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RESUMO 
 
 
 

O medo e a ansiedade são emoções inevitáveis e necessárias no contexto 
esportivo. Desenvolver a capacidade de gerenciamento das reações emocionais é 
fundamental para o sucesso competitivo, abordada no presente trabalho com 
enfoque especial no atleta do Tiro Esportivo. A escolha adequada de ferramentas 
que permitam ao desportista aprender a autorregulação das respostas autonômicas 
é, portanto, um ponto fundamental no treinamento psicofisiológico e questão 
importante para área da Psicologia do Esporte. Conhecer como o medo e a 
ansiedade se configuram na mente do atleta é um dos passos importantes para 
definir as soluções de intervenção, aprimoramento e treinamento da autorregulação 
na busca de melhores resultados. Conhecimentos nas áreas das abordagens 
cognitiva e comportamental e em neurociência oferecem o arcabouço teórico para 
desenvolver este trabalho. Os recursos tecnológicos aliados aos avanços da 
neurociência configuram um cenário repleto de oportunidades para o psicólogo do 
esporte, exigindo, porém, desse profissional, constante atualização tanto nas áreas 
das neurociências como no campo da tecnologia da informação. O Biofeedback e o 
Neurofeedback devem ser investigados como técnicas científicas possíveis de 
serem aplicadas no treinamento psicofisiológico dos atletas de alto rendimento do 
Tiro Esportivo. Este é o objetivo central deste trabalho, que este autor deseja 
levantar como hipótese a ser confirmada em um trabalho posterior. 
 
Palavras Chave: 1. Ansiedade. 2. Biofeedback. 3. Medo. 4. Neurofeedback. 5. Tiro 
Esportivo 
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ABSTRACT 

 
 
 

Fear and anxiety are inevitable and necessary emotions in the sports context. 
Developing the ability to manage emotional reactions is the key to competitive 
success, approached in this work with a particular focus on the athlete of the 
shooting sport. The appropriate choices of tools that enable to sportsman learn self-
regulation at autonomic responses is therefore a fundamental point in 
psychophysiological training and important issue for sport psychology area. Knowing 
how fear and anxiety configure in the athlete's mind is one of the important steps to 
define solutions of intervention, improvement and self-regulation training in the 
search for better results. Knowledge in the areas cognitive and behavioral 
approaches and in neuroscience, offer the theoretical support to develop this work. 
The technological resources combined with advances in neuroscience configure a 
scenario filled with opportunities for sport psychologist, demanding, however, of this 
professional, constant updating both in the areas of neuroscience such as in the field 
of information technology. The Biofeedback and Neurofeedback should be 
investigated as scientific techniques that can be applied in psychophysiological 
training for top level athletes of shooting sports. This is the central goal of this work, 
that this author wants to raise as a hypothesis to be confirmed in a subsequent work. 
 
Keywords: 1. Anxiety. 2. Biofeedback. 3. Fear. 4. Neurofeedback. 5. Shooting.  
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade da aplicação das 

técnicas de Biofeedback e Neurofeedback como método científico de treinamento 

psicofisiológico, com vistas a reduzir as influências negativas do medo e da 

ansiedade no desempenho do atleta do Tiro Esportivo (que passa a ser citado pela 

sigla TE), partindo da investigação ampla de como as emoções do medo e da 

ansiedade se apresentam na psique humana, podendo interferir no seu 

desempenho. 

A escolha do tema teve como principal razão o fato da história de vida do 

autor estar intimamente relacionada com a prática do TE, numa primeira fase como 

atleta de alto rendimento, quando representou o Brasil em duas versões dos Jogos 

Olímpicos (Moscou -1980 e Los Angeles – 1984), e, atualmente, como técnico da 

Seleção Brasileira desta modalidade, período no qual tem observado atletas, 

tecnicamente e fisicamente bem preparados, não conseguirem reproduzir nos 

momentos competitivos a mesma performance dos treinamentos, levando-o a 

suspeitar que o fato ocorra  por influência do medo e da ansiedade vivenciados em 

situações de competição, assunto pouco explorado pela literatura específica da 

modalidade. 

A relevância do texto se faz pelo fato do Brasil, como país sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016, buscar nos próximos quatro anos, através do Comitê Olímpico 

Brasileiro e as demais entidades do desporto nacional, dar aos seus atletas as 

melhores condições de treinamento, nas quais a preparação psicológica deverá ter 

uma participação importante para o melhor desempenho desses atletas. 

Cabe informar que o TE está presente no programa dos Jogos Olímpicos da 

Era Moderna desde a sua primeira edição em 1896. Com seis provas para mulheres 

e nove para homens, a modalidade reúne quinze provas com um total de quarenta e 

cinco medalhas em disputa. Sendo permitido cada país inscrever vinte atletas 

participando com até dois por prova, sua equipe tem a possibilidade de conquistar 

até trinta medalhas. Comparado com as modalidades coletivas, cujas equipes são 

constituídas por no mínimo doze atletas disputando apenas uma medalha, o retorno 

sobre o investimento por medalha no TE é bastante compensador. 
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Esse fato justifica e motiva, nos países que buscam melhorar a posição no 

ranking geral de medalhas, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de 

técnicas que permitam aprimorar o desempenho competitivo dos atletas em 

modalidades com essa característica.  

Por outro lado, o TE é uma modalidade onde o sucesso do atleta independe 

de características físicas especiais, requerendo, porém, a execução de ações 

motoras finas, onde o desempenho varia na proporção direta da sua capacidade de 

alcançar e manter o nível adequado de ativação, imprescindível à coordenação dos 

movimentos precisos que compõem o gestual do disparo. 

Dessa forma, independente da prova que dispute, as respostas 

comportamentais resultantes da excitação autonômica influenciam significativamente 

o desempenho do atleta, em especial, as funções cognitivas, nível de estresse, 

estabilidade emocional, a oxigenação, a estabilidade da posição, o arco de 

movimento descrito pela ponta da arma e a execução da tarefa motora fina de 

acionamento do gatilho. 

Consequentemente, o estudo das emoções, de como estas se processam 

no cérebro humano e sua influência no desempenho esportivo, é fundamental para a 

escolha de técnicas desenvolvimento psicofisiológico que possibilitem a melhora do 

desempenho competitivo dos atletas do TE, visando a sua aplicabilidade no 

treinamento do alto rendimento. 

Na busca das respostas pretendidas, o presente trabalho iniciará 

contextualizando o TE no campo das habilidades motoras, buscando comprovar que 

o medo e a ansiedade interferem no seu desempenho como atividade atlética, e 

tomará com base teórica a abordagem situacional da aprendizagem e performance 

motora, defendida pelos autores Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg (2010). 

Uma vez comprovada a influência do medo e da ansiedade, prosseguirá 

com a revisão teórica na 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).  

Entendendo a necessidade de um embasamento teórico mais amplo, o 

trabalho verificará como o medo e da ansiedade são apresentados nas abordagens 

cognitiva, comportamental e neurocientífica, com base nas obras de Aaron T. Beck 
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& David A. Clark (2012), Márcio B. Moreira & Carlos A. de Medeiros (2008), Garry L. 

Martin (2008), Joseph LeDoux (2001) e Roberto Lent (2008). 

A explicação das técnicas de Biofeedback e Neurofeedback terá apoio nos 

autores, Nazareth Ribeiro (2011), Miguel A. Simón (2011) e Leonardo Mascaro 

(2008 e 2012), no contexto geral, e Benjamin W. Strack, Michael K. Linden & Vietta 

Sue Wilson (2011), no contexto específico do esporte.   

Com base em seus objetivos, este trabalho se pautará pelos critérios da 

pesquisa exploratória das informações apresentadas pelos autores escolhidos, e 

privilegiará, como metodologia para sua elaboração, a pesquisa bibliográfica das 

obras citadas. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

DESEMPENHO ESPORTIVO E ANSIEDADE: 

Abordagem tradicional da psicologia do esporte 

 

2.1 Tiro Esportivo (TE) - técnica esportiva e habilidade motora 

Platonov (2008, p. 354) define como técnica de uma modalidade esportiva, 

“o conjunto de procedimentos e ações que garantem soluções mais eficazes para as 

tarefas motoras, de acordo com a especificidade da modalidade, da disciplina e do 

tipo de competição”. 

No TE, o processo do disparo representa a principal tarefa motora que o 

atleta deve aprender e aperfeiçoar, ou seja, o treinamento deve preconizar o 

desenvolvimento da habilidade motora de apontar a arma para o alvo, sincronizando 

a ação de flexão do dedo indicador que aciona a tecla do gatilho, com o movimento 

da arma (arco de movimento), de forma a realizar o disparo no período de menor 

amplitude do arco de movimento. 

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”.  

No contexto da organização da tarefa, o TE se enquadra na classificação da 

habilidade discreta, por ser uma tarefa que é organizada como uma ação 

normalmente de duração breve, com início e fim bem definidos. (Cf. SCHMIDT, 

WRISBERG, 2010, p. 26 et.seq.). 

Na classificação com base na predominância dos elementos motores e 

cognitivos, o TE se situa na categoria das habilidades onde há um equilíbrio entre 

saber o que fazer (habilidade cognitiva) e fazer efetivamente (habilidade motora), 

sendo que, no alto rendimento, a qualidade do próprio movimento assume uma 

maior importância e passa a ser o fator principal determinante do sucesso esportivo. 

(ibid, p. 27) 

Já na classificação quanto ao nível de previsibilidade ambiental, na sua 

maioria, as provas do TE se enquadram na categoria de habilidade fechada, onde a 

tarefa é executada em um ambiente que é previsível ou estacionário e que permite 

que o atleta planeje seu movimento antecipadamente. (ibid, p. 29) 
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Cabe ressaltar que essa classificação pode variar no contínuo entre 

habilidade fechada e aberta, visto que nas provas realizadas em ambiente aberto 

haverá certo grau de imprevisibilidade inerente às variações climáticas como 

luminosidade e intensidade e direção do vento. Na prova de Fossa Olímpica, além 

das alterações climáticas, há a imprevisibilidade do movimento do alvo (prato de 

resina) que é lançado de forma aleatória por um conjunto de máquinas, fato que a 

caracteriza como uma habilidade aberta. (Cf. SCHMIDT, WRISBERG, 2010, p. 26 

et.seq.). 

Essas características determinam a necessidade e a importância do 

programa de treinamento do atleta do TE, ser elaborado visando alcançar o estágio 

de habilidade motora e desempenho que lhe permita realizar o processo de disparo 

de forma “virtualmente automática”, onde “o termo automático significa desempenhar 

sem atenção, quando a pessoa realiza as ações de forma mais ou menos 

inconsciente”. Esse estágio, também denominado de “estágio autônomo” ou “estagio 

motor”, caracteriza-se pela “ênfase maior na produção da ação (i.e., em elementos 

motores) do que no pensamento sobre os elementos verbais ou cognitivos”. Apesar 

de produzir movimentos automatizados, o atleta que atinge esse grau de habilidade, 

não perde a capacidade de “detectar e corrigir erros em seus movimentos, se e 

quando os erros ocorrem”. (ibid, p. 35). 

Em resumo, o TE se caracteriza, como uma modalidade esportiva onde o 

atleta realiza ações motoras de alta precisão, de duração breve, com início e fim 

definidos, com maior predominância da habilidade motora sobre a cognitiva, e alto 

nível de previsibilidade ambiental.  

Para obter o grau de maestria almejado no alto rendimento, não basta 

apenas atingir o estágio autônomo ou motor no treinamento, é necessário que o 

atleta reproduza-o nos momentos de estresse competitivo, onde fatores situacionais 

específicos interferem em duas dimensões importantes do processamento motor 

automático, com reflexo direto no desempenho do atleta: ativação e ansiedade. (ibid, 

p. 36). 

2.2 Ansiedade na abordagem tradicional da psicologia do esporte 

Para compreender a influência da ativação e da ansiedade no desempenho 

do atleta do TE sob estresse competitivo, é necessário primeiro defini-las, 

verificando posteriormente de que forma elas se inter-relacionam. 
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McGrath apud Weinberg e Gould (2001, p.98), define estresse 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”.  

No modelo proposto por McGrath (ibid) o estresse se compõe de quatro 

estágios inter-relacionados: 1) demanda ambiental, que pode ser física ou psíquica; 

2) percepção da demanda, definindo o grau de desequilíbrio entre o que é imposto e 

a capacidade de realização, com forte influência da ansiedade-traço; 3) respostas 

físicas e psicológicas do indivíduo à percepção da situação estresse, determinando 

a ansiedade-estado vivenciada pelo indivíduo; 4) consequências comportamentais, 

ou seja, o comportamento real do indivíduo sob estresse, cuja demanda ambiental 

em resposta a esse comportamento realimenta o processo. (Cf. WEINBERG, 

GOULD, 2001, p. 99 et.seq.). 

De forma semelhante, Spielberger apud Samulski (2002, p. 164), considera 

o estresse “um complexo processo psicobiológico que consiste de três grandes 

elementos: estressores, percepções ou avaliação do perigo (ameaça) e reações 

emocionais”, onde o estressor é o estímulo objetivo, a percepção de ameaça é o 

estímulo subjetivo e a ansiedade-estado é a reação emocional. 

No contexto esportivo, o estressor é a situação competitiva e o estresse é o 

processo psicobiológico vivenciado pelo atleta durante os momentos de preparação 

e competição, composto pela sequência de eventos que o conduzirá ao objetivo pré-

estabelecido a ser alcançado. 

Para Schmidt e Wrisberg (2010),  

‘Ativação’ refere-se ao nível de estimulação ou excitamento do 
sistema nervoso central de uma pessoa, enquanto ‘ansiedade’ diz 
respeito mais à maneira como a pessoa interpreta uma situação 
específica e as emoções resultantes que estão associadas àquela 
interpretação. (SCHMIDT, WRISBERG, 2010, p.61, grifo dos 
autores). 
 

Conforme esses autores, 

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 (p. ex., mover-se de uma 
posição sentada para uma posição de pé, comparecer ao casamento 
de um amigo, observar o pôr-do-sol maravilhoso). Todavia, 
mudanças em níveis de ansiedade são sempre acompanhadas por 



18 
 

mudanças em ativação (i.e., o nível de ativação aumenta quando a 
ansiedade aumenta). (ibidi 2010, p.61). 

 
A percepção da capacidade para atender à demanda também é ressaltada 

por Nitsch apud Samulski (2002, p. 22), quando esclarece que a “’ação esportiva’ é 

determinada pelas condições subjetivas e objetivas de ação” , inter-relacionando a 

pessoa, o meio ambiente e a tarefa. As condições objetivas englobam as condições 

físicas do atleta, condições climáticas, etc., enquanto as condições subjetivas advêm 

da “sua percepção de capacidade, oportunidade e dificuldade da tarefa”. 

Para Weinberg e Gould (2001, p.96), “ativação é uma mistura de atividade 

fisiológica e psicológica em uma pessoa e refere-se às dimensões de intensidade de 

motivação em um determinado momento”, variando de apatia (i.e., letargia) à 

completa ativação (i.e., euforia). Esses autores ressaltam que “indivíduos altamente 

ativados são mentalmente e fisicamente excitáveis; eles têm os batimentos 

cardíacos, respiração e sudorese aumentadas”.  

A ansiedade, no ponto de vista de Weinberg e Gould (ibid, p.96), “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, Weinberg e Gould (ibid, p.97), diferenciam ainda a 

ansiedade-estado e a ansiedade-traço. Spielberger apud 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 percebida). 

A ansiedade–traço é definida por Spielberger (ibid) 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”.  
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2.3 Relação ativação-ansiedade e desempenho 

Conforme os estudos apresentados, tanto a ativação quanto a ansiedade 

(traço ou estado) possuem componentes cognitivos e somáticos influenciados pelas 

condições situacionais (subjetivas e objetivas), sendo que o nível de ativação e 

ansiedade experimentado durante uma atividade esportiva varia numa razão direta e 

de indivíduo para indivíduo, conforme a avaliação que o mesmo faz entre a tarefa a 

ser realizada e a capacidade de realizá-la, ou seja, a intensidade do estresse 

percebida pelo atleta. 

Weinberg e Gould (2001, p. 103) ressaltam que o modo que a ativação e 

ansiedade afetam o desempenho, positiva e negativamente, é uma das questões 

mais intrigantes para a psicologia do esporte nas últimas décadas. Segundo os 

autores, não é difícil reconhecer “quando o nosso sistema nervoso faz-nos sentir 

vulneráveis e fora de controle”. O problema reside em compreender “de que modo 

exatamente a ativação fisiológica e psicológica funciona em benefício de uma 

pessoa e em prejuízo de outra”, e até como um mesmo atleta pode apresentar, no 

mesmo dia, “flutuações nos níveis de ansiedade e em seus efeitos”. 

Para responder essas questões e explicar a relação entre ativação e 

desempenho, a teoria mais aceita pelos psicólogos baseia-se no princípio do U-

invertido, e em suas variações e hipóteses mais atuais, “incluindo os conceitos de 

zonas de desempenho ideal, e o fenômeno da catástrofe” (Cf. WEINBERG, GOULD, 

2001, p. 104). 

Basicamente, o princípio do U-invertido preconiza que aumentos de 

ativação, partindo no nível basal, são acompanhados por aumento de desempenho 

até certo ponto, após o qual, os incrementos na ativação irão representar 

decréscimo na performance do atleta, representado por um gráfico em forma de “U” 

invertido. (ibid, p. 105). 

O psicólogo do esporte russo Yuri Hanin apud Weinberg e Gould (2001, p. 

106), modificou o princípio do U-invertido e introduziu o conceito de “zonas 

individualizadas de funcionamento ótimo (Individualized Zones of Optimal 

Functioning – IZOF)”, observando que o atleta de alto rendimento apresenta o seu 

melhor desempenho não num ponto de ativação ideal, mas numa faixa de ativação 

determinada pela “zona de ansiedade-estado ideal”. 
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As pesquisas de Hanin apud Samulski (2002, p. 169) demonstraram também 

que o posicionamento da IZOF no contínuo da escala de ativação varia de atleta 

para atleta, justificando a necessidade da individualização do treinamento na busca 

de “ajudar o atleta a encontrar sua zona ótima específica de ativação antes e 

durante a competição”. 

Complementando, Wrisberg e Hunt apud Schmidt e Wrisberg (2010, p. 63), 

enfatizam que o posicionamento da IZOF sofre influência também da natureza da 

tarefa de acordo com o “controle motor” e a “complexidade cognitiva” exigidos na 

sua execução. Exemplificando, uma tarefa como o disparo na prova de Pistola Livre 

(precisão com alvo na distância de 50 m), que requer controle motor fino, ou pilotar 

um avião, que contém importantes componentes de tomada de decisão, apresentará 

a IZOF no início do contínuo da escala de ativação (baixa). Em contra partida, 

atividades que envolvem grandes grupos musculares, com pouco ou nenhum 

controle motor fino, tal como levantamento de peso, e aquelas que exigem um baixo 

nível de complexidade cognitiva, como as provas de velocidade do atletismo, terão a 

IZOF na extremidade de maior ativação da escala (alta). Atividades que apresentam 

controle motor e complexidade cognitiva, moderados, terão a IZOF no setor central 

da escala de ativação (média). 

Cabe ressaltar que os diversos autores pesquisados utilizam os termos 

“nível ativação” (Schmidt e Wrisberg, 2010), “nível de ativação fisiológica” (Weinberg 

e Gould, 2001) e “nível do estado de ansiedade” (Hanin, 1997), para expressar a 

variável psíquica (eixo das abscissas) em função da qual será traçado o gráfico da 

performance do atleta (eixo das ordenadas). 

 Esse fato pode levar a uma interpretação de que a componente somática da 

ansiedade-estado é a única variável na estimativa da performance, uma vez que se 

faz representar pelas respostas fisiológicas do organismo, percebidas em tempo real 

pelo atleta e passiveis de mensuração e aferição instrumental. Porém, a 

componente cognitiva também é passível de mensuração, através de escores 

estabelecidos em testes, entrevistas, inventários e questionários submetidos ao 

atleta. 

Hardy apud Weinberg e Gould (2001, p. 108), através da “teoria da 

catástrofe”, enfatiza a correlação do desempenho com a componente cognitiva da 

ansiedade-estado, ao considerar que “a ativação fisiológica (i.e., a somática) pode 

ter efeitos marcadamente diferentes sobre o desempenho, dependendo da 
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intensidade da ansiedade cognitiva que a pessoa estiver experimentando”. Para 

Hardy, a curva U-invertida só pode ser utilizada com atletas que apresentam níveis 

baixos de ansiedade cognitiva. Atletas que experimentam ansiedade cognitiva alta 

pelo excesso de preocupação, seguem o padrão da curva U-invertida até um 

determinado ponto de ativação ideal, a partir do qual ocorrerá um decréscimo brusco 

de performance, ou seja, uma “queda catastrófica”.  

Interessante é observar que, apesar do atleta que apresenta níveis altos de 

ansiedade cognitiva estar sujeito a vivenciar a queda abrupta de desempenho no 

ponto de catástrofe, quando este atua dentro da sua IZOF atinge níveis mais 

elevados de desempenho do que os atletas que apresentam níveis baixos de 

ansiedade cognitiva. Isso evidencia, segundo Weinberg e Gould (2001, p. 108), que 

o atleta “terá um melhor desempenho com alguma preocupação, desde que seu 

nível de ativação fisiológica não seja excessivo”. 

As pesquisas realizadas pelo psicólogo do esporte inglês Graham Jones 

apud Weinberg e Gould (2001, p. 109), apoiam a ideia de correlação entre o modo 

como a ansiedade é percebida (componente cognitiva) e o nível de desempenho.  

Segundo Weinberg e Gould (2001), James demonstrou que a interpretação 

que o atleta dá aos sintomas de ansiedade é importante para o entendimento da 

relação ansiedade-desempenho.  

(...) para entender totalmente a relação ansiedade-desempenho é 
preciso examinar tanto a intensidade da ansiedade de uma pessoa 
(quanta ansiedade ela sente) quanto a sua direção (sua interpretação 
daquela ansiedade como sendo facilitadora ou debilitante para o 
desempenho). (...) perceber a ansiedade como facilitadora leva a um 
desempenho superior, enquanto percebê-la como debilitante leva a 
um desempenho insatisfatório. (WEINBERG, GOULD, 2001, p. 109). 
 

