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O QUE É?

“É a aplicação, no campo esportivo, das teorias e

métodos da ciência psicológica que permite a solução

dos problemas assinalados” (Casal, 1996)



O QUE FAZ?

✓ Atua com coaches e líderes;

✓ Diagnostica e soluciona problemas de ajustamento;

✓ Desenvolvimento das habilidades do grupo;

✓ Aprimoramento das habilidades individuais;

✓ Trabalha apoiado nas técnicas da psicologia do

esporte, comportamental e neuropsicologia.



QUEM PODE FAZER?

✓ Profissionais formados em psicologia;

✓ Ter o registro no órgão regional (CRP) ativo;

✓ Possuir especialização em Psicologia do Esporte;



GAMES E APRENDIZAGEM

✓ Reforça a conexão das células cerebrais (plasticidade

cerebral);

✓ Potencializa a memória;

✓ Estimula atenção e concentração;

✓ Favorece o aprendizado;



TAMBÉM MELHORA 

✓ Visão periférica;

✓ Coordenação motora;

✓ Criatividade;

✓ Desempenho social;

✓ Resolução de problemas;

✓ Pensamento lógico;



O QUE ACONTECE EM 

NOSSO CÉREBRO?

DOPAMINA

Envolvida no aprendizado e no 

sentimento de recompensa, é  

liberada pelo estriado durante 

o gameplay

Jogar envolve ações repetitivas

e fortalece as conexões das

células cerebrais favorecendo

memória e aprendizagem.

CORTEX PRÉ MOTOR E 

PARIETAL

Games que envolvam

ações em tempo real

como Overwatch ativam

o sistema sensorial.

LOBO FRONTAL

Deve ser constantemente

estimulado para que não

hajam alterações de

humor.
CORTEX PRÉ 

FRONTAL

Jogos de lógica

ativam esta área que

é responsável pela

tomada de decisões

estratégicas.

CORTEX CINGULADO ANTERIOR

DORSAL

Em jogos FPS, jogadores mostram

grande atividade nesta área

responsável pela cognição e

planejamento.

CORTEX CINGULADO ANTERIOR

ROSTRAL E AMÍDALA

Jogadores podem apresentar

dificuldade em expressar

sentimentos e ficarem indiferentes

a situações violentas após muito

tempo em jogos de violência

extrema.



SAÚDE DA EQUIPE

De acordo com Vealey (2007) uma equipe

mentalmente saudável depende dos seguintes

fatores:

Habilidades Básicas Motivação

Auto conhecimento

Pensamento Produtivo

Auto Confiança

Habilidades de Performance Habilidades Cognitivas e Motoras

Atenção concentrada

Concentração de Energia

Desenvolvimento Pessoal Desenvolvimento de identidade

Competência interpessoal

Habilidades de Grupo Liderança

Comunicação

Coesão

Confiança no grupo



CUIDADOS COM O TREINO

✓ Treino excessivo pode aumentar a ansiedade e

favorecer o comportamento agressivo;

✓ Comprometimento em funções do córtex pré-frontal

responsável por tomada de decisões, pensamentos

complexos e comportamento social;

✓ Alimentação inadequada;

✓ Baixa imunidade;

✓ Obesidade;



BENEFÍCIOS DO INVESTIMENTO

PARA A ORGANIZAÇÃO

✓ Motivação e entrosamento da equipe;

✓ Melhora da comunicação interna;

✓ Aprimoramento de habilidades psicomotoras;

✓ Confiança individual e no grupo;

✓ Maturidade emocional e profissional;

✓ Conquista de melhores resultados;


