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RESUMO 

 

ROCHA, Ivo Luís da Silva. Psicologia do Esporte e Tiro Desportivo: aspectos psicológicos 

na preparação e desempenho do atleta. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

Esta pesquisa consiste em relacionar a Psicologia com o Tiro Esportivo e verificar a sua 

importância do treinamento psicológico para no desenvolvimento do atleta. Para isso, teve 

como objetivos específicos, analisar a influência das emoções (medo, ansiedade e estresse) 

sobre as habilidades motoras do indivíduo e verificar elementos da Psicologia que possam 

auxiliar nas técnicas de treinamento do atleta. O método adotado foi uma pesquisa bibliográfica 

e documental, nas quais constam diversas obras de diferentes autores que ratificam a tese deste 

trabalho, além de uma entrevista com dois atletas da seleção brasileira de Tiro Esportivo, 

buscando ratificá-la, por meio de experiências pessoais de quem pratica o esporte no alto 

rendimento. Os resultados demonstram que as emoções, em geral, podem ser prejudiciais ao 

atleta no momento de sua prova, mas que a sua resposta comportamental é de grande 

importância para o seu desempenho, influenciando o resultado final. Comprova-se, também, 

que o preparo psicológico realizado pelo atleta o ajuda a saber lidar com essas emoções e a ter 

maior controle sobre suas ações, obtendo um melhor resultado. Conclui-se, então, que a 

Psicologia está diretamente ligada ao Tiro Esportivo, no qual o atleta deve ser possuidor de boa 

habilidade motora, mas principalmente de um bom preparo mental, pois este será o diferencial. 

O atleta que obtiver uma melhor resposta comportamental, que souber lidar melhor com as 

emoções geradas pela competição, este obterá o melhor resultado. Portanto, o preparo 

psicológico é fundamental no seu desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Autoeficácia, Medo, Ansiedade, Estresse, Resposta comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ROCHA, Ivo Luís da Silva. Psychology of Sport and Shooting: psychological aspects in the 

preparation and performance of the athlete. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

This research consists of linking Psychology with Shooting and verify its importance of 

psychological training for the development of the athlete. For that, the specific objectives were 

to analyze the influence of the emotions (fear, anxiety and stress) on the motor skills of the 

individual and to verify elements of Psychology that could aid in the training techniques of the 

athlete. The method adopted was a bibliographical and documentary research, in which there 

are several works by different authors that ratify the thesis of this work, besides an interview 

with two athletes of the Brazilian Shooting Team, seeking to ratify it, through personal 

experiences of who practices the sport in high yield. The results demonstrate that emotions can 

often be detrimental to the athlete at the time of their test, but that their behavioral response is 

of great importance to their performance, influencing the final result. It is also verified that the 

psychological preparation performed by the athlete helps him to deal with these emotions and 

to have greater control over his actions, obtaining a better result. It is concluded, then, that 

Psychology is directly linked to Shooting, in which the athlete must be possessed of good motor 

skill, but mainly of a good mental preparation, because this will be the differential. The athlete 

who gets a better behavioral response, who knows how to deal better with the emotions 

generated by the competition, will get the best result. Therefore, the psychological preparation 

is fundamental in its development. 

 

Key words: Self-efficacy, Fear, Anxiety, Stress, Behavioral Response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia tem adquirido cada vez mais importância no esporte. Frequentemente, 

atletas de alto rendimento buscam auxílios de profissionais da área com o intuito de melhorarem 

seu desempenho, já que, muitas vezes, este não está ligado somente ao desenvolvimento técnico 

ou tático, mas também ao psicológico. Um fator diferencial de atletas de excelência é o seu 

estado mental no momento de sua prova, e isso é determinante para ser o campeão da 

modalidade ou apenas um participante. É certo que já se observou, por vezes, em competições 

de grande escala, atletas bem preparados tecnicamente e fisicamente, mas que, no momento de 

sua prova, não conseguiram obter o mesmo bom desempenho dos treinamentos. Isto pode ter 

ocorrido por medo, ansiedade ou outro fator, mas, certamente, em sua grande maioria, remeterá 

a questões psicológicas. 

Atletas com um preparo mental adequado tendem a ter resultados melhores em relação 

aos que não fazem esse tipo de preparação, como conseguem ter um maior controle sobre a 

ansiedade, sabem lidar com situações imprevistas sem perder o controle e acreditam que são 

capazes de realizar a atividade e obter êxito, entre outros fatores. Assim, os próprios clubes, 

percebendo essa situação, contratam psicólogos para realizarem o acompanhamento e 

desenvolvimento de seus atletas.  

Embora a Psicologia tenha a sua importância em todos os esportes, o foco deste trabalho 

será no Tiro Esportivo (TE), uma vez que essa modalidade exige mais preparo mental do que 

preparos técnico, tático e físico. No TE, o atleta não necessita ser possuidor de características 

físicas destoantes para obter sucesso, exigindo, porém, a execução de ações motoras finas. 

Desta forma, demanda-se do atleta a manutenção de um nível adequado de concentração para 

coordenar os movimentos precisos que compõem a ação do disparo, de forma que o 

desempenho nas provas é proporcional a essa capacidade. O desempenho do atleta é 

influenciado pelas respostas comportamentais, principalmente as funções cognitivas, nível de 

estresse, estabilidade emocional, oxigenação, estabilidade da posição, arco de movimento 

descrito pela mira da arma e o acionamento do gatilho, o qual requer a execução de tarefa 

motora fina. Nota-se, portanto, a relevância do preparo mental e do acompanhamento 

psicológico para a obtenção do bom desempenho.  

Ademais, ainda que se baseie em uma modalidade esportiva, este estudo tem relevância 

para o nosso meio acadêmico, por ser o tiro uma atividade essencial ao militar. Logo, métodos 

e táticas de Psicologia que auxiliem o treinamento de execução do tiro militar podem auxiliar, 



 10 

por exemplo, para superar o medo de dar o primeiro tiro, de se machucar com o recuo do fuzil 

e, também, para ganhar a confiança em realizar corretamente os procedimentos e acertar o alvo.  

O objetivo desta pesquisa é investigar as contribuições da Psicologia no esporte, mais 

precisamente, analisar o Tiro Esportivo pelo viés da Psicologia. Utilizando a base teórica da 

abordagem situacional da aprendizagem e performance motora dos autores Richard A. Schmidt 

e Craig A. Wrisberg (2010), busca-se comprovar que o medo e a ansiedade interferem no 

desempenho da atividade do atleta de TE. Será analisado, ainda, o condicionamento operante 

de Skinner e o conceito de autoeficácia de Albert Bandura para identificar elementos da 

Psicologia e técnicas que podem ser utilizadas como ferramentas para o adestramento do atleta 

no seu preparo mental, isto é, para compreender como a Psicologia pode contribuir no TE nos 

aspectos comportamentais e emocionais.  

   Desta forma, para melhor compreensão, serão definidos alguns conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, como, por exemplo, a definição de 

autoeficácia, por Albert Bandura, como sendo: “o julgamento das próprias capacidades de 

executar cursos de ação exigidos para se atingir certo grau de performance” (BANDURA, 1986, 

p.391). A este conceito, Bandura adicionou as percepções, as crenças ou expectativas que as 

pessoas atribuem a si em determinadas situações, ou seja, a crença na capacidade de organizar 

e executar ações que produzem realizações (BANDURA, 1997). Como o objetivo deste 

trabalho está na área esportiva, será utilizada a definição da autoeficácia como a avaliação de 

crenças e julgamentos dos atletas sobre suas capacidades de executar ações exigidas para se 

atingir certo desempenho esportivo. 

Com relação ao condicionamento operante, Skinner o define como sendo o processo de 

modelar e manter por suas consequências um comportamento particular. Dessa forma, leva em 

conta não somente o que se apresenta antes que haja uma resposta como também o que acontece 

após. Skinner defende em seus estudos a ideia de que o comportamento é operante, que produz 

consequências que determinam o próprio comportamento, isto é, o homem age conforme a 

consequência que será gerada. Assim, quando um comportamento gera uma boa consequência 

para o indivíduo, este comportamento tende-se a repetir outras vezes. Quando o comportamento 

é fortalecido pelas consequências, é dito que o comportamento foi reforçado. Há, portanto, um 

aumento da chance desse comportamento ocorrer novamente. 

Os conceitos de medo e ansiedade serão diferenciados utilizando a definição de Beck e 

Clark (2012). Assim, o medo é como um estado neurofisiológico automático primitivo de 

alarme que envolve a avaliação cognitiva de ameaça ou perigo iminente à segurança e 

integridade do indivíduo. Já a ansiedade é um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica 
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e comportamental complexo, que é ativado quando eventos ou circunstâncias antecipadas são 

consideradas aversivas, porque são percebidas como imprevisíveis ou incontroláveis, que 

poderiam ameaçar os interesses pessoais. Logo, o medo é uma emoção básica e fundamental 

para a sobrevivência, entretanto, quando advém na presença de uma situação não ameaçadora 

ou neutra, percebida erroneamente como um perigo ou ameaça potencial, o medo se torna mal 

adaptativo. Por outro lado, a ansiedade é um estado emocional negativo causado por 

nervosismo, preocupação e apreensão em não obter resultados desejados. 

