada pelo  GEPPE sobre “Situações  causadoras  de stress no basquetebol  de alto  nível  e 
categorias menores”. 

Data: ____/____/_____ Ass:________________________________
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ANEXO 2

Guia de entrevista com atletas olímpicos de basquetebol, para identificação 
de situações causadoras de stress em competição

Após ter lido e entendido os conceitos de situações causadoras de stress 
(direta e indiretamente relacionadas à competição) e o conceito de stress adotado 
neste estudo, responda as seguintes questões: 

1- Identificação:
• Nome
• Idade
• Quando iniciou a praticar basquetebol?
• Há quanto tempo pratica basquetebol?
• Já participou de seleções de categorias menores?
• Há quantos anos integra a Seleção Brasileira?
• Em  quantos  Jogos  Olímpicos  e  Campeonatos  Mundiais  já 

participou?
• Qual seu nível de escolaridade?
• Qual sua posição?

2- Quais  as  situações  indiretamente  relacionadas  à  competição  que 
causam stress em você durante a competição?

3- Quais as situações diretamente relacionadas à competição que causam 
stress em você durante a mesma? Procure relacioná-las com os fatores 
apontados anteriormente.

4- Especificamente, em relação ao jogo de basquetebol, quais as situações 
que mais causam stress em você?

5- Como esse stress é manifestado?
6- Qual a situação de stress mais crítica em sua carreira?
7- Há alguma outra consideração que você queira fazer a respeito desse 

assunto?
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