Em resumo, com base nos conceitos apresentados, cada atleta 

experimentará o seu melhor desempenho numa faixa ótima de ativação, função 

direta do seu nível de ansiedade-estado, mensurado pelas suas componentes 

somáticas e cognitivas, em consonância com natureza da tarefa (nível exigido de 

controle motor e a complexidade cognitiva), ressaltando que o efeito da ansiedade-

estado no desempenho pode ser tanto positivo e facilitador quanto negativo e 

debilitante, dependendo de como o atleta percebe suas capacidades e a própria 

ativação. 

Por conseguinte, o psicólogo do esporte deve investir esforços no sentido de 

ajudar o atleta a desenvolver habilidades psicológicas que lhe permitirão alcançar e 
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manter-se na sua IZOF. Essa tarefa exigirá primeiramente observar, para cada 

atleta, o como e onde a ativação influencia o seu desempenho, possibilitando 

selecionar as intervenções necessárias ao ajuste da ativação aos níveis ideais. 

Weinberg e Gould (2001, p. 110 et.seq.) delineiam os dois modos de como a 

ativação aumentada atua sobre o desempenho do atleta: “a) tensão muscular 

intensa e dificuldades de coordenação e b) mudanças nos níveis de atenção e 

coordenação”. 

A afirmação sobre a elevação da tensão muscular e a perda de coordenação 

motora tem sustentação em pesquisa realizada por Weinberg e Hunt apud Weinberg 

e Gould (2001, p. 110) monitorando a atividade elétrica nos músculos dos indivíduos 

com ansiedade-traço elevada comparados com indivíduos com ansiedade-traço 

mais baixa, em atividade de arremesso de bola de tênis em um alvo como estímulo 

gerador de ansiedade-estado para ambos. O experimento constatou que os 

indivíduos mais ansiosos demonstraram perda de coordenação motora e elevação 

da tensão muscular. 

Para justificar alteração nos níveis de atenção e concentração, pela 

influência da ansiedade-estado sobre o desempenho, Weinberg e Gould (2001, p. 

111) se apoiaram nas pesquisas realizadas por Nideffer (1976) e Landers, Wang e 

Courtet (1985), concluindo que: a) o campo de atenção varia na proporção inversa 

do nível de ativação ou ansiedade-estado, ou seja, o aumento dos níveis de ativação 

estreita o campo de atenção; b) o aumento dos níveis de ativação e ansiedade-

estado altera o estilo de atenção do atleta, privilegiando o dominante que pode ser 

inadequado para a atividade que ele executa no momento; c) o aumento dos níveis 

de ativação e ansiedade-estado faz com que o atleta fique atento a estímulos 

inadequados, assumindo uma atitude crítica que impede a realização automática da 

técnica treinada. 

Coordenação motora, atenção, concentração na realização técnica da tarefa 

e atitude confiante, são as bases para a execução fluida do gestual esportivo, sendo, 

portanto, cruciais para a realização do processo de disparo habilidoso no TE. Essas 

características da modalidade exigem um estudo mais aprofundado, explorando os 

aspectos cognitivos, comportamentais e neuropsicológicos da ansiedade, com base 

em modelos atuais, de forma a selecionar ferramentas e métodos científicos que, 

uma vez inseridos no programa de treinamento psicológico do atleta, permitam o 

controle do nível de ativação psicossomática desejado no alto rendimento. 



23 
 

TERCEIRO CAPÍTULO 

ABORDAGEM COGNITIVA DA ANSIEDADE 

 

3.1 Medo e ansiedade 

Para entender o modelo cognitivo da ansiedade, é fundamental que se 

diferencie primeiro, medo de ansiedade. Para Beck e Clark (2012),  

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, grifo do autor). 
 

Enquanto que, 

Ansiedade é 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. (ibid). 
 

O medo, portanto, é uma das emoções básicas e é fundamental para a 

sobrevivência da espécie humana, ocorrendo como “uma resposta adaptativa 

saudável a uma ameaça ou perigo percebido à própria segurança e integridade 

física, alertando o indivíduo da necessidade de uma ação defensiva”. Porém, 

quando advém na presença de uma situação não ameaçadora ou neutra, percebida 

erroneamente como um perigo ou ameaça potencial, o medo se torna maladaptativo. 

(ibid, p. 16). 

Barlow apud Beck e Clark (ibid, p. 17) esclarece que a ansiedade descreve 

um “estado mais permanente de ameaça ‘ou apreensão ansiosa’ que inclui outros 

fatores cognitivos além do medo, tais como aversão percebida, incontrolabilidade, 

incerteza, vulnerabilidade (desamparo) e incapacidade de obter resultados 

desejados”.  

Assim, tanto o medo como a ansiedade apresentam pensamentos 

orientados para o futuro com predomínio de questões de “e se?”, como por exemplo, 

no TE: “e se eu não conseguir me classificar para a final?”, “e se a minha arma 

falhar na série do rápido?”, “e se ventar amanhã? Eu não atiro bem com vento!”, etc. 

O conteúdo dessas questões deixa claro o tom de preocupação que permeia 

a mente do atleta nos momentos pré-competitivos e competitivos, sendo que, 
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algumas são importantes e adaptativas, como a preocupação com uma possível 

falha do equipamento. A diferença está em utilizar essa informação de forma 

positiva, verificando e preparando o equipamento corretamente na véspera da 

competição, propiciando ao atleta maior confiança. Por outro lado, o pensamento 

gera uma emoção negativa quando, mesmo tendo feito a limpeza, o atleta continua 

pensando e ruminando a possibilidade de uma falha durante a prova. 

Os critérios que a abordagem cognitiva utiliza para distinguir entre estados 

adaptativos e desadaptativos de medo e ansiedade são resumidos abaixo, conforme 

preconizam Beck e Clark (2012): 

 Cognição disfuncional – medo e ansiedade anormais derivam de uma falsa 

suposição envolvendo uma avaliação errônea de perigo de uma situação que 

não é confirmada por observação direta. A ativação de crenças disfuncionais 

(esquemas) sobre ameaças e erros de processamento cognitivo associado, 

levam a medo acentuado e excessivo que é inconsistente com a realidade 

objetiva da situação.  

 Funcionamento prejudicado – a ansiedade clínica interferirá diretamente no 

enfrentamento efetivo e adaptativo em face de uma ameaça percebida e, de 

modo mais geral, no funcionamento social e produtividade ocupacional diário do 

indivíduo, podendo, em alguns casos, congelar e paralisar a pessoa frente ao 

perigo. 

 Manutenção – persistência da ansiedade que foi estimulada pela antecipação de 

ameaça ou perigo, com a sensação aumentada de apreensão subjetiva 

relacionada à ameaça eminente, independente de se ela eventualmente se 

materialize.  

 Alarmes falsos – medo ou pânico acentuado que ocorre na ausência de 

qualquer estimulo ameaçador da vida, aprendido ou não. 

 Hipersensibilidade a estímulos – evocar o medo por uma ampla variedade de 

estímulos ou situações de intensidade relativamente média ou nula de ameaça 

que seriam percebidos como inócuos ao indivíduo não temeroso. (Cf. BECK, 

CLARK, 2012, p. 18 et.seq. grifo nosso). 

Contextualizando para o ambiente competitivo, em especial no TE, observa-

se as seguintes situações exemplo: a) funcionamento prejudicado pela ansiedade 

gerada pela falsa suposição de que “não terei o rendimento esperado na Copa de 
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Milão por que lá venta muito”, tendo como base a última vez que o atleta competiu 

no estande onde será realizado o evento, sendo que, na ocasião havia uma situação 

climática atípica; b) funcionamento prejudicado, pelo fato do atleta, preocupado com 

o resultado e tomado pelo medo desadaptativo de errar, ser levado a evitar o erro 

passando a prestar atenção a estímulos irrelevantes e criticar o seu processo de 

disparo, interferindo na sua execução automática; c) manutenção da ansiedade 

provocada pelo medo condicionado de uma falha do equipamento que tenha 

ocorrido em determinada competição, apenas por lembrar-se do fato, mesmo que 

esse equipamento tenha sido substituído ou corretamente verificado para evitar a 

falha; d) alarme falso por ter condicionado o baixo desempenho competitivo com a 

ameaça da perda do amor do marido caso não atinja o resultado que julga ser por 

ele esperado; e) hipersensibilidade a estímulos, provocado pelo aumento da sua 

percepção sensorial no estado de ansiedade, estimulando o senso crítico do atleta 

sobre os elementos técnicos do processo de disparo, quando, por exemplo, o atleta 

relata que seu arco de movimento durante a competição está muito grande e por 

isso ela não consegue disparar, quando na realidade está normal. 

3.2 Bases conceituais do modelo cognitivo da ansiedade 

Segundo Beck e Clark (2012, p. 42), a teoria cognitiva se fundamenta numa 

frase simples: “a forma de você pensar afeta a forma de você sentir”. Ou seja, “a 

cognição desempenha uma importante função mediadora entre a situação e o afeto”, 

representado, no caso da ansiedade, pelo seguinte diagrama: 

 

“Situação gatilho => Pensamento/avaliação ansiosos => Sentimento ansioso” 

  

Assim, no modelo cognitivo o sentimento ansioso é função não da situação, 

mas sim da avaliação que o indivíduo faz dela. Por exemplo, o evento competitivo 

desencadeará um sentimento ansioso para os atletas que o avaliarem como uma 

tarefa acima das suas capacidades de realização, mesmo que o seu preparo técnico 

e físico demonstrem claramente o contrário. É o “sentimento da dúvida” de estar 

preparado que desencadeia o “sentimento de ansiedade”, e não o evento 

competitivo. (ibid, p. 42) 

Da mesma forma, atletas confiantes que perceberem a tarefa como 

desafiadora, mas passível de ser cumprida, apresentarão níveis de ansiedade 
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ideais, enquanto aqueles que entenderem a tarefa como enfadonha e muito abaixo 

de suas capacidades técnicas, apresentarão níveis de ansiedade abaixo do ideal, 

atuando de forma apática. Ou seja, tanto para o atleta que percebe a tarefa como 

acima de suas capacidades como para aquele que a percebe enfadonha, a 

ansiedade deixa de ser adaptativa e motivadora, tornando-se um entrave no 

desempenho do atleta. “É a forma como pensamos que tem uma influência 

poderosa sobre se nos sentimos ansiosos ou calmos” (ibid, p. 42). 

Assim, o modelo cognitivo possibilita explicar o porquê alguns indivíduos, 

mais do que outros, convivem com a ansiedade, apesar da ausência de perigo real e 

dos efeitos maladaptativos óbvios desse estado emocional e altamente aversivo. 

Beck, Emery e Greenberg apud Beck e Clark (2012, p. 42), destacam a 

noção de “vulnerabilidade” como ponto principal do estudo da ansiedade, definindo-a 

como a “percepção de se estar sujeito a perigos internos e externos sobre os quais 

não se tem controle suficiente para produzir uma sensação de segurança”, variando 

em função de processos cognitivos disfuncionais que ocorrem durante a avaliação 

secundária da ameaça, superestimando tanto a probabilidade de que o dano ocorra 

como a sua gravidade, produzindo um comportamento de evitação. 

Segundo Beck et al. apud Beck e Clark (2012, p. 43), indivíduos ansiosos 

não conseguem, na avaliação secundária da situação identificada primariamente 

como ameaçadora, perceber os seus aspectos de segurança, “subestimando sua 

capacidade de enfrentar dano ou perigo antecipado”, reforçando a percepção inicial 

de ameaça. Beck conclui que, “a intensidade de um estado de ansiedade depende 

do equilíbrio entre a avaliação da ameaça inicial do indivíduo e a avaliação 

secundária da capacidade de enfrentamento e da segurança”. 

Dessa forma, atletas treinados e com condições técnicas para enfrentar os 

desafios impostos pelo momento competitivo, mas com níveis altos de 

vulnerabilidade, tem seu desempenho prejudicado pela ansiedade negativa gerada 

pelo processo cognitivo disfuncional. A disfunção cognitiva atua tanto na avaliação 

primária, que julga erroneamente a situação como ameaçadora, quanto na avaliação 

secundária, que mantém e amplifica a percepção inicial de ameaça, produzindo a 

sensação de incapacidade para realização e consequente insegurança diante da 

tarefa proposta. (Cf. ibid, p. 43) 

Cabe um parêntese para explicar como o modo primitivo de ameaça opera e 

é influenciado pelo processamento cognitivo. Segundo Beck e Greenberg apud Beck 
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e Clark (2012, p. 44), “a percepção de perigo dispara um ‘sistema de alarme’ 

envolvendo processos comportamentais, fisiológicos e cognitivos primitivos que se 

desenvolveram para proteger a espécie de dano e perigo físico”. A excitação 

autonômica e outras respostas fisiológicas são importantes e imediatas, pois prepara 

tempestivamente o organismo para a resposta de luta ou fuga (escape ou evitação) 

ativando a mobilização comportamental para lidar como a possível ameaça 

percebida, independente da confirmação cognitiva secundária da realidade. A 

avaliação inicial determina o grau de ansiedade e ativação, podendo inclusive 

produzir um tipo de resposta comportamental de imobilidade (congelamento) em 

situações em que o enfrentamento ativo poderia aumentar o perigo real ou 

imaginário.  

Beck e Clark (2012) ressaltam que: 

Apesar da importância da mobilização comportamental e excitação 
fisiológica, é a avaliação primária inicial de ameaça combinada com a 
avaliação secundária de inadequação pessoal e segurança diminuída 
que são responsáveis por instigar a ansiedade. (...) O modelo 
cognitivo considera a ansiedade clínica uma reação a avaliação 
inadequada e exagerada de vulnerabilidade pessoal derivada de um 
sistema de processamento de informação defeituoso que interpreta 
erroneamente situações ou sinais neutros como ameaçadoras. (...) 
Corrigir avaliações de ameaça e avaliações secundárias de 
vulnerabilidade errôneas é uma abordagem fundamental na terapia 
cognitiva considerada necessária para a redução da ansiedade. (Cf. 
BECK, CLARK, 2012, p. 44). 
 

Clark et al. apud Beck e Clark (2012, p. 44), define processamento de 

informação como sendo “as estruturas, processos e produtos envolvidos na 

representação e transformação de significado baseado em dados sensoriais 

derivados do ambiente externo e interno”, ressaltando que “ansiedade é o produto 

de um sistema de processamento de informação que interpreta uma situação como 

ameaçadora aos interesses vitais e bem-estar do indivíduo”. Ou seja, o significado 

ameaçador é rotulado e aplicado à situação. 

Dessa forma, no modelo cognitivo, a ansiedade se correlaciona com as 

avaliações primárias e secundárias em função dos processamentos cognitivos de 

informação sensoriais automáticos e estratégicos (controlados). 

Coles e Heimberg apud Beck e Clark (2012, p. 45) explicam o 

processamento automático cognitivo com base nos achados das pesquisas 

realizadas por Macleod apud Beck e Clark (2012, p. 68) em experimentos com 

indivíduos executando tarefas de “Stro-op emocional” e “detecção dot-probe 
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(sondagem)”, que evidenciaram o viés atencional pré-consciente para ameaças, 

sugerindo “um viés de memória automática para a informação negativa nos estados 

de ansiedade”.  

O resultado das pesquisas de LeDoux (1996, 2001), que serão discutidos 

com mais detalhes no capítulo destinado à abordagem neuropsicológica da 

ansiedade, apoiam os achados de Macleod ao demonstrarem que a aquisição de 

respostas ao medo ocorre por meio da via subcortical tálamo-amigdala, 

independente dos centros corticais superiores responsáveis pelo processamento do 

pensamento, raciocínio e consciência. 

McNally apud Beck e Clark (2012, p. 46), esclarece que, “qualquer tarefa 

cognitiva em particular envolve uma mistura de processamento automático e 

estratégico”, refletindo apenas uma predominância momentânea de um sobre o 

outro não sendo possível separá-los, e que “a automaticidade nos estados de 

ansiedade é representada mais pelo caráter involuntário do que pela pré-

consciência”. 

Para Beck e Clark (2012, p. 46), os resultados dessas pesquisas evidenciam 

que “certos processos cognitivos, neurofisiológicos e de aprendizagem que são 

fundamentais para a experiência de ansiedade ocorrem no nível de processamento 

automático”. Entretanto, não se deve ignorar o papel central desempenhado pelos 

processos mais lentos e elaborativos na manutenção da ansiedade, resultantes do 

processamento estratégico ou controlado. São eles que permitem o indivíduo 

interpretar situações novas e complexas, atribuindo-as significado, onde 

“julgamentos, raciocínio, memória, e pensamento preconcebidos de ameaça, são 

partes fundamentais da experiência subjetiva da ansiedade”, colaborando para a 

interpretação errônea de ameaça. É, portanto, “a capacidade de atribuição de 

significado do processamento estratégico elaborativo que permite um indivíduo 

ansioso interpretar erroneamente situações inócuas como ameaçadoras”.  

3.3 Princípios centrais do modelo cognitivo de ansiedade 

Beck e Clark (2012), com base nas pesquisas mais recentes, atualizaram o 

modelo da ansiedade elaborado por Beck em 1985, reformularam os princípios 

centrais do modelo cognitivo, que de forma sucinta são apresentados a seguir:  

 Avaliação de ameaça exagerada – o modo primitivo de ameaça que envolve 

processos e estruturas cognitivas incluindo atenção, memória julgamento, 
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raciocínio e pensamento consciente, monitora constantemente o ambiente 

externo e interno na busca de possíveis ameaças, perigo ou dano a recursos 

vitais ou ao bem estar pessoal. Ele constitui um eficiente sistema de defesa que, 

valendo-se de processos cognitivos, fisiológicos, comportamentais e afetivos, 

avalia de forma rápida e automática a iminência, a vulnerabilidade, a 

probabilidade de ocorrência e a gravidade do desfecho, atribuindo um valor à 

ameaça. A atenção aumentada e altamente seletiva a risco, ameaça ou perigo 

pessoal, associada à avaliação primária exagerada e desproporcional ao valor 

real da ameaça, caracterizam a ansiedade;  

 Impotência aumentada – a capacidade de responder e lidar com a ameaça 

percebida dependerá da avaliação secundária, mais consciente e estratégica, 

que interpreta os recursos pessoais e a capacidade de enfrentamento do 

indivíduo com base nos conceitos de autoeficácia e expectativas de resultado. A 

intensidade da ansiedade dependerá do grau de ameaça em relação à 

capacidade percebida de enfrentamento do perigo, onde a autoeficácia percebida 

baixa aliada a uma expectativa de resultado negativa geram um estado de 

impotência e maiores sentimentos de ansiedade; 

 Processamento inibitório de segurança – a ansiedade não se caracteriza 

apenas pelo processo seletivo de perigo aumentado, mas também pela 

supressão seletiva de informações incongruentes com o perigo percebido, 

anulando qualquer informação corretiva ou atenuante do valor da ameaça, 

contribuindo para a manutenção do estado de ansiedade; 

 Pensamento construtivo ou reflexivo prejudicado – o modo primitivo de 

ameaça inibe o acesso e predomina sobre o modo de pensamento construtivo, 

mais lento, dedutivo e lógico, que poderia contribuir para a redução da 

ansiedade, através da avaliação mais completa e equilibrada do potencial e 

aspectos de ameaça e de segurança da situação; 

 Processamento automático e estratégico – ocorrendo de forma concomitante, 

o processamento automático predomina na avaliação primária inicial da ameaça 

envolvendo ativação do modo de ameaça primitivo, enquanto o processamento 

estratégico controlado será mais evidente na fase de reavaliação elaborada 

secundária da ameaça, recursos de enfrentamento e busca de segurança. A 

reestruturação controlada opera positivamente tanto nos processos cognitivos 

estratégicos, corrigindo avaliações secundárias errôneas de vulnerabilidade, 
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como nas avaliações primárias de ameaças provocadas por condicionamentos, 

reduzindo as respostas aos medos adquiridas; 

 Processos autoperpetuadores – o aumento da atenção autocentrada aos 

sinais e sintomas de ansiedade, bem como, o prejuízo ao desempenho causado 

pelos próprios sintomas da ansiedade, levam a pessoa ansiosa a interpretar a 

presença da própria ansiedade como uma ameaça a ser eliminada o mais 

rapidamente possível, retroalimentando a própria ansiedade e definindo o seu 

aspecto autoperpetuador; 

 Primazia cognitiva – a importância da cognição na aquisição e manutenção da 

resposta de medo se justifica pelo fato do processo de ansiedade ser estruturado 

a partir da avaliação inicial rápida e involuntária da ameaça. Assim, o problema 

central dos transtornos de ansiedade reside na ativação de esquemas de 

ameaça hipervalentes que apresentam uma perspectiva excessivamente 

perigosa sobre a realidade e o self como fraco, impotente e vulnerável, tornando 

necessária a mudança na avaliação cognitiva da ameaça e da vulnerabilidade, 

como pontos de partida para redução da ansiedade; 

 Vulnerabilidade cognitiva à ansiedade - suscetibilidade aumentada à 

ansiedade é resultado de crenças centrais (esquemas) persistentes sobre 

vulnerabilidade ou impotência pessoal e de evidência da ameaça. (Cf. BECK, 

CLARK, 2012, p. 47 - 52). 

3.4 O modelo cognitivo da ansiedade em ação 

Para explicar a ansiedade através da abordagem cognitiva, Beck e Clark 

(2012) utilizam um modelo dividido em três fases de processamento denominadas: 

modo de orientação, ativação de ameaça primitiva e reavaliação elaborada 

secundária. A análise das características do processamento cognitivo em cada fase 

permite definir o estado de ansiedade como funcional (normal) e disfuncional 

(anormal). 

Antes de analisar o processamento que ocorre no módulo de orientação, é 

importante observar que a ansiedade é uma resposta a um estímulo externo ou 

interno, ativada por situações ou sugestões particulares, ocorrendo com maior 

frequência em indivíduos propensos a gerar avaliações primárias de ameaça. O 

modelo cognitivo parte, portanto, da classificação dos interesses vitais do indivíduo 

em termo de metas ou esforços pessoais altamente valorizados dentro das esferas 
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social ou individual, para explicar como as situações podem ser interpretadas de 

forma particular como ameaçadoras. 

 Beck e colaboradores apud Beck e Clark (2012, p. 53) classificam como 

“sociotropicas” (relativas à sociabilidade ou sociotropia) as “metas que envolvem o 

estabelecimento e manutenção de relacionamentos íntimos, satisfatórios e auto-

afirmadores com outras pessoas”, e “autônomas” (relativas à individualidade ou 

autonomia) as “metas relevantes para obter um senso pessoal de domínio, 

identidade e independência”, sendo que, além disso, ambas podem ser “expressas 

na esfera pública ou na esfera privada”, caracterizando a diversidade e o caráter 

particular das situações que podem provocar ansiedade. Por conseguinte, 

determinar a natureza dos esforços ou metas pessoais de cada sujeito (atleta) 

assume papel de grande importância no entendimento do desenvolvimento das 

avaliações primárias e secundárias de ameaça pessoais errôneas e exageradas, 

subjacentes aos estados de ansiedade negativos. 

Para Beck e Clark (2012), além dos indivíduos diferenciarem o valor ou 

importância de certos esforços por sua própria escala de valores, 

Os esforços e metas pessoais de natureza social (sociotropia) dentro 
da esfera pública se focalizam em nossos relacionamentos dentro de 
contextos sociais mais amplos (p. ex., uma plateia, estar na escola 
ou no trabalho, comparecer a uma festa) que fornecem um senso de 
pertencimento, aceitação, aprovação e afirmação, enquanto os 
mesmos esforços sociais no setor privado se referem a nossas 
relações sociais duais mais íntimas (p. ex., companheiros de vida, 
filhos, pais) que fornecem sustentação, amor, empatia e 
compreensão. As metas pessoais individuais dentro da esfera 
privada dizem respeito a alcançar autossuficiência, domínio, 
independência e competência, enquanto individualidade (autonomia) 
dentro do domínio público trata de competição onde outras pessoas 
se tornam instrumentos para alcançar metas e padrões pessoais. 
Sociotropia e autonomia são entendidas do ponto de vista do 
indivíduo, portanto, é a percepção de aceitação, aprovação, 
independência, ou competência que é importante, não algum padrão 
“objetivo” de se uma pessoa alcançou ou não suas metas. (BECK, 
CLARK, 2012, p. 53). 
 

O “modo de orientação”, proposto por Beck em 1996, congrega um 

agrupamento de esquemas que opera no nível pré-consciente, automático, sendo 

responsável por fornecer de forma rápida a percepção inicial de uma situação ou 

estímulo, com base nos padrões globais e individuais de valência (negativo, positivo 

ou neutro) e potencial relevância, atribuindo uma prioridade de processamento inicial 

e ativando o modo primitivo de ameaça, pela detecção precoce de estímulos 
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negativos que poderiam constituir uma ameaça à sobrevivência do organismo. (ibid, 

p. 53). 

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”. Ou seja, o modo de orientação do atleta 

negativamente ansioso apresenta um viés atencional pré-consciente com tendência 

automática e seletiva ao material emocional negativo. Um exemplo clássico é o 

atleta que durante uma série ótima de vários 10 seguidos, tem sua atenção tomada 

pelo fato de não ter feito nenhum 8 até o momento, levando-o a perceber a 

possibilidade do erro e consequente elevação do nível de ansiedade pela perda de 

confiança nas suas capacidades técnicas. 

O “modo primitivo de ameaça” são esquemas de respostas rápidas às 

ameaças primitivas, relacionadas com os “objetivos evolutivos básicos do 

organismo: maximizar a segurança e minimizar o perigo”. Pela importância na 

sobrevivência do organismo, tendem a ser “rígidos, inflexíveis e reflexivos”, 

monitorando a detecção imediata da ameaça “a fim de que o organismo possa 

começar a maximizar a segurança e minimizar o perigo”. Uma vez ativado, o modo 

primitivo de ameaça bloqueia os sistemas de processamento mais elaborados e 

lentos, capturando para si a maior parte dos recursos atencionais, tornando-se 

hipervalentes e dominantes. Sua atuação é holística constituindo-se dos seguintes 

esquemas com as respectivas funções: a) cognitivo-conceituais – representa a 

avaliação primária de ameaça e perigo ao bem-estar pessoal e ausência ou 

probabilidade reduzida de segurança; b) comportamental – representa os 

comportamentos defensivos iniciais com base no repertório de respostas 

historicamente eficazes (mobilização para luta, imobilidade, fuga, evitação); c) 

fisiológicos – representa a excitação autonômica, sensações físicas percebidas; d) 

motivacional – representa objetivos de afastamento, um desejo de minimizar, 

imprevisibilidade, falta de controle e desprazer; e) afetivo – representa sentimentos 

afetivos de nervosismo, agitação (Cf. ibid, p. 55 et.seq.). 

Assim, para que o atleta (e o técnico) possa perceber a ativação do seu 

modo primitivo de ameaça, é importante que conheça os detalhes do processo 

psicológico da sua ativação, visto que eles se farão presentes independentes da sua 

posterior decisão de luta ou fuga.  
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Beck e colaboradores apud Beck e Clark (2012) apontam os quatro 

processos que acompanham a avaliação imediata de ameaça e que ajudam a 

identificar a resposta ao medo imediato, representados de forma sucinta por: a) 

excitação autonômica aumentada – nos estados de ansiedade negativa a excitação 

autonômica retroalimenta a ansiedade subjetiva, confirmando a avaliação inicial de 

ameaça, intensificando o modo de ameaça já aumentado; b) respostas inibitórias 

defensivas – prejudicam o desempenho e impossibilitam experiências que 

minimizariam a percepção de perigo, elevando a natureza ameaçadora da situação. 

São respostas autoprotetoras reflexivas, muito rápidas, relativamente fixas, pré-

programadas e automáticas, envolvendo escape, evitação (luta e fuga), 

congelamento, desmaio, etc., com características mais inatas (primitivas) do que as 

adquiridas e associadas a processos mais elaborados; c) erros de processamento 

cognitivo – uma vez que ativado o modo primitivo de ameaça, o processamento 

cognitivo se torna altamente seletivo, objetivando o estreitamento da atenção aos 

aspectos ameaçadores da situação, reduzindo a percepção de sinais de segurança. 

Os erros mais comuns são minimização (subestima os aspectos positivos de 

recursos pessoais), abstração seletiva (foco primário na fraqueza), amplificação 

(considera falhas um defeito sério) e catastrofização (erros ou ameaças têm 

consequências desastrosas); d) pensamentos automáticos relevantes à ameaça – a 

ativação do modo primitivo de ameaça produzirá pensamentos e imagens 

automáticas de ameaça e perigo, não volitivos e intrusivos na consciência, refletindo 

as preocupações atuais do indivíduo e reforçando o estado de ansiedade e o modo 

primitivo de ameaça (Cf. ibid, p. 57 et.seq.). 

Pelo exposto, o modo primitivo de ameaça é responsável pela avaliação 

primária da ameaça, de forma rápida, automática e reflexiva, preparando o 

organismo para luta ou fuga pela excitação autonômica e ativação de processos 

cognitivos que permitem eleger respostas imediatas que garantam a maximização 

da segurança ou minimização da ameaça.  

Em conjunto com as respostas automáticas, um processo compensatório 

secundário é disparado em paralelo, pelo próprio modo primitivo de ameaça, 

constituído pelo processamento de informação mais lento, elaborado, lógico e 

trabalhoso, reduzindo ou aumentando a ansiedade.  

Denominado por Beck e Clark (2012, p. 58) “processamento elaborativo 

secundário”, o processo compensatório assume grande importância para a 
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regulação da ativação e ansiedade, uma vez que “se realimentará no modo de 

ameaça para aumentar ou reduzir sua força de ativação”, dependendo de ser 

percebidos pelo indivíduo como “uma alternativa à ativação do modo primitivo de 

ameaça”.   

O processamento elaborativo secundário envolve cinco fenômenos 

cognitivos descritos por Beck e Clark (2012) resumidos da seguinte forma: a) 

avaliação de recursos de enfrentamento – modo de pensar estratégico, voluntário e 

intencional, responsável pela avaliação da capacidade do indivíduo enfrentar a 

ameaça percebida. A avaliação caracteriza-se por processos como autoavaliação 

que produz sentimentos de autoconfiança ou vulnerabilidade pessoal, estando a 

autoconfiança associada à autoeficácia e a expectativa de sucesso enquanto a 

vulnerabilidade se correlaciona com recursos de enfrentamento insuficientes, 

incerteza, falta de competência, ampliando o senso de vulnerabilidade e provocando 

o aumento da ansiedade negativa e o comportamento hesitante e inibido, variando 

entre a “mobilidade confiante e imobilidade temerosa”. A hesitação prejudica o 

desempenho, reforçando a avaliação ameaçadora, levando a fuga ou evitação; b) 

busca por sinais de segurança – o indivíduo ansioso busca por sinais de segurança 

que lhe propicie o senso de “segurança imediata”, com base na avaliação errônea e 

na crença disfuncional de que “há um grande perigo e eu não posso lidar com ele 

sozinho”, lançando mão de estratégias inadequadas para busca da segurança. O 

exemplo clássico é o atleta que não consegue competir se não tiver usando a sua 

“camisa da sorte”; c) modo de pensamento construtivo – permite que o indivíduo 

reavalie a ameaça percebida no modo primitivo, através do pensamento elaborativo 

estratégico, propiciando o acesso a recursos de enfrentamento mais realistas. São 

esquemas cognitivos “adquiridos principalmente por meio de experiências de vida e 

promovem atividades produtivas visando aumentar (não proteger) os recursos vitais 

do indivíduo”. Contrapõe-se ao “sistema inibitório” deflagrado pelo modo primitivo de 

ameaça de autoproteção e defesa, como um “sistema de redução da ansiedade” 

mais lento, lógico e elaborativo que processa informação mais completa da situação. 

No sujeito ansioso, o sistema inibitório, reflexivo e automático, disparado pelo modo 

primitivo de ameaça, tende a dominar o processamento de informação, bloqueando 

o acesso a estratégias de redução da ansiedade que necessitam do processamento 

mais elaborado do modo de pensamento construtivo; d) início da preocupação – a 

preocupação é descrita por Beck e Clark (ibid, p. 394) como uma vivência e 
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representa o “componente cognitivo da ansiedade”, tendo sua origem na “produção 

de pensamentos e imagens de antecipação exagerada de possíveis resultados 

negativos”, como um “produto do processo de reavaliação secundária” 

fundamentado no modo de processamento construtivo. Nos estados ansiosos 

assume aspectos patológicos mantendo o foco exclusivamente nos “desfechos 

negativos, catastróficos e ameaçadores”, confirmando e aumentando a avaliação de 

ameaça inicial. Nos estados não ansiosos, ao contrário, se apresenta como 

adaptativa, pois induz e motiva o indivíduo a agir, levando-o a solução realistas e 

efetiva do problema; e) reavaliação da ameaça – normalmente o modo de 

processamento elaborativo secundário leva o indivíduo à reavaliação da ameaça 

pelo processo cognitivo mais consciente, lógico e trabalhoso, permitindo-lhe 

reconhecer os aspectos de segurança no ambiente e o acesso às estratégias que 

reduzem o senso de vulnerabilidade e desvalorizam a gravidade da situação como 

ameaçadora, produzindo a consequente redução da ansiedade (Cf. ibid, p. 59) 

3.5 Ansiedade positiva x negativa 

No contexto clínico a abordagem cognitiva auxilia o terapeuta no tratamento 

dos transtornos de ansiedade que dificultam o dia a dia do paciente. No contexto 

esportivo, encontramos uma situação semelhante, porém sem a conotação de 

tratamento, mas sim de modificar os processos cognitivos responsáveis pela 

ansiedade negativa que impossibilitam o atleta atingir desempenho desejado.  

 O modelo cognitivo de ansiedade esclarece que o medo pode ser ou não 

adaptativo e que a ansiedade é uma experiência diária que permite ou impede o ser 

humano melhorar o seu repertório estratégico para lidar com as situações de 

estresse. Sua importância está em servir como ferramenta discriminativa dos 

estados ansiosos positivos (adaptativos e normais) e negativos (desadaptativos e 

anormais).  Beck e Clark (2012, p. 62) resumem na tabela abaixo, as diferenças 

cognitivas que ocorrem nas fases automática e elaborada de processamento e que 

possibilitam distinguir entre estados de ansiedade normal e anormal, segundo as 

bases teóricas e experimentais do modelo cognitivo, considerando-a de grande 

importância para a prática clínica e de pesquisa: 
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Fase de processamento Ansiedade anormal Ansiedade normal 

Modo de orientação  Sensibilidade 
aumentada a estímulos 
negativos 

 Sensibilidade mais 
equilibrada à detecção 
de estímulos positivos e 
negativos 

Ativação de ameaça 
primitiva 

 Avaliação primária 
exagerada de ameaça 

 Avaliação negativa 
de excitação autonômica 

 Presença de 
tendências e erros de 
processamento 
relacionados à ameaça 

 Pensamentos e 
imagens automáticos de 
ameaça frequentes e 
evidentes 

 Iniciação de 
comportamentos 
autoprotetores inibitórios, 
automáticos 

 Avaliação da ameaça 
mais adequada, baseada 
na realidade 

 Considera a 
excitação um estado 
desconfortável, mas não 
ameaçador 

 Atenção não tão 
estreitamente focalizada 
na ameaça; menos erros 
cognitivos 

 Pensamentos e 
imagens ansiosos em 
menor quantidade e 
menos evidentes 

 Considera o 
adiamento de 
comportamentos 
autoprotetores inibitórios 
tal como respostas de 
enfrentamento mais 
elaboradas 

Reavaliação elaborada 
secundária 

 Foco nos pontos 
fracos; autoeficácia baixa 
e expectativa de 
resultado negativa 

 Processamento 
pobre de sinais de 
segurança 

 Inacessibilidade do 
modo de pensamento 
construtivo 

 Preocupação 
orientada à ameaça, 
incontrolável 

 A estimativa inicial da 
ameaça é exagerada 

 Foco nos pontos 
fortes; autoeficácia alta e 
expectativa de resultado 
positiva 

 Melhor 
processamento de sinais 
de segurança 

 Capacidade de 
acessar e utilizar o modo 
de processamento 
construtivo 

 Preocupação 
orientada ao problema 
mis controlada e reflexiva 

 A estimativa inicial de 
ameaça é diminuída 

 

Beck e Clark (2012, p. 63) esclarecem que “a perspectiva cognitiva sobre a 

ansiedade normal e anormal tem implicações diretas para o tratamento de 

transtornos de ansiedade” e “o foco deve estar nos processos estratégicos 

elaborativos envolvidos na reavaliação secundária”.  
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Teachman e Woody apud Beck e Clark (2012, p. 63) afirmam que 

“evidencias clínicas apoiam a visão de que o processamento elaborativo estratégico 

pode suprimir processos cognitivos implícitos ou automáticos e comportamentos”.  

Por fim, Beck e Clark (2012), concluem que: 

(...) a terapia cognitiva se focaliza primariamente na modificação 
desses processos elaborativos cognitivos secundários por meio de 
intervenções cognitivas e comportamentais que mudam a 
perspectiva do paciente de possível ameaça eminente para provável 
segurança pessoal. Uma mudança no processamento elaborativo 
secundário reduzirá a propensão a processamento automático de 
ameaça e diminuirá o limiar de ativação para esquemas relacionados 
à ameaça. (BECK, CLARK, 2012, p. 66). 
 

O presente capítulo procurou demonstrar a importância do modelo cognitivo 

da ansiedade para o entendimento mais profundo dos processos automáticos da 

ansiedade que ocorrem em resposta ao medo inicial, apontado como catalizador da 

ansiedade positiva e negativa, bem como dos processos elaborativos secundários e 

estratégicos, apontados como responsáveis pela manutenção ou diminuição da 

ansiedade-estado, em complemento à doutrina tradicional da psicologia do esporte 

apresentada no capítulo anterior. Os capítulos seguintes buscam ilustrar as bases 

comportamentais e neurobiológicas atuais que apoiam o modelo cognitivo da 

ansiedade de Aaron T. Beck. 
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QUARTO CAPÍTULO 

ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ANSIEDADE 

 

4.1 Bases conceituais do modelo comportamental 

Na década de 1920, Ivan Petrovich Pavlov, fisiologista russo, realizou o 

clássico experimento que propunha estudar reflexos biologicamente estabelecidos 

(inatos) através da observação em laboratório da salivação de cães na presença de 

alimento. Ao perceber que a salivação passara a ocorrer na presença de outros 

estímulos que eram apresentados ao animal (som dos passos do assistente que 

trazia o alimento, som de sineta) segundos antes do alimento, o cientista descobriu 

que o cão havia aprendido um novo reflexo, ou seja, estímulos que não eliciavam 

determinada resposta passaram a elicia-la, fenômeno que chamou de 

condicionamento respondente, que posteriormente, em sua homenagem, ficou 

conhecido como condicionamento pavloviano (Cf. MOREIRA, MEDEIROS, 2007, 

p. 30). 

Na linguagem comportamental, as interações organismo-ambiente são 

descritas com base em vocabulário e abreviaturas próprias. Assim, no 

condicionamento pavloviano: estímulo (E) é uma parte ou mudança em uma parte 

do ambiente que produza uma alteração no organismo; resposta (R) é qualquer 

alteração no organismo produzida por um estímulo; reflexo (=>) ou comportamento 

respondente é a relação entre um estímulo específico e uma resposta específica, na 

qual o estímulo elicia (produz) a resposta; reflexo incondicionado é a relação inata 

(que não depende de aprendizagem) entre um estímulo e uma resposta específicos; 

reflexo condicionado é a relação aprendida entre um determinado estímulo e uma 

resposta específica; emparelhar significa apresentar um estímulo seguido do outro; 

estímulo neutro (EN) é um estímulo que naturalmente não elicia uma determinada 

resposta; estímulo incondicionado (EI) é um estímulo que elicia de forma inata 

uma determinada resposta que também recebe a denominação de resposta 

incondicionada (RI); estímulo condicionado (EC) é o estímulo que por 

aprendizagem (condicionamento pavloviano) passou a eliciar uma resposta 

condicionada (RC); generalização respondente ocorre quando, após um 

condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo 

condicionado passam a eliciar a mesma resposta; função é o tipo de relação que 
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existe entre um estímulo e uma resposta; extinção respondente é a diminuição 

gradual da força de um reflexo pela apresentação repetida do EC na ausência do EI; 

recuperação espontânea é aumento espontâneo da força de um reflexo após ter 

havido extinção; habituação do reflexo é a redução da magnitude da RC pela 

exposição prolongada ao EC; potencialização do reflexo é o aumento da 

magnitude da RC pela exposição prolongada ao EC. (ibid, p. 16 et.seq., grifo nosso). 

Moreira e Medeiros (2007) ressaltam que “o comportamento reflexo ou 

respondente, indicam sempre uma relação entre um estímulo e uma resposta, numa 

situação específica. O estímulo que é neutro para uma determinada resposta pode 

ser incondicionado para outra”. (ibid, p. 32). 

A outra forma de teorizar o aprendizado pela abordagem comportamental foi 

desenvolvida por B. F. Skinner e denominada de condicionamento operante. O 

termo operante representa a principal diferença entre este e o respondente, ou seja, 

no condicionamento respondente, uma alteração no ambiente elicia uma resposta do 

organismo, enquanto no condicionamento operante, uma resposta (comportamento) 

emitida pelo organismo produz uma alteração (consequência) no ambiente. O 

ambiente é alterado em consequência da operação realizada pelo organismo. Em 

função da consequência, o comportamento do organismo poderá ou não voltar a 

ocorrer e em que frequência (maior ou menor), ou seja, o comportamento é 

influenciado (controlado) por suas consequências (ibid, p. 47 et.seq.).  

Os termos mais importantes para compreensão do condicionamento 

operante no presente trabalho são: comportamento – qualquer resposta emitida 

pelo organismo que produza alteração no ambiente; reforço – consequência 

produzida por um comportamento que aumenta ou mantém a probabilidade do 

mesmo voltar a ocorrer; estímulo reforçador – estímulo cuja adição ao ambiente 

aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer; reforço positivo – aumenta a 

probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer pela adição de um estímulo 

reforçador no ambiente; estímulo aversivo – estímulo cuja retirada do ambiente ou 

evitação aumenta a frequência do comportamento, ou cuja adição ao ambiente 

reduz a frequência do comportamento que o produziu; reforço negativo – aumenta 

a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer pela retirada de um estímulo 

aversivo (punitivo) do ambiente (comportamento de fuga ou esquiva); 

comportamento de fuga – comportamento mantido por reforço negativo quando o 

estímulo aversivo está presente no ambiente; comportamento de esquiva – 
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comportamento mantido pelo reforço negativo que evita ou atrasa o contato com o 

estímulo aversivo que ainda não está presente ao ambiente; contingência de 

reforço – é a relação entre o organismo e o ambiente que permitem à alteração 

realizada atuar como reforço, ou seja, aumentar a probabilidade do comportamento 

que a produziu voltar a ocorrer; extinção operante – é o processo observado 

quando o comportamento retorna aos níveis de frequência anteriores a ele ter sido 

reforçado (nível operante), pela suspensão do reforço ao comportamento; 

modelagem – técnica usada para se ensinar um comportamento novo por meio do 

reforçamento diferencial em função das aproximações sucessivas do 

comportamento-alvo; punição – consequência produzida por um comportamento 

que diminui a probabilidade do mesmo voltar a ocorrer; punição positiva – diminui a 

probabilidade de um comportamento ocorrer novamente pela adição de um estímulo 

aversivo (punitivo) ao ambiente; punição negativa -  diminui a probabilidade de o 

comportamento ocorrer novamente pela retirada de um estímulo reforçador do 

ambiente; controle aversivo – controle do comportamento por contingências de 

reforço negativo e/ou punição (positiva ou negativa); (ibid, p. 51 et.seq.). 

4.2 Os modelos respondentes e operantes das emoções 

Conforme Moreira e Medeiros (2007, p. 26), a abordagem comportamental 

considera que a maioria das emoções que sentimos são respostas reflexas inatas ou 

condicionadas (aprendidas) e eliciadas por determinados estímulos ambientais, 

denominando-as de “respostas emocionais”, que foram em algum momento da 

evolução da espécie incorporado ao seu repertório comportamental uma vez que se 

mostraram pertinentes e eficazes à sobrevivência e evolução na sua interação com 

o ambiente. Assim, “as emoções não surgem do nada”, “surgem em função de 

determinadas situações, de determinados contextos”, sendo que, “boa parte (não 

tudo) daquilo que entendemos como emoção diz respeito à fisiologia do organismo”.  

Martin (2008) ressalta que para realizar uma analise dos componentes 

comportamentais das emoções deve-se observá-los em três áreas: a) a reação que 

se sente dentro de si mesmo enquanto experimenta uma emoção, a qual se vê 

influenciada pelo condicionamento respondente; b) a forma pela qual uma pessoa 

aprende a manifestar uma emoção, a qual se vê influenciada pelo condicionamento 

operante; c) a maneira pela qual alguém se dá conta e descreve suas emoções, a 
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qual também se vê influenciada pelo condicionamento operante. (Cf. MARTIN, 2008, 

p. 61, tradução nossa) 

Segundo esse autor, “os sentimentos são o componente respondente de 

nossas emoções”, relacionados à parte do sistema nervoso denominado de sistema 

autônomo, “comprometido com as atividades do nosso funcionamento interno, como 

os batimentos do nosso coração, a respiração, a digestão, e a atividade glandular”, 

de forma que, quando sentimos medo, por exemplo, o corpo reage de maneira a 

permitir lutar ou fugir,  

(...) respirando mais rápido, proporcionando mais oxigênio ao 
sangue; o ritmo cardíaco acelera para oxigenar os músculos; as 
glândulas adrenais segregam adrenalina provendo energia adicional; 
os vasos sanguíneos do estômago e dos intestinos se contraem e se 
interrompe o processo da digestão, produzindo a sensação de 
‘mariposas’ no estômago e desviando o sangue para os músculos. 
(...) Aprendemos a descrever todos esses componentes fisiológicos 
de nossas emoções como ‘sentimentos’. Essas reações ajudaram os 
nossos antepassados a sobreviver, se bem que não são sempre 
úteis no esporte (...) as reações autônomas internas que integram 
nossas emoções ocorrem como parte dos reflexos incondicionados, 
ou seja, são respostas incondicionadas ou inatas a certos estímulos. 
(MARTIN, 2008, p. 62, tradução nossa). 
 

No caso específico do medo, Moreira e Medeiros (2007, p. 26 et.seq.), 

seguindo o mesmo raciocínio, exemplificam a série de reações fisiológicas que 

ocorrem no corpo de um animal na fuga de um predador, quando “as glândulas 

suprarrenais secretam adrenalina, seu coração bate mais rapidamente, os vasos 

sanguíneos periféricos contraem-se, retirando o sangue da superfície da pele e 

concentrando-o nos músculos”, dentre outras, que possivelmente lhe fará sentir algo 

semelhante ao que o ser humano intitula de medo (resposta emocional).  Essas 

respostas fisiológicas foram incorporadas na evolução filogenética da espécie por 

terem aumentado a probabilidade do animal sobreviver ao ataque do predador, uma 

vez que “o sangue saiu da superfície de sua pele, arranhões produzirão menos 

sangramento, se o sangue concentra-se nos músculos, o animal será capaz de 

correr mais velozmente e dar coices mais fortes”.  

Os experimentos com seres humanos de condicionamento respondente 

(pavloviano) envolvendo as emoções têm no trabalho de Watson e Rayner apud 

Martin (2008, p. 62, tradução nossa), o exemplo clássico de que o medo pode ser 

aprendido pelo condicionamento pavloviano no experimento com o pequeno Albert 

(um bebê de dez meses), onde um estímulo neutro (um rato albino) foi emparelhado 



42 
 

(som-rato) sete vezes seguidas em duas seções com intervalo de uma semana, a 

um estímulo incondicionado (som alto de um gongo) que eliciava a resposta 

incondicionada de choro e contração muscular, caracterizando a emoção de medo. 

Ao final da segunda seção, ao ser apresentado o rato, “Albert chorou, tremeu e 

apresentou expressões faciais características de medo”, ou seja, o rato se tornou um 

estímulo condicionado para a resposta condicionada de medo. O que antes era um 

reflexo incondicionado, a relação entre o som alto e a resposta de medo, se 

transformou em um reflexo condicionado ou aprendido (medo de rato), que se 

generalizou a diversos objetos que lembravam o rato, como um coelho e até 

chumaços de algodão. Albert havia aprendido um novo reflexo envolvendo respostas 

emocionais. Aprendeu a ter medo de rato. 

Apesar das críticas e dúvidas sobre os métodos empregados por Watson e 

Rayner, Martin (2008, p. 63, tradução nossa) afirma que “o achado de que o medo 

pode chegar a associar-se com estímulos previamente neutros por meio do 

condicionamento pavloviano está bem estabelecido” e que no esporte, o 

condicionamento respondente do medo ocorre com muita frequência, citando como 

exemplo a situação fictícia onde uma atleta de patinação artística, ao tentar aprender 

um determinado salto (EN) experimenta várias quedas graves (EI) que naturalmente 

eliciam o medo (RI). Depois de várias tentativas (emparelhamento do salto com a 

queda), a atleta passa a sentir medo (RC) ao se preparar para o salto que estava 

treinando (EC) e, possivelmente, para outros que já realizava com segurança 

(generalização respondente), interferindo com o seu desempenho futuro nas 

competições. 

Mary Cover-Jones apud Martin (2008, p. 63, tradução nossa), demonstrou 

que “as reações de medo aos EC em bebês podem ser eliminadas com a extinção 

respondente”. 

 Conforme Moreira e Medeiros (2007), a extinção operante ocorre  

(...) quando um EC é apresentado várias vezes, sem o EI ao qual foi 
emparelhado, seu efeito eliciador se extingue gradualmente, ou seja, 
o estímulo condicionado começa a perder a função de eliciar a 
resposta condicionada até não mais eliciar tal resposta. 
Denominamos tal procedimento e o processo dele decorrente de 
“extinção respondente”. (MOREIRA, MEDEIROS, 2007, p. 38, grifo 
do autor). 
 

Assim, a patinadora do exemplo de Martin, poderia então extinguir o medo 

condicionado ao salto, uma vez que passasse a executá-lo várias vezes sem cair. 
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O condicionamento pavloviano explica, portanto, o porquê de algumas 

pessoas sentirem determinadas emoções na presença de determinados estímulos 

que para outras se apresentam como neutros. Conforme explicam Moreira e 

Medeiros (ibid, p. 35), “todos nós passamos por diferentes emparelhamentos de 

estímulos em nossas vidas”, constituindo o nosso “jeito” característico e atual de 

sentir emoções. Um exemplo clássico no TE é o de Alexande Melentiev, detentor do 

recorde mundial de Pistola Livre com 581 pontos (Moscou, 1980) que, conforme 

relatou o seu técnico Anatolii Piddubnyi (2005, relato verbal), sentia-se muito mais 

confiante (resposta emocional condicionada) quando competia com determinada 

munição cuja pólvora exalava um cheiro característico quando queimava, ou seja, o 

cheiro emparelhado com o sucesso nas competições se tornou o estímulo 

condicionado para a resposta emocional condicionada de confiança. 

 Outro conceito importante para o entendimento do medo e ansiedade no 

esporte na abordagem comportamental é o de condicionamento pavloviano de 

ordem superior, como o fenômeno que ocorre quando emparelhamos um EN a um 

EC. Moreira e Medeiros (ibid, p. 43), explicam o condicionamento respondente de 

ordem superior com base no experimento de Pavlov, de forma que, após diversos 

emparelhamentos de um “quadro-negro” (EN) ao EC do som da sineta, obteríamos a 

RC de salivação mesmo sem a presença do som. Esse novo reflexo (quadro-negro 

=> salivação) é denominado “reflexo condicionado de segunda ordem”. 

Emparelhando o quadro-negro com um terceiro EN e ocorrendo o condicionamento, 

haveria o “reflexo condicionado de terceira ordem, e assim por diante”. 

Antes de analisar os componentes das emoções influenciados pelo 

condicionamento operante, faz-se necessário, pela sua importância prática no 

condicionamento do medo, descrever os fatores que influenciam o condicionamento 

respondente, conforme Moreira e Medeiros (ibid, p. 44): a) frequência de 

emparelhamentos – em geral, quanto mais frequentemente o EC é emparelhado 

com o EI, mais forte será a RC; b) tipo de emparelhamento – RC mais fortes surgem 

quando o EC aparece antes do EI e permanece quando o EI é apresentado; 

intensidade do EI – um EI forte tipicamente leva a um condicionamento mais rápido; 

grau de predição do EC – para que haja condicionamento, além do emparelhamento 

EI-EN repetidas vezes, o EN deve ter um caráter preditivo da ocorrência do EI;  

As reações autonômicas, segundo Martin (2008, p. 63, tradução nossa), não 

bastam para definir as emoções. Elas se completam pelas reações que as 
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acompanham e pelas experiências que as tornam conscientes pelo indivíduo, sendo 

ambas correlacionadas com o condicionamento operante. Ou seja, tanto a forma 

com que o indivíduo demonstra a emoção como as experiências que as tornam 

conscientes, etiquetando-as e percebendo-as em outras pessoas, são 

comportamentos operantes, eliciados, modelados e reforçados pelas pessoas que 

rodeiam o indivíduo.  

Em resumo,  

(...) as emoções têm três características importantes: a) a reação 
fisiológica que o indivíduo sente dentro dele mesmo ao experimentar 
uma emoção (tipicamente acompanhada por indicadores físicos 
como um sorriso ou o cenho franzido), influenciada pelo 
condicionamento respondente; b) a forma que o indivíduo aprende a 
expressar uma emoção abertamente (mediante um grito ou um salto, 
por exemplo), influenciada pelo condicionamento operante; e c) a 
forma como o indivíduo descreve e se torna consciente de suas 
emoções, influenciada pelo condicionamento operante. (MARTIN, 
OSBORNE, 1993 apud MARTIN, 2008, p. 65, tradução nossa). 
 

Para Moreira e Medeiros (2007, p. 75), quando o organismo entram em 

contato com estímulos aversivos as respostas emocionais como choro, tremores, 

taquicardia, palpitações, etc., são eliciadas. Martin (2008) observa que a 

apresentação e retirada de reforçadores e a apresentação e retirada de castigos são 

as quatro causas principais das emoções. A apresentação de reforçadores causa a 

emoção que denominamos felicidade enquanto a retirada de reforçadores causa a 

emoção denominada raiva ou irritação, onde em muitos casos a reação é a 

agressão. Porém, no contexto esportivo, a raiva nem sempre é uma reação 

negativa, pois pode levar o atleta a realizações espetaculares pela onda de energia 

que produz. Em outras situações, poderá levar o atleta a uma punição ou 

eliminação. No modelo comportamental, a ansiedade e medo são termos 

intercambiáveis que representam a etiqueta que se dá à experiência emocional de 

encontrar-se frente a um evento perigoso que poderia causar dor.  (Cf. MARTIN, 

2008, p. 65, tradução nossa). 

4.3 O modelo comportamental do medo e da ansiedade 

Como apresentado anteriormente, no modelo comportamental a aquisição 

do medo se dá principalmente pelo condicionamento respondente. Entretanto, 

conforme o modelo dos dois fatores de Mowrer apud Beck e Clarck (2012, p. 34) a 

sua manutenção ocorrerá num segundo estágio devido a evitação prolongada do 
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EC, ou seja, a manutenção é aprendida pelo condicionamento operante, reforçada 

negativamente pela evitação do EC aversivo. 

Uma visão mais atual apresentada em 2001 por Öhman e Mineka apud Beck 

e Clarck (2012, p. 36), esclarece que “visto que o medo evoluiu como uma defesa 

contra predadores e outras ameaças à sobrevivência, ele envolve um ‘módulo de 

medo’ formado por componentes comportamentais, psicofisiológicos e verbal-

cognitivos”.  Na sua teoria, esses autores apontam quatro características do módulo 

de medo, que podem ser resumidas da seguinte forma: a) ele é seletivamente 

sintetizado – onde estímulos relevantes de medo evolutivamente preparados têm 

acesso preferencial ao módulo de medo, sendo a seleção amplamente dependente 

de cognição consciente; b) ele é automático - tendo evoluído para lidar com 

ameaças filogenéticas à sobrevivência, é automaticamente ativado sem 

conhecimento consciente do estímulo ativador; c) o módulo é encapsulado – é 

relativamente impenetrável para outros módulos com os quais ele não tem ligações 

diretas, ou seja, uma vez ativado dificilmente sofrerá influência da cognição 

consciente; d) tem um circuito neural específico – a amídala é considerada como a 

estrutura neural central no controle e na aprendizagem do medo, cuja ativação 

(aprendizagem emocional) ocorre pela via subcortical não cognitiva tálamo-amigdala 

de LeDoux, enquanto a aprendizagem cognitiva se dá através do hipocampo e de 

regiões corticais superiores. 

Segundo Beck e Clark (2012, p. 37), a visão neural do módulo do medo de 

Öhman e Mineka se apoia na ideia de que “a amigdala tem mais ligações aferentes 

que eferentes ao córtex e, portanto, tem mais influência sobre o córtex do que o 

inverso”, com base nas seguintes conclusões: 

1. a ativação não consciente da amigdala ocorre através de uma via 
neural que não envolve o córtex, 2. esse circuito neural é específico 
do medo, e 3. quaisquer processos cognitivos conscientes 
associados ao medo são uma consequência do módulo do medo 
ativado (isto é, amigdala) e, portanto, não desempenham um papel 
causal na ativação do medo. Portanto, crenças e avaliações 
tendenciosas são produto de ativação automática do medo e da 
produção de respostas de defesa psicofisiológicas e reflexas. (...) 
Crenças exageradas no perigo podem desempenhar um papel na 
manutenção da ansiedade com o passar do tempo, mas elas são 
mais a consequência do que a causa do medo. (ÖHMAN, MINEKA 
2004 apud BECK, CLARCK, 2012, p. 37). 
 

O próximo capítulo aborda o modelo neuropsicológico das emoções e da 

ansiedade tendo como ponto principal a análise da teoria do cérebro emocional de 
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Joseph LeDoux (2001) em conjunto com as recentes pesquisas da neurociência 

sobre o medo e a ansiedade. 
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QUINTO CAPÍTULO 

ABORDAGEM NEUROCIENTÍFICA DA ANSIEDADE 

 

5.1 As emoções para a neurociência  

Na abordagem neurocientífica, a investigação da emoção se produz pela 

identificação das vias e os processos neuronais que transformam um estímulo capaz 

de despertar uma emoção numa experiência emocional consciente, ou seja, no 

sentimento que lhe denomina. (Cf. LEDOUX, 2001, p. 40) 

Para Roberto Lent (2008), “enquanto a experiência emocional refere-se aos 

estados subjetivos, frutos da introspecção consciente, a expressão da emoção pode 

ser medida objetivamente, e envolve respostas comportamentais, bem como 

alterações endócrinas e autonômicas”. (LENT, 2008, p. 228). 

Do ponto de vista biológico, complementa Lent, “a emoção pode ser definida 

como um conjunto de reações químicas e neurais subjacentes à organização de 

certas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos 

animais”. (ibid, p. 254), complementando a posição puramente cognitiva, onde as 

emoções constituem tão-somente pensamentos a cerca de situações que nos 

encontramos. 

 Conforme LeDoux (2001), as recentes pesquisas em neurociência, 

fortaleceram a ideia de que “a mente é mais do que a cognição”, posicionando “os 

setores principais da vida mental de seres humanos e outros animais num 

continuum”. Nesse modelo evolucionista, os cientistas passaram a estudar “as 

funções mentais no contexto da máquina que as abriga, e não como completas 

abstrações”, popularizando “a ideia de que o cérebro é um computador cognitivo”. 

(LEDOUX, 2001, p. 37). 

Complementa LeDoux, 

(...) nas emoções, ao contrário da cognição, o cérebro nem sempre 
funciona independente do corpo. Muitas, senão a maioria, das 
emoções envolvem reações físicas. (...) Conhecemos nossas 
emoções por suas intromissões (bem vindas ou não) em nossa 
mente consciente. Mas as emoções não surgiram como sentimentos 
conscientes. Elas se desenvolveram como especializações 
fisiológicas e comportamentais, reações físicas controladas pelo 
cérebro que possibilitaram aos organismos ancestrais a 
sobrevivência em ambientes hostis e a procriação. (...) O primeiro 
passo fundamental para a obtenção de uma experiência emocional 
plena é programar o computador para que ele esteja consciente; 
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porquanto os sentimentos, por meio dos quais conhecemos nossas 
emoções, afloram quando tomamos consciência da atuação 
inconsciente dos sistemas emocionais do cérebro.  (ibid, 2001, p. 38) 
 

A pesquisa da atividade cerebral ganhou grande impulso a partir de 1990, 

quando Seiji Ogawa apud Lent (2008, p. 15) apresentou uma nova técnica de 

visualização do funcionamento cerebral que possibilitou relacionar a atividade 

mental e o metabolismo cerebral, decodificando e registrando a variação do 

consumo de oxigênio e de glicose pelos neurônios em tempo real.  Essa técnica 

recebeu o nome de imageamento funcional por ressonância magnética, tendo sido 

testada pela primeira vez em humanos em 1992.  

A combinação de novas técnicas de imageamento funcional com a 
técnica mais antiga de avaliação clínica de pacientes neurológicos 
possibilitou recentemente dois grandes avanços, 
surpreendentemente relacionados com o outro: a elaboração de 
hipóteses testáveis sobre a geração de emoções e da consciência 
pelo cérebro. (LENT, 2008, p. 15). 
 

Na medida em que novos métodos de estudo do funcionamento cerebral vão 

sendo introduzidos, a neurociência amplia, na mesma proporção, as possibilidades 

para o entendimento tanto do comportamento humano perante os estímulos 

emocionais quanto do próprio processamento perceptivo da emoção. 

5.2 Teorias neurocientíficas da emoção, de James à MacLean 

Desde o final do século XIX, vários teóricos tentaram explicar o que são as 

emoções e como elas são criadas. Essa jornada teve início quando o psicólogo 

William James apud LeDoux (2001, p. 40), publicou em 1884 um artigo intitulado “O 

que é a Emoção”, lançando a seguinte questão: “nós fugimos de um urso porque 

sentimos medo, ou sentimos medo porque fugimos?”  

Para respondê-la James elaborou o modelo que ficou conhecido como 

“teoria do feedback de James”, onde afirmava que as emoções são experimentadas 

a partir da percepção das alterações fisiológicas do nosso organismo. Ou seja, no 

caso do urso, a representação mental da emoção de medo é função da percepção 

física da mobilização orgânica promovida pela resposta de fuga (elevação da 

pressão sanguínea, aumento da frequência dos batimentos cardíacos, dilatação das 

pupilas, umedecimento das palmas das mãos, contrações da musculatura 

esquelética), que retorna ao cérebro como “feedback sensorial” estabelecendo o 
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padrão único e singular que caracteriza, nesse caso, a emoção de medo. (Cf. 

LEDOUX, 2001, p. 40) 

Na teoria de James, em termos neuronais, o processamento das emoções 

ocorreria totalmente dentro do córtex cerebral (sensorial e motor), uma vez que, 

(...) os estímulos emocionais seriam processados pelo encéfalo e 
promoveriam as ativações corporais e as respostas motoras para o 
estímulo emocional. Essa ativação corporal seria percebida pelo 
encéfalo e só então teríamos a experiência consciente da emoção 
correspondente. (LENTZ, 2008, p. 255) 
 

Posteriormente, em 1927, o fisiologista Walter Cannon apud LeDoux (2001), 

com base em pesquisas sobre os estados de fome e emoção intensas, introduziu o 

conceito da “reação de emergência” ou “reação de luta-ou-fuga” para explicar as 

respostas fisiológicas adaptativas encontradas nas situações onde o emprego de 

energia física se faz necessário. As reações orgânicas, segundo Cannon, tinham o 

propósito de redistribuir o fluxo sanguíneo para as regiões corporais importantes 

para o enfrentamento da ameaça, aumentando o suprimento energético para os 

músculos e órgãos vitais. No modelo de Cannon, a “reação de luta-ou-fuga” que 

antecipava e preparava o organismo para a ação, ocorria pela ativação do ramo 

simpático do sistema nervoso autônomo, “cuja atuação era uniforme, segundo se 

acreditava, independentemente de como ou por que era ativado”. (LEDOUX, 2001, 

p. 42). 

Cannon, portanto, contestou a teoria de James por entender que, uma vez a 

ativação sendo uniforme, não poderia por si só caracterizar as diversas emoções. 

Concomitantemente, observou que as respostas do SNA eram demasiadamente 

lentas para produzirem sensações, ou seja, o indivíduo já estaria sentindo a emoção 

quando essas reações acontecessem, levando-o a sugerir que as emoções eram 

definidas por processos cerebrais, mas não dependiam da interpretação das 

reações físicas. Para Cannon, a função do feedback corporal, apesar não ser 

emocionalmente discriminativo, definia apenas “o caráter de urgência e intensidade 

dos estados emocionais”. (ibid, p. 43). 

Mediante estudos realizados em conjunto com Philip Bard objetivando 

delimitar as áreas cerebrais decisivas para a expressão de fúria, Cannon concluiu 

que a região do cérebro denominada hipotálamo era o centro do processamento 

emocional, pois com a sua retirada, os animais dos experimentos apresentavam 

“fragmentos de reatividade emocional, em lugar de reações plenamente integradas 
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(...) e unicamente como respostas a estímulos muito dolorosos e intensos”. (Cf. ibid, 

2001, p. 71 et.seq.).  

A teoria Cannon-Bard, os estímulos emocionais seriam percebidos pelo 

cérebro através do tálamo, prosseguindo em duas vias neurais, uma para o córtex 

cerebral e outra para o hipotálamo que, por sua vez, enviaria sinais para os 

músculos e órgãos do corpo, produzindo as reações físicas emocionais e, ao mesmo 

tempo, para o córtex cerebral como significado emocional. No córtex, o 

processamento das informações enviadas pelo tálamo com as provenientes do 

hipotálamo resultaria a experiência emocional consciente, ou seja, o sentimento. 

(ibid, p. 76 et.seq.). 