A estrutura da pesquisa foi realizada da seguinte forma: neste primeiro capítulo foi feita 

a introdução, com a definição dos objetivos principais a serem alcançados e a razão do trabalho. 

Foram definidos de forma geral, também, alguns conceitos teóricos importantes da psicologia 

para a compreensão geral.  

O segundo capítulo traz o referencial teórico e metodológico, sendo subdividido na 

revisão da literatura e definição do problema, e nos métodos e procedimentos de pesquisa. A 

primeira parte aborda de forma mais específica os conceitos, explicando-os com maiores 

definições e bases teóricas. Já a segunda parte define o problema da pesquisa e os principais 

autores utilizados na sua base metodológica, que é bibliográfica. 

O terceiro capítulo contextualiza os conceitos já definidos e explicados com o Tiro 

Esportivo, relacionando a Psicologia com o esporte e a sua contribuição no desenvolvimento 

do atleta. Apresenta, ainda, uma entrevista com dois atletas da seleção brasileira de TE. 

No quarto e último capítulo, é apresentada a conclusão da pesquisa, onde é ratificada, 

por meio da realização do trabalho, a tese abordada. 

 

 



 12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Este trabalho insere-se na linha de pesquisa bibliográfica e documental, com leitura de 

artigos e produções essenciais ao seu desenvolvimento e compreensão do assunto, e uma 

entrevista com atletas da seleção brasileira de Tiro Esportivo.  

 

2.1 Revisão da literatura 

 

 Com o intuito de identificar obras relevantes sobre o tema da psicologia 

comportamental, foram verificadas obras e pesquisas embasadas em autores como Skinner e 

Bandura, com o condicionamento operante e a autoeficácia. Foram feitas pesquisas com base 

nas obras de Dietmar Samulski (2002), e Robert S. Weinberg e Daniel Gould (2001), que tratam 

como as emoções são percebidas pelos indivíduos. Ainda, como o medo e a ansiedade são 

apresentados nas abordagens cognitiva e comportamental, baseado nos autores Aaron T. Beck 

e David A. Clark (2012), Márcio B. Moreira & Carlos A. de Medeiros (2008), Garry L. Martin 

(2008), Joseph LeDoux (2001). Além de buscar pesquisas relacionadas à Psicologia do Esporte, 

tema ainda recente no Brasil, através de trabalhos de Andrea Pesca e Silvio Aguiar, que 

abordam o conceito da autoeficácia no âmbito esportivo e o biofeedback e neurofeedback como 

técnicas de treinamento de atletas de TE, respectivamente. 

Albert Bandura definiu autoeficácia como o “julgamento das próprias capacidades de 

executar cursos de ação exigidos para se atingir certo grau de performance” (BANDURA, 1986, 

p.391). Neste conceito, adicionou as percepções, as crenças ou expectativas que as pessoas 

atribuem a si em determinadas situações, ou seja, a crença na capacidade de organizar e executar 

ações que produzem realizações (BANDURA, 1997). 

Por sua obra, entende-se que a autoeficácia depende de duas expectativas fundamentais, 

sendo elas: a expectativa de eficácia pessoal e a expectativa de resultado. Na primeira, pode-se 

entender como o grau de certeza e convicção que a pessoa tem em realizar determinada 

atividade com sucesso e alcançar o resultado desejado. Ou seja, a pessoa sabe o resultado e tem 

convicção de conseguir realizá-lo. Na segunda, entende-se como a crença de que determinada 

atitude levará a um certo resultado. Diferencia-se da primeira, pois nesta, a pessoa sabe o 

resultado, mas não tem a convicção de que consegue fazê-lo. Essas expectativas influenciam o 

desempenho e estão relacionadas com a autoconfiança, motivação e autoconceito (BANDURA, 

1993). 
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O conceito da autoeficácia pode ser construído, de uma forma geral, por quatro 

processos, conforme Bandura (1986, 1993, 1997): cognitivos, motivacionais, afetivos e de 

seleção. Os processos cognitivos são as atitudes e julgamentos de ações com base nas 

experiências pessoais passadas e que orientam os comportamentos futuros. Os processos 

motivacionais são as ações intencionais para alcançar um determinado objetivo, que depende 

de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). Os processos afetivos são as reações 

emocionais dos indivíduos, como o estresse, ansiedade e medo. Por fim, os processos de seleção 

são as escolhas que as pessoas decidem o que fazer, de acordo com o que se sentem capazes de 

realizar com sucesso. 

Seguindo o conceito de Beck e Clark, o medo é um “estado neurofisiológico automático 

primitivo de alarme envolvendo a avaliação cognitiva de ameaça ou perigo iminente à 

segurança e integridade de um indivíduo”. (BECK, CLARK, 2012, p. 17). O medo faz parte 

das emoções básicas e é essencial para a sobrevivência da espécie humana. É como um alarme 

que ocorre como uma resposta a uma ameaça ou perigo percebido à própria segurança e 

integridade física, alertando o indivíduo de uma ação defensiva. Por outro lado, se o medo é 

proveniente de uma situação em que, na verdade, não é ameaçadora ou é neutra, sendo 

percebido de forma errada como uma ameaça ou perigo, ele se torna ruim para as emoções do 

indivíduo, prejudicando-o em suas atividades e na sua confiança. 

Já a ansiedade é definida como um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e 

comportamental complexo (isto é ‘modo de ameaça’) que é ativado quando eventos ou 

circunstâncias antecipadas são consideradas altamente aversivas porque são percebidas como 

eventos imprevisíveis, incontroláveis que poderiam potencialmente ameaçar os interesses vitais 

do indivíduo. (BECK, CLARK, 2012) 

Conforme Weinberg e Gould (2001, p.96), a ansiedade “é um estado emocional negativo 

caracterizado por nervosismo, preocupação e apreensão e associado com ativação ou agitação 

do corpo”, apresentando um componente cognitivo (ansiedade cognitiva – preocupação e 

apreensão) e um componente somático (ansiedade somática – ativação física percebida). No 

estudo da ansiedade, diferenciam ainda a ansiedade-estado e a ansiedade-traço. Spielberger ao 

verificar Weinberg e Gould (2001, p.97) define ansiedade-estado como um estado emocional 

momentâneo, “caracterizado por sentimentos subjetivos de apreensão e tensão, 

conscientemente percebidos, acompanhados ou associados à ativação ou à estimulação do 

sistema nervoso autônomo”. A ansiedade-estado, conforme esse autor, varia conforme a 

situação percebida pelo atleta, sendo representada pela componente cognitiva (nível de 

preocupação, pensamentos negativos) e pela componente somática (ativação fisiológica 
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percebida). A ansiedade–traço é definida por Spielberger como um traço de personalidade, 

“uma tendência ou disposição comportamental adquirida que influencia o comportamento”, 

predispondo o indivíduo a perceber como ameaçadoras uma gama de situações que não são 

realmente perigosas. “A pessoa responde a essas circunstâncias com reações ou níveis de estado 

de ansiedade que são desproporcionais em intensidade e magnitude ao perigo objetivo”. 

O behaviorismo clássico será diferenciado do radical, utilizando os conceitos de John 

Watson e Skinner. No primeiro, Watson analisava o comportamento por meio das respostas 

dadas aos estímulos, objetivando prevê-lo e controlá-lo. Denominou como comportamento 

respondente, pois o indivíduo apenas responde a um estímulo que gera sempre uma resposta. 

Não considera que os fenômenos relativos à mente e à consciência sejam objetos de estudo, 

focando nos eventos ambientais como fundamentais, como os estímulos antecedentes sendo os 

geradores do comportamento. No segundo, Skinner não ignora os fenômenos mentais, como os 

as emoções, sentimentos e pensamentos, embora não considere estes eventos como explicação 

do comportamento. Para Skinner, o indivíduo age produzindo consequências, e não somente 

responde automaticamente aos estímulos que o meio proporciona. Passa a defender a ideia de 

que o comportamento é operante, que produz consequências que determinam o próprio 

comportamento, ou seja, o homem age conforme a consequência que será gerada. Determinou, 

dessa forma, o comportamento operante como o “comportamento ativo que atua sobre o meio 

ambiente para gerar consequências” (1953). 

 “O condicionamento operante é o processo de modelar e manter por suas consequências 

um (determinado) comportamento particular. Por conseguinte, leva em conta não somente o 

que se apresenta antes que haja uma resposta como também o que acontece após a mesma” 

(Fadiman e Frager, 1986, p. 195). 

 

2.2 Referencial metodológico e definição do problema 

 

 Objetivando-se verificar a ação da Psicologia no âmbito esportivo e confirmar o que é 

apresentado pela literatura, foi definido o seguinte problema de pesquisa: como as técnicas da 

Psicologia do Esporte podem otimizar o desempenho de atletas no Tiro Esportivo? E quais são 

as contribuições do Behaviorismo para este esporte? 

