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Como está sua saúde mental? Meu? Sim, vamos para sua casa primeiro. Não sei o que fazer. Obviamente, em períodos como este em que vivemos, acabamos perguntando muito mais, sejam nossos atletas ou organizações. No meu caso particular, porque, além dos atletas, trabalho com pessoas que ocupam cargos seniores em
empresas, também sou solicitado por essas pessoas com alto nível de responsabilidade. No geral, acabamos sendo mais solicitados a intervir em um contexto que é propenso a fenômenos mais emocionais. Em primeiro lugar, psicólogos também são humanos, não são? É engraçado porque eu costumo brincar com colegas, eu trabalho
com eles, dizendo a eles que se nós psicólogos queremos trabalhar em alta qualidade, temos que ser atletas de alto rendimento. Eu mal posso fazer nenhuma mudança na maneira como meus clientes gostam de mim se eu não fizer isso comigo se eu não passar pelo mesmo processo. Isso é, obviamente, como qualquer cidadão, eu
experimentei momentos de apreensão e ansiedade. Além disso, alguma desorientação, principalmente na fase inicial desse fenômeno, pois em muitos era muito difícil identificar fontes confiáveis de informação, e isso é muito importante para nós porque nos permite tranquilizar nossos clientes. O fato é que, teoricamente, se temos um
processo bem lubrificado, temos as estratégias e ferramentas para nos acalmarmos mais rapidamente e proporcionar problemas de saúde mental. O que promovo com meus clientes - redes de apoio, exercícios, nutrição, qualidade do sono - é fundamental. Então, agora, quem tem muito mais perguntas e muito menos tempo, decidiu
seguir o caminho de fazer quatro recomendações de orientação para atletas, treinadores, famílias e psicólogos? Não sei o que fazer. Vamos voltar a esta questão de alto desempenho. As pessoas estão acostumadas com alto desempenho quando a quarentena, inventa: Vamos ver o que eu posso fazer ... Não sei o que fazer. Do jogo,
esses quatro guias são o produto de um grupo de pessoas que se reuniu há cerca de seis meses, que é o Grupo de Atuação de Psicologia e Desempenho (GAPP). Na prática, tentamos estreitar laços com a comunidade com a psicologia do esporte. Esse é um dos nossos problemas. Queremos enfatizar o papel da psicologia com a
comunidade, em sua ação individual e em suas ações em equipes interdisciplinares, por isso também temos um nutricionista de alta performance trabalhando conosco e outro psicólogo que não está no campo do esporte, da lesão e nos dá um apoio importante para tudo o que é uma crise com os atletas. O GAPP fez esses manuais? O
GAP é um projeto que já está em andamento, e a pandemia acelerou a revitalização do grupo. Somos oito elementos: o grupo é coordenado por mim, não coordenado por João Lameiras, que está na federação portuguesa temos também Ana Barreto, que está na Federação Portuguesa de Tênis, Assunio Neto, que é uma pessoa
especializada em lesões, Carlos Fernandez, Rafa Nadal Academy Movistar, Duarte Araujo, em pesquisa, Francisco Fardilha, também em pesquisa, e Ines Miranda Fernandez, no campo da nutrição de alta performance. Na verdade, o grupo é dividido em diferentes áreas, e uma das coisas que queremos executar é podcastar essa área
particular, psicologia esportiva e alto desempenho. Isso significa que nas últimas três semanas estivemos ativamente envolvidos na coleta de informações, algumas das quais já estão no meio, já que algumas das orientações foram recebidas da própria Direção-Geral da Saúde. Queríamos trazer medidas práticas e adaptá-las ao
contexto esportivo, no que consideramos os grupos mais importantes da população: treinadores, atletas, famílias - muitas vezes é esquecido e não deve ser porque o cidadão comum nem sabe o que é permitir que um atleta suba nas paredes da casa porque não consegue treinar. Não é gerenciar um marido, esposa ou filho - está
sendo dirigido por alguém que já teve uma rotina muito alta e com muito gasto energético e que não tem no momento. É por isso que achamos apropriado construir esses quatro manuais, incluindo um para apoiar nossos colegas psicólogos que trabalham no campo e que podem ter menos experiência e podem querer obter alguns
conselhos para sua intervenção. Por causa das habilidades que adquiriram de estar em uma competição esportiva, você acha que os atletas estão mais preparados para suportar esse isolamento em comparação com as pessoas comuns? Eu diria que desde o início e geralmente se falarmos sobre alta competição esportiva, sim.