As pesquisas mais sistemáticas para determinar as regiões cerebrais 

envolvidas nas emoções tiveram início no século XX com o modelo proposto em 

1937 pelo anatomista James Papez, que introduziu “a ideia de que as mensagens 

sensoriais transmitidas para o cérebro dividem-se, no nível das estações 

intermediárias no tálamo, em ‘fluxo de pensamento e fluxo de sentimentos’” 

destacando o papel dos corpos mamilares “como local de recepção das informações 

sensoriais talâmicas e retransmissão posterior de mensagens para o córtex”. (ibid, p. 

77 et.seq.). 

Lent (2008) ressalta que o modelo de Papez teve forte influência das 

proposições de Charles Herrick sobre as diferenças evolutivas dos córtices, lateral 

mais recente, e medial, mais antigo, com as consequências de danos ao cérebro 

medial de humanos, reunindo os achados de Cannon que demonstravam o 

envolvimento do hipotálamo no controle das reações emocionais em animais. Em 

sua teoria, Papez considerava “a experiência subjetiva da emoção como um fluxo de 

informações que obedecem a conexões anatômicas entre o hipotálamo e o córtex 

medial, e deste de volta ao hipotálamo”. (Cf. LENT, 2008, p. 256).  

LeDoux (2001) descreve a Teoria do Circuito de Papez da seguinte forma: 

(...) as mensagens sensoriais que chegam ao tálamo são 
direcionadas ao córtex cerebral e para o hipotálamo; que a produção 
do hipotálamo é responsável pelas reações emocionais de controle 
do corpo; e que as informações do córtex dão origem às reações 
emocionais. As trilhas para o córtex foram chamadas de “fluxos de 
pensamentos”, e aquelas que se dirigem para o hipotálamo foram 
chamadas de “fluxos de sentimentos”. Papez aprofundou 
consideravelmente mais do que Cannon e Bard o entendimento da 
comunicação entre hipotálamo e córtex, bem como as regiões 
corticais envolvidas no processo. Ele propôs uma série de conexões 
do hipotálamo para o tálamo anterior e o córtex cingulado (parte do 
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córtex medial evolucionariamente mais antigo). As experiências 
emocionais ocorrem quando o córtex cingulado integra sinais do 
córtex sensorial (parte do córtex lateral e evolucionariamente mais 
novo) e do hipotálamo. Mensagens do córtex cingulado para o 
hipocampo e depois para o hipotálamo permitem que os 
pensamentos localizados no córtex cerebral controlem as reações 
emocionais. (LEDOUX, 2001, p. 81). 
 

Na década de 1940, Heinrich Klüver e Paul Bucy, realizando estudos sobre 

as regiões do cérebro que mediavam as alucinações visuais, demonstraram que 

“lesões no lobo temporal do cérebro de macacos lhes impediam de dar significado 

psicológico aos estímulos visuais” resultando numa coleção de sintomas 

denominada de “cegueira psíquica” ou “síndrome de Klüver-Bucy”. (Cf. ibid, p. 80).  

Para Klüver e Bucy, a destruição do hipocampo era responsável pela 

síndrome da cegueira psíquica, fato que hoje já se sabe que não é verdadeiro, uma 

vez que a destruição da amígdala é que causa os sintomas. (LENT, 2008, p. 228). 

Em 1952, Paul MacLean, reunindo os achados de Cannon, Papez, Klüver e 

Bucy, desenvolveu uma teoria para o cérebro emocional denominada de “Teoria do 

Cérebro Visceral de MacLean”, conhecida posteriormente como teoria do sistema 

límbico. MacLean destacava a importância do hipotálamo para a expressão 

emocional e do córtex cerebral para a experiência emocional, acrescentando ao 

circuito de Papez outras regiões, destacando a amígdala, o septo e o córtex pré-

frontal. (ibid, p. 256). 

Apesar de concordar com diversos pontos da teoria de MacLean e elogiá-la 

como a teoria que “mais longe chegou”, LeDoux (2001, p. 90) criticou-a por 

considera-la “uma teoria de localização que se propôs a explicar onde se situa a 

emoção no cérebro”, não conseguindo apresentar “um método adequado para 

identificarmos que regiões do cérebro realmente fazem parte do sistema límbico”. 

Além disso, pesquisas posteriores demonstraram que o hipotálamo, apontado por 

MacLean como único responsável pelo controle das funções emocionais, mantém 

conexão com todos os níveis do sistema nervoso, inclusive com o neocórtex.  

(...) o erro de MacLean foi concentrar todo o cérebro emocional e sua 
história evolutiva num único sistema. Creio que a lógica da evolução 
emocional mostrou-se perfeita, só que ele a aplicou de maneira 
generalizada. De fato as emoções constituem funções que têm sua 
participação na sobrevivência. Porém, se emoções diferentes estão 
associadas a diferentes funções de sobrevivência – proteção contra 
o perigo, encontrar alimento e companheiros, cuidar dos filhos e 
assim por diante – cada uma delas pode perfeitamente requerer 
diferentes sistemas cerebrais, cuja evolução obedeceu a diferentes 
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razões. Por conseguinte, não pode haver um único sistema 
emocional no cérebro, mas vários. (LEDOUX, 2001, p. 93). 

 

5.3 O sistema emocional de LeDoux 

5.3.1 As bases conceituais do sistema de LeDoux 

LeDoux (2001), inicia seus estudos sobre o funcionamento dos processos 

inconscientes (cognitivo e emocional) do ser humano, pelos mecanismos emocionais 

básicos, ancestrais e comuns aos humanos e animais, definindo a origem neural do 

o medo e seus vários aspectos como paradigma para explicar a emoção humana em 

seu sentido mais amplo. (ibid, p. 63) 

Partindo da premissa que o medo é fruto do condicionamento, introduz os 

conceitos de “gatilho natural” e “gatilho aprendido”, definindo o primeiro como um 

“mecanismo de avaliação programado pela evolução para detectar entradas ou 

disparar estímulos relevantes para a função da rede”, enquanto o segundo 

correlaciona-se com as informações armazenadas e interpretadas pelo mecanismo 

de avaliação sobre “os estímulos geralmente associados à ocorrência dos gatilhos 

naturais”, como informação de provável ocorrência. Ou seja, estímulo 

incondicionado (EI) e estímulo condicionado (EC) pavloviano são denominados pelo 

autor, respectivamente, de “gatilho natural” e “gatilho aprendido”. (ibid, p. 115 

et.seq.). 

Para uma presa, por exemplo, o cheiro do seu predador percebido no 

ambiente é um “gatilho natural”, interpretado automaticamente e de forma inata 

como fonte de perigo, indicando a sua proximidade conforme informações pré-

programadas no cérebro. O local onde o predador foi visto pela última vez 

representa e é armazenado como um “gatilho aprendido”. 

LeDoux interpreta o sistema do medo, não como resultante da experiência 

do medo, mas sim como um sistema defensivo que detecta o perigo e produz 

respostas que maximizam a probabilidade de sobrevivência em uma situação 

perigosa, da maneira mais favorável. Para ele o comportamento defensivo é o 

“significado visível” do funcionamento dos sistemas cerebrais programados para 

enfrentar situações de perigo. Embora esses sistemas possam ser percebidos pela 

consciência, seu funcionamento independe dela, caracterizando o inconsciente 

emocional. 
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Interações entre o sistema de defesa e a consciência representam os 
fundamentos da sensação de medo, mas a função do sistema de 
defesa para a vida, ou pelo menos a função alcançada pela 
evolução, é a sobrevivência diante do perigo. Sensações de medo 
constituem um subproduto da evolução de dois sistemas neurais: 
aquele que media o comportamento defensivo e aquele que cria a 
consciência. Por si só, nenhum deles é suficiente para produzir o 
medo subjetivo. Ter medo pode ser muito útil, mas não é essa a 
função programada, pela evolução, no sistema neural de defesa. 
(ibid, p. 117). 
 

O medo é, portanto, algo aprendido e filogeneticamente necessário para 

proteger o ser humano das ameaças naturais, que no decorrer da sua evolução 

assumiu outras formas e funções, podendo ser encontrado em diversas situações 

cotidianas, percebidas tão ameaçadoras como o ataque de um predador, chegando 

a assumir formas patológicas como as fobias e o pânico.  

Conforme explica LeDoux (2001), isso ocorre pelo condicionamento do 

medo, transformando “estímulos inexpressivos em sinais de alerta, pistas que 

indicam situações potencialmente perigosas com base em experiências do passado 

com situações parecidas”, acrescentando que, “o perigo antecipado por esses 

‘estímulos deflagradores aprendidos’ pode ser real ou imaginário, correto ou 

abstrato, oferecendo uma ampla gama de condicionamentos externos (ambientais) e 

internos (mentais) que podem servir de ECs”. (ibid, p. 129 et.seq.). 

A escolha do condicionamento pavloviano como base metodológica nas 

pesquisas do circuito do medo, segundo esse autor, reúne as seguintes vantagens: 

a) o EC, uma vez estabelecido como gatilho aprendido do medo, além de garantir a 

manifestação de reação de medo é de fácil controle pelo pesquisador; b) possibilita 

estabelecer o circuito de funcionamento emocional com base numa organização já 

conhecida do sistema sensorial do EC, utilizando-o como apoio para o 

acompanhamento do funcionamento do circuito emocional de medo; c) o EC 

escolhido pode ser bastante simples, o que minimiza a necessidade de estudos mais 

elaborados para entender como o estímulo é processado, estabelecendo um ponto 

de partida para identificar a sua trajetória ao longo do cérebro, ou seja, o 

processamento de um estímulo simples como o auditivo é tão potencialmente 

condicionado como uma frase elaborada, de difícil acompanhamento processual; d) 

o aprendizado do EC é muito rápido e tem uma duração indefinida; e) o estudo dos 

processos pelos quais o cérebro processa o EC de medo e controla as reações de 

defesa, permite, em paralelo, a análise dos mecanismos por meio dos quais as 
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memórias emocionais são estabelecidas, armazenadas e recuperadas, bem como, 

os mecanismos subjacentes ao medo; f) permite estabelecer a intensidade dos 

efeitos do condicionamento pela medição de uma resposta fisiológica deflagrada 

pelo EC pela ativação do sistema nervoso autônomo (SNA); (Cf. ibid, p. 132 et.seq.). 

5.3.2 O estímulo auditivo como via de pesquisa 

LeDoux (2001) elegeu o estímulo auditivo como EC em suas pesquisas, 

cujas vias de processamento sensoriais lhe eram plenamente conhecidas, 

associando-o a um breve choque elétrico como EI. O choque produzia respostas 

incondicionadas (RI) como salto, aumento da frequência cardíaca e da pressão 

arterial, secreção de hormônios pelas glândulas suprarrenais e a imobilidade 

(congelamento), que posteriormente se transformaram em respostas condicionadas 

ao estímulo auditivo, ao serem obtidas sem o choque. 

Sua primeira descoberta foi que o estímulo auditivo não precisava chegar ao 

córtex auditivo para exercer sua função de EC do medo, bastando para isso chegar 

até o tálamo auditivo. Utilizando técnicas avançadas de tingimento neuronal, LeDoux 

observou que quatro regiões subcorticais recebiam axônios provenientes do tálamo 

auditivo, porém, apenas a conexão deste com a amígdala, uma vez interrompida, 

impedia a existência do condicionamento. Assim, “a transmissão talâmica direta de 

informações para a amígdala simplesmente possibilitou um desvio do córtex”. 

Pesquisas posteriores de diversos laboratórios somaram-se as descobertas de 

LeDoux, possibilitando situar o núcleo central da amígdala como “responsável por 

todas as formas de medo condicionado, incluindo a imobilização, as reações 

autonômicas, a supressão da dor, a liberação do hormônio de estresse e a 

potencialização dos reflexos”, sendo cada uma das respostas mediada por regiões 

específicas do núcleo central. (Cf. ibid, p. 137 et.seq.) 

Estudos com rastreador anatômico permitiram determinar que o núcleo 

lateral da amígdala era responsável pela recepção do EC, enquanto as operações 

de controle das reações do medo (RC) eram realizadas pelo núcleo central da 

amígdala, concluindo assim o mapeamento da entrada e da saída da informação. 

Segundo LeDoux (ibid, p. 138), as conexões entre ambos os núcleos ainda não foi 

totalmente esclarecida.  

Estudos complementares indicaram que a amígdala, ao contrário do córtex 

cerebral, é incapaz de distinguir a magnitude entre dois estímulos auditivos 



55 
 

distinguindo qual dos dois é o EC, o que na realidade lhe garante, como via 

secundária (tálamo-amígdala), um menor tempo de reação em relação à via principal 

(tálamo-córtex sensorial-amígdala). (Cf. ibid, p. 142 et.seq.). 

Complementando essas informações, Lent (2008) declara que:  

(...) as informações sobre o ambiente são transmitidas para o núcleo 
lateral (da amigdala) através do córtex e do tálamo, possibilitando à 
amígdala monitorar os sinais de perigo do mundo exterior. Se o 
núcleo lateral detecta o perigo, promove a ativação do núcleo central, 
que inicia a expressão das respostas comportamentais e mudanças 
na fisiologia do organismo que caracterizam os estados de medo. 
Estudos realizados por LeDoux mostram ainda que a via cortical de 
projeção para amígdala pode não ser necessária para a formação do 
condicionamento. O córtex parece ser uma via essencial para 
ativação da amígdala na formação de condicionamento apenas 
quando é necessário discriminar, reconhecer e/ou categorizar 
estímulos mais complexos. Portanto, para estímulos simples, a 
projeção do tálamo para a amígdala seria suficiente para formar 
novos condicionamentos. (LENT, 2008, p. 259). 
 

Com base nessas informações, LeDoux (2001) pode concluir que o sistema 

de reação de medo envolve a transmissão paralela do tálamo e córtex sensoriais 

para a amígdala, sendo que,  as vias subcorticais, mais rápidas,  “fornecem uma 

imagem tosca do mundo externo, enquanto as representações mais detalhadas e 

precisas provêm do cérebro”, porém, “no dobro do tempo”. Como ambas as 

informações chegam à amígdala pelo núcleo lateral, esse “parece ter um papel 

fundamental na coordenação dos processos sensoriais que constituem o estímulo 

do medo condicionado”. Do núcleo lateral, as informações são enviadas por 

sistemas internos da amígdala para o seu núcleo central, o qual assume o controle 

das respostas condicionadas, “deflagrando todo um repertório de reações de 

defesa”. (Cf. LeDoux, 2001, p. 151). 

É importante ressaltar que o estímulo auditivo, antes de ser emparelhado ao 

estímulo incondicionado do choque elétrico, estimula o núcleo lateral da amígdala de 

forma fraca, causando reações fracas, que se extinguem por habituação após 

diversas apresentações sem a presença de ameaça concreta. Uma vez estabelecido 

o reflexo entre o som e a resposta incondicionada de medo, a resposta 

anteriormente fraca é fortemente amplificada promovendo mudanças neuronais, 

tornando as sinapses dessa via mais estabilizadas e eficientes. Essas mudanças 

ocorrem pela “plasticidade neuronal”, fazendo com que “o som passe a desencadear 
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excitações fortes da amígdala, tornando-o mais potente para ativá-la após o 

condicionamento do que antes do condicionamento”. (ibid, p. 259). 

Essas descobertas fizeram LeDoux sugerir a existência de duas rotas de 

ativação da amígdala, conforme figura abaixo: a via rápida de projeção direta do 

tálamo, e a via lenta, composta pela projeção do tálamo para o córtex e desse para 

a amígdala. Essa rota rápida, porem imprecisa, confere a vantagem biológica do 

sistema de defesa do ser humano, uma vez que possibilita à amígdala detectar 

estímulos ameaçadores do ambiente, antecipando-se à análise mais completa que 

será realizada pelo córtex. (Cf. LENT, 2008, p. 259). 

 

Posteriormente, LeDoux e colaboradores, realizando experimentos sobre o 

“condicionamento pelo contexto” onde estímulos neutros do contexto se tornam EC 

pelo emparelhamento aos EC iniciais (condicionamento pavloviano de ordem 

superior), descobriram que lesões no hipocampo eliminavam “seletivamente as 

reações de medo produzidas pelos estímulos do contexto”, pela impossibilidade em 

formar a representação contextual e enviá-la à amígdala, “mas sem influenciar as 

reações ocasionadas pelo EC”. Esse fato corrobora a ideia de que o hipocampo não 

recebe informações da região do cérebro responsáveis pelo processamento dos 

estímulos sensoriais individuais, como som e luz, e sim os estímulos integrados de 

um determinado contexto, assumindo a função de criar uma representação desse 

contexto com base na relação entre os estímulos processados. (ibid, p. 154). 
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Estímulo Emocional 

CÓRTEX SENSORIAL 
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Diversas pesquisas posteriores confirmaram a amígdala como central para o 

condicionamento do medo, ao mesmo tempo confirmaram que o hipocampo não 

participa do condicionamento, conforme estudos sobre a formação das memórias 

durante o condicionamento do medo. 

5.4 As memórias e condicionamento do medo 

Tanto as informações que constituem os gatilhos naturais como os 

aprendidos, só podem executar essas funções uma vez que estão armazenadas na 

memória do indivíduo. (LENT, 2008, p. 242). 

Lent (2008) define memória como a capacidade do sistema nervoso central 

realizar o processo mediante o qual adquirimos, formamos, conservamos e 

evocamos informação, ressaltando que, a fase de aquisição é denominada 

“aprendizagem”, enquanto a evocação recebe as denominações “expressão, 

recuperação e lembrança”. O conjunto das memórias, ou seja, aquilo que o indivíduo 

aprende, constitui o repertório de informações que utiliza para interpretar estímulos e 

elaborar estratégias de ação, ou seja, a “sua personalidade”. (ibid, p. 242). 

A memória adquirida por um animal ou humano, explica Lent (2008), segue 

o mesmo princípio de formação, sendo considerada como uma propriedade básica 

dos sistemas nervosos em geral. Qualquer que seja a espécie, quando submetido a 

um estímulo aversivo, aprende basicamente a mesma coisa: “evitar esse estímulo”. 

Neurologicamente falando, “as memórias são codificadas por neurônios, 

armazenadas em redes neurais e evocadas por essas mesmas redes ou por outras. 

São moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelo estado de humor”. 

(ibid, p. 243) 

Dessa forma, o cérebro codifica a realidade, convertendo-a em sinais 

elétricos e bioquímicos, e utiliza esse código para evoca-la posteriormente. O 

processo de tradução é realizado por complexas redes neurais e sofre, tanto na 

aquisição como na evocação, influência das emoções, do contexto e da combinação 

de ambos. Processo, que nos humanos, é mediado quase sempre pela linguagem. 

(ibid, p. 245). 

No que tange ao conteúdo, Lent (2008) esclarece que as memórias podem 

ser subdivididas em dois grandes grupos:  
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1) Memórias declarativas ou explícitas - são adquiridas de maneira explícita e 

reúnem as informações conscientes da nossa história atual e do mundo que nos 

rodeia, e são subdivididas em dois tipos: 

a)  Memórias episódicas, que reúnem as informações sobre fatos e eventos 

particulares de um contexto determinado, permitindo a codificação de 

informações e eventos de caráter pessoal (p. ex., nasci no dia 01 de abril); 

b) Memórias semânticas, que contêm informações e conhecimentos abstratos 

sobre o mundo que nos rodeia (p. ex., RJ é um estado do Brasil);  

2) Memórias procedimentais ou implícitas (ou ainda, de procedimento ou não-

declarativas), também denominadas de hábitos, são evocadas quase sempre de 

forma automática. Reúnem as informações adquiridas de forma implícita, às 

quais não temos acesso consciente, tal como o conhecimento de um 

procedimento automático (aprendizado motor), e as informações adquiridas por 

condicionamento e habituação (condicionamento). 

As memórias declarativas são formadas pela participação de várias regiões 

corticais, destacando o córtex pré-frontal, entorrinal, parietal, e, fundamentalmente, o 

hipocampo, uma estrutura cortical filogeneticamente antiga localizada no lobo 

temporal do cérebro. Na formação das memórias implícitas, além de algumas 

dessas áreas, participam principalmente os circuitos subcorticais ou cerebelares. (Cf. 

LENT, 2008, p. 245 et.seq., grifo nosso). 

Tantos as memórias declarativas quanto as implícitas são adquiridas por 

meio de associação de um estímulo com outro ou com uma resposta, constituindo 

um aprendizado associativo. A resposta associada a um determinado estímulo, 

como visto anteriormente, chama-se resposta condicionada, estabelecendo um 

reflexo, ou seja, uma relação entre ambos. “O desenvolvimento de um reflexo entre 

uma resposta condicionada a um estímulo originalmente neutro denomina-se ‘reflexo 

condicionado’”. (ibid, 2008, p. 247). 

Além da classificação das memórias pelo conteúdo, é importante separá-las 

pelo ponto de vista funcional e tempo de duração. No que tange à função, Lent 

(2008) destaca a memória de trabalho ou operacional, pela sua importância nos 

processos de aquisição e de evocação das memórias declarativas e implícitas. A 

memória de trabalho é sustentada pela atividade elétrica dos neurônios do córtex 

pré-frontal, realizando, através da interação com os neurônios do córtex entorrinal, 
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hipocampo e amígdala, a função de manter disponível uma informação enquanto 

está sendo processada. (ibid, 247). 

Na classificação conforme o tempo de duração as memórias podem ser de 

curta e longa duração, sendo que a primeira dura de trinta minutos a até seis horas, 

e tem como função manter a informação disponível até que possa se transformar em 

memória de longa duração, permanece acessível por um período que varia de horas 

a até anos. (ibid, p. 247). 

O processo de evocação das memórias, conforme explica Lent (2008), é 

extremamente sensível à influência de fatores emocionais e à ansiedade e envolve 

as mesmas áreas cerebrais utilizadas para a sua formação. Esse autor ressaltar 

que, a evocação repetida de uma memória na ausência do seu estímulo associado, 

seja ele incondicionado, reforçador, punitivo, ou qualquer outro tipo, leva à sua 

extinção, permanecendo latente até que o estímulo usado para adquiri-la seja 

apresentado de uma forma precisa ou aumentada. Na realidade, esclarece Lent, o 

que ocorre não é exatamente a extinção da memória e sim uma alteração do 

comportamento pela superposição de um “novo aprendizado no qual uma nova 

memória (estímulo [s] sem consequência [s]) substitui gradualmente a memória 

original (estimulo [s] com consequência [s])”. (ibid, p. 251). 

Assim, as informações apresentadas por Lent (2008) esclarecem que: todas 

as formas de aprendizagem associativa se relacionam com a formação e evocação 

dos diferentes tipos de memória e podem ser de uma forma ou de outra, concebidas 

como reflexos condicionados, estabelecidos ou pelo condicionamento respondente 

de Pavlov ou pelo condicionamento operante de Skinner, o que justifica a 

importância do entendimento dessas duas teorias para o trabalho em questão. 

5.5 A amígdala e o hipocampo na formação das memórias emocionais 

Experimentos realizados por António Damasio e colaboradores, apud Lent 

(2008, p. 259), pareando uma cor ao EI auditivo, concluíram que as lesões de 

amígdala impediam que os sujeitos do experimento formassem memórias implícitas, 

emocionais, adquiridas no condicionamento do medo, mas não inviabilizavam a 

formação das memórias declarativas. Por outro lado, a equipe estabeleceu que as 

lesões de hipocampo não impediam a formação das memórias emocionais, porém, a 

formação de memórias declarativas estava prejudicada, ou seja, os sujeitos do 

experimento apresentaram reações autonômicas de medo mas não eram capazes 
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de descrever detalhes sobre o estímulo condicionado que lhes foi apresentado. (ibid, 

p. 260). 

A participação da amígdala no condicionamento do medo foi comprovada 

em estudos mais recentes, utilizando a técnica de ressonância magnética funcional 

(RMf), destacando os seguintes achados: a) a amígdala é ativada durante o 

estabelecimento do condicionamento do medo, mesmo em experimentos onde o 

estímulo foi apresentado de forma subliminar, ou seja, com um tempo de exposição 

inferior ao necessário para serem detectados conscientemente; b) em situações de 

estresse emocional a amígdala dispara a produção hormonal da glândula 

suprarrenal (cortisol e epinefrina), facilitando ou dificultando a consolidação das 

memórias explícitas no hipocampo, conforme o nível de estresse enfrentado; c) nos 

níveis médios e altos, a formação de memórias emocionais explícitas é facilitada, 

enquanto nos níveis intensos, onde a liberação de cortisol é muito elevada, a 

atividade do hipocampo é enfraquecida, dificultando a formação das memórias 

explícitas da situação; d) nas situações de estresse intenso, enquanto a atividade do 

hipocampo é enfraquecida, a capacidade de formação de memórias implícitas pela 

amígdala é fortalecida, possibilitando o organismo reagir aos estímulos de grande 

perigo, mesmo que as memórias explícitas do evento traumático não possam ser 

acessadas. Essas memórias implícitas podem posteriormente disparar respostas de 

medo, incompreensíveis e de difícil controle, características das situações 

patológicas.  (ibid, p. 260). 

No condicionamento do medo, segundo LeDoux (2001), ocorre a formação 

de memórias explícitas, mediada pelo hipocampo e pela relação deste com áreas 

corticais, e memórias implícitas, que envolve a amígdala e regiões correlatas. O 

sistema da amígdala é responsável, portanto, pela produção da memória emocional 

implícita, enquanto o sistema do hipocampo é responsável pela produção das 

memórias explícitas de uma situação emocional. Na situação de estresse, esses 

dois sistemas operam em associação e são reativados a cada exposição futura à 

estímulos que estiveram presentes na situação onde ocorreu o condicionamento. 

Graças ao sistema do hipocampo você irá lembrar com quem estava 
e o que estava fazendo durante o trauma, bem como o caráter 
terrível da situação. Por meio do sistema da amígdala, os estímulos 
vão produzir tensão muscular, alterações na pressão sanguínea e 
nos batimentos cardíacos, e a liberação de hormônios, dentre outras 
reações cerebrais e corporais. Como esses sistemas são ativados 
pelos mesmos estímulos e funcionam ao mesmo tempo, os dois tipos 
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de memória parecem fazer parte de uma única função de memória 
unificada. (LEDOUX, 2001, p. 185). 

 

A ansiedade, como experiência emocional, e o medo, como expressão da 

emoção, estão intimamente relacionados, ambos se constituindo como reações a 

situações de perigo real ou potencial. LeDoux (2001) conclui que a ansiedade se 

diferencia do medo pela ausência de um estímulo externo que produz a reação, ou 

seja, “a ansiedade provém do nosso íntimo, enquanto o medo, do mundo externo”. A 

presença física e real do perigo desperta apreensão, porém, a lembrança do perigo 

ou a expectativa de se deparar com ele produz o estado de ansiedade. Ter medo ou 

estar ansioso, explica LeDoux, são situações normais diante do perigo real ou 

imaginário. O estado patológico só se constitui quando medo ou ansiedade são 

constantes e desproporcionais, impedindo a vida normal. (Cf. ibid, p. 209). 

Segundo Seligman apud LeDoux (2001, p. 216), as fobias humanas refletem 

nosso preparo filogenético para o aprendizado do medo em situações consideradas 

perigosas para os nossos ancestrais, mas irracionais para os dias atuais. São 

condicionamentos estabelecidos por estímulos com forte significado genético e 

evolutivamente importantes, sendo, por conseguinte, de difícil extinção. Por ser um 

preparo genético, argumenta Öhman (ibid, p. 217), certos indivíduos apresentam 

maior propensão a adquirirem medos ancestrais sendo mais suscetíveis às fobias. 

5.6 A atividade do córtex pré-frontal no condicionamento do medo 

Uma vez estabelecido os circuitos neurais responsáveis pelos processos de 

reações emocionais pré-definidas diante de estímulos condicionados de medo, faz-

se necessário estabelecer os circuitos responsáveis pela elaboração, numa 

avaliação posterior, das respostas mais adequadas à realidade, ou seja, a mudança 

do piloto automático para o controle voluntário. Ao que tudo indica o córtex pré-

frontal, o córtex cingulado e o córtex insular, participam das funções cognitivas do 

processo de avaliar uma situação, produzir o conjunto de possíveis ações, prever o 

resultado provável de cada atitude, estabelecer a prioridade dentre as ações 

possíveis e escolher a linha de ação mais eficaz. (Cf. LENT, p. 256).  

Pesquisas realizadas com ratos em laboratório identificaram que lesões no 

córtex pré-frontal impossibilitavam a extinção de medos condicionados, indicando 

que provavelmente essa região executa a regulação das informações provenientes 

da amígdala, tomando com base tanto episódios do mundo externo como a 
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interpretação primária que a amígdala faz desses mesmos episódios. “A amígdala 

do rato com o córtex lesionado, assim como do ser humano, insiste em expressar 

suas memórias do medo na presença de informações que indicam que o estímulo 

não está mais associado ao perigo”, sugerindo que a extinção ocorra em função da 

regulação cortical da amígdala, mesmo nos condicionamentos de ordem superior 

(medos não preparados). (Cf. LEDOUX, 2001, p. 227). 

Segundo Lent (2008), o córtex pré-frontal é uma região do cérebro bastante 

estudada nas pesquisas sobre as emoções humanas, memória, atenção e 

processos cognitivos relacionados com a capacidade de planejamento de ações e 

de previsão das consequências destas no futuro, apresentando-se como uma das 

regiões mais desenvolvidas nos humanos, levando a supor a sua participação na 

“complexa rede neural que possibilita à nossa espécie o desenvolvimento de 

comportamentos mais elaborados e flexíveis”. (Cf. LENT, 2008, p. 262). 

Localizado na porção mais anterior do lobo frontal, o córtex pré-frontal 

recebe projeções dos neurônios do tálamo, havendo um consenso no que diz 

respeito às suas sub-regiões orbitofrontal e ventromedial como as mais relacionadas 

com a emoção, e a dorsolateral, que não possui conexões diretas com a amígdala, 

como a mais relacionada com funções cognitivas, tais como memória e atenção. 

(ibid, p. 262). 

Estudos realizados por Damasio e colaboradores apud Lent (2008, p. 266), 

em pacientes com lesões no córtex pré-frontal indicaram a perda da capacidade 

desses pacientes de anteciparem emocionalmente as consequências futuras de 

seus atos, resultando em tomadas de decisão inadequadas. Conforme Damasio, ao 

contrário do que se imagina, as emoções não atrapalham as tomadas de decisão. 

As antecipações emocionais, quase sempre inconscientes, são importantes para as 

escolhas mais convenientes. Essa antecipação, denominada por Damasio de 

“hipótese do marcador somático”, ao simular uma emoção futura com base em 

situações análogas vivenciadas anteriormente, reproduz reações emocionais 

corporais, somáticas, tais como alteração na frequência cardíaca, sudorese nas 

mãos contração muscular, informando para o encéfalo o estado corporal naquela 

situação e influenciando na tomada de decisão. A hipótese de Damasio recupera em 

parte a teoria do feedback emocional de William James. (ibid, p. 264).  

Além da importância para a tomada das decisões, Lent (2008) destaca a 

importância do córtex pré-frontal na maneira que cada indivíduo percebe os 
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estímulos emocionais e reage a eles, aparentemente obedecendo a lateralidade, ou 

seja, os córtices pré-frontal direito e o esquerdo executariam funções diferentes no 

processamento das emoções. O córtex pré-frontal esquerdo normalmente estaria 

relacionado com o afeto positivo, minimizando a ocorrência de sintomas 

depressivos, enquanto o direito estaria relacionado com as emoções negativas. 

Dessa forma, supõe-se que emoções positivas ativariam o córtex pré-frontal direito, 

enquanto as negativas ativariam esquerdo, sugerindo que o estilo afetivo de cada 

um tenha relação com a predisposição para sentir de forma mais intensa emoções 

positivas ou negativas em função da ativação lateralizada do córtex pré-frontal, 

aprendida ou até mesmo inata. (Cf. ibid, p. 266). 

Lent (2008) define regulação da emoção como o “conjunto de estratégias 

conscientes e inconscientes para aumentar, manter ou diminuir um ou mais 

componentes da resposta emocional”, ou seja, regular “os sentimentos, os 

comportamentos e as respostas fisiológicas que constroem as emoções”. Conforme 

esse autor, “há pelo menos duas estratégias diferentes: a regulação antecipatória da 

emoção e a regulação da emoção focada na resposta”, estabelecidas 

automaticamente pelo córtex pré-frontal, sem que o indivíduo perceba o que está 

ocorrendo. Na regulação antecipatória, as estratégias visam evitar que determinadas 

emoções se instalem, como por exemplo, nos momentos que antecedem uma 

competição, realizar a mudança cognitiva do caráter emocional da situação, 

convencendo a si mesmo que é apenas um evento esportivo e que ele não mede 

seu valor enquanto pessoa, minimizando dessa forma o impacto emocional da 

situação. Já na regulação da emoção focada na resposta, a emoção já se instalou e 

a estratégia visa inibir as respostas emocionais visíveis, de forma que os outros não 

a percebam. (ibid, p. 267). 

Estudos liderados por Kevin Ochsner apud Lent (2008) corroboram a ideia 

de que o córtex pré-frontal é a estrutura chave para a regulação das emoções, ao 

constatar que a região tornou-se mais ativa durante as estratégias de regulação da 

emoção imprimidas pelos sujeitos do experimento ao tentarem diminuir o impacto 

emocional de determinadas situações, enquanto a amígdala apresentava declínio da 

sua atividade nessas situações. Ochsner concluiu que o córtex pré-frontal poderia 

estar inibindo a atividade da amígdala, já citada como a estrutura chave para 

desencadear as respostas emocionais, sugerindo a importância dessa região na 

extinção do medo condicionado. (ibid, p. 267). 
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Além do córtex pré-frontal, pesquisas recentes realizadas por Arthur Craig 

apud Lent (2008), demonstram que duas regiões corticais são responsáveis pela 

modalidade sensorial denominada interocepção que engloba o sentido da condição 

fisiológica de todo o corpo.  Esse sistema, segundo Lent, seria composto por vias 

aferentes homeostáticas que levam ao cérebro sinais representativos do estado 

fisiológico de todos os tecidos do corpo. Essas informações são enviadas através do 

tálamo para: o córtex insular, situado no fundo e nas margens do sulco lateral do 

cérebro, relacionado com a geração de sensações subjetivas dos estados 

emocionais, sendo considerado como tendo papel central na hipótese dos 

marcadores somáticos de Damasio; e para o córtex cingulado anterior, relacionado 

com a geração da motivação e “responsável pela detecção de pistas que ponham 

em risco a sobrevivência, como é o caso de um dano físico ou da separação social, 

e pelo recrutamento da atenção e de recursos de enfrentamento para minimizar o 

perigo”. (ibid, p. 268). 

Segundo Lent (2008), estudos de neuroimagem funcional apontam tanto o 

córtex insular como o córtex cingulado anterior como componentes dos circuitos 

neurais que constituem a base tanto da capacidade do ser humano formar 

representações subjetivas de sentimentos relativos à própria pessoa (self) como de 

compreender a importância emocional de um determinado estímulo para outra 

pessoa, antecipando as prováveis consequências a ele associadas. Assim, conclui 

Lent, “ao longo da evolução, nossa capacidade de empatia emocional se teria 

desenvolvido a partir de um sistema de representação dos nossos estados corporais 

internos e emocionais subjetivos”. (ibid, p. 269). 

De posse das informações atuais, LeDoux (2001) conclui que: a) a influência 

da amigdala sobre o córtex é maior do que deste apara amígdala, ou seja, a 

excitação emocional exerce um domínio sobre o controle do pensamento ofuscando 

as vias do córtex para a amígdala; b) os pensamentos, pela ativação da amígdala, 

deflagram emoções, porém, não possuem a mesma eficiência quando se trata de 

frear intencionalmente a ativação da amígdala; c) a análise da evolução do cérebro 

dos mamíferos demonstra um crescente aumento das conexões corticais com a 

amígdala demonstrando uma tendência de controle progressivamente maior do 

córtex sobre a amígdala; d) ocorrendo um equilíbrio das vias que saem do córtex 

para a amígdala e vice-versa, poder-se-á chegar a uma solução para o conflito entre 

pensamento e emoção, “não pela dominância dos centros emocionais pelas 
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cognições corticais, mas por uma integração mais harmoniosa entre e paixão”, com 

cognição e emoção trabalhando em conjunto e não separadamente. (cf. LEDOUX, 

2001, p. 276). 

Dessa forma, ferramentas que possibilitem o aumento da influência cognitiva 

sobre as emoções, seja pelo aprendizado do controle cortical sobre a ativação 

autonômica, sejam pelo fortalecimento neuronal das vias eferentes do córtex para a 

amígdala, apresentam-se como possibilidades para o atleta de alto-rendimento 

desenvolver a capacidade de autorregular o nível da ativação psicossomática em 

situações de estresse competitivo, sugerindo, a análise da aplicabilidade das 

ferramentas de biofeedback e neurofeedback no desenvolvimento dessa habilidade. 
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SEXTO CAPÍTULO 

BIOFEEDBACK E NEUROFEEDBACK 

 

6.1 Biofeedback (BF) – o controle voluntário de respostas fisiológicas 

6.1.1 Evolução histórica do treinamento em Biofeedback 

Para Simón (2011, p. 335 et. seq.), o termo feedback biológico, 

convenientemente abreviado para biofeedback (BF), é utilizado para designar um 

processo que permite “modificar uma resposta fisiológica em função da informação 

que se tem de como esta varia”, tendo como pressuposto teórico a ideia de que “a 

retroalimentação (feedback) dos resultados passados ao próprio sistema é um meio 

eficaz para conseguir o controle do mesmo”. Constitui-se como uma técnica 

científica, que, conforme destaca Pormeleau apud Simón (2011, p. 337), integra as 

práticas do que se denomina medicina comportamental, como “aplicação clínica dos 

princípios e técnicas da modificação do comportamento na avaliação, prevenção e 

tratamento de distúrbios físicos”. 

Historicamente, várias pesquisas no campo clínico e terapêutico foram 

desenvolvidas no sentido de permitir o controle voluntário das respostas fisiológicas, 

destacando os trabalhos de Tarchanoff (1885), sobre a aceleração voluntária da 

frequência cardíaca, Bair (1901), sobre o controle do músculo auricular posterior, 

Schultz (1932), com o método do treinamento autógeno e Jacobson (1938), com o 

relaxamento progressivo, e Lisina (1958), no âmbito do condicionamento clássico 

interoceptivo. (Cf. SIMÓN, 2011, p. 336).  

Os estudos em psicofisiologia em conjunto com o avanço tecnológico 

permitiram a captação de forma mais precisa das respostas fisiológicas, 

possibilitando o desenvolvimento teórico e prático do BF, impulsionado pelos 

experimentos da resposta galvânica da pele em humanos, realizados por Kimmel 

(1960), no âmbito do controle voluntário das atividades neuromuscular realizados 

por Marinacci e Horande (1960) e de condicionamento cardiovascular com animais 

realizados por Neal Miller (1967). Essas pesquisas comprovaram a possibilidade das 

funções controladas pelo SNA, serem influenciadas pelo condicionamento operante, 

contradizendo duas concepções tradicionais e dominantes: a) que só as respostas 

regidas pelo SNC eram voluntárias, enquanto que as redigidas pelo SNA eram 
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involuntárias e não suscetíveis de controle consciente; b) que as respostas redigidas 

pelo SNA só podiam ser condicionadas classicamente (condicionamento 

pavloviano), só sendo possível o condicionamento operante para as respostas 

voluntárias. (ibid, p. 336). 

Apesar da comprovada eficácia prática, Marcos apud Simón (ibid, p. 336), 

declara que, em níveis teóricos não se confirma se “as respostas autônomas são 

condicionáveis operantemente de forma direta ou mediada”, ou seja, que o 

condicionamento ocorra mediado por alterações musculoesqueléticas ou por 

processos cognitivos. 

Na mesma década, Kamiya (1968), percursor do neurofeedback, realiza 

estudos no âmbito do controle voluntário da atividade encefálográfica, objetivando 

ensinar os sujeitos a controlar a produção de ondas cerebrais alfa (8-12 Hz), 

“através da apresentação de feedback contingente ao mesmo, estudando os efeitos 

comportamentais de tal controle e sua relação com determinados estados de 

consciência”. (ibid, p. 337). 

 Dessa forma, a partir da década de 1960 o BF ganha uma conotação 

científica, estudado como um método terapêutico que permite a eliminação ou 

redução de distúrbios através do desenvolvimento do controle voluntário das 

respostas fisiológicas alteradas, permitindo também a melhor explicação e 

compreensão do comportamento humano. Dentre as respostas fisiológicas que 

foram objetos de estudos em BF, destacam-se as arritmias cardíacas, a hipertensão, 

as cefaleias, a incontinência fecal e diversos distúrbios neuromusculares. (Cf. VILA, 

1980 apud SIMÓN, 2011, p. 337). 

6.1.2 Bases conceituais e o processo do Biofeedback 

De forma resumida o BF se caracteriza como uma técnica que objetiva 

ensinar o sujeito a realizar o autocontrole de uma resposta fisiológica ou autônoma 

específica, mediante a retroalimentação constante da informação sobre a função 

que se deseja controlar, captada por um dispositivo que monitora, amplia, e informa 

ao sujeito, em tempo real, a variação e influência que ele está exercendo sobre a 

referida resposta alvo, fornecendo-lhe um feedback visual ou auditivo. (Cf. 

WEINBERG, GOULD, 2001, p. 276). 

Simón (2011, p. 338), ressalta que a chave para o sucesso do BF reside no 

feedback direto, preciso e constante que o sujeito recebe sobre a variação da 
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resposta alvo, uma vez que, para aprender a controlá-la voluntariamente faz-se 

“necessário que o cérebro receba a informação imediata do que ocorre no 

organismo, a fim de que possa aprender a regular sua atividade”. A aprendizagem 

ou autorregulação, complementa o autor, é concebida como “uma forma de 

imposição de um circuito de feedback externo adicional aos circuitos de feedback 

naturais do sistema  de controle adaptativo homeostático”, potencializando ou 

substituindo esses circuitos naturais. 

Kamiya apud Simón (ibid, p. 338), sintetiza os três aspectos básicos para a 

realização eficaz do treinamento em BF: a) a resposta alvo deve ser registrada 

continuamente, com suficiente sensibilidade para captar suas variações momento-a-

momento; b) as variações da resposta alvo devem ser retroinformadas ao sujeito, 

em tempo real, dando-lhe o conhecimento preciso e exato das mesmas; c) o sujeito 

“deve estar motivado a aprender a realizar as mudanças pretendidas, já que a 

premissa básica do BF é que, através do feedback imediato e da resposta sob 

estudo, um indivíduo pode conseguir o controle da mesma”. 

O processo, de forma geral, é composto das seguintes fases e operações 

básicas: a) captação ou detecção do sinal biológico (de origem bioelétrica direta ou 

indireta, e os de origem física) por eletrodos, sensores e/ou transdutores adequados 

a cada tipo de sinal, transformando-o, na maioria dos casos, em sinal elétrico que 

permita a manipulação posterior; b) amplificação do sinal captado a um nível 

suficiente para que possa ser registrado, filtrado e processado pelo sistema, sendo 

que a regulagem da “banda passante” do amplificador é de grande importância, pois 

permite eliminar o registro das informações irrelevantes e/ou produzidas pelos sinais 

não característicos da resposta alvo; c) processamento e simplificação do sinal 

captado permitindo a posterior análise e retroalimentação, bem como a manipulação 

do nível (umbral) referencial ao qual o sinal está sendo comparado, permitindo que o 

sujeito incremente e modele sua habilidade de autorregulação; d) conversão do sinal 

em estímulos visuais e auditivos que possam ser facilmente processadas pelo 

sujeito; e) informação ao sujeito, como feedback, do sinal processado e 

transformado em formas estimulares, visando atingir o objetivo do treinamento, qual 

seja, aprender a controlar ou modificar a resposta alvo, no sentido apropriado, 

completando o circuito do BF. (Cf. ibid, p. 340). 

Labrador apud Simón (ibid, p. 340), assinala a importância, nas duas últimas 

fases do processo, da forma como o feedback é apresentado ao sujeito, 
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“distinguindo três aspectos: a modalidade sensorial do sinal apresentado, o tipo de 

informação e a relação entre o sinal e a resposta”.  