 Segundo Schmidt e Wrisberg (2010, p. 27), os cientistas do movimento classificam 

habilidade motora de acordo com “a forma como a tarefa é organizada, a importância relativa 

dos elementos motores e cognitivos e o nível de previsibilidade do ambiente durante o 

desempenho”. 
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 O TE se enquadra nas habilidades onde há um equilíbrio entre a habilidade cognitiva e 

a motora, o saber o que fazer e o fazer efetivamente, analisando a questão dos elementos 

motores e cognitivos. Entretanto, o movimento se torna mais importante no âmbito do alto 

rendimento, para que se alcance o êxito nos resultados (Schmidt e Wrisberg, 2010, p. 27). 

 Desta forma, um dos objetivos no treinamento de TE é fazer com que o atleta consiga 

atingir determinado nível de execução no procedimento do disparo, de forma que esta ação seja 

“automática”. Entende-se por automática, o desempenhar da ação sem necessidade de grande 

atenção, ou seja, a ação é realizada de forma mais ou menos inconsciente, como um processo 

de mecanização. Há ênfase maior na produção da ação do que no pensamento sobre os 

elementos cognitivos. (SCHMIDT, WRISBERG, 2010, p. 35). 

 Samulski (2002) afirma que a ação esportiva é determinada pelas condições objetivas e 

subjetivas de ação, inter-relacionando a pessoa, o meio ambiente e a tarefa. Neste caso, as 

condições objetivas são as condições físicas do atleta e as condições climáticas. Já as condições 

subjetivas são a “percepção de capacidade, oportunidade e dificuldade da tarefa”. 

 A partir desses conceitos, entende-se o TE como um esporte de ações motoras de alta 

precisão e alto nível de concentração e exigência mental. O atleta necessita alcançar o alto 

rendimento em momentos de competição, onde há o estresse e a ansiedade gerados pela busca 

ou expectativa de resultados, e isto influencia diretamente no processamento motor automático, 

afetando o desempenho e as funções cognitivas. 

 Assim, a pesquisa partirá da hipótese de que o medo e a ansiedade interferem 

diretamente na cognição do atleta, na sua capacidade de concentração e confiança, dificultando 

a execução precisa dos movimentos necessários ao disparo, prejudicando seu resultado final. 

Será abordado como o Behaviorismo contribui com as técnicas de treinamento procedimentais 

para a execução do disparo, de forma a “mecanizar” o processo, para que o atleta o realize de 

forma mais inconsciente possível.  

 Os objetivos foram analisar o TE por meio da Psicologia, buscando identificar 

elementos da psicologia behaviorista que fazem parte deste esporte ou possam auxiliar nas 

técnicas de treinamento. Ainda, que a ansiedade e o medo influenciam os processos cognitivos 

dos atletas, afetando também os motores, aumentando o nível de estresse gerado em situações 

de exigência de bons resultados (provas, seletivas, competições) que, por consequência, 

refletem negativamente nos resultados. A pesquisa defenderá a importância da Psicologia para 

o esporte, com foco no TE, e dos profissionais da área para o acompanhamento e inserção deste 

tipo de preparação do plano de treinamento dos atletas.   
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 O Tiro Esportivo engloba modalidades de precisão, de tiro rápido, com distâncias 

distintas e tipos de armamentos diferentes (ar comprimido, fogo, arma longa, arma curta) e foi 

analisado de forma geral, pois seu princípio é basicamente o mesmo para as diversas 

modalidades (habilidade motora fina, alto nível de concentração e repetição de procedimentos). 

O enfoque, porém, foi nas modalidades de Pistola de Ar Comprimido 10m e Fogo Central 25m, 

estas praticadas pelo autor e pelos entrevistados.  

Para operacionalizar a pesquisa, foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para rever a literatura e permitir 

uma base teórica para o prosseguimento do trabalho. Dessa pesquisa, destacam-se os conceitos 

da Psicologia como processos cognitivos e motores, fundamentais para a compreensão da 

pesquisa. Além dos conceitos de ansiedade, medo e estresse, que são correlacionados ao 

desempenho dos atletas, suas atitudes nos momentos de treino e prova, procedimentos e 

resultados.  

Foi constatado que o assunto ainda não é muito desenvolvido de forma específica, há 

certa dificuldade em achar obras deste tipo, a maioria é produzida fora do país e precisa ser 

traduzida ou interpretada. Apesar de grandes clubes possuírem psicólogos com o objetivo de 

acompanhar os atletas e desenvolver programas de treinamento que melhore a parte psicológica, 

no Brasil, principalmente, a Psicologia no esporte somente passou a ganhar força de forma 

considerável com o objetivo do país nos Jogos Olímpicos de 2016, por ser a sede. Após este 

ciclo, os investimentos diminuíram consideravelmente, retornando ao ponto inicial, onde 

grande parte dos atletas não tem o apoio devido do governo e necessitam buscar com seus 

próprios recursos o aperfeiçoamento e treinamento ideais. 

Para amparar a base teórica, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental em 

livros, artigos, monografias e trabalhos sobre a psicologia nas abordagens cognitiva e 

comportamental, sobre a abordagem situacional da aprendizagem e performance motora, 

defendida pelos autores Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg (2010) e abordagem 

tradicional da psicologia do esporte, delineando como essas emoções são percebidas e 

apresentadas pelos seus teóricos, valendo-se principalmente das obras de Dietmar Samulski 

(2002), e Robert S. Weinberg & Daniel Gould (2001).  

Foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando-se como instrumento de coleta de 

dados a entrevista estruturada, na qual os respondentes são dois atletas da seleção brasileira de 

TE, portanto, esportistas de alta performance. Por meio das entrevistas, é possível verificar que 

as experiências vividas pelos atletas ratificam os estudos sobre a influência da ansiedade no 
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desempenho e a importância de um bom preparo psicológico para a prática esportiva no alto 

rendimento, o objetivo principal. Foram levados em conta o tempo de prática dentro do esporte, 

os planos de treinamento, provas, seletivas e competições. Ao final deste trabalho, encontra-se 

o Apêndice A, o qual consta o modelo de pergunta das entrevistas realizadas. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

A execução do tiro possui quatro fundamentos básicos: posição estável, pontaria, 

controle da respiração e acionamento do gatilho. A posição estável considera a empunhadura 

realizada no armamento, o contato com esse armamento (uma ou duas mãos, com apoio ou sem 

apoio) e a posição do atirador, propriamente dita (em pé, de joelhos, deitado). A pontaria é o 

alinhamento do conjunto alça-maça do armamento com o alvo. O aparelho de pontaria alinhado 

significa que a maça está no centro da alça de mira, alinhado com o centro do alvo. O controle 

da respiração é o momento em que o atirador vai realizar o tiro. O ideal é que seja feito na pausa 

respiratória, entre o fim da expiração e o início da inspiração e, preferencialmente, com um 

processo respiratório tranquilo. Por fim, o acionamento do gatilho é o ato do disparo, em que o 

movimento não deve possuir vetores laterais de força no gatilho, sendo realizado de forma 

progressiva e uniforme, para que não desalinhe as miras no momento de sua ação.  

O TE possui diversas modalidades que incluem o tiro com arma de ar comprimido, com 

arma de fogo, com arma longa e arma curta, com realização de tiros de precisão e de tiros 

rápidos. Cada uma delas possui características peculiares. Por exemplo, no tiro com arma de ar 

comprimido praticamente não há recuo no armamento proveniente da reação do disparo, 

enquanto no tiro com arma de fogo esse recuo é tão notório quanto a importância em empunhar 

o armamento com maior segurança e punho firme, de forma a não permitir que esse recuo mude 

a posição da arma tirando-a da direção do centro do alvo. Com relação ao tamanho da arma, na 

arma longa empunha-se o armamento com as duas mãos, além de algumas modalidades 

possuírem as três posições: em pé, de joelhos e deitado (as duas últimas com maior 

possibilidade de apoio e estabilidade). Já na arma curta (pistola), o armamento sempre é 

empunhado com apenas uma das mãos e os tiros são realizados em pé. 

Embora o preparo mental seja considerado de extrema importância para o atleta de TE, 

independentemente de qual modalidade pratique, o foco da pesquisa consistirá nos atletas de 

arma curta. Neste tipo, há provas de precisão, que demanda alta concentração do atleta em um 

longo período de tempo, e provas de tiro rápido, que exigem treinamentos mecânicos repetitivos 

do movimento de subida do braço em direção ao alvo, de forma a automatizá-lo de acordo com 

o tempo disponível de disparo. 

Silvio Aguiar, psicólogo formado pela USU em 2012, atleta de pistola de TE que 

representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Moscou (1980) e de Los Angeles (1984), e depois 

tornou-se técnico da seleção brasileira de TE no período de 2004 a 2014, afirma que “o atleta 
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passa por quatro fases no treinamento de uma ação motora: incompetência inconsciente, 

incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente”. Na primeira, 

o atirador está iniciando o processo de aprendizagem, ele ainda não tem a consciência dos erros. 

Na segunda, o atleta está em processo de aprendizagem e passa a perceber que ainda não 

consegue realizar as atividades de forma correta, como deveria. Na terceira, ele aprendeu a 

executar e consegue realizar com êxito. Por fim, na última fase, com os treinamentos, ele passa 

a conseguir realizar de forma correta sem perceber, ou seja, tornou a ação em um hábito. Esse, 

portanto, seria o plano ideal, o objetivo de cada atleta.  