Porque estamos falando de pessoas que estão acostumadas a lidar com disciplina, estão acostumadas a definir uma rotina, estão acostumadas a serem rigorosas no desempenho dessa rotina e estão acostumadas a superar obstáculos. Quando surge um problema, imagine, por exemplo, uma lesão ou um treinador que não escolhe um
atleta para jogar. Os atletas, especialmente aqueles que treinam em nosso campo, estão muito mais focados no que estão no controle para superar a situação do que no fato de não controlarem. Considerando que este é um dos principais fatores de instabilidade... Por acaso, um estudo engraçado veio da Universidade Mignot que diz
isso, e trata do fato de que se as pessoas sabem que termina em 15 dias, então imediatamente uma reação emocional ... (suspiros com alívio). Há previsibilidade para voltar à vida normal. Agora, se não há tal previsibilidade, o que se espera na população em geral é que haja momentos de maior sofrimento emocional. Os atletas já
estão acostumados com o contexto de maior incerteza, pois não sabem se serão selecionados pelo treinador, não sabem se as condições bom não sei se o árbitro vai assobiar - ou seja, um conjunto de situações de incerteza com as que estão acostumados a lidar, então geralmente pode ter mais recursos para fazê-lo. Não sei se todos
sabem como passar habilidades porque é outra coisa. Preciso ter consciência e disciplina e planejamento e rotina e rotina aqui também, nesse contexto de isolamento social, pois eles serão úteis para me fazer passar por essa situação da melhor maneira possível. Acho que a sociedade civil, digamos, pode aprender com o esporte.
Uma das coisas é integrar a incerteza como certeza em sua realidade diária, porque a segurança psicológica à qual todos aspiramos em curiosidades estáveis é simplesmente óbvia. Em muitos momentos, a vida nos ensina isso. Esses benefícios são esses que os atletas têm ao focar em soluções, na prática, esses exemplos que
temos visto formas criativas de aprender, como um nadador em uma piscina inflável, por exemplo? Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, são atletas focados nos recursos que têm e na adaptação do ambiente que eles têm ao seu redor para continuar fazendo as coisas. Até porque o contexto de isolamento para atletas de alto
rendimento... Vamos pensar naqueles que poderiam estar em treinamento olímpico neste momento. Obviamente no momento eles vão competir, competir, competir, competir, tentar se qualificar se ela não tinha certeza. No momento não há competição para nenhum atleta, então este é o melhor momento para os atletas se
preocuparem com essas pequenas questões processuais que, em seguida, a competição dará grandes evidências na melhoria do desempenho. Coisas que tecnicamente ou taticamente não são feitas tão bem, para que possam ganhar mais habilidades nessas áreas e, em seguida, podem emergir ainda mais confiáveis, no pós-
isolamento. Na verdade, uma das principais características da sustentabilidade associada a isso, é que pegamos adversidades e depois saímos com ainda mais habilidades. Este é um desafio que nossos atletas geralmente têm, mas também é um desafio que o cidadão médio está agora à frente deles. Em termos práticos, será, por
exemplo, um treinador que vai aproveitar esse período... (interrompe) para melhorar suas habilidades de liderança, ler ou treinar ou o que seja. Eu, por exemplo, desafio com meus treinadores: vamos tentar isolar dois ou três treinadores em seu campo, que são muito bons, e tentar determinar o que os distingue. Vamos importar essas
