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Tabela 3 Resultados analíticos dos estudos. 

 Resultados Conclusão 

 

 

 

 

 

 

1 

Indicações de que os atletas se envolvem em dois tipos de adaptação: 

a auto adaptação e o ambiente adaptado.  

 

 

Desenvolvimento de estratégias pessoais e contextuais antes e durante o ingresso 

no esporte de elite. 

As estratégias de coaching podem ser eficazes e facilitadoras. 
Os modelos podem ser integrados como um recurso eficaz nas possíveis estratégias 

de adaptação. 

Espera-se que os pesquisadores da psicologia do esporte, interessados nas práticas 

de adaptação cultural, busquem investigar os desafios pessoais vivenciados por 

atletas minoritários. 

Acredita-se que uma forte parceria da prática aplicada, informada pela pesquisa 

aplicada em psicologia do esporte, contribuirá para a adaptação positiva e 

excelência esportiva de atletas aborígines canadenses. 



 
 
 

 

Expatriação de atletas e seus aspectos psicológicos 
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2 

Os participantes mantiveram seu bem-estar psicológico, negociando 

as práticas cotidianas, por meio do envolvimento com o novo 

contexto cultural. 
A adaptação cultural aguda foi mediada em dois níveis: o 

relacionamento da equipe e o novo contexto cultural.  

O relacionamento é um espaço cultural discursivo e ponto de partida para examinar 

o papel da cultura nas funções psicológicas na migração de curto prazo. 

Direcionar o estudo da adaptação nos processos e não nos resultados, para uma 

compreensão mais sutil da adaptação cultural por meio de metodologias qualitativas 

para aprofundar essa área de estudo. 
 

3 
Dois temas centrais foram identificados: A navegação por duas 

visões de mundo: a aculturação e as cargas de aculturação. 
Aprofundar-se nas investigações, utilizando estudos de caso para fornecer uma 

descrição holística do processo de aculturação, inserindo todas as pessoas 

envolvidas no contexto esportivo. 
 

4 
 
 
 

 

O recrutamento transnacional utiliza redes sociais, agências 

individuais e o desenvolvimento de relações com jogadores e 

treinadores. 

O estabelecimento como atleta transnacional, está conectado à 

adaptação cultural e psicológica, bem como ao desenvolvimento do 

pertencimento transnacional. 

O término da carreira atlética profissional está conectado a uma (re) 

constituição da rede transnacional e ao sentimento de pertencimento. 

O desenvolvimento esportivo profissional não pode ser estudado apenas a partir do 

ponto de vista do nacionalismo metodológico. Os estudos devem incluir os 

diferentes contextos em que os atletas desenvolvem o seu trabalho esportivo e a 

influência da mobilidade transnacional e adaptação. 

 

5 
Três mecanismos subjacentes do processo de transição ajudaram a 

adaptabilidade da carreira atlética, o reposicionamento social, a 

negociação de práticas culturais e a reconstrução de significados. A 

análise dos dados propõe um modelo temporal de transição cultural. 

A pesquisa forneceu aos profissionais que trabalham nas áreas de aconselhamento 

de carreira e suporte migratório, conteúdos para aprimorar as adaptabilidades e o 

bem-estar psicológico dos atletas migrantes. 

 

 

 

6 

As deslocações físicas e mentais dos ciclistas desencadearam e 

intensificaram processos de negociação de identidade, formação e 

reconstrução. 

Uma contínua negociação ocorreu entre o eu, a sociedade e a cultura 

esportiva e os atletas lutaram para encontrar a sua identidade dentro 
dos estereótipos das histórias de sucesso esportivo aceitos. 

 

 

 

 

Enquanto os atletas viviam uma vida em ambientes e espaços sociais diferentes e 

desconhecidos, eles tentaram encontrar coerência através e dentro das suas próprias 

histórias do passado. 

O enriquecimento dos recursos narrativos pela aceitação e adoção de diversas 

narrativas alternativas, ajudará as intervenções de integração e a transição positiva 
nas diferentes fases da carreira de um atleta. 

Os atletas devem ter a oportunidade de recorrer a um rico repositório de esquemas 

narrativos para refletir, relacionar e problematizar. 

Os repertórios narrativos podem incentivar e inspirar outros atletas a compartilhar 

seus pensamentos íntimos sobre experiências, promover o senso de pertencimento 

e, assim, construir um senso saudável de si e preservar o bem-estar psicológico. 
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Não só os atletas, mas também os treinadores e os praticantes de psicologia 

desportiva podem se beneficiar de programas de promoção profissional sensíveis à 

cultura e, ao longo da vida, que reforçam o uso de narrativas. 

Os consultores em psicologia do esporte precisam se sensibilizar a respeito do 

impacto das experiências de migração nas identidades dos atletas, a fim de atuarem 

como um canal de comunicação entre eles e o novo ambiente, para facilitar uma 

adaptação suave nos novos contextos, cuidando do ser humano e não apenas do 

fazer humano. 
 

7 
 Os atletas evidenciaram o idioma, o clima, a distância da família e 

os diferentes costumes culturais e econômicos como as principais 

dificuldades relacionadas ao processo de adaptação cultural. 

Fatores emocionais aliados a influência dos meios de comunicação tiveram grande 

impacto no processo de adaptação cultural dos atletas. 

 

 

8 

Na fase de pré-transição, a atleta não foi preparada para enfrentar a 

migração atlética internacional. 

Na fase de preparação cultural aguda, ficaram evidentes questões 

relativas ao choque cultural. 

Na fase de adaptação sociocultural, a atleta se mostrou mais bem 

ajustada aos novos ambientes e superou algumas das dificuldades 

experimentadas na fase anterior.  

Os principais pontos que poderiam dificultar o processo de aculturação na migração 

atlética são: informações sobre o futuro país/clube, idioma, apoio e discriminação 

social, distância da família e diferenças culturais.  

 