O princípio de treinamento, quando iniciante, é o treinamento individualizado de cada 

fundamento do tiro. Primeiro, o atleta aprende a se posicionar no estande. A organização do seu 

posto de tiro, a sua posição com relação ao alvo (geralmente inicia-se com o corpo 

perpendicular com relação ao alvo), a posição dos pés e abertura das pernas e a posição da 

cabeça. Depois, treina-se a empunhadura. Como o atleta vai pegar o armamento, com o pulso 

firme, ao mesmo tempo sem apertar a pistola para não criar vetores laterais, e aprender a realizar 

o alinhamento das miras com relação ao alvo. São feitos treinamentos de isometria, em que o 

atleta deve olhar sempre para a maça de forma que esteja nítida e alinhá-la com o alvo, que 

deve estar embaçado na visão do atirador. Neste treinamento, o atleta deve realizar a pontaria 

no alvo por longo período, maior que o tempo normal de um disparo, por diversas vezes, para 

criar o preparo físico do corpo na posição e do braço que atira. O objetivo é manter as miras 

alinhadas e o foco na maça o maior tempo possível.  

Com a repetição desse treinamento, o atleta se torna capaz de entrar no seu posto de tiro, 

tomar a posição, levantar o braço de olhos fechados e, quando abrir os olhos, estará apontando 

para a direção do alvo. Para o controle da respiração, não costuma haver um treinamento 

específico. Em geral, atira-se no intervalo da expiração e da inspiração. A dificuldade se torna 

mais evidente em momentos de nervosismo, onde a respiração costuma estar mais acelerada. 

Quanto ao acionamento do gatilho, realiza-se treinos inicialmente com a mão apoiada para que 

o atirador se preocupe apenas com esta ação, de forma que, mesmo após o disparo, as miras 

permaneçam alinhadas. Posteriormente, o treinamento é realizado sem apoio e na posição de 

tiro, para que o atleta treine a posição de seu punho e a manutenção do bom disparo mesmo 

sem apoio.  

A execução desse treinamento visa o aprendizado inicial de qualquer atirador, mas 

também a mecanização dos movimentos, a repetição do procedimento, a rotina do atirador, de 

forma que alcance a competência inconsciente. O TE é um esporte com previsibilidade 

ambiental, o resultado não depende de uma ação do adversário, como no futebol depende, por 
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exemplo. A prova é sempre a mesma, a execução do tiro será sempre a mesma, portanto os 

procedimentos também serão os mesmos, tanto no treinamento como em competição. Quando 

o atleta já se encontra em alto nível, ele não necessita realizar tantos treinos individualizados 

dos fundamentos de tiro, pois ele já terá alcançado o nível de competência inconsciente. Com 

a massificação dos treinamentos, esse objetivo é alcançado. No momento de realizar o seu 

disparo, o atleta já está na posição ideal, quando levantar o braço, já estará na direção do alvo 

e no acionamento, buscará sempre o foco na maça e o alinhamento do aparelho de pontaria, 

sem que ele precise necessariamente pensar para fazer todo esse processo.   

Considerando o aprendizado pela abordagem comportamental, de Skinner, com o 

condicionamento operante, a resposta (comportamento) do organismo produz uma alteração 

(consequência) no ambiente (Cf. MOREIRA, MEDEIROS, 2007). Skinner defende a ideia de 

que o homem age de acordo com a consequência que será gerada, ou seja, produz consequências 

que determinam o próprio comportamento. E este comportamento tem a tendência a se repetir 

mais vezes quando gera uma boa consequência, sendo fortalecido. É dito, assim, que o 

comportamento foi reforçado. O contrário também pode ocorrer, quando um comportamento 

gera consequências ruins, ele tende-se a ser evitado outras vezes, diminuindo suas ocorrências. 

No condicionamento operante há a recompensa para o indivíduo. A boa consequência 

gerada pelo comportamento, automaticamente reforça esse mesmo comportamento para que ele 

ocorra mais vezes. A pessoa também pode ser recompensada com incentivos, elogios do técnico 

e da mídia esportiva, premiações, e terá maior confiança no seu desempenho esportivo 

reforçado positivamente, tendo maior segurança em desempenhar a sua atividade. Ou ao 

contrário, no caso de agir de modo que se gere consequências ruins, o comportamento pode ser 

punido, de forma que este comportamento seja evitado e sua ocorrência diminua. Para isso, 

pode-se adicionar um estímulo aversivo ou retirar um estímulo reforçador (Moreira e Medeiros, 

2007). Percebe-se, portanto, a importância da ação do indivíduo na determinação das situações.  

 Contextualizando com o TE, o reforço positivo pode ser considerado a conquista de 

medalhas e premiações nas competições, alcançando as melhores posições no ranking. Assim, 

desde o seu treinamento no estande, o objetivo é executar o procedimento do disparo da forma 

mais perfeita possível, concentrado, com as miras alinhadas e o bom acionamento do gatilho. 

Ao agir dessa forma, o atleta realizará ótimos tiros e isso proporcionará maior prazer na 

execução da atividade. Este prazer o estimulará a agir sempre dessa maneira, pois o indivíduo 

entende que assim obterá um bom resultado, repetindo o procedimento de forma a reforçar este 

comportamento. Com a execução constante de treinamento e reforço deste comportamento, a 

ação do disparo correto se tornará automática e o atleta terá mais chances de executar um 
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número maior de tiros perfeitos. A consequência final, com a permanência desse 

comportamento em competição, será vencer a prova ou estar entre os melhores, ganhando 

premiações. Isso gerará um prazer ainda maior, reforçando novamente este tipo de 

comportamento e estimulando o atleta a se dedicar mais e repetir a mesma ação.  

Por outro lado, caso o atleta não execute os procedimentos do disparo de forma ideal, 

acabará realizando tiros ruins, seu desempenho será baixo e não alcançará bons resultados. Isto 

causará insatisfação, desestimulando-o a agir dessa forma, diminuindo a ocorrência de executar 

o procedimento de forma errada. O tiro ruim, neste caso, seria a consequência gerada pelo 

comportamento inadequado do atleta na sua ação de execução do disparo. E a punição negativa 

seria o fato de dar tiros ruins causar insatisfação e impedir o êxito de bons resultados, não 

alcançando seus objetivos. Assim, com a execução de treinamentos constantes, no momento de 

executar o seu procedimento, o atleta passa a diminuir a ocorrência de procedimentos ruins, 

pois estes gerariam consequências insatisfatórias, e começa a aumentar a tendência em executar 

os procedimentos de forma ideal, pois dessa forma terá maior prazer na atividade e será 

recompensado com o êxito dos objetivos.  

Analisando o TE somente dessa forma, é possível que se pense que qualquer um que 

possua uma boa habilidade motora conseguiria atingir a pontuação máxima em uma prova (600 

pontos) ou próximo disso, pois bastaria repetir o processo 60 vezes. É claro que esse seria o 

objetivo de qualquer atleta, mas não é o que ocorre durante as competições.  

Segundo a ISSF (International Shooting Sport Federation – Federação Internacional de 

Tiro Esportivo – entidade máxima do esporte) o recorde na Pistola de Ar é do sul coreano 

Jongoh Jin com 594 pontos, e no Fogo Central pertence ao alemão Christian Reitz com 595 

pontos. No Brasil, segundo a CBTE (Confederação Brasileira de Tiro Esportivo), o recorde na 

Pistola de Ar é dividido entre Júlio Almeida e Felipe Wu com 590 pontos, e no Fogo Central 

pertence a Júlio Almeida com 593 pontos. Estes atletas praticamente conseguiram alcançar o 

nível de perfeição de execução e repetição dos tiros. Porém, embora os recordes estejam 

próximos ao ápice, segundo o site da CBTE, no ano de 2017, considerando apenas os 3 

primeiros colocados do Brasil, a média de pontuação na Pistola de Ar foi de 572 pontos e no 

Fogo Central foi de 578 pontos. Sendo que foi percebida uma queda de rendimento generalizada 

nos atletas que, por sua maioria, obtiveram pontuação menor na final se comparada às outras 

provas.  

Considerando que a média de 575 pontos é suficiente para brigar pelas primeiras 

colocações em nível nacional, o atleta teria direto a perder ainda 25 pontos. Pode-se inferir que 

o atleta poderia executar 35 tiros na pontuação 10 e outros 25 obtendo 9. Para o alto rendimento, 
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quase todos os atletas possuem uma média de cerca de 40 tiros executados no 10 por prova. Ao 

conversar com atletas de TE, praticamente todos dizem que seu recorde pessoal no treinamento 

é maior do que em prova. Ou que ele vinha em uma boa sequência de resultados nos treinos, 

mas fez uma prova abaixo da média, com menos execuções no 10 e alguns disparos no 8, o que 

é considerado um tiro ruim, ou grande sequência de 9.  