especificações e vamos fazê-las ver se podemos integrá-las quando voltarmos aos treinos. Agora imagine um treinador de futebol, como no caso de Mariana. Eu venho até você e digo: Então Mariana, agora que três treinadores fizeram o dever de casa, estudaram bem, viram seus jogos, leram suas biografias, trazem todas essas
informações e trazem para o nosso trabalho. Mariana no próximo fim de semana foi um jogo importante. Obviamente, este trabalho é um trabalho não será uma prioridade para você neste caso. Então, seja para treinadores ou para atletas, é até mesmo o momento perfeito para limpar - na ginástica sendo dito para limpar os circuitos -
ou seja, colocar o processo mais bonito. Estas são as coisas que ainda estamos fazendo de uma forma mais pobre e onde podemos obter um pouco mais de competência. Essas dicas que ouvimos sobre ter que, mesmo em casa, tirar o pijama e usar roupas normais - é verdade? Despir o pijama é o mais sério possível. Explicarei por
que: nosso cérebro cria significados, então quando você está em sua casa, seu corpo faz isso. Relaxe em casa. Então, se queremos reproduzir o contexto da obra, temos que obtê-lo, mesmo que seja no final da mesa da sala onde estou agora. Neste quadro da ponta da mesa, eu ajo como se estivesse no trabalho. Minha semana de
trabalho deve ser a mesma: exercício, chuveiro, vestido, trabalho. Ainda. Porque reconhecemos e respondemos a estímulos. Além disso, somos rotina de animais, a rotina nos traz segurança porque controlamos a rotina e porque a rotina nos faz ver que somos capazes de construir coisas e somos capazes de manter um nível de
desempenho. Isso nos dá segurança. A questão não está na adversidade que está no meio, nunca tem nada a ver com a adversidade que está no meio. Porque há um israelense que está acostumado a ouvir bombas e beber café com esse barulho, mas a mulher europeia, que nunca ouviu uma bomba em sua vida, ouve barulho, pula.
O homem tem uma capacidade infinita de adaptação, então ele nunca tem a ver com adversidades, ele lida com recursos que achamos que temos que lidar com adversidades. O segredo é não parar de ter a incerteza na minha vida, esperar que coisas inesperadas parem de acontecer, é o oposto: eu tenho que desenvolver a
percepção de que eu tenho os recursos, habilidades e capacidade de me adaptar ao que vem de fora. É mais benéfico para um atleta, treinador ou cidadão focar apenas no dia que estará à frente ou vale a pena ter uma meta por uma semana, ou por um mês, mesmo que não saibamos o que acontecerá em breve? Depende das áreas
porque depende do contexto em que as pessoas. Mas nós, isolados ou não, devemos sempre estabelecer metas. E nossas metas de curto prazo devem ser fixadas no que queremos a médio e longo prazo. Deixe-me dar um exemplo: eu posso identificar o curso de idiomas que eu vou tomar para começar a tomar. Eu me encaixo na
agenda e começo a iniciá-lo porque então melhora minhas habilidades profissionais. Posso adicionar conhecimento e pequenas coisas que me fazem sair de forma diferente quando tudo acabar. A questão dos objetivos é sempre importante para a estrutura. Porque o senso de tarefa realizado para uma pessoa é muito forte. Isso é
esforço, resultado, esforço, resultado. é essencial que atletas ou pessoas sintam que estão contribuindo para o seu futuro, contribuindo para o bem-estar da família, ou contribuindo para o bem-estar da sociedade. Ana Bispo Ramirez trabalha com o Comitê Olímpico Português há dois anos pedro Vilela Na perspectiva oposta, ter um
atleta agora entrando na rotina do PlayStation com mais frequência e videogames são prejudiciais? Não é nada bom. Quão grande não é nada se acontecer indiscriminadamente. Eu vou voltar aqui um pouco: uma das grandes oportunidades deste isolamento nos traz nossa capacidade de aprender a nos relacionar como uma família.
