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 Resumo O objetivo deste trabalho foi o de apresentar uma nova
possibilidade de compreensão sobre o término de carreira 
esportiva, momento em que os atletas passam por exigências 
adaptativas e eventualmente necessitam de intervenções 
psicológicas. Realizou-se uma revisão dos principais 
modelos teóricos encontrados na literatura sobre o tema e 
observaram-se importantes lacunas referentes à necessidade 
de compreensão do fenômeno a partir do entendimento da 
dinâmica psicológica dos atletas. Sugeriu-se que a teoria da 
adaptação de Simon (1983), pode ser útil na identificação dos 
recursos do atleta, no enfrentamento das mudanças inerentes 
a esta etapa. Ademais, serve como base teórica para a 
orientação de intervenção psicoterapêutica, especialmente as 
psicoterapias breves, que se mostram adequadas no trabalho 
com atletas em crises ou que necessitam de intervenções 
direcionadas.

Palavras Chave:  Psicologia do esporte; Adaptação; 
Psicoterapia Breve; Aposentadoria.
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 Abstract  The objective of this study was to present a new possibility of 
understanding about the end of sports career. At this moment athletes 
undergo adaptive requirements and also need possible psychological 
interventions. We conducted a review of the main theoretical models of 
literature on the subject which pointed to important gaps regarding the 
need to understand the psychological dynamics of the athletes. It was 
suggested that the theory of adaptation of Simon (1983)   may be useful in 
identifying features of the athlete who has to face the changes inherent to 
this stage. Moreover, it serves as a theoretical basis for the orientation of 
psychotherapeutic intervention, especially the brief psychotherapies, which 
show as an appropriate alternative in working with athletes in crisis or in 
need of targeted interventions.
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 Resumen  El objetivo de este estudio es presentar una nueva posibilidad de
comprensión acerca de el cierre de la carrera deportiva, momento en que 
los atletas sufren exigencias de adaptación y eventualmente necesitan de 
intervenciones psicológicas. Fue realizada una revisión de los principales 
modelos teóricos encontrados en la literatura acerca de el tema y fueron 
observadas importantes omisiones que se refieren a la necesidad de 
comprensión de este fenómeno desde el entendimiento de la dinámica 
psicológica de los atletas. La teoria de adaptación de Simon (1983) puede ser 
útil en la identificación de los recursos del atleta y para enfrentar los cambios 
que son comunes en esta etapa. Además, sirve como una base teórica 
para la orientación de la intervención psicoterapéutica, especialmente las 
psicoterapias breves, que se muestran adecuadas en el trabajo con atletas 
en crisis o que requieren intervenciones específicas.

Palabras-llave:  Psicologia del deporte; Adaptación;  
Psicoterapia Breve; Jubilación.

033

Eficácia adaptativa e transição de carreira esportiva: da compreensão à intervenção – 032/048
Evandro Moraes Peixoto; Giovanna Corte Honda; Elisa Medici Pizão Yoshida.



Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, São Paulo, v.4, nº- 1, janeiro/junho 2011

 Introdução  Este trabalho tem como principal objetivo apresentar uma nova
compreensão sobre o término da carreira esportiva, suas implicações 
sobre o processo adaptativo de atletas e eventual necessidade de 
atendimento psicológico. Parte-se de uma retrospectiva1 dos modelos 
teóricos disponíveis na literatura sobre o término da carreira esportiva, 
e assim abrir espaço para a apresentação de nova perspectiva e de 
possível intervenção psicológica. Antes, porém, cabe esclarecer que 
segundo Barros (2008), há uma diferença entre transição de e na 
carreira esportiva. Enquanto a primeira expressão estaria estritamente 
ligada ao término da carreira esportiva (aposentadoria), a segunda faz 
menção às transições ocorridas durante o desenvolvimento esportivo 
do atleta. Nesse artigo estas designações são adotadas e, portanto, as 
expressões término da carreira e transição de carreira são utilizadas 
como sinônimos.