Como dito anteriormente, os treinamentos são repetitivos e o objetivo é a mecanização 

na execução do procedimento. O atleta no alto rendimento já treinou durante anos, se conhece 

e sabe o caminho, o que precisa ser feito e a imagem que ele precisa ver no momento do disparo 

para conseguir alcançar o 10. Por que, então, que o atirador não consegue repetir o 

procedimento adequado durante toda a prova e alcançar a pontuação máxima ou próximo dela? 

É neste momento em que se pode verificar com facilidade a influência do preparo mental no 

TE. Se o atleta possui boa habilidade motora e treina constantemente, teoricamente ele deveria 

executar todos, ou quase todos, os disparos de forma perfeita. Mas nesse ponto entra a questão 

psicológica, a ansiedade gerada pela competição, o medo em dar um tiro ruim e a expectativa 

de resultado, fazendo com que o atleta tenha seus níveis de atenção e concentração diminuídos, 

prejudicando seu resultado final. 

Conforme LeDoux (2001), as emoções são experimentadas a partir da percepção das 

alterações fisiológicas do organismo, nesse caso, o aumento dos batimentos cardíacos, elevação 

da pressão sanguínea, umedecimento das palmas das mãos, dilatação das pupilas e contração 

muscular, que caracterizam a emoção do medo. 

As funções cognitivas, a estabilidade emocional, o nível de estresse e as respostas 

comportamentais influenciam significativamente o desempenho do atleta. Ele passa a ter maior 

dificuldade em focar a maça, seu arco de movimento estará maior e mais instável e a 

empunhadura estará diferente, pois a tensão muscular é aumentada e a tendência é segurar o 

armamento com mais força, criando vetores de força laterais. 

Weinberg e Gould (2001, p. 110 e 111) em um experimento com indivíduos, os quais 

precisavam arremessar uma bola de tênis em um alvo, constatou que os mais ansiosos 

demonstraram perda de coordenação motora e elevação da tensão muscular. Concluíram que a 

ativação aumentada atua sobre duas maneiras com relação ao desempenho do atleta: tensão 

muscular intensa e dificuldades de coordenação, e com mudanças nos níveis de atenção e 

coordenação. Acrescentam, ainda, que o esse aumento nos níveis de ativação e ansiedade 

podem ser inadequados para a atividade que ele executa no momento. Isto faz com que o atleta 

mude seu foco de atenção para estímulos inadequados, de forma que passa a ter uma atitude 

mais crítica da execução, impedindo que a técnica treinada ocorra de forma automática. 
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Esta atitude crítica da execução se torna clara ao conversar com os atletas. Grande parte 

afirma que em momentos de maior instabilidade emocional, seja em uma final ou em uma prova 

em que a ansiedade esteja elevada, o arco de movimento gerado pelo aparelho de pontaria está 

maior. É verdade que possivelmente ele realmente esteja, devido à maior tensão muscular. 

Entretanto, em muitos casos, eles afirmam que nesse momento há maior preocupação com a 

instabilidade do movimento, o que gera medo no atleta em executar o disparo. 

Consequentemente, esse medo gera insegurança e falta de confiança na execução do 

procedimento. O atirador, então, perde seu foco na execução ideal do disparo e passa a se 

concentrar na maior dificuldade em executá-lo. Isso diminui a sua atenção no que deveria fazer 

corretamente e de forma automatizada, e passa a influenciar negativamente o processo do 

disparo, executando tiros ruins. 

Retomando o experimento de arremesso de bola de tênis em um alvo, se neste simples 

teste os indivíduos já demonstraram diferença de desempenho relacionados à ativação gerada 

pela ansiedade, quanto mais em uma competição onde o resultado se torna importante para a 

conquista do objetivo. E, por vezes, o atleta está sendo observado, seja por televisão ou mídias 

sociais, com determinada expectativa sobre o seu resultado, o que pode acarretar maior pressão 

sobre o seu desempenho.  

Para uma melhor compreensão sobre os níveis de ativação, será utilizado o conceito 

definido pelos autores Schmidt e Wrisberg (2010): “‘Ativação’ refere-se ao nível de 

estimulação ou excitamento do sistema nervoso central de uma pessoa” e Weinberg e Gould 

(2001, p.96), que a definem como: “uma mistura de atividade fisiológica e psicológica em uma 

pessoa e refere-se às dimensões de intensidade de motivação em um determinado momento”. 

No TE, a concentração na realização da técnica é de extrema importância, assim como 

a atenção, a coordenação motora e a confiança também o são. Somente dessa forma, 

obedecendo a esses princípios, executando os procedimentos com atenção, que ocorrerá o 

disparo correto. Dessa maneira, o controle da ansiedade se torna crucial para que influencie o 

mínimo no processo da boa execução da técnica, evitando uma maior tensão muscular e 

dificuldade de coordenação, além da redução dos níveis de atenção e concentração, ratificando 

os estudos vistos acima. 

Outro fator de grande influência no desempenho no atleta é o estresse. Para este, será 

utilizado o conceito definido por Weinberg e Gould (2001, p.98), que o definem como “um 

desequilíbrio substancial entre demanda (física e/ou psicológica) e capacidade de resposta, sob 

condições em que a falha em satisfazer aquela demanda tem importantes consequências”. 
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 É importante ressaltar que, dentro deste conceito, a percepção da demanda e as 

consequências comportamentais são definidas pelo próprio indivíduo. Ou seja, se a pessoa 

entende como uma alta demanda e certa dificuldade em cumprir o necessário, isto pode se tornar 

um fator de maior ansiedade. Por outro lado, mesmo que o nível de exigência possa ser alto, se 

é entendido pelo próprio como uma atividade capaz de ser realizada, isso pode controlar melhor 

a ansiedade. O comportamento do indivíduo frente à ansiedade pode realimentar ou não este 

processo, e isto depende da sua própria resposta (Cf. WEINBERG, GOULD, 2001). 

Samulski (2002, p.164) defende a mesma ideia conceituando o estresse como “um 

complexo processo psicobiológico que consiste em três grandes elementos: estressores, 

percepções ou avaliação do perigo (ameaça) e reações emocionais”. Mais uma vez, há a 

percepção da ameaça pelo próprio indivíduo, no caso, o atleta, que define como uma atividade 

muito ou pouco difícil de ser realizada e se é capaz ou não de fazê-la, e as suas reações 

emocionais durante a competição. Já os estressores seriam a própria situação de competição. 

Schmidt e Wrisberg (2010) afirmam ainda que “se a pessoa acredita que as demandas 

da situação excedem sua capacidade de responder a elas, então, provavelmente, ela perceberá 

aquela situação como sendo ameaçadora e sentirá mais ansiedade, particularmente se o 

resultado for importante para ela. Os níveis de ativação podem flutuar por muitas razões que 

não tenham nada a ver com percepções de ameaça”.  

Para exemplificar, por vezes o atleta se sente inseguro em sair da sua posição de tiro. 

Como as provas possuem em média mais de uma hora, se torna cansativo ficar na posição 

durante todo o momento. Quando o atleta executa uma sequência de tiros ruins, geralmente sai 

de seu posto, senta e procura descansar o corpo e relaxar a mente por um momento, com o 

objetivo de quebrar essa sequência de desatenção e voltar para o posto concentrado, para 

conseguir realizar um bom processo novamente. Por outro lado, quando está em uma sequência 

boa, mas já está há muito tempo na mesma posição, o corpo começa a sentir o cansaço, porém 

o atleta às vezes se sente inseguro em sentar, acreditando que isso poderia prejudicar o seu bom 

momento na prova.  

O que ocorre em muitas vezes, é que o atleta insiste em permanecer na posição, o corpo 

fica cada vez mais cansado, a atenção do atleta sai do procedimento e passa para as dores e o 

incômodo e o atirador acaba realizando um tiro ruim. Isso poderia ser evitado se, no momento 

em que percebe o cansaço, ele fizesse uma pausa e depois voltasse para o posto novamente. 

Dessa forma, poderia voltar com o corpo descansado e com maior atenção, mantendo a 

sequência de bons tiros que ele estava realizando antes.  
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Ele vê uma situação que não deveria como ameaçadora. Entretanto, o que vai fazer o 

atirador conseguir alcançar uma boa pontuação não é o seu tempo de permanência no posto, na 

mesma posição sem sair dela durante toda a prova, mas sim a boa execução dos procedimentos 

do disparo.  

Com base na afirmação anterior de Schmidt e Wrisberg, é fácil perceber que o preparo 

psicológico do atleta interfere diretamente no seu desempenho. Diferentemente de um esporte 

como o futebol, por exemplo, em que o atleta pode destacar-se por conseguir realizar dribles 

difíceis ou ser mais habilidoso, ou no vôlei por ser mais alto, no TE a diferença técnica entre 

atletas de alto rendimento não é grande, e um atleta não pode interferir no desempenho do outro.  

O que é necessário para alcançar um bom desempenho é o mesmo procedimento para 

todos: realizar um bom processo de disparo, que envolva o alinhamento das miras e um bom 

acionamento no gatilho, como já descrito. Portanto, se o processo técnico é o mesmo e não 

muda, a diferença é percebida no processo cognitivo de cada um, na sua parte psicológica, em 

como cada atleta encara o momento de prova, de competição, como será sua resposta 

comportamental em uma sequência ruim (se ele vai entrar em um estado de apatia) ou em uma 

sequência boa (podendo causar um estado de excitação excessiva), que em ambos os casos 

prejudicaria a automatização do seu processo de disparo e, consequentemente, seu desempenho.   