No que tange a modalidade sensorial, o mais usual são as formas auditivas, 

com mudança de tom ou frequência, e as visuais (ou ambas) como uma escala 

graduada com um ponto central de referência da linha-base média, uma fila de 

luzes, uma barra colorida que aumenta ou diminui, escalas digitais, osciloscópios, 

câmeras de vídeo, ordenadores, etc., que reproduzam incrementos ou diminuições 

da resposta em treinamento. Com referência ao tipo de informação, Labrador (ibid, 

p. 341) destaca que o feedback pode ser: a) “binário”, onde o sujeito é informado da 

sua posição em relação a um nível de referência previamente fixado e possível de 

manipulação; b) “proporcional”, onde o sinal varia constantemente conforme vai 

variando a resposta,  sendo informado ao sujeito de forma e diretamente 

proporcional à variação da mesma. O “feedback proporcional”, complementa o autor, 

devido a sua precisão na informação, é o preferido no treinamento de BF. Quanto à 

relação entre o sinal e a resposta, observada pela continuidade do sinal de 

feedback,  este pode ser “feedback contínuo, descontínuo intermitente ou discreto, 

conforme o sinal esteja constantemente presente, ou só apareça a intervalos de 

tempo, respectivamente”. 

Simón (ibid, p. 342), destaca a importância do acréscimo de um reforço 

externo e tangível pela superação das metas propostas no treinamento, 

principalmente quando se trabalha com crianças, onde reforços explícitos 

possibilitam o aumento da de execução correta da atividade proposta. É de se 

esperar, informa o autor, que para adultos, “o conhecimento de alcançar um 

determinado nível de resposta fisiológica é suficiente reforçador para incentivar o 

sujeito a continuar respondendo”. Em ambos os casos, a introdução de técnicas 

comportamentais que facilitem a mudança do comportamento, bem como a 

adequação individualizada de apresentação da retroalimentação, são tentativas 

possíveis que buscam facilitar o controle da resposta alvo por parte do sujeito.  

6.1.3 Modelos de Biofeedback 

Segundo Shapiro apud Simón (ibid, p. 342), os modelos teóricos que melhor 

explicam o funcionamento das técnicas de BF são: “modelo operante, modelos 

operacionais (somáticos-musculares e cognitivos), modelo de aprendizagem de 

habilidades motoras e modelo cibernético ou de sistema de controle autorregulados”, 
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sendo que em todos, o aspecto central reside na sua possibilidade como mecanismo 

e processo que regulam a aprendizagem e o controle de respostas fisiológicas. 

O modelo operante, como já mencionado anteriormente, tem como base 

teórica o fato de determinadas respostas fisiológicas regidas pelo SNA poderem ser 

estimuladas de maneira operante, mediante procedimentos de modelação e 

reforçamento específicos para cada resposta alvo, considerando o feedback que se 

apresenta ao sujeito como uma modalidade particular de reforço. Simón (2011) 

ressalta que,  

Enquanto nos trabalhos típicos de condicionamento operante, o 
reforço consiste habitualmente numa recompensa ou punição 
explícitas e contingentes, normalmente de tipo primário ou 
incondicionado, no âmbito do BF, a informação é proporcionada de 
uma forma que poderíamos chamar “neutra”, através de mudanças 
em uma tela ou de variações de frequência de um tom. (ibid, p. 343). 

 

Dessa forma, apesar dos sujeitos em treinamento estarem motivados 

intrinsicamente pelo sucesso no cumprimento da tarefa e pelo reforço social 

fornecido pelo terapeuta, é importante que esses reforçadores apresentem as 

qualidades concretas das recompensas primárias ou dos estímulos aversivos, tais 

como o alimento ou um choque elétrico, respectivamente. (ibid, p. 343). 

Uma das questões teóricas mais polêmicas no treinamento em BF, refere-se 

à “questão de se o controle operante das respostas autonômicas se processa de 

forma direta ou mediada”. Os pesquisadores que defendem a teoria da mediação 

postulam como alternativas teóricas ao modelo operacional dois “modelos 

mediacionais”, diferenciados em função da variável que se postula como mediadora 

do processo, assim denominados como de “mediação somático-muscular” e de 

“mediação cognitiva”. Na mediação somático-muscular, promovem-se “determinados 

níveis de relaxamento muscular e/ou da manutenção de certo ritmo respiratório”, 

enquanto na cognitiva, “produzem-se determinadas atividades de natureza cognitiva, 

tais como pensamentos ou imagens”. Encontra-se ainda em aberto a questão sobre 

“se as mudanças autonômicas alcançadas pelo BF são ou não secundárias às 

mudanças na atividade cognitiva ou somático-muscular”. (Cf. LAZARUS, 1975; 

MEICHANBAUM, 1976 apud SIMÓN 2011, p. 343). 

Complementando, Simón (ibid, 344), destaca outros dois modelos baseados 

na “aprendizagem de habilidades motoras” e na “aproximação cibernética” (ou de 

“sistemas de controle autorregulados”), similares em dar ao feedback um valor 
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fundamentalmente informativo, “residindo a eficácia do treinamento no conhecimento 

preciso que o sujeito tem a respeito da resposta-objetivo”. No primeiro modelo, “o BF 

implica, por parte do sujeito, na aprendizagem de uma tarefa altamente 

discriminativa que seja função direta da quantidade de informação disponível”, 

enquanto no modelo de “aproximação cibernética”, o BF impõe aos circuitos 

homeostáticos naturais de feedback do organismo “um sistema de feedback artificial, 

que proporcionaria ao sujeito informação dos mesmos e facilitaria assim o seu 

controle”. 

6.1.4 Estrutura básica do treinamento em Biofeedback 

Simón (ibid, p. 345), sugere uma estrutura básica a ser seguida no 

treinamento em BF, composta por seis fases, resumidas como: a) avaliação inicial 

– dedicada a avaliação do problema apresentado, permitindo delimitar a resposta-

problema nas esferas cognitiva, motora e psicofisiológica, utilizando técnicas de 

avaliação e mensuração, da localização, intensidade e duração, com especial 

atenção aos fatores que intensificam ou diminuem a resposta em questão, além de 

informações do histórico e gravidade do problema. Nessa fase avaliam-se também 

as expectativas e motivação do sujeito quanto ao treinamento em BF; b) linha de 

base – estabelece a variável que se irá trabalhar e o perfil de reatividade base do 

sujeito, através dos dados colhidos antes de iniciar o treinamento, constituindo-se o 

referencial de base para a condução do treinamento e avaliação do seu progresso. A 

linha de base sofrerá alterações, sendo redimensionada durante o treinamento. c) 

fixação de metas – nessa fase é estabelecido o programa que será seguido, 

incluindo as técnicas de BF que serão utilizadas e a fixação dos objetivos a serem 

alcançados nas fases do treinamento, informando-os de forma precisa ao sujeito que 

será treinado, permitindo assim assumir o papel ativo no processo; d) treinamento – 

é a fase em que se coloca em prática o plano estabelecido onde o terapeuta tem um 

papel importante, ajudando e incentivando o sujeito treinado pela administração 

cuidadosa do feedback e reforço verbal, regulação das metas, controle e ajuste do 

funcionamento do equipamento, manutenção do clima ideal de trabalho com a 

manutenção da atenção do sujeito nas sensações interoceptivas e proprioceptivas 

que acompanham os níveis das respostas; e) seções finais – realizadas com a 

retirada progressiva do feedback (programa de reforço intermitente), enquanto o 

sujeito realiza a autorregulação aprendida, de forma que ocorra o controle da 
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resposta na ausência do feedback, depois desta ter sido condicionada sob reforços 

contínuos. Visa à preparação do sujeito para realizar a autorregulação da resposta 

fisiológica em situações externas ao contexto de laboratório; f) seguimento – é a 

fase composta por seções que avaliam a manutenção da habilidade de 

autorregulação sem a presença do feedback, determinando se o grau de controle 

aprendido foi mantido. (Cf. ibid, p. 345 et.seq., grifo nosso). 

6.2 Neurofeedback (NF) 

6.2.1 Conceitos básicos da atividade neuronal no treinamento em 

Neurofeedback 

Para que se possa entender como o treinamento de neurofeedback (NF) se 

processa, faz-se necessário recordar e/ou acrescentar alguns conceitos básicos e 

fundamentais utilizados no desenvolvimento da técnica de feedback neurobiológico. 

Como citado anteriormente, o NF surge com base nas pesquisas 

desenvolvidas pelo psicofisiologista Dr. Joe Kamiya apud Mascaro (2008, p. 71) 

sobre o controle operante dos ritmos Alpha do cérebro, correlacionando-o com “as 

mudanças correspondentes na atividade mental e nos estados subjetivos 

vivenciados a partir deste aprendizado”, cuja conclusão é resumida da seguinte 

forma por Mascaro (ibid, p. 71): “se alguém se conscientiza, em seu próprio corpo, 

de processos fisiológicos dos quais normalmente não tem percepção, então esta 

pessoa pode aprender a controlar tais processos”. 

A atividade do cérebro se constitui basicamente por atividade elétrica 

produzida pela transmissão (pulsos) das informações entre os neurônios, medida 

objetivamente por equipamentos de eletroencefalografia (EEG) a partir de contatos 

(eletrodos) colocados na superfície da cabeça em pontos previamente 

estabelecidos. A amplitude (expressa em µV – microvolts) e a frequência (expressa 

em Hz – pulsos por segundo) dos pulsos neurais caracterizam a velocidade de 

transmissão da informação no córtex cerebral, atividade que pode ser captada pelos 

eletrodos do eletroencefalograma. (Cf. MASCARO, 2008, p. 19). 

Mascaro (2008) esclarece que a técnica do NF parte do princípio de que os 

níveis de processamento da informação podem ser representados por faixas 

específicas de velocidade de transmissão, segmentados pela atividade cerebral em 

quatro categorias principais, representadas pelas letras gregas, Delta, Theta, Alpha 
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e Beta, além de uma quinta categoria representada pela letra Gama, que não será 

alvo do trabalho. 

As bandas de frequências cerebrais são apresentadas por este autor, quanto 

ao intervalo de frequência que abrangem e os estados de consciência, da seguinte 

forma:  

 Beta (β) – faixa que reúne as frequências mais rápidas, entre 14 e 38 Hz, 

representa o estado de vigília, assentando a atividade cerebral consciente e a 

cognição. “É em beta, portanto, que nossas operações racionais acontecem e é 

aqui que nos damos conta das coisas que experimentamos, percebendo como 

elas nos afetam”. O excesso de ondas Beta configura uma mente analítica, 

crítica e ansiosa “que está constantemente interpretando e julgando a tudo e a 

todos”, sendo que, a presença de ondas Beta na faixa entre 20 a 25 Hz de 

amplitude (voltagem) alta é característico dos estados de alta ansiedade e 

ataques de pânico; 

 Alpha (α) – abrange o intervalo de frequência entre 8 a 14 Hz, onde se produz os 

estados mentais que permitem visualizar o material proveniente do mundo 

interno envelopado em “imagens sensorialmente enriquecidas” (visuais, táteis, 

olfatórias e gustatórias). “O Alpha faz, portanto, a ponte entre nossa mente 

consciente, em Beta, e nosso subconsciente, em Theta. (...) Ganhamos olhos, 

ouvidos, tato, até mesmo gustação e olfação para vivenciarmos nossas 

experiências interiores”; 

 Theta (θ) – observada no sono REM (Rapid Eye Movement), engloba as 

frequências entre 4 e 8 Hz. Produzindo estados mentais caracterizados por 

ondas mais lentas, representa a mente subconsciente composta pelos nossos 

“conteúdos emocionais mais profundos e reprimidos, mas também nossas 

crenças e valores, nossa criatividade e espiritualidade, bem como tudo que diz 

respeito a nosso potencial pessoal, isto é, nossas habilidades, vocações, etc.”. 

Combinada adequadamente com as demais frequências, produz, seja 

casualmente ou pelo treinamento, o estado mental denominado de “peak-

performance” e os momentos de “insight”; 

 Delta (ә) – abrange as ondas de frequências mais lentas de 0,5 a 4 Hz, que são 

produzidas no estado mental de sono profundo, caracterizando a mente 

inconsciente. Quando presentes no estado de vigília, permite a intuição e a 

detecção de um perigo iminente, orientando o sujeito de “forma primal”, 
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característico da “resposta de orientação”. Essa faixa de frequência é “estimulada 

por atividades que impliquem uma percepção mais refinada, seja ligada a ideias 

ou conceitos, arte ou no que diz respeito à compreensão da experiência subjetiva 

alheia”. (ibid, p. 52 et.seq.). 

As frequências cerebrais são, portanto, fruto do trabalho dos cem bilhões de 

neurônios que compõem o SN, e as dez trilhões de conexões (sinapses) que são 

capazes de realizar nas constantes modificações que desenvolvem para realizar as 

funções que irão garantir o perfeito funcionamento do ser humano, a grande maioria 

realizada de forma inconsciente, como respirar, bombear o sangue, etc., e mesmo 

durante o sono. Funções essas realizadas por redes neurais, ou seja, circuitos 

anatômicos precisamente determinados na arquitetura do cérebro, podendo um 

mesmo tipo de neurônio participar de diversas redes, simplesmente pela forma das 

conexões que assume, nos diferentes circuitos neurais. (ibid, p. 19 et.seq.).  

Mas, além disso, ressalta Mascaro (2008), “é no cérebro que se dá o 

processamento de pensamento e emoções. Nossa habilidade para aprender – 

integrar, armazenar e recuperar informações – é o maior fenômeno do universo 

biológico”. (ibid, p. 29). 

É importante nesse ponto relembrar as funções de algumas estruturas 

neurais correlacionando-as com o que é relevante para o entendimento do atual 

capítulo:  

 tálamo – recebe todas as informações provenientes dos órgãos sensoriais 

(exceto a olfativa, que possui via própria e direta para o córtex), organiza e 

transformas cada estímulo em informação compreensível e os envia aos 

diferentes centros corticais de processamento sensorial. Seus núcleos projetam 

axônios para outras áreas do próprio tálamo e para o córtex, em “loops de 

feedback”, aparentemente responsáveis por “reger” os ritmos cerebrais;  

 hemisfério direito do cérebro – é responsável pela regulação das emoções e 

pelas habilidades visuoespaciais, formando memórias visuais e auditivas. É o 

cérebro mais intuitivo, responsável pelo pensamento simbólico e criativo;  

 hemisfério esquerdo do cérebro – processa a fala e a linguagem, executando 

as análises lógicas e sequenciais, bem como as habilidades de abstração e 

raciocínio, armazenando as memórias sob a forma de linguagem. É o cérebro 

mais detalhista e racional;  
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 lobos frontais – se ocupam do processamento da cognição, regulando a 

expressão emocional e dando suporte ao sistema imunológico. Suas atribuições 

reúnem “a atenção, concentração, memória, estruturação emocional, 

comportamento social e juízo de valores, bem como o autocontrole, ou seja, o 

conjunto de impulsos, a inibição ou facilitação de comportamentos e de 

movimentos”. O incremento de atividade do lobo frontal esquerdo, responsável 

por interromper uma emoção desagradável, gera a produção de “emoções 

positivas” (entusiasmo, otimismo, zelo e persistência). A subativação nos lobos 

frontais de ambos hemisférios, parece estar relacionada com a produção de 

“emoções negativas” ligadas a comportamentos violentos, irracionais e 

antissociais;  

 lobos temporais – participa do processamento auditivo, compreensão da fala, 

aprendizagem e memória de curto prazo, reconhecimento facial, e funções 

ligadas ao controle do temperamento e das alterações de rápidas de humor;  

 lobos parietais – responsáveis pela habilidades de visualização e de 

reconhecimento de padrões, processam e discriminam as aferências sensoriais, 

inclusive as somáticas, como a dor, produzindo o sentido de orientação corporal 

e aspectos ligados à autoimagem e a autoestima;  

 lobos occipitais – sendo responsáveis pela produção de ondas Alpha, 

processam a função de visão e interpreta as informações visuais, realizando em 

conjunto com áreas posteriores dos lobos parietais o reconhecimento de objetos;  

 corpo caloso – realiza a associação e a comunicação inter-hemisférica 

possibilitando integrar o processamento das funções corticais, em especial a 

capacidade de expressão cognitiva;  

 amígdala – a importância dessa região já foi exaustivamente comentada no 

capítulo anterior, porém, devido a sua importância para o trabalho em questão, 

cabe aqui uma explanação sintética da sua atividade. Operando como sistema 

de radar neural, a amígdala realiza varreduras constantes dos sinais aferentes do 

tálamo sensorial, em busca de possíveis ameaças ao organismo, checando-as 

antes de chegarem ao córtex cerebral, onde será interpretada e finalmente 

compreendida. Participa da formação das memórias emocionais do sistema 

límbico, modulando a carga emocional das informações que recebe do tálamo. 

Quando detecta sinais de perigo, a amígdala reage imediatamente, sem 
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aguardar o resultado do processamento dos centros corticais superiores, 

interagindo com as diversas áreas do SN envolvidas com as respostas de luta-e-

fuga, ativando: 1) a liberação de hormônios que aumentam a reatividade 

cerebral, aguçando os sentidos e o estado de alerta; 2) áreas motoras e sistema 

cardiovascular; 3) sistemas de memória do córtex na busca de informações 

relevantes armazenadas que tenham alguma correlação com a situação, 

disponibilizando-as para as estruturas responsáveis para a construção da 

reação. É responsável por fornecer os atributos afetivos que darão o colorido 

emocional às memórias em formação;  

 hipocampo – sendo responsável pelos processos de aprendizagem, participa 

do reconhecimento do contexto e na formação das memórias referentes ao fato 

em si, desprovidas de quaisquer atributos emocionais. É responsável também 

por garantir a expressão adequada de emoções e comportamentos às diversas 

situações da vida, através das suas ligações com a amígdala, fórnix (homeostase 

orgânica) e córtex. Após processamento das informações que recebe do sistema 

límbico e córtex, e definir a situação, instrui a glândula hipófise que libera os 

hormônios reguladores requeridos aos estados físicos e emocionais. (ibid. p. 29 

et.seq.).  

6.2.2 Bases conceituais do Neurofeedback  

Após Joe Kamiya ter verificado ser possível discriminar os estados mentais 

que produzem ondas Alpha, permitindo o controle operante dessa modalidade, Max 

Cade e Geoffrey Blundell apud Mascaro (2008), realizando experimentos com 

sujeitos altamente treinados em meditação demonstraram que, além de ser possível 

correlacionar objetivamente a atividade cerebral com estados de consciência 

especificados por padrões bem definidos de atividade elétrica, também era possível 

modular conscientemente sua produção, permitindo, assim, reproduzi-los e 

experimentá-los no dia-a-dia. Essa descoberta só foi possível graças ao incremento 

da tecnologia computacional e dos equipamentos de eletroencefalografia 

desenvolvidos por Blundell, que permitiram “medir e correlacionar, em tempo real, o 

padrão elétrico de atividade cerebral com os respectivos estados subjetivos 

experimentados”. Ou seja, o experimento, além de possibilitar medir, aprender e 

treinar os padrões de atividade cerebral de monges yogis, “viabilizou o seu acesso a 

qualquer pessoa”. (MASCARO, 2008, p. 5). 
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Pesquisas recentes corroboram os achados de Kamiya e Cade, bem como o 

pensamento central do modelo teórico apresentado por Mascaro (2008) fruto do 

entendimento,  

(...) de que os padrões de atividade cerebral se correlacionam com 
fenômenos considerados puramente psicológicos, de que nossa 
personalidade, nossos potenciais pessoais e mesmo nossas 
dificuldades, sejam de que ordem for, estão enraizados na forma 
como nossos cérebros trabalham. (ibid, p.17) 
 

Ribeiro (2011, p. 363) apresenta o NF como uma ferramenta “nova” e 

“maravilhosa”, que permite treinar o cérebro para “ajudar a melhorar a sua 

capacidade de se autorregular”, fruto da “aliança entre o desenvolvimento 

tecnológico e estratégias do Coaching a serviço da consciência, saúde, educação e 

aprimoramento, em busca de melhor qualidade de vida, competência e realização do 

ser humano”, definindo-o como uma técnica  

“indolor e não invasiva, que opera em um nível funcional do cérebro 
e transcende a necessidade de classificação, que modula a atividade 
do cérebro ao nível de uma dinâmica neuronal de excitação e 
inibição, fundamentando assim os efeitos característicos que são 
relatados pelo cliente. Em um nível neuronal, o cérebro aprende a 
modular seus padrões excitatórios e inibitórios de conjuntos 
específicos de neurônios, e assim aumentar a flexibilidade e 
autorregulação de relaxamento e padrões de ativação”. (ibid, p. 363) 

 

Como outras formas de Biofeedback, complementa Ribeiro (2011), o NF utiliza 

dispositivos de monitoramento para fornecer, em tempo real, informações sobre o 

estado fisiológico do indivíduo, tendo como foco o SNC e o cérebro, fundamentado 

na “neurociência básica e aplicada, assim como na prática clínica”. (ibid, p. 363). 

Mascaro (2012) esclarece que o comprometimento da integração entre as 

áreas e estruturas cerebrais, impede uma adequada orquestração das atividades 

neurológicas na realização de suas diversas funções, acarretando a lentificação e 

consequente redução do desempenho cerebral, fenômeno também observado 

quando ocorre a aceleração indevida resultante do aumento da amplitude (voltagem) 

das ondas “High Beta” (20 a 25 Hz), características dos estados de ansiedade. 

Assim, quando a atividade do cérebro se lentifica ou acelera indevidamente, ocorre 

perda de informação e/ou redução na coordenação do funcionamento neural, 

acarretando o empobrecimento do desempenho em partes específicas do cérebro 

que se traduzem por diversos distúrbios funcionais, tais como:  
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(...) distúrbios de personalidade e do comportamento social, 
agressividade, depressão, ansiedade e ataque de pânico, dificuldade 
de aprendizado e concentração, problemas de memória, dislexia, 
ADD/ADHD (déficit de atenção com ou sem hiperatividade), TOC 
(transtorno obsessivo-compulsivo), autismo e mesmo quadros de 
enxaqueca, dor crônica e fibromialgia. (MASCARO, 2012, p. 18). 