De acordo com Betti (1998) e Rubio (2000; 2007), esporte é um 
fenômeno social que vem crescendo consideravelmente na atualidade, 
principalmente no tocante aos grandes investimentos financeiros. Em 
paralelo a esta tendência, surgem também grandes investimentos sociais 
e científicos no campo esportivo (Epiphanio, 2002). Acompanhando 
os investimentos científicos, a psicologia do esporte passa por um 
crescimento de seu corpo teórico, bem como o acréscimo de pesquisas 
e interesses na área. Nesse aspecto, a transição de carreira esportiva 
tornou-se uma tendência mundial de pesquisa entre os psicólogos 
do esporte (Debois, Ledon, Argiolas & Rosnet, 2012; Lavallee, 2006; 
Pallarés, Azócar, Torregrosa, Selva & Ramis, 2011; Stambulova, Franck 
& Weibull, 2012). Marques (2008) aponta, no entanto, o quanto as 
pesquisas brasileiras ainda são defasadas em relação a este tema. O autor 
também enfatiza a necessidade de maior compreensão dos fenômenos 
que compõem esta etapa do desenvolvimento profissional do atleta, uma 
vez que as situações de transição despertam nestes indivíduos diversos 
sentimentos e suscitam estratégias de enfrentamento que podem 
variar quanto à sua adequação. Ou seja, da superação das dificuldades 
e possivelmente a descoberta de novas atividades (Coakley, 1983), 
à impossibilidade de reestruturação psicológica, o que corresponde à 
grande sofrimento psíquico e vulnerabilidade (Barros, 2008; Brandão 
et al., 2000; Marques, 2008; Martini, 2003; Wylleman, Alfermann & 
Lavallee, 2004a; Wylleman, Alfermann & Lavallee, 2004b). 

Para Schlossberg (citado por Wylleman et al., 2004a) a transição 
de carreira esportiva resulta em uma troca de suposições  sobre si 
mesmo e sobre o mundo e requer uma mudança correspondente nos 
comportamentos e relacionamentos. Assim, esta transição pode ser 
positiva quando existem pré-condições para ajustamento, levando a uma 
rápida adaptação a estas mudanças e ampliação do universo pessoal, 
ou seja, fortalecimento interior e disponibilidade para vivenciar novas 
experiências (Simon, 1983), ou negativas quando há grande dispêndio 
de energia para adaptar-se às novas exigências da vida fora do campo 
esportivo.
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Embora este trabalho tenha como foco a transição de carreira, 
o entendimento das transições na carreira se faz necessário para a 
realização de um trabalho preventivo, pois o modo como o atleta passa 
por elas, influencia e fornece informações de como este se portará frente 
à aposentadoria (Barros, 2008; Stambulova, 1994). A fim de descrever 
o curso da carreira esportiva como um processo de longa duração, Bloon 
(citado por Wylleman et al., 2004b) e Salmela (1994) apresentam as 
seguintes etapas que o atleta deverá transcorrer: a) iniciação, que 
ocorre aproximadamente aos dez anos de idade, b) desenvolvimento, 
de quinze a vinte anos, c) ápice das habilidades esportivas entre vinte 
e trinta anos e, d) aposentadoria, que ocorre aproximadamente entre 
trinta e trinta e cinco anos de idade.

Stambulova (1994), por outro lado, diferencia as transições 
durante a carreira esportiva da seguinte maneira: a) início da 
especialização esportiva; b) transição para o treinamento intensivo no 
esporte escolhido, c) do esporte infantil para o esporte juvenil, alto 
rendimento, d) do esporte amador para o esporte profissional, e) da 
culminação para o estágio final, e f) a aposentadoria atlética. Segundo 
esta autora, cada uma destas transições se configura como um momento 
de crise para o atleta, que deverá ser enfrentado de acordo com suas 
capacidades de ajustamentos. É importante destacar que a classificação 
de Bloon (citado por Wylleman et al., 2004b) e Salmela (1994) associa as 
etapas da transição ao desenvolvimento cronológico do atleta, enquanto 
que a de Stambulova (1994) associa às habilidades requeridas.

De acordo com Alfermann e Stambulova (2007), estas transições 
na carreira caracterizam-se por relativa previsibilidade ao associarem-se 
às etapas que os atletas deverão atravessar, e por isso são denominadas 
transições normativas. Por outro lado, as transições não normativas 
caracterizam-se pelos acontecimentos inesperados como contusões, 
não convocações ou pela dispensa de uma equipe. Imprevisibilidades 
que constituem também as transições causadas por “não eventos”, ou 
seja, aqueles que eram esperados pelos indivíduos, mas que por algum 
motivo, não aconteceram (Petitpas, Champagne, Chartrand, Danish & 
Murphy, 1997). 

Assim, entende-se a transição de carreira como o resultado 
da combinação de diferentes fatores individuais e, tratando-se de 
uma etapa inevitável da carreira esportiva (Marques, 2008). Alguns 
destes fatores são descritos por Brandão et al. (2000), como avanço 
da idade, novos interesses emergentes, fadiga psicológica, dificuldade 
com a equipe técnica, resultados esportivos em declínio, problemas de 
contusão e saúde, a não convocação para jogos ou competições. Os 
autores também destacam as transições de carreiras ocasionadas por: 
Drop-out prematuro, quando há o abandono da carreira antes de obter 
o potencial máximo; Burn-out, quando os sentimentos de exaustão 
emocional prejudicam as habilidades exigidas para a manutenção da 
carreira esportiva; e Attrition, que corresponde ao lento processo de 
exaustão física e psíquica, que leva o atleta a abandonar a carreira 
esportiva.
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Ainda que sejam recentes as pesquisas voltadas para o 
entendimento do término da carreira esportiva, modelos teóricos 
foram adaptados para orientar o entendimento desta etapa e suas 
consequências no começo de uma carreira pós-atlética (Wylleman et al., 
2004b). De acordo com Wylleman, Lavalle e Alfermann (1999), estes 
modelos têm se desenvolvido tradicionalmente a partir da tanatologia, 
estudos da morte e do processo do morrer, propostos por Kubler-Ross 
em 1969, bem como pela gerontologia social, que se baseia na análise 
sistemática do processo de envelhecimento (Lavallee, 2000).

