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I RODA DE DIÁLOGO POR SEGMENTO DA PSICOLOGIA - 2014 

PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região, cuidando dos nossos 

profissionais e da sociedade em geral e zelando pela fiel observância dos princípios 

éticos no exercício da Psicologia, reuniu-se com profissionais da Psicologia do 

Esporte no dia 12 de agosto de 2014. 

O objetivo do encontro foi levantar necessidades desta seara e orientar o 

exercício da Psicologia de acordo com as resoluções vigentes. 

Inicialmente, foi informado sobre a criação de um Grupo de Trabalho (GT) 

Nacional com a participação de alguns Conselhos Regionais para discutir questões 

da área. Este GT se reunirá no dia 25 de agosto de 2014. 

Foram apresentadas as deliberações da APAF e do VIII Congresso Nacional 

da Psicologia sobre Psicologia do Esporte e sua inserção nas políticas públicas. 

Também foram apresentados os Projetos de Lei (PLs) que estão em tramitação e 

dispõem sobre a Psicologia do Esporte, bem como a Lei 9.615/98, conhecida como 

a Lei Pelé, e que dispõe sobre a obrigatoriedade da entidade esportiva em oferecer 

assistência psicológica a atletas em formação.  

Na ocasião, também, foi proposta a formação de um GT em Psicologia do 

Esporte para, entre outros objetivos, produzir um documento com as demandas da 

área para apresentar ao CRP-02. A data do primeiro encontro foi agendada para o 

dia 04 de setembro de 2014, às 19h, na sede deste Regional. 

As dificuldades apresentadas pelas/os profissionais foram relativas à 

inserção do profissional do gênero feminino nos clubes de futebol; área de atuação 

ser muito restrita; desconhecimento do trabalho da/o psicóloga/o do Esporte; 

resistência e/ou preconceito dos jogadores com o trabalho da/o psicóloga/o no 

clube; não haver formação acadêmica na área; divulgação incorreta das atividades 

deste campo da Psicologia feita pela mídia; desvalorização da área. 
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Também foi trazida a falta de conhecimento e divulgação da atuação do 

profissional de psicologia na área esportiva.  Foi relatado que o clube desconhece o 

possível resultado do trabalho realizado pela/o profissional de psicologia do esporte 

e algumas pessoas confundem a atuação desta área com a da Psicologia clínica. 

Como medidas iniciais foram deliberadas, a criação de peças publicitárias 

com depoimentos de atletas sobre a Psicologia do Esporte, a criação de peças 

publicitárias sobre a atuação da/o psicólogo/a do Esporte constando objetivos, 

funções, propósitos e demais informações relevantes e a elaboração de Notas 

Técnicas para informação do andamento dos PLs pertinentes ao trabalho dessas/es 

profissionais. 

Foram pontuados como necessidades, a inclusão de outras práticas e outros 

públicos na Resolução que dispõe sobre a atuação do Psicólogo do Esporte e o 

posicionamento oficial do CRP quando a Psicologia do Esporte for tratada 

indevidamente pela mídia. 

Quem tiver dúvidas sobre o exercício da profissão poderá procurar o nosso 

Núcleo Técnico Político (NUTEP). Este núcleo funciona de segunda a sexta, das 10h 

às 16h, e pode ser contatado também através do e-mail nutep@crppe.org.br. 

Agradecemos a participação de todas/os profissionais que estiveram 

presentes nesta Roda de Diálogo e reiteramos o convite para participação do GT de 

Psicologia do Esporte (dia 04 de setembro de 2014, às 19h). 

 

Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região – CRP-02. 

 