 Percebe-se, portanto, que o medo e a ansiedade influenciam diretamente no processo de 

execução do disparo do atirador, e a resposta comportamental do atleta perante essas emoções 

é de grande importância para o seu desempenho. Segundo Beck e Clark (2012, p. 54), “nos 

transtornos de ansiedade, o modo de orientação é excessivamente sintonizado à detecção de 

informação emocional negativa que subsequentemente será interpretada como ameaçadora uma 

vez que o modo primitivo de ameaça seja ativado”. Isso quer dizer que o atleta ansioso 

negativamente apresenta automaticamente uma atenção maior ao emocional negativo. Por 

exemplo, em um momento da prova o atirador realiza uma sequência ótima de 10 seguidos, isso 

pode gerar uma certa euforia, mas também uma surpresa em não ter realizado nenhum 8 até o 

momento. O seu foco de atenção passa a ser na possibilidade iminente do erro, não mais no 

procedimento correto, elevando o nível de ansiedade, pois a sua confiança na habilidade técnica 

se perde. Consequentemente, passa a executar tiros ruins. 

Beck e Clark (2012) citam alguns processos de avaliação de ameaça e que ajudam a 

identificar a resposta ao medo. Dentre eles, o erro de processamento cognitivo e os pensamentos 

automáticos relevantes à ameaça. No primeiro processo, os erros mais comuns são 

minimização, abstração seletiva e amplificação e catastrofização. Podem ser entendidos como 

subestimar os próprios aspectos positivos (o atleta não confia nas suas habilidades técnicas, 
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ainda que tenha treinado o suficiente), foco na fraqueza (passa a enxergar primariamente as 

dificuldades e os erros), considerar as falhas um defeito sério (o atirador passa a julgar-se de 

forma muito crítica) e entender que os erros têm consequências muito desastrosas (quando 

executa um tiro ruim, ele acredita que a prova dele está perdida, sem considerar que os outros 

atletas também podem ter executado um tiro ruim).  

Com relação aos pensamentos automáticos relevantes à ameaça, a ativação do modo 

primitivo de ameaça produzirá pensamentos e imagens automáticas de perigo, intrusivos na 

consciência, refletindo as preocupações atuais do indivíduo, reforçando a sua ansiedade (Beck 

e Clark, 2012, p.57). Um exemplo clássico, é quando o atleta está ansioso demais, perde a 

confiança nas suas habilidades técnicas e passa a sentir medo para executar a prova. Na sua 

mente não está mais a imagem do procedimento correto do tiro, mas sim a imagem do tiro 

errado, aquele que ele não deve executar. Porém o seu medo em realizar o processo errado é 

tão grande, que o atirador só consegue pensar nele, reforçando-o e prejudicando seu 

desempenho.  

Todos os atletas buscam se preparar para as competições e competir em alto nível. 

Porém, seja por tempo, insegurança, ou outros fatores, a preocupação em obter um bom 

resultado, pode acarretar um efeito contrário, prejudicando ainda mais o desempenho. A 

preocupação é descrita por Beck e Clark (2012, p. 394) como um “componente cognitivo da 

ansiedade”, tendo sua origem na “produção de pensamentos e imagens de antecipação 

exagerada de possíveis resultados negativos”. Nos estados ansiosos assume aspectos 

patológicos mantendo o foco exclusivamente nos “desfechos negativos, catastróficos e 

ameaçadores”. 

Beck e Clark (2012) descreveram ainda a avaliação de recursos de enfrentamento, os 

quais seriam: o modo de pensar estratégico, voluntário e intencional, no qual o indivíduo avalia 

a própria capacidade em enfrentar a ameaça percebida. Essa avaliação é caracterizada pela ação 

do indivíduo em avaliar a si mesmo e produzir sentimentos de autoconfiança ou vulnerabilidade 

frente à ameaça. Essa autoconfiança está diretamente ligada à autoeficácia e a expectativa de 

sucesso. No caso, se o atleta se entende capaz de realizar a atividade com êxito, ele estará mais 

confiante para executá-la e obterá um melhor rendimento. Já se ele se sentir inferior aos 

adversários, ou às situações da prova, ele terá a sua confiança diminuída e o medo e a ansiedade 

aumentos, dificultando o bom rendimento. A hesitação prejudica o desempenho, reforçando a 

avaliação ameaçadora, levando-o à fuga ou evitação. No momento de seu disparo, o atleta não 

executará o procedimento correto, pois pulará etapas. A sua intenção será apenas apertar o 
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gatilho o mais rápido para que aquele momento de tensão passe, sem se preocupar em executar 

da forma correta, livrando-se do tiro.  

O indivíduo ansioso busca por sinais de segurança para que alivie a sua ansiedade, após 

a avaliação errada em que há um “perigo” e ele não pode lidar com isso sozinho, buscando 

estratégias erradas na busca dessa segurança (Beck e Clark, 2012). Um exemplo no TE, mas 

que acontece em qualquer esporte, e fora também, é que no dia da prova o atleta se sente 

necessitado em usar a “camisa da sorte”, como se fosse a camisa que determinasse o resultado 

e/ou desempenho. Ele busca um foco errado de segurança. 

Uma estratégia que pode ser utilizada pelo atleta é o modo de pensamento construtivo, 

que o permite reavaliar a ameaça percebida e buscar recursos de enfrentamento mais realistas. 

Praticamente todos os atletas de TE possuem um caderno de anotações desde o princípio dos 

treinamentos. Nele estão escritas situações de treinos, competições e experiências, como um 

“diário do atirador”. Um dos objetivos é escrever as próprias experiências e sentimentos em 

determinados momentos, para que antes dos treinamentos ou provas, o atleta leia e se recorde 

do que for importante para a execução da sua tarefa. É uma forma de guardar as ferramentas 

que ele pode utilizar em momentos em que estiver muito ansioso, seja em uma sequência boa 

ou ruim, para produzir uma resposta comportamental que lhe foi útil em outra situação.  

Ribeiro (2011) defende que o aprendizado da retroalimentação do cérebro ocorre por 

condicionamento operante. Isso acontece se treiná-lo em situação de estresse ou desequilíbrio, 

conseguir mudar seu comportamento por meio de novos padrões. Afirma ainda que “o 

Neurofeedback treina o cérebro para ajudar a melhorar sua capacidade de se autorregular, tal 

como diminuir o estresse, aprimorar a memória, melhorar a atenção e concentração, aumentar 

a capacidade de foco, maior desempenho, equilíbrio emocional e autoconfiança”. 

A auto eficácia também pode ser considerada como auxiliar no processo de 

aprendizagem do atleta, no gerenciamento da ansiedade e no desempenho. Albert Bandura 

(1986, p.361) a definiu como o “julgamento das próprias capacidades de executar cursos de 

ação exigidos para se atingir certo grau de performance”. Dentro deste conceito, Bandura a 

dividiu em expectativa de eficácia pessoal, que é a certeza e a convicção do indivíduo em 

realizar com sucesso uma atividade e alcançar o resultado desejado. Assim, o indivíduo sabe o 

resultado e tem convicção de conseguir realizá-lo. E a expectativa de resultado, que é a crença 

pessoal de que a realização de uma atividade levará a um certo resultado. Nesta, porém, o 

indivíduo sabe o resultado da ação que pretende realizar, mas não sabe se consegue fazê-la 

(BANDURA, 1993).   
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Conforme Moreno, Rubistini e Machado (2006), a autoeficácia tem influência direta no 

nível de convicção de uma pessoa em executar com sucesso um tipo de comportamento. Isso é 

importante para obter o êxito do resultado desejado. Definem, assim, que a autoeficácia são os 

pensamentos próprios e a convicção nas suas capacidades em executar tais tarefas. 

Considerada também como autocrença, influencia da mesma maneira as escolhas das 

pessoas, o que desejam fazer, a motivação e a perseverança frente às dificuldades (RABELO; 

NERI, 2005). A autocrença que as pessoas possuem sobre suas capacidades permite que 

exerçam o controle sobre esses acontecimentos que influenciam suas vidas e exprimem 

realizações e motivações com forte impacto sobre pensamento, afeto, motivação e ação 

(BANDURA, 1993). Pela sua perspectiva, Bandura (2001) afirma que a autoeficácia influencia 

no comportamento humano com as metas e aspirações, expectativas de resultados, tendências 

afetivas, percepções dos impedimentos (obstáculos) e oportunidades do meio social.   

Bandura (1997) defende a ideia de que as escolhas feitas pelo indivíduo, como a 

intensidade do esforço a ser feito, a persistência em superar os obstáculos, a qualidade do 

desempenho e a forma como cada um se sente, são influenciados pelas crenças de autoeficácia. 

Pedron (2007) reforça este pensamento afirmando que um desempenho de sucesso em alguma 

habilidade pode elevar as crenças de autoeficácia, fortalecendo os interesses e as metas para 

cada um, caracterizando o autoconceito positivo. No caso do TE, o atleta se sente mais confiante 

para a realizar a prova, se sentindo mais capaz, diminuindo a ansiedade e o medo.  

 Assim, pode-se entender que as crenças de autoeficácia, portanto, são “julgamentos 

cognitivos de competência” e estão ligadas diretamente à maneira com que o indivíduo analisa 

sua capacidade de exercer determinadas situações com sucesso, ou o alcance de objetivos 

específicos ao contexto “orientados para o futuro” (PAJARES; OLAZ, 2008, p. 112) 

É de suma importância a avaliação das próprias capacidades, principalmente na medida 

em que as expectativas da eficácia influenciam não só na quantidade de esforço a ser 

empregado, mas também no grau de persistência frente aos obstáculos ou experiências 

desagradáveis, na realização de tarefas confrontadas pelos atletas (JUNIOR; MORENO; 

SOUZA; PRADO; MACHADO, 2007). 

Pode-se inferir, portanto, que o atleta que avalia a sua própria capacidade em executar 

a atividade de forma satisfatória possui uma maior segurança nas suas habilidades e empregará 

maior dedicação e esforço para lograr o êxito. Sua ansiedade e medo serão mais facilmente 

controlados devido à confiança, que estará aumentada, diminuindo as possibilidades de mudar 

o foco de atenção para o negativo, permanecendo com ela voltada para o procedimento correto, 

que o levará ao bom desempenho. Caso o atleta se depare com algum obstáculo (um problema 
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no trânsito que o fez chegar praticamente na hora da prova, sem realizar o aquecimento 

adequado, por exemplo, ou algum barulho diferente no estande que o desconcentrou 

momentaneamente), ele possuirá maior capacidade em superá-lo, pois sabe que o treinamento 

realizado foi suficiente para obter bons resultados e confia na sua técnica.  

A autoeficácia mostra-se, então, de elevada importância para o desenvolvimento do 

atleta, para que ele consiga superar as dificuldades como o medo e a ansiedade, por meio de 

uma maior confiança na sua capacidade em executar a atividade e persistir frente aos obstáculos 

que podem surgir, por estar mais motivado e empenhar maior esforço para conquistar seu 

objetivo, obtendo um melhor desempenho final.  

 

3.1 Entrevista  

 

 Foi realizada uma pesquisa com dois atletas da seleção brasileira de Tiro Esportivo: 

Felipe Almeida Wu e Philipe Chateaubrian Neves Freitas Severo. O primeiro pratica o esporte 

há quase 15 anos, é detentor do recorde brasileiro na modalidade de Pistola de Ar nas categorias 

Sênior e Junior, e tem como principal conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio 

2016. O segundo está há 7 anos no esporte, mas se profissionalizou há apenas dois e 

rapidamente conquistou seu lugar para representar o país. Atualmente, lidera o ranking nacional 

na modalidade Pistola de Ar e terminou o ano de 2017 como o 3º melhor na modalidade de 

Fogo Central. Ambos colaboraram respondendo às perguntas, expondo opiniões próprias e 

consentiram e autorizaram a publicação de suas respostas. 

 A primeira entrevista foi respondida pelo atleta Felipe Wu e procedeu da seguinte forma 

descrita abaixo: 

 

Pesquisador: O senhor faz algum tipo de preparação mental para o Tiro Esportivo? 

Felipe Wu: Sim, no momento tenho o acompanhamento de uma psicóloga do esporte que me 

auxilia na preparação mental. 

Pesquisador: A partir de qual momento na carreira o senhor começou a realizar este tipo de 

preparo? 

Wu: Iniciei no esporte em 2004, mas o trabalho com ênfase na preparação mental, apenas em 

2010.  

Pesquisador: O senhor sentiu alguma diferença entre o antes e o depois de adicionar a 

preparação mental ao treinamento? Quais? 
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Wu: Acho que a principal diferença é o atleta ter ferramentas para poder lidar com quaisquer 

adversidades durante uma competição e ter maiores chances de reproduzir os resultados obtidos 

nos treinamentos.  

Pesquisador: Quais são as ferramentas que o senhor usa quando está em um momento ruim de 

prova, uma série ruim ou sequência de tiros não satisfatórios, necessitando de bons resultados? 

Wu: O mais importante é sempre manter-se consciente e atento. Dessa forma, fica muito mais 

fácil corrigir qualquer problema. Outro fator importante é manter-se atento ao presente, sem 

pensar em coisas passadas, muito menos no que ainda está por acontecer.  

Pesquisador: E quando está em uma sequência de ótimos tiros seguidos, liderando uma prova 

ou final? 

Wu: Muitos atletas têm medo do sucesso tanto quanto do fracasso. Nisso, a preparação mental 

é de suma importância para preparar o atleta a se manter sempre confiante em qualquer situação, 

sem se preocupar com o resultado e sim com a técnica.  

Pesquisador: O senhor acha importante para o atleta que seja feita a preparação mental? Na 

sua opinião, surte efeito positivo? 

Wu: O primeiro passo é que o atleta tenha consciência técnica. Após isso, o treinamento mental 

pode deixá-lo apto a desempenhar seu melhor rendimento em diversas situações. O 

treinamento/preparação mental funciona como um complemento ao treinamento técnico do 

atleta e, dependendo de cada um, pode contribuir. É fundamental que o atleta esteja aberto a 

aceitar o treinamento mental e incluí-lo em sua rotina de treinamento.  

 

 Esta segunda entrevista foi realizada com o atleta Philipe Chateaubrian e ocorreu 

conforme descrito: 

 

Pesquisador: O senhor faz algum tipo de preparação mental para o Tiro Esportivo? 

Chateaubrian: Sim, faço visualização, relaxamento e utilizo técnicas de treinamento mental 

através do biofeedback e do neurofeedback.  

Pesquisador: Essa preparação é feita por algum profissional área ou é realizada 

individualmente? 

Chateaubrian: A preparação foi recomendada por uma profissional da área, Drª. Ana Paula, 

psicóloga que trabalhou com o Time Brasil no período pré-olímpico Rio 2016. Inicialmente, o 

trabalho é orientado. Mas com a experiência o atleta pode aplicar por si só a maioria das 

ferramentas de treinamento mental, exceto aquelas que precisam de equipamentos eletrônicos 

como o biofeedback e o neurofeedback. 
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Pesquisador: A partir de qual momento na carreira o senhor começou a realizar este tipo de 

preparo? 

Chateaubrian: Iniciei 5 anos após ingressar no esporte. Ao buscar a profissionalização da 

prática do esporte, percebi que tinha muita coisa que não estava relacionada apenas com a 

técnica, mas sim com a questão psicológica. Então, inseri o treinamento mental na minha rotina 

de treinos como uma forma de complementar o treinamento técnico. Aliás, julgo o treinamento 

mental mais importante que o treinamento técnico.  

Pesquisador: O senhor sentiu alguma diferença entre o antes e o depois de adicionar a 

preparação mental ao treinamento? Quais? 

Chateaubrian: Sim. Poderia citar diversos exemplos, mas enfatizo os dois a seguir: 1) 

capacidade de concentração: o treinamento mental possibilita ao atleta o estreitamento do foco 

no objetivo que pretende alcançar; 2) capacidade de superação: em muitos momentos de 

instabilidade, a cabeça (mente) do atleta é que vai controlar suas ações e, através do treinamento 

mental, conseguimos as ferramentas necessárias que nos permitem vencer a adversidade e focar 

no momento presente, único momento que importa.  

Pesquisador: Como é feito esse preparo antes, e como é feito durante uma prova ou 

competição? 

Chateaubrian: Antes, é feito com pensamentos em coisas boas, monólogos com afirmações 

de estar sentindo boas sensações como tranquilidade, paciência, coragem, etc. Durante a prova, 

deve ser estabelecida uma rotina deve ser realizada pelo atirador, de acordo com seu modelo 

mental do tiro ideal e modelo de execução técnica. A partir de então, ele apenas executa as 

ações, como se fosse uma máquina, sabendo sempre quais atitudes tomar em todas as situações 

que ocorrem durante a prova.  

Pesquisador: Quais são as ferramentas que o senhor usa quando está em um momento ruim de 

prova, uma série ruim ou sequência de tiros não satisfatórios, necessitando de bons resultados? 

Chateaubrian: Faço um ciclo respiratório com respiração lenta para reduzir o ritmo dos 

batimentos cardíacos. Depois, realizo a execução de dois tiros em seco, com a mesma rotina 

mental e técnica pré-definida. Em seguida, volto a realizar a prova. 

Pesquisador: E quando está em uma sequência de ótimos tiros seguidos, liderando uma prova 

ou final? 

Chateaubrian: Eu me concentro na execução do processo, no tiro presente, utilizando toda a 

concentração para a realização da técnica. Vejo o resultado como uma consequência do que eu 

realizar. Se eu realizar um bom processo, posso ter um bom resultado, ou não, mas é muito 
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improvável, sendo a grande minoria das vezes. Por outro lado, se eu não realizar um bom 

processo, a chance de eu ter um bom resultado é ínfima, uma em um milhão. 

Pesquisador: O senhor acha importante para o atleta que seja feita a preparação mental? Na 

sua opinião, surte efeito positivo? 

Chateaubrian: Com certeza! Um atleta precisa construir sua estrutura com todos os 

profissionais que trabalham na equipe multidisciplinar, quais sejam: técnico, psicólogo, 

preparador físico, fisioterapeuta e nutricionista. A parte mental tem uma importância de 90% 

quando falamos da modalidade Tiro Esportivo.  

Pesquisador: Se achar necessário, acrescente algo que julgue importante com o tema, alguma 

experiência de treinos, provas, seletivas, competições, outros: 

Chateaubrian: Com o passar do tempo, nós vamos percebendo as atitudes dos atletas que se 

mantém no topo durante muitos anos e percebemos, também, que funcionam como máquinas 

pré-programadas para desempenharem determinada tarefa, o que chamo de Plano de Ação. No 

nosso caso, é fazer 60 tiros de prova com a máxima concentração, equilíbrio emocional e 

dedicação ao processo do tiro presente, sem se importar com o passado ou temer o futuro. E o 

treinamento mental nos permite agir dessa forma, nos dando a capacidade de atingir nossas 

metas comportamentais durante uma prova e capacidade de superação, quando algo não vai 

bem. Em situações de pressão como finais, seletivas, provas internacionais, o objetivo é apenas 

um: aplicar a técnica de forma rotineira, automática, com o foco no presente, vivendo 

exclusivamente seu mundo, que é você, a arma e seu alvo. Consequentemente, ao se dar conta 

de que a prova terminou, a sensação do dever cumprido é a melhor de todas, independentemente 

do resultado. Contudo, quando temos esta atitude, o resultado é sempre satisfatório! Já vivi 

situações distintas nas quais meu comportamento foi decisivo para obter sucesso, mas quando 

o contrário acontece, não há motivos para o desespero. Por fim, gostaria de contar a seguinte 

ilustração de uma conversa entre um servo e seu mestre. O servo pergunta ao mestre como ele 

poderia fazer para se tornar um sábio. O mestre responde que é fazendo boas escolhas. O servo 

ainda confuso, perguntou-lhe como poderia fazer boas escolhas. O mestre responde que é com 

experiência. O servo, então, lhe pergunta como ele pode adquirir experiência. O mestre 

responde que é fazendo escolhas ruins. Estamos aprendendo o tempo todo, e todas as vezes em 

que fazemos da maneira errada, aprendemos com isso e nos aproximamos ainda mais da 

maneira correta de se fazer.  

 

 É fácil perceber de forma clara, por meio da experiência destes atletas e de suas 

respostas, o papel fundamental do preparo psicológico. Ambos realizam o acompanhamento 
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com profissionais diferentes e responderam as questões de forma individualizada, mas é 

possível verificar que as suas respostas são similares, quando dizem sobre o objetivo do 

treinamento mental: estar concentrado o maior tempo possível e com a atenção voltada para o 

procedimento do tiro presente.  

O medo e a ansiedade fazem com que o indivíduo perca o seu foco no que deve fazer 

agora, e mude para lembranças ruins do passado, que causa perda da confiança, ou previsões 

do futuro que, neste caso, pode ser por causa de uma série ruim, acreditando que o resultado 

final será catastrófico, ou mesmo uma sequência boa, na qual o atleta passa a se imaginar 

batendo recordes ou sendo campeão.  

Os pensamentos bons e a autoafirmação positiva são um método de treinamento, mas 

devem ser feitos nos momentos antecedentes a prova, como dito pelo Philipe Chateaubrian, 

para que o atleta adquira confiança. Nos momentos de prova, porém, não se deve pensar no 

passado ou futuro, somente no presente, pois a pontuação, o resultado, é apenas a consequência 

do processo de disparo realizado pelo atirador, onde a atenção deve estar totalmente 

direcionada. O treinamento mental é, ainda, importante para que se aprenda a superar as 

adversidades. Como visto pela pesquisa, a atitude do indivíduo, a maneira como ele vai lidar 

com as situações, determina a sua resposta comportamental, que influencia diretamente no 

funcionamento de seu corpo. Neste caso, se o atleta executa um tiro ruim, ele não deve ficar se 

culpando. Caso ele fique pensando no tiro ruim, isso gerará uma preocupação em não conseguir 

seu objetivo, aumentando a sua ansiedade, diminuindo a concentração e prejudicando as 

funções motoras e o seu resultado final. Sua atitude deve ser somente a de se concentrar 

novamente para que execute o modelo ideal de disparo e, assim, executará um bom tiro.   

 

.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivos investigar as contribuições da Psicologia no esporte, 

mais precisamente, analisar o Tiro Esportivo pelo viés da Psicologia. Além de comprovar que 

o medo e a ansiedade interferem no desempenho, verificou-se que tanto o condicionamento 

operante quanto a autoeficácia para identificar elementos e técnicas da Psicologia podem ser 

utilizados como ferramentas pelo atleta no seu preparo mental, para compreender como a 

Psicologia pode contribuir no TE nos aspectos comportamentais e emocionais.  

 Diante dos conceitos apresentados, foi verificado que o medo e a ansiedade são emoções 

presentes e necessárias no ser humano, pois estão ligadas a fatores de sobrevivência. Entretanto, 

para o contexto esportivo, particularmente o TE, essas emoções tendem a prejudicar o 

desempenho do atleta, pois aumentam a tensão muscular, o ritmo respiratório e a sudorese e 

diminuem a sua capacidade de concentração na técnica a ser executada, fazendo com que o 

atleta tenha a sua atenção voltada ao negativo, perdendo a confiança no seu treinamento e na 

sua técnica. 

 Entende-se, também, que as respostas comportamentais do atleta influenciam 

diretamente no seu resultado final. A maneira por meio da qual o atleta lida com a ansiedade de 

estar numa competição importante, de realizar uma sequência ótima ou, por outro lado, de 

enfrentar uma dificuldade durante a prova, determina como será o seu desempenho. Com o 

treinamento técnico, ele se adestra a automatizar as suas ações durante a execução de cada 

disparo. Com o treinamento mental, ele aprende a focar a sua atenção somente no procedimento, 

sem se preocupar com o resultado, pois este será consequência de suas ações no processo. 

 Ademais, as entrevistas ratificam a contribuição da Psicologia para o Tiro Esportivo e a 

sua importância. Ambos os atletas consideram fundamental a realização do treinamento mental, 

com preparo psicológico, para que o atleta desenvolva técnicas que o permita ter ferramentas 

que possam ser usadas durante a prova. Assim, uma das mais importantes técnicas citada por 

eles é o fato de ambos tentarem se importar somente com o presente. Essa é uma técnica clara 

de controle da ansiedade, diminuindo a sua interferência no momento do tiro. Pensar no tiro 

ruim ou mesmo bom, dado anteriormente, não ajudará o atleta no tiro do momento, pelo 

contrário, somente reduzirá sua atenção quanto a este. Da mesma forma, realizar projeções 

futuras de resultado, também o desconcentrará do momento atual, que é o mais importante. Não 

se pode mudar o resultado do tiro já realizado, do passado, tampouco o do futuro, que ainda não 

existe. Então, o que vai determinar o resultado, é sempre o tiro do presente, para o qual deve 

estar voltada toda a atenção do atleta no seu procedimento.  
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 Finalmente, conclui-se que o Tiro Esportivo é um esporte em que a Psicologia é fator 

fundamental. A diferença técnica entre os atletas de alto rendimento é pouca, já que é mínima 

a interferência da ação dos outros atletas, dependendo o atleta somente de seu próprio 

desempenho. Enquanto o objetivo do treinamento técnico é automatizar o procedimento – o que 

é alcançado com a execução constante dos movimentos e processos necessários –, o que 

diferencia um atleta de alto rendimento do outro é o preparo psicológico, uma vez que é este 

que condiciona a resposta comportamental que será dada por cada um ao iniciar uma prova, ao 

estar em uma competição importante, ao apreender a lidar com as emoções, buscando-se 

minimizar concretamente quaisquer eventuais reflexos na habilidade motora do atirador.  
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APÊNDICE A 

 

1. O senhor faz algum tipo de preparação mental para o Tiro Esportivo? 

 

2. Essa preparação é feita por meio de algum profissional da área ou é realizada 

individualmente? 

 

3. A partir de qual momento na carreira o senhor começou a realizar esse tipo de 

preparo? 

 

4. O senhor sentiu alguma diferença entre o antes e o depois de adicionar a preparação 

mental ao treinamento? Quais? 

 

5. Como é feito esse preparo antes, e como é feito durante uma prova ou competição? 

 

6. Quais são as ferramentas que o senhor usa quando está em um momento ruim de 

prova, uma série ruim ou sequência de tiros não satisfatórios, necessitando de bons 

resultados? 

 

7. E quando está em uma sequência de ótimos tiros seguidos, liderando uma prova ou 

uma final? 

 

8. O senhor acha importante para o atleta que seja feita a preparação mental? Na sua 

opinião, surte efeito positivo? 

 

9. Se achar necessário, acrescente algo que julgue importante com o tema, alguma 

experiência de treinos, provas, seletivas, competições, outros: 

 

 