Porque passamos muito mais tempo longe de casa do que com nossa família. Esta é uma oportunidade ou um potencial conflito. As situações são neutras, tenho que lidar com elas de uma forma mais positiva ou mais negativa. Ou seja, em todas as situações há sempre algo que podemos procurar e trabalhar. No momento, para as
famílias, há um problema enorme, realmente muito, porque nossa normalidade mudou muito de repente, especialmente com os pais tendo que trabalhar com os filhos em casa, por exemplo. Após a fase natural de adaptação, em que vamos caminhar um pouco para não nos mudarmos para cá, nos mudarmos para lá, reformular o
pacote em casa, com papéis já estabelecidos, há uma grande oportunidade para as famílias restaurarem algo mais relacional, como era feito antes, com jogos de tabuleiro, mapas, paradas e afins. Isso, sim, pode ser uma boa alavanca para as famílias recuperarem um pouco de sua normalidade, que já foi completamente perdida.
Assim, o problema do PlayStation pode surgir novamente integrado ao espaço normal como era anteriormente. Se for usado indiscriminadamente, então os procedimentos de atletas ou crianças, seja quem for, são marcados deitados às 2 horas e 00 m porque jogam online e pensam que jogar online é comunicação, não isso. Por outro
lado, as ferramentas de video call, para aqueles que estão isolados, são muito úteis. Eles são, eles são, mesmo para outra população que não estamos falando aqui: para nossos avós e pais, aos 90 anos, que podem estar longe. Isso acaba por ser uma ferramenta de intimidade quando eles já têm a capacidade de mexer com esse tipo
de coisa. Eu diria o seguinte: para os atletas em geral, especialmente aqueles que estão mais isolados, a ferramenta mais fundamental que existe é o treinador. Abaixo está uma chamada de vídeo (risos). Os treinadores aqui têm um grande desafio em suas vidas, um pouco parecido com o que falamos sobre psicólogos: primeiro tem
uma pessoa que tem que organizar e organizar sua família, mas tem um treinador que ainda é atleta. E se vamos esperar o isolamento passar... Que não estamos no controle. O que controlamos é o que eu, o treinador, posso fazer hoje para manter contato com o meu Mantenha-o comprometido e mantenha-o alinhado. Esta é a
primeira ferramenta para se conectar com os atletas: fazê-los permanecer em procedimentos saudáveis. Se você é um treinador, um treinador físico, você tem que criar um ambiente em torno de um atleta em que ele realmente se sente online. E também é necessário promover a comunicação com outros atletas. Tem-se falado muito
ultimamente sobre mudar o teletrabalho. A telepsicologia também é viável? Acompanhei as pessoas através da telepsicologia por muito tempo, como a Mariana chama (risos). Meus atletas que jogam na Inglaterra, que jogam na Espanha, treinadores que estão em Angola, treinadores que estão na Arábia que passam muito tempo
viajando - para nós é um instrumento perfeitamente normal e natural. Para essa geração de atletas, é fácil porque eles já estão muito acostumados com a tecnologia, então esse tipo de trabalho para eles é pacífico. Para começar um relacionamento, não acho que seja a melhor ferramenta. Imagine um atleta que não conheço em lugar
nenhum e nunca trabalhei. Se há uma opção cara a cara, não acho que remotamente seja a melhor maneira de começar um relacionamento. Cara a cara é sempre muito mais rico, você vê todo o corpo, não apenas o rosto, e você coleta informações que são importantes para nós. Mas que não tem um cão caçando gatos. Nesse
contexto, as ferramentas que temos são chamadas de vídeo e, obviamente, tentamos fazer o nosso melhor com elas porque você pode trabalhar com atletas nesse tipo de estrutura. Durante esse período de isolamento você teve novos contatