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O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PARA ATLETAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL  
 

REGIANE DE SOUZA QUINTEIRO 
AADV-PC (Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas) 
 
O time de Goalball, modalidade desportiva coletiva concebida para a prática de 
deficientes visuais, era atendido em grupo pela psicóloga da instituição de assistência 
a pessoas com essa deficiência. O time era composto por oito deficientes visuais, do 
sexo masculino, com idades entre 15 e 45 anos. Os treinos ocorriam duas vezes por 
semana, com uma hora e meia de duração cada. A psicóloga, em dias esporádicos, 
também realizava observações de alguns treinos. Os atendimentos ocorriam uma vez 
por semana com todos os atletas e o técnico com duração de 45 minutos. Dentre os 
objetivos do atendimento psicológico estavam: ensinar os atletas a relatar os próprios 
comportamentos emitidos durante os treinos e realizar uma análise funcional; instalar 
comportamentos que produzam melhor rendimento nos treinos; e melhorar a interação 
social entre os membros da equipe. O atendimento da equipe ocorria em uma sala 
fechada e todos sentavam em círculo. A rotina consistia em descrever como os treinos 
ocorriam naquela semana e eram discutidas as possíveis metas para as semanas 
seguintes. Além disso, o momento era uma oportunidade para cada atleta relatar para 
o grupo quais dos seus comportamentos, emitidos nos treinos da semana, precisariam 
ser mantidos ou mudados e quais deveriam ser instalados. Cada atleta também era 
solicitado a realizar observações sobre os possíveis comportamentos dos outros da 
equipe que pudessem interferir no desempenho do time durante os treinos. A 
psicóloga ouvia os relatos de cada um, definia quais eram os comportamentos 
desejados e indesejados apresentados por eles e identificava as possíveis variáveis 
antecedentes que favoreciam a sua ocorrência e principalmente, as consequências 
produzidas pelo grupo durante a interação nos treinos. As consequências produzidas 
pelo grupo eram identificadas como reforçadoras ou punidoras conforme o contexto 
em que ocorriam. Verificou-se que cada atleta aprendeu realizar auto-observação, 
identificar as relações funcionais nas interações que envolviam respostas desejadas e 
indesejadas, combinar novas estratégias de arremesso de bola entre eles, reforçar 
positivamente respostas desejadas emitidas pelo outro atleta durante o treino, 
identificar as possíveis variáveis que favoreceram respostas indesejadas durante os 
treinos. O atendimento psicológico visou avaliar com os membros da equipe melhores 
estratégias individuais e coletivas, melhorar a comunicação entre atletas e técnico, 
como também discutir e resolver dificuldades encontradas no grupo e individuais, 
quando era identificada tal necessidade. 
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