 

Draganski et al. apud Takase (2005, p.3) realizando experimentos para 

constatar se haveriam mudanças estruturais no cérebro de jovens após três meses 

de treino de malabarismo para manter no ar três bolinhas, verificaram, através de 

ressonância magnética funcional, “aumento de área no córtex visual e parietal, 

associados possivelmente à melhora da visão de movimento e na localização 

espacial, respectivamente”. Esta pesquisa, esclarece Takase (ibid), “revelou que o 

cérebro pode se modificar estruturalmente e não somente funcionalmente em jovens 

adultos, remetendo à questão da neurogênese e neuroplasticidade estrutural e 

funcional do cérebro depois do indivíduo se tornar adulto”. 

Devido à mesma plasticidade cerebral presente na evolução ontogênica do 

ser humano, uma vez que o cérebro se organiza num padrão “equivocado e 

doentio”, assume, nessa nova estruturação, o “equilíbrio em um funcionamento 

patológico”, permanecendo assim até que, por algum processo, os padrões 

neurológicos equivocados sejam reduzidos ou eliminados. Para isso, explica 

Mascaro (2012), “fazemos uso do neurofeedback, um processo não invasivo de 

terapia neurológica que se dá pelo treinamento das frequências cerebrais”, 

produzindo mudanças nos padrões neurológicos “que levam à cura de muitas 

doenças para as quais, mesmo atualmente, apenas as medicações pareciam ser a 

solução”. (ibid, p. 19). 

Partindo de parâmetros de treinamento previamente estabelecidos, o NF 

viabiliza a modificação progressiva da atividade neurológica, atuando em áreas e 

estruturas específicas do cérebro pelo fornecimento de feedback quanto à 

adequação ou não de sua atividade em curso, levando à sua gradual normalização. 

Conforme Mascaro (2012), o NF, como treinamento neurológico, além das funções 

terapêuticas sobre disfunções cerebrais, permite “otimizar a atividade cerebral rumo 

aos estados de alta performance”, destacando que, “uma vez que a aprendizagem 

se deu e a atividade neurológica foi corrigida, essa aquisição torna-se permanente!” 

(ibid, p. 19). 
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6.2.3 Estrutura básica do treinamento em Neurofeedback 

A mecânica básica e fundamental que sustenta o processo de treinamento 

em NF utiliza o mesmo procedimento pelo qual qualquer organismo aprende, ou 

seja, pelo condicionamento associativo no qual o organismo é informado e 

recompensado toda vez que uma resposta orgânica bastante específica é produzida, 

modelando o seu comportamento até atingir o padrão alvo. 

De forma resumida, o treino inicia pela avaliação psicológica realizada com 

base em dados sobre o cliente e seus objetivos, obtidos através de questionários 

padronizados, seguidos da avaliação fisiológica objetiva da atividade cerebral, 

denominada Gravação Normativa de Base (GNB). A GNB é estabelecida pela leitura 

e gravação em sistema computacional específico da atividade cerebral das áreas 

frontal, central, parietal, temporal e occipital, exigindo do psicólogo o conhecimento 

de fisiologia cerebral e das funções pelas quais cada área é responsável. O padrão 

de ondas apresentado na GNB, analisado com base no conhecimento de como o 

funcionamento de cada área cerebral afeta o comportamento humano, em conjunto 

com as informações colhidas na avaliação psicológica, permitem uma melhor 

compreensão do estado inicial do sujeito, permitindo a seleção personalizada dos 

recursos que serão utilizados no treinamento, bem como estabelecer os objetivos e 

metas a serem alcançadas. (Cf. RIBEIRO, 2011, p. 364). 

Uma vez constituída a linha de base e estabelecidos os objetivos e metas, o 

treinamento tem início, utilizando um equipamento de eletroencefalografia (EEG), 

que capta, através de eletrodos posicionados estrategicamente no couro cabeludo, a 

atividade neuronal da área ou estrutura do cérebro que se deseja treinar, enviando-a 

para um computador que registra e transforma a atividade, momento-a-momento, 

disponibilizando ao sujeito, informações da sua atuação em relação ao padrão alvo 

pré-estabelecido. Essas informações constituem o feedback que é fornecido na 

forma visual e/ou auditiva, como reforço positivo, toda vez que o cérebro produzir o 

padrão rítmico desejado, ou seja, dentro dos padrões de amplitude e frequência 

estabelecidos como meta do treinamento. Dessa forma, além de reforçar o 

comportamento adequado, as informações que compõem o feedback também 

permitem o reconhecimento de erros e a visualização do progresso alcançado. (Cf. 

MASCARO, 2012, p. 19 et.seq.). 
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Mascaro (2012) ressalta que no modelo inicial, o equipamento permitia o 

controle de apenas duas frequências em treino, uma que se queria inibir a produção 

e outra que se desejava incrementar. Apesar de básico, o aprendizado era 

assegurado pelo fato do feedback ser apresentado  

(...) em uma escala de tempo em milésimos de segundo, intervalo 
suficientemente pequeno para que toda e qualquer atividade 
neurológica que se queira corrigir possa ser treinada e modificada 
sem perda de pedaços da informação ou atraso na sinalização de 
erros ou acertos, garantindo com isso que a aprendizagem, 
efetivamente, aconteça. (ibid, p. 24) 

 

6.2.4 O Neurofeedback hoje 

Do modelo inicial ao que hoje existe em termos de treinamento em NF existe 

uma distancia tão grande quanto os achados em tecnologia da informação e em 

neurociência se encontram do que havia há dez anos.  

A evolução nesses dois campos deixou “para trás a noção de treino de 

amplitudes ‘per se’” permitindo ao treinamento em NF “adotar uma abordagem 

sistêmica que integra o trabalho simultâneo sobre múltiplas áreas e estruturas 

cerebrais de acordo com parâmetros ligados principalmente a aspectos de 

conectividade entre módulos funcionais do cérebro”. (ibid, p. 30). 

O entendimento da função inibidora dos interneurônios como responsável 

pela modulação das interconexões entre as células piramidais (neurônios do córtex 

cerebral e do hipocampo), esculpindo “o funcionamento cortical” e garantindo a 

atividade sincrônica dos diversos grupamentos de células corticais, puderam 

estabelecer os padrões de medida de “conectividade” e de “comunicação” entre as 

diversas áreas do cérebro, que passam a ser entendidas como redes de atividade 

neuronal.  

Conforme esclarece Mascaro (2012),  

(...) o conceito de redes hoje é central na compreensão da atividade 
cerebral. As medidas de conectividade permitem revelar 
perturbações na dinâmica das redes corticais participantes das mais 
variadas funções neurológicas, fornecendo condições para que 
intervenções para além do mero treino de amplitudes (...) possam ser 
efetivadas em diferentes localidades de uma dada rede funcional do 
cérebro. (ibid, p. 31). 
 

Conforme Hagmann apud Mascaro (2012, p. 31) a concepção sistêmica do 

funcionamento do SN, onde as redes funcionais influenciam e são influenciadas pela 

distribuição da atividade elétrica no cérebro, é explicada pela teoria dos “hubs”, 
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centro de comando que “ligam todos os principais módulos funcionais do córtex e 

sofrem a interferência tanto da atividade de outros hubs quanto da distribuição de 

energia por todo o córtex”. Assim, para se conseguir uma avaliação funcional 

precisa, faz-se necessário uma avaliação de aspectos de conectividade das redes, 

sendo hoje possível através dos chamados “QEEG (mapas quantitativos 

eletroencefalográficos ou Mapas Q)”, que apresentam de forma esquemática a 

atividade neurológica captada em “19 pontos corticais (19 canais de EEG no 

Sistema Internacional 10/20) distribuídos por toda a cabeça”. 

Outra variável importante na conectividade entre as redes é a “coerência de 

atividade”, que exprime, quando alta, “pouca flexibilidade funcional entre as 

diferentes redes”, e quando baixa, o “empobrecimento de conectividade funcional” 

onde redes deixam de participar de atividades nas quais “deveriam estar envolvidas 

ativamente, causando perdas funcionais, tanto globais quanto específicas”. (ibid, p. 

33). 

Os padrões de normalidade também evoluíram, sendo referenciados a um 

banco de dados normativo conhecido como “Lifespan Database”, que conforme 

Thatcher apud Mascaro (2012, p. 34), engloba as informações e resultados de 

exames e testes neuropsicológicos, neurológicos e psiquiátricos, aplicados em 600 

indivíduos cuidadosamente selecionados, compondo um referencial universal cujos 

valores não sofrem influência de fatores culturais. 

Colocar em prática a comparação em tempo real da atividade sistêmica, 

sinalizando simultaneamente os desvios padrão de cada parâmetro de treino em 

cada uma das frequências e em cada um dos 19 pontos corticais, totalizando uma 

média de 5.700 variáveis por segundo, só foi possível graças aos avanços das 

ciências computacionais que permitiram desenvolver “equipamentos e programas de 

eletroencefalografia capazes de computar, simultaneamente, até 8 mil variáveis 

estatísticas da atividade neurológica”. Assim, ressalta Mascaro (2012), um QEEG 

apresenta uma panorâmica, “on the fly”, isto é, em tempo real, da  

(...) atividade neurológica segundo parâmetros estatísticos de 
distribuição normal para cada ponto, bem como para cada ponto em 
relação a todos os demais pontos, em cada frequência e para 
parâmetros de conectividade ligados tanto à dinâmica de redes no 
cérebro (coerência), quanto de fase, isto é, de velocidade/atraso de 
transmissão da informação entre as áreas. (ibid, p. 36). 
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A apresentação do feedback, como não poderia deixar de ser, também 

sofreu grande evolução, impulsionada pela necessidade de informar uma gama 

surpreendentemente maior de atividade dos múltiplos e distintos sistemas 

neurológicos em atividade simultânea que estão sendo treinados. O 

desenvolvimento tecnológico possibilitou, por exemplo, transformar o sinal de 

feedback num filme que, “variando o brilho da imagem”, informa ao sujeito quando 

sua atividade cerebral, considerada agora “do ponto de vista sistêmico”,  “acerta ou 

erra em relação aos parâmetros de treino previamente estabelecidos para cada 

seção”. A variação da imagem atua como um feedback sistêmico fornecido em 

conjunto aos sinais sonoros de fundo, também presentes, que “indicam a cada um 

dos diferentes agrupamentos neurológicos, e em cada um dos diferentes parâmetros 

de treino considerados, seus acertos, quando ocorrem durante o treinamento em 

curso”. (ibid, p. 50 et.seq.).  

Ribeiro (2011, p. 362) ressalta que o aprendizado da retroalimentação do 

cérebro ocorre por condicionamento operante, cada vez que o treinando, em 

situação de estresse ou desequilíbrio, “acesse sua capacidade de atingir alterações 

em sua fisiologia através de novos padrões”, declarando que, 

A rigor, 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, organização, criatividade, planejamento, 
execução e conclusão de seus objetivos, disponibilidade física e 
mental, próatividade, maior desempenho pessoal/profissional, 
equilíbrio emocional e, sobretudo melhorar a sua autoconfiança. (ibid, 
p. 363). 
 

Segundo a autora, o treinamento em NF propicia o melhor funcionamento do 

cérebro ao promover mudanças nos padrões das ondas cerebrais, o que é possível 

devido à capacidade de “Neuroplasticidade Cerebral”, que possibilita um 

remapeamento das conexões neuronais e regenerando o cérebro “através do seu 

uso constante com atividades cognitivas e potencialização”. (ibid, p. 365). 

Essa é, segundo Mascaro (ibid, p. 52), a realidade atual do NF: “ferramentas 

extremamente poderosas de diagnóstico e treinamento neurológico associadas a 

uma interface extremamente amigável de treino... Pessoalmente, não consigo 

imaginar nada mais avançado!” 
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6.3 O Biofeedback e o Neurofeedback no contexto esportivo 

Weinberg e Gould (2001, p. 277), analisando a efetividade e aplicabilidade 

do treinamento em BF, ressaltam que, “embora deva ser observado que nem todos 

os estudos do biofeedback demonstram melhorar o desempenho, a técnica tem 

demonstrado reduzir consideravelmente a ansiedade e a tensão muscular”, 

destacando a sua efetividade em “melhorar a consciência de níveis de tensão”, o 

que os levam a considerar como um “mecanismo útil para controlar a ansiedade pré-

competitiva”. 

Para Samulski (2002, p. 190), “somente o ‘biofeedback’ oferece a 

possibilidade de registrar de forma rápida e objetiva as mudanças no nível de 

ativação e estresse”, ressaltando que através do BF, “o atleta aumenta a 

sensibilidade para processos psicofisiológicos e aprende a dirigir sua atenção a 

tarefas importantes (atenção seletiva) sem ficar nervoso e tenso (ótimo estado de 

ativação)”. 

Além dos benefícios citados, Samulski (ibid, p. 190), destaca a utilização do 

“método multifuncional” do BF no controle da dor por atletas em reabilitação, e de 

forma geral, na melhoria da qualidade do sono e na redução da ansiedade de 

perder, mesmo por atletas jovens. Esse autor recomenda que inicialmente o BF seja 

“praticado em um lugar tranquilo e controlado, sem interferências externas, até que o 

domine”, permitindo, num segundo momento, transportar esse aprendizado aos 

momentos anteriores e durante as seções de treino, para finalmente utilizá-lo “antes 

e durante a competição em presença de fatores estressantes”.  

Christen apud SAMULSKI (2002) informa que o BF pode ser aplicado à 

atletas de alto rendimento nas seguintes situações: 

 Para melhorar a capacidade de perceber e regular processos 
psicofisiológicos básicos; 

 Para alcançar um ótimo nível de ativação e motivação na fase 
pré-competitiva;  

 Para recuperar rapidamente energia nos intervalos, durante a 
competição; 

 Para reduzir o nível de ativação, ansiedade e estresse após 
uma competição, especialmente após derrotas; 

 Para acelerar o processo de recuperação e reabilitação de 
atletas lesionados; (ibid, p. 190). 
 

Ribeiro (2011, p. 363) relata que o Wall Street Journal, publicou em 2006 

uma reportagem “onde revela que jogadores de futebol do A.C. Milan incorporaram o 
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Neurofeedback aos seus treinamento, assim como tenistas, golfistas, ginastas 

olímpicos e esquiadores”, ressaltando que “o ganho obtido pelos atletas foi a 

capacidade de permanecerem concentrados e relaxados ao mesmo tempo e, com 

isso, obter melhor desempenho”. 

Strack e Sime (2011, p. 24, tradução nossa) destacam que o BF “pode 

ajudar ao atleta detectar e controlar alterações nas suas funções corpóreas através 

de sofisticados equipamentos eletrônicos de monitoramento”, que lhe permitem 

“observar as alterações psicofisiológicas, enxergando como e por que elas se 

modificam enquanto descansa, treina ou participa de um evento competitivo e 

altamente estressante”.  

Esses autores informam que no treinamento em BF “a meta final é que o 

atleta aprenda a controlar suas funções biológicas de forma a permitir que 

performances máximas ocorram”, ressaltando que o método é mais comumente 

utilizado no esporte das seguintes formas:  

Frequência cardíaca: elevação da FC pode aumentar o tempo de 
reação, enquanto a estabilização da FC pode aumentar a resistência 
e a eficiência cardiovascular. 
Respiração: respiração inadequada pode levar a uma incapacidade 
de desempenho ou “choking” (asfixia) e hiperventilação; c) Tensão 
muscular – excesso de tensão muscular pode inibir a velocidade de 
movimento, o ritmo, o tempo e a flexibilidade. 
Sudorese na palma das mãos: uma medida indireta da reação 
emocional e da ansiedade. 
Atividade Cerebral: atletas que aprendem a controlar a atividade 
cerebral podem ampliar suas habilidades de atenção, de controle das 
suas emoções, reduzindo o trabalho cerebral; 
Temperatura periférica do corpo: avalia o fluxo sanguíneo ou a 
constrição das veias nas mãos e pés. Estresse pode causar a 
constrição ou redução do fluxo sanguíneo, o que inibe a recuperação 
de exercícios árduos ou pequenos e grandes ferimentos. (STRACK; 
SIME, 2011, p. 24, tradução nossa) 
 

Golden, Tenenbaum e Kamata (2004) apontam o crescente o 

reconhecimento pelos profissionais de psicologia do esporte de que o BF pode 

“ajudar o atleta a gerenciar seus pensamentos e emoções durante as competições, 

controlar o nível de ativação, e estabelecer a prontidão mental e física para o ótimo 

desempenho”, relatando que os treinamentos mais usuais de BF se baseiam em, 

eletromiografia (sEMG), eletroencefalografia (EEG Neurofeedback ), temperatura da 

pele, condutividade elétrica da pele e frequência cardíaca. (GOLDEN; 

TENENBAUM; KAMATA, 2004 apud STRACK; SIME, 2011, p. 26, tradução nossa). 

Complementando, Davis e Sime (2005) esclarecem que:  
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A aplicação do biofeedback e neurofeedback para desporto ou 
psicofisiologia do esporte é um campo relativamente novo que 
combina a psicofisiologia da emoção com uma psicologia do esporte. 
Com o uso de tecnologia sofisticada, um psicólogo e um atleta 
podem monitorar medidas comuns de fisiologia do desempenho em 
situações competitivas. Como resultado, uma grande variedade de 
procedimentos de controle do stress e da emoção está se tornando 
mais amplamente compreendida e integrada no universo esportivo. 
Consultores com experiência em psicologia aplicada ao esporte que 
também tem conhecimentos de psicofisiologia e de tecnologia estão 
descobrindo um número crescente de oportunidades para fundir seus 
conhecimentos com as intervenções da psicologia do esporte 
tradicional, desenvolvendo procedimentos abrangentes dentro de 
uma variedade de modalidades esportivas. (DAVIS; SIME, 2005 
apud STRACK; SIME, 2011, p. 38, tradução nossa). 
 

Loze, Collins e Holmes apud Takase (2005, p.3), realizando experimentos 

com atletas de alto rendimento do TE na modalidade de Pistola de Ar utilizando 

equipamento de eletroencefalografia, verificaram que “a atividade alfa (8 Hz-12 Hz) 

no EEG da região occipital diminui durante o melhor desempenho, enquanto que há 

um aumento da onda alfa no pior desempenho”. 

Singer apud Takase (2005, p.4) realizando estudos de como o treinamento 

em NF influencia no desempenho de dançarinos profissionais, constatou, após 20 

sessões com duração de 30 minutos, que houve “diminuição da ansiedade e, 

consequentemente, melhora no desempenho”.  

Takase (2005, p. 6) esclarece que os avanços de “imageamento cerebral e 

neurofeedback“, permitirão um melhor entendimento do funcionamento do cérebro 

na realização das tarefas cognitivas e situações emocionais, “auxiliando os 

pesquisadores a construir novas alternativas no treinamento/desenvolvimento das 

habilidades físicas e psicológicas, a fim de melhorar a performance e o equilíbrio 

mente-corpo das pessoas”.  
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SÉTIMO CAPÍTULO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa exploratória realizada permitiu verificar que o medo e a 

ansiedade são emoções presentes e necessárias no dia a dia de todo ser humano, e 

quão complexo é entendimento de como se formam na psique do sujeito. 

Da mesma forma, constatou-se a importância para o psicólogo do esporte, 

de incluir no programa de treinamento o aprendizado da autorregulação da ativação 

psicofisiológica, dando ao atleta condições de eliminar ou minimizar as influências 

negativas do medo e da ansiedade no seu gestual esportivo, ampliando suas 

chances de alcançar, nos momentos competitivos, os mesmos resultados obtidos 

durante os treinamentos, melhorando sua performance a consequentemente seu 

resultado final. A literatura sugere que o mesmo se aplica ao atleta do Tiro Esportivo, 

interesse especial do autor, conforme explicado na introdução do presente trabalho. 

A análise mais profunda de como o medo e a ansiedade são entendidos 

pelas abordagens cognitiva, comportamental e neurocientífica, deixou uma visão 

holística e atual da mobilização psicofisiológica e bioquímica que ocorrem no 

processamento dessas emoções, em especial na ativação dos ramos simpáticos e 

parassimpáticos do SNA, e como o organismo busca restabelecer sua homeostase 

pela autorregulação psicofisiológica. 

 Da mesma forma verificou-se a importância dos achados em neurociência 

para o entendimento da bioquímica subjacente aos processos psicológicos, 

sugerindo a necessidade do psicólogo se manter atualizado, não só sobre os as 

pesquisas nas diversas áreas das neurociências (neurofisiologia, neuropsicologia, 

neurobiologia, neurofarmacologia, etc.), mas também aos avanços computacionais e 

dos equipamentos de eletroencefalografia, que permitiram a introdução do 

Biofeedback EEG, denominado Neurofeedback.  

As pesquisas bibliográficas na área do Biofeedback e do Neurofeedback 

apresentaram referências a estudos que confirmam o emprego clínico dessas 

ferramentas e no coaching pessoal e profissional, bem como no treinamento 

psicofisiológico de atleta de alto rendimento, com trabalhos realizados em diversas 

modalidades esportivas, inclusive no Tiro Esportivo.  

Os mesmos estudos sugerem que para se tirar o melhor proveito de ambos 

os métodos é necessário capacitação especializada. 
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Devido ao interesse específico na modalidade do Tiro Esportivo e a pouca 

literatura nacional e internacional a ela referida, a pesquisa motivou o autor a buscar, 

em futuro próximo, capacitação técnica em Biofeedback e Neurofeedback, o que 

possibilitará dar continuidade ao presente trabalho através de estudo que avalie a 

aplicação de ambas as ferramentas, objetivando inclui-las no programa de 

treinamento psicofisiológico dos atletas de alto rendimento do Tiro Esportivo. 

Em complemento à pesquisa, o autor solicitou à Profa. Nazareth Ribeiro, 

orientadora acadêmica deste trabalho e coautora do livro “Manual Completo de 

Coaching” com o texto “Coaching e Neurofeedback: uma parceria de sucesso”, que 

realizasse uma palestra sobre o Neurofeedback para dirigentes da Confederação 

Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), membros da comissão técnica e atletas da 

Seleção Brasileira. Na apresentação, Ribeiro fez uma completa explanação da 

ferramenta, transmitindo a sua vivência prática na utilização clínica, permitindo 

inclusive que alguns atletas realizassem um breve treino monitorado pelos 

equipamentos do seu laboratório particular. 

A apresentação fez com que a CBTE se sentisse motivada a investir na 

montagem de um Laboratório de Neurociência do Esporte, com aquisição de 

equipamentos e capacitação técnica de psicólogos, configurando uma iniciativa de 

grande importância no âmbito do Desporto de Alto Rendimento no Brasil. 
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