A perspectiva tanatológica sugere que a aposentadoria da 
carreira atlética, ou “morte social” é equivalente à perda da função 
social, isolamento e ao ostracismo. Nesse sentido, a percepção deste 
fenômeno para o indivíduo ocorreria por meio de sua “consciência 
social”, um processo de tomada de consciência de sua situação atual, 
ou das “fases da morte”, conforme proposta por Kubler-Ross: negação, 
isolamento, raiva, depressão e aceitação do término da carreira 
(Wylleman et al., 1999). Estes autores também destacam seis modelos 
baseados na gerontologia social: 1. Teoria da Atividade, que sugere que, 
após a aposentadoria o atleta deve desenvolver novos papéis sociais a 
fim de manter o nível homeostático de atividade ao longo da vida; 2. 
Teoria da Subcultura, afirma que as interações sociais estáveis entre os 
indivíduos podem colaborar para que o atleta aposentado torne-se menos 
ativo, mas ainda assim, mais bem ajustado durante o afastamento de 
suas funções esportivas; 3. Teoria da Continuidade, a qual enfatiza a 
importância de um padrão de conduta, previamente estabelecido pelo 
atleta, com ênfase na manutenção da continuidade em todo o processo 
de aposentadoria; 4. Teoria do Desligamento, que vê a aposentadoria 
atlética como uma manifestação necessária de um mútuo afastamento 
entre o atleta e a estrutura esportiva, e dos atletas entre si; 5. Teoria 
do Colapso Social, que incorpora elementos das teorias da Atividade, 
Subcultura e Continuidade, ao propor que ao se aposentar o atleta torna-
se vulnerável ao julgamento social, o que pode afastá-lo de seu esporte 
e torná-lo ainda mais suscetível às avaliações negativas; 6. Teoria da 
Permuta que ressalta que ao envelhecer o atleta deve reorganizar suas 
atividades, de modo que suas energias restantes lhe gerem o máximo 
de retorno possível. Maiores detalhes quanto a cada uma destas teorias 
são apresentados por Martini (2003).

Embora os modelos baseados na Gerontologia Social e na 
Tanatologia tenham sido muito significativos para o início do processo de 
entendimento das transições de carreira, atualmente são considerados 
limitados para a compreensão do tema. Isso se dá especialmente porque, 
de acordo com eles, o término da carreira é visto como um evento único, 
cujo foco limita-se apenas ao desenvolvimento profissional dos atletas, 
desconsiderando a possibilidade de desenvolvimento de identidade fora 
do esporte. Além disso, há a suposição de que o processo de término 
de carreira é um evento inerentemente negativo (Brandão et al., 2000; 
Martini, 2003; Wylleman et al., 1999).

A seguir serão apresentadas outras propostas que se contrapõem 
à visão descrita anteriormente e que compreendem a aposentadoria 
esportiva como um processo denominado de modelos de transição.
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MODELO DE TRANSIçãO
De acordo com Alferman et al., (1999), os modelos de transição 

tornaram-se populares a partir da década de 80 e caracterizaram-se 
pelo contraste com as perspectivas gerontológica e tanatológica, ao 
compreenderem a transição de carreira mais como um processo do que 
um evento único. Assim, a aposentadoria atlética passou a ser vista 
como uma etapa do desenvolvimento profissional e pessoal do atleta, 
podendo se configurar inclusive como uma oportunidade de crescimento 
para este. É neste cenário que se estabelece a definição mundialmente 
disseminada de transição de carreira proposta por Schlossberg (citado 
por Wylleman et al., 2004b) e conhecida como um evento ou não evento 
que resulta em uma troca de suposições sobre si mesmo e sobre o 
mundo e que requer uma mudança correspondente nos comportamentos 
e relacionamentos.

Com base neste novo olhar para o encerramento da carreira 
esportiva, estabelecem-se as estruturas de transição, nas quais se 
incluem o Modelo Analítico de Sussman (1972) e o Modelo de Adaptação 
Humana à Transição de Schlossberg (1981), conforme apresentados 
por Wylleman et al., (1999). Em relação às estruturas de transição, 
três principais conjuntos de fatores interagem no decorrer da transição 
de carreira: as características do indivíduo que vivencia a transição 
(competências psicológicas, sexo, idade, nível socioeconômico, valores 
e experiências em situações similares); percepção acerca da própria 
transição e a configuração do ambiente anterior e posterior à transição.

Nesta perspectiva, outros modelos foram adaptados ou criados 
para dar suporte ao entendimento de transições de carreira. Entre eles 
encontra-se a proposta de Sinclair e Orlick em 1994, que incorpora 
fatores ligados à transição de carreira atlética ao ajustamento do atleta 
segundo o modelo de Charner e Shlossberg de 1986, bem como o modelo 
criado por Greendorfer em 1992, que enfatiza aspectos referentes à 
socialização do atleta, no processo contínuo de transições no decorrer 
de sua carreira (Wylleman et al., 1999). Por fim, os autores destacam a 
perspectiva de Stambulova (1994), ao compreender a carreira atlética 
como um composto de transições, crises, que deverão ser enfrentadas 
e superadas.

Para Stambulova (1994) existem duas maneiras de descrever 
as transições na carreira esportiva. No Modelo de Descrição Sintético 
observa-se quatro características objetivas de uma carreira esportiva: 
o tempo de duração da carreira: generalização/especialização (espaço), 
que se refere ao número de eventos esportivos que o atleta participou 
e funções desempenhadas durante a carreira; nível de conquistas 
alcançadas (informações); custo da carreira, que inclui preço pago pelas 
conquistas atingidas, tempo gasto, energia, perdas em outras áreas da 
vida, saúde, relações sociais, entre outros. Contudo, afirma a autora 
que estas características objetivas deverão acompanhar a avaliação 
subjetiva do atleta, uma vez que poderá ser levantada a satisfação 
deste com a própria carreira esportiva, bem como o status alcançado 
junto à sociedade. O Modelo de Descrição Analítico baseia-se na análise 
do curso da carreira esportiva, já descrito no início deste trabalho.
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De acordo com Martini (2003), outro modelo apresenta-se como 
promissor para a compreensão da transição de carreira esportiva: O 
modelo de saída de papel proposto por Helen Ebaugh em 1977/1988, 
que argumenta a existência de três características básicas para a saída 
do papel de atleta: a afiliação passada com o papel torna-se uma parte 
da identidade presente e futura do ex-atleta (identidade remanescente); 
frequentemente a sociedade não desistirá da identidade anterior da 
pessoa tratando-a como costumava ser; e o impacto da saída de papel 
não apenas para indivíduo, mas também em outros ligados àquela 
pessoa. De acordo com este modelo, o processo de saída de papel 
se divide em quatro estágios: Primeiras Dúvidas, quando o individuo 
começa a questionar seu compromisso em seus papéis existentes; 
Buscando Alternativas, quando este começa a pensar e procurar novas 
alternativas; Ponto de Virada, após avaliação dos riscos e benefícios 
da retirada do papel, é chegado o momento no qual este toma uma 
decisão; Criando o ex-papel, identifica-se se o papel anterior foi levado 
em consideração e incorporado na direção de uma futura identidade.

Martini (2003) aponta a importância de algumas adaptações 
deste modelo para que se torne adequado ao entendimento da transição 
de carreira esportiva: a adição de dúvidas originais para alguns atletas 
ao invés do estágio de primeiras dúvidas, a diferença de época na qual 
o atleta atuava, o significado do tipo de saída involuntária e a extinção 
de alguns comportamentos associados com a saída do campo esportivo.

Destaca-se também um modelo proveniente de outro campo da 
psicologia, o Modelo de Investimento de Rusbut, Farrel e Rusbult (citado 
por Wylleman et al., 1999), advindo da psicologia ocupacional. De acordo 
com ele, o comprometimento individual é uma atividade que pode ser 
vista como um produto de satisfação, alternativas e investimentos e que 
se tem mostrado eficaz para prever o compromisso frente às exigências 
do trabalho.

Ao percorrer este breve levantamento dos modelos desenvolvidos 
para compreender a transição de carreira esportiva, pode-se identificar 
alguns aspectos de concordância entre eles. Em especial, a ideia de 
que no decorrer da transição de carreira o atleta passará por mudanças 
em diversos setores de sua vida social e ocupacional, que o afetarão 
emocional, cognitiva e comportamentalmente. De acordo com Brandão et 
al., (2000), a forma com que o individuo responderá  a  estas mudanças 
vai depender de sua capacidade de adaptação. Nota-se que adaptação 
é um conceito enfatizado por todos os modelos teóricos apontados 
neste trabalho. Nesse sentido, conclui-se que não necessariamente a 
transição de carreira se configura como uma causa de stress negativo 
para o atleta.  Ou seja, os recursos disponíveis para o atleta se adaptar 
às exigências originadas do afastamento do esporte são determinantes 
para a qualidade da transição esportiva, podendo variar de uma transição 
de carreira saudável a um quadro de distress e diferentes dificuldades 
de ajustamento (Martini, 2003).

Embora os modelos argumentem a importância dos aspectos 
pessoais como capacidade de enfrentamento e adaptação do atleta diante 
da transição de carreira esportiva, nota-se que enfocam especialmente 
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os aspectos objetivos de sua vida como idade, sexo, tempo de carreira, 
número de participações em eventos esportivos, conquistas alcançadas, 
dentre outros. Observa-se também o caráter descritivo destes modelos 
(Gordon, Lavalle & Grove, 2005), o que ainda não possibilita o pleno 
entendimento de como cada indivíduo tenderá a responder responde 
às exigências desta etapa do desenvolvimento profissional (Hackfort & 
Huang, 2005).

Nesta direção, Hackfort e Huang (2005) consideram inadequada 
uma análise restrita aos acontecimentos da carreira atlética, visto que 
os indivíduos, que passam por essa transição, terão suas vidas afetadas 
em diferentes âmbitos. Conforme referido, os fatores sociais estão 
combinados com a percepção individual e subjetiva de cada um. Dessa 
forma, uma importante lacuna nestes modelos corresponde à falta de 
compreensão da dinâmica psicológica dos atletas. Uma alternativa que 
pode se mostrar útil nesse sentido, corresponde à teoria da adaptação 
proposta por Simon (1983), que possibilita avaliar a eficácia com que 
o atleta enfrenta as situações de transição de carreira, segundo uma 
perspectiva dinâmica, a partir da adequação de suas respostas às 
condições do contexto, em diferentes momentos do processo.

TEORIA DA ADAPTAçãO DE RyAD SIMON
De acordo com a definição proposta por Simon (1983), adaptação 

corresponde ao “conjunto de respostas de um organismo vivo, em vários 
momentos, a situações que o modificam, permitindo manutenção de 
sua organização (por mínima que seja) compatível com a vida” (p. 14). 
Envolve formas de responder, solucionar e enfrentar as eventualidades 
da vida. É uma condição de sobrevivência e, quando adequada, leva o 
indivíduo a encontrar novas maneiras de responder às situações que a 
vida impõe (Simon, 1983; yoshida, Enéas & Santeiro, 2010).

Um conceito inerente à ideia de adaptação é o de crise, que envolve 
períodos de transição, cujas fases são qualitativamente diferentes das 
anteriores. A crise é considerada um momento da vida em que o sujeito 
deve enfrentar situações desconhecidas, que lhe trazem modificações 
significativas. “Em particular, se o sujeito está às voltas com um 
problema vital e não consegue em curto prazo encontrar uma resposta, 
estará em crise” (Simon, 1983, p.15). Pressupõe-se a necessidade de 
um reequilíbrio e solução do problema em questão, ou seja, de uma 
adaptação à nova condição apresentada. A nova circunstância implica em 
o sujeito apresentar diferentes atitudes em relação ao problema, que pode 
desencadear sentimentos de angústia diante do novo (Simon, 1983).

A classificação de crise está dividida em dois grupos: crise por 
perda (ou expectativa de) e crise por aquisição (ou expectativa de). A 
crise por perda resulta na diminuição do universo pessoal e acarreta em 
sentimentos de depressão e culpa. A crise por aquisição ocasiona um 
aumento significativo do espaço no universo pessoal e pode, em certos 
casos, gerar sentimentos de insegurança e inferioridade. Quando não há 
uma preparação prévia do atleta para o término de carreira, esse pode 
ser vivido como um momento de crise por perda, pois, conforme aponta 
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Hackfort e Huang (2005), muitos esportistas acabam experimentando 
dificuldades de adaptação para lidarem com o encerramento da carreira. 
Deste modo, não se sentem preparados emocionalmente, seja pela 
falta de apoio social, pela resistência em enfrentar mudanças ou por 
sua identidade estar ligada apenas ao esporte. Nesta nova situação, 
pode haver necessidade de auxílio e um trabalho preventivo, com um 
psicólogo costuma ser mais prontamente aceito (Cozac, 2004). 

Baseando-se na proposta de Simon (1983), o objetivo da 
intervenção preventiva seria o de ajudar o sujeito a aceitar melhor 
o fim da carreira, trabalhar a frustração e lidar, de forma adequada, 
com os sentimentos provenientes desta condição, além de incentivá-
lo a retomar o interesse por outras áreas da vida. Para isso, uma 
avaliação da eficácia da adaptação atual e anterior à crise pode ser útil. 
Enquanto a eficácia adaptativa atual fornece um quadro dos setores da 
personalidade mais afetados, a avaliação da configuração adaptativa do 
atleta, anterior à crise, permite vislumbrar os recursos que dispõe para 
enfrentar adversidades. Com isso é possível estabelecer objetivos mais 
compatíveis e realistas com vistas à superação da crise. 

Para avaliação da configuração adaptativa, Simon (1998) 
desenvolveu a Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada-
Redefinida, também conhecida pelo acrônimo EDAO-R. A EDAO-R é uma 
escala de avaliação clínica, estruturada sob o conceito de eficácia da 
adaptação, como referencial para a classificação diagnóstica (Simon, 
1983; 1998). Baseia-se em entrevista semi-estruturada para coleta 
de dados (Simon, 1995a; 2005). “Não se trata de um questionário 
ou inventário, mas sim de um procedimento de avaliação qualitativa, 
através do qual, classificam-se as respostas da pessoa quanto à eficácia 
adaptativa” (Rocha, 2002 p. 2).

A eficácia adaptativa é uma medida da adequação das respostas 
do indivíduo, em relação a situações que envolvem diferentes aspectos 
de sua personalidade e que, tomadas em conjunto, fornecem um quadro 
de seu funcionamento global. Envolve as respostas de quatro setores 
da personalidade: A-R (Afetivo-Relacional); Pr (Produtividade); SC 
(Sócio-Cultural) e Or (Orgânico) O setor A-R, compreende o conjunto 
de respostas emocionais do sujeito em relação a si mesmo e nas 
relações interpessoais; o da Pr, à totalidade das respostas frente ao 
trabalho, estudo ou qualquer atividade produtiva de ocupação principal 
do indivíduo, mesmo que de natureza artística, filosófica ou religiosa; 
o SC, abrange os sentimentos, atitudes e ações do sujeito frente às 
instituições, costumes e valores da cultura em que vive; e o Or, ao 
estado físico e o conjunto de resposta quanto aos sentimentos, atitudes 
e cuidados relativos ao próprio corpo: alimentação, sono, exercício 
(Simon, 1983; 1995b; 1998).

As respostas do indivíduo, em cada um desses setores, são 
avaliadas segundo três graus de adequação: adequado, pouco adequado 
e pouquíssimo adequado, e de acordo com os seguintes critérios: solução 
do problema, grau de satisfação obtido pelo sujeito com a solução 
encontrada; e conflito frente às normas internas e/ou culturais advindas 
das soluções adotadas (Simon; 1983; 1998; 2005). Para que a resposta 

040

Eficácia adaptativa e transição de carreira esportiva: da compreensão à intervenção – 032/048
Evandro Moraes Peixoto; Giovanna Corte Honda; Elisa Medici Pizão Yoshida.



Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, São Paulo, v.4, nº- 1, janeiro/junho 2011

seja classificada como adequada, além da solução do problema, critério 
obrigatório, deve trazer satisfação ao indivíduo, e não criar conflitos 
intrapsíquicos ou ambientais. Já uma resposta pouco adequada, não 
contempla um dos critérios. E por fim, uma resposta pouquíssimo 
adequada, não traz em sua solução nenhum dos dois últimos critérios 
(Simon, 1983; 1998). Assim, quanto mais o conjunto de resposta do 
sujeito for adequado, mais eficaz será sua adaptação. 

Feitas as avaliações por setor da personalidade, chega-se ao 
diagnóstico da eficácia adaptativa que traduz a qualidade com que o 
sujeito se adapta às mudanças em sua vida. Estão previstos cinco grupos 
diagnósticos: Adaptado Eficaz, o que corresponde a personalidade 
“normal”, com raros sintomas neuróticos ou caracterológicos; Adaptado 
Ineficaz Leve, apresenta sintomas neuróticos brandos, ligeiros traços 
caracterológicos, algumas inibições; Adaptado Ineficaz Moderado, alguns 
sintomas neuróticos, inibição moderada, alguns traços caracterológico;  
Adaptado Ineficaz Severa, apresenta sintomas neuróticos mais 
limitadores, inibições restritivas, rigidez de traços caracterológicos e 
Adaptado Ineficaz Grave, apresenta neurose incapacitante, transtorno 
de personalidade borderline,  psicose não aguda, extrema rigidez 
caracterológica (Simon, 1998).

Ressalta-se que, neste momento, está sendo desenvolvida 
uma versão de autorrelato da EDAO-R, especialmente para avaliação 
atletas (EDAO-AR-A), que deverá ampliar o instrumental disponível ao 
psicólogo/pesquisador inserido no contexto esportivo, dando a este, 
mais recursos para realizar a avaliação psicológica, especialmente em 
situações que haja a exigência de avaliação de um grande contingente 
de atletas (Peixoto, 2012).

Além de permitir a apreciação da eficácia adaptativa, a EDAO-R 
ainda oferece critérios para indicação e contra-indicação de pacientes 
para psicoterapias, em especial as psicoterapias breves. Nesses casos 
fornece subsídios para elaboração do foco, pois ao se conhecer o setor da 
personalidade que se mostra em situação de conflito, o psicoterapeuta 
poderá obter um direcionamento quanto às intervenções a ser utilizadas 
no tratamento (yoshida, 1999). No caso de atletas em término de carreira, 
deve-se atentar não apenas ao modo como lidam com a situação no 
presente, mas também de que maneira satisfizeram suas necessidades 
e como enfrentaram as adversidades no passado, como enfrentaram as 
transições na carreira. A ideia de observar as diferentes etapas da vida 
justifica-se em função de se conhecer as condições antecedentes do 
sujeito e, a partir disso, fazer uma suposição sobre seu prognóstico e 
possível evolução (yoshida et al., 2010). 

Ainda que possa ser vista como evidente a necessidade de 
intervenção psicológica, junto a indivíduos que experimentam a 
transição de carreira esportiva como um aspecto negativo (Agresta, 
Brandão & Neto, 2008a; Agresta, Brandão & Neto, 2008b), são poucas 
as iniciativas de apoio a eles (Wylleman et al., 1999; Alfermann, 
Stambulova & Zemaityte, 2004; Gordon et al., 2005; Hackfort & Huang, 
2005). Especialmente, ao se pensar em um suporte que extrapole as 
demandas profissionais e que vise às necessidades subjetivas do atleta. 
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Essa situação é ainda mais alarmante quando se observa a realidade 
brasileira, na qual, muitas vezes, o atleta só é visto como uma importante 
parte do contexto esportivo, enquanto apresenta resultados expressivos, 
o que normalmente não ocorre no processo de transição de carreira.

Considerando as características do esporte brasileiro e as 
dificuldades enfrentadas pelos atletas diante da transição de carreira, 
o desenvolvimento de alternativas de suporte psicológico apresenta-
se como uma urgência aos profissionais da área. Observam-se, na 
literatura, muitos apontamentos quantos às consequências oriundas da 
transição de carreira esportiva. Dentre estas se destacam os traumas 
emocionais (Agresta et al., 2008a), financeiros (Agresta et al., 2008b) 
e as diferentes dificuldades de ajustamento experienciadas pelos 
atletas (Hackfort & Huang, 2005), que os deixam suscetíveis a outros 
problemas significantes como crises de identidade (Stambulova, 1994), 
abuso de álcool e drogas (Newman, 1991) e até mesmo tentativa de 
suicídio (Baisser, 1997 citado por Hackfort & Huang, 2005). Nesse 
sentido, as Psicoterapias Breves Psicodinâmicas apresentam-se como 
uma importante alternativa de intervenção junto a esta população.

PSICOTERAPIA BREvE PSICODINâMICA: UMA ALTERNATIvA DE 
INTERvENçãO NA TRANSIçãO DE CARREIRA

Considerando que o atleta poderá estar diante de uma crise 
adaptativa ou necessitando de uma intervenção que o auxilie no 
encontro de soluções mais adequadas, processos de psicoterapias breves 
psicodinâmicas apresentam-se como apropriados. Existem na atualidade 
várias propostas de psicoterapias breves de orientação psicodinâmica. O 
que distingue as Psicoterapias Breves (PB), dos tratamentos psicológicos 
mais tradicionais, é o trabalho realizado com um foco, que permite que 
seja realizada em um período mais curto, se comparada às psicoterapias 
de longo prazo. 

 O termo psicodinâmico é utilizado para designar os 
comportamentos e atitudes humanas como resultantes de diversos 
fatores, incluindo as motivações inconscientes. No que concerne às 
psicoterapias, esta visão sustenta-se na teoria da personalidade que 
tem na psicanálise seu principal referencial teórico (yoshida & Rocha, 
2007). O intuito é o de auxiliar o indivíduo a superar suas dificuldades 
de relacionamentos inter e/ou intrapessoal, bem como de responder ao 
meio de forma mais adaptativa (yoshida, 2012).

 Algumas diretrizes são comuns às diferentes técnicas de 
psicoterapias breves psicodinâmicas. A primeira etapa consiste de uma 
avaliação psicológica. Esta pode incluir a apreciação da qualidade da 
configuração adaptativa e a presença de sintomas psicopatológicos a fim 
de verificar se os recursos disponíveis podem favorecer e/ou manter a 
melhora do indivíduo (Honda & yoshida, 2012; Enéas & yoshida, 2012). 
A segunda etapa é marcada pelo trabalho focalizado propriamente 
dito e pela atividade do psicoterapeuta, que será mais suportiva 
ou expressiva em função da estratégia interventiva adotada por ele. 
Intervenções suportivas envolvem técnicas de apoio e demonstram 
que o psicoterapeuta compreende a situação vivida pelo indivíduo. 
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Já as intervenções expressivas objetivam facilitar a comunicação e 
compreensão, por parte do paciente, de seus problemas e conflitos 
inconscientes (Rocha, 2004). É necessário ter em mente que a opção da 
estratégia interventiva deve considerar o tipo de problema do paciente, 
suas características de personalidade e recursos de que dispõe para 
enfrentar suas dificuldades (Enéas & Yoshida, 2012). Já na última 
etapa busca-se retomar as experiências que o indivíduo obteve durante 
o processo, permitindo que ele incorpore os ganhos e adquira maior 
autonomia na resolução de dificuldades apresentadas inicialmente2  
(yoshida & Enéas, 2004; Enéas & Rocha, 2011). 

Por meio de um trabalho preventivo, é possível conhecer os 
recursos emocionais que o atleta dispõe para enfrentar as mudanças e 
a identificar aqueles que possam vir a ter problemas no encerramento 
da carreira. Assim, a intervenção no momento de término de carreira, 
pode auxiliar no restabelecimento da eficácia adaptativa do sujeito, e 
minimizar os transtornos e sofrimento psicológicos eliciados nesta etapa. 
Também o fortalecerá psicologicamente para que o encerramento da 
carreira esportiva não se configure em uma situação de declínio físico, 
profissional, social, emocional ou financeiro.

As PBs permitem atender a uma gama de pessoas que demandam 
cuidados emocionais, estejam eles no contexto da clínica particular, 
ou do atendimento institucional, como em programas de apoio aos 
atletas em transição de carreira, conforme apresentados por Gordon 
et al. (2005) e Hackfort e Huang (2005), e também já sugerido no 
Brasil por Agresta et al., (2008a). No tocante aos atletas, PBs poderão 
garantir melhor qualidade de vida, por meio de mudança de atitudes 
com vistas à adequação de padrões mais adaptativos. Os esportistas 
que poderão obter maiores benefícios neste tipo de intervenção, são os 
que se apresentam em situações de crise ou mesmo os que enfrentam 
dificuldades de adaptação diante de situações de mudanças levantadas 
a partir da transição de e na carreira esportiva.

Contudo, entende-se que as intervenções diante da transição de 
carreira, não devem ser restritas a um determinado aspecto da vida do 
atleta, uma vez que este sofre modificações que lhe exigirão ajustamento 
psicológico, social e/ou financeiro. Outro ponto fundamental corresponde 
à necessidade de trabalhos preventivos, que contem com a participação 
das federações e confederações esportivas, bem como, do Comitê 
Olímpico Brasileiro, na criação de programas de assistência ao atleta, 
em transição de carreira, em face da importância destas instituições 
na integração positiva de um atleta à vida pós-atlética (Agresta et 
al., 2008a).  Neste sentido, sugere-se que tais programas contem 
com procedimentos de intervenção, não só, para o desenvolvimento 
educacional, social, profissional e financeiro do atleta, mas que também 
assegurem seu crescimento pessoal e psicológico.
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 Considerações  Realizou-se, neste trabalho, uma retomada dos principais
 Finais  modelos teóricos encontrados na literatura sobre transição de carreira e

observaram-se importantes lacunas no que respeita à necessidade de 
compreender esse fenômeno a partir do entendimento da dinâmica 
psicológica dos atletas. Desta forma, apresentou-se a teoria da adaptação 
proposta por Simon (1983) para avaliar a eficácia adaptativa do atleta e 
averiguar a adequação de suas respostas frente ao término da carreira 
esportiva. Observa-se que a avaliação da eficácia adaptativa oferece 
um parâmetro da qualidade da transição de carreira vivida pelo atleta 
e, portanto permite conhecer a maneira como o indivíduo responde 
às exigências desta etapa do desenvolvimento profissional. O modelo 
proposto apresenta-se como uma importante alternativa aos limites 
encontrados nas intervenções que tratam especificamente de transição 
de carreira de uma perspectiva mais externa ao atleta, sem considerar os 
recursos emocionais que ele dispõe para enfrentar as mudanças. O enfoque 
da eficácia adaptativa serve ainda como base teórica para a orientação 
da intervenção psicoterapêutica, especialmente para as psicoterapias 
breves psicodinâmicas cuja modalidade terapêutica focal e de tempo 
limitado mostra-se apropriada para o trabalho com situações de crise. 
Ressalta-se também que o término da carreira esportiva exige do atleta 
mudanças em diferentes âmbitos da vida e, por isso é importante que 
este tipo de intervenção esteja atrelado ao desenvolvimento educacional, 
social, profissional e financeiro do atleta, no intuito de colaborar para 
uma adaptação eficaz à vida pós-carreira atlética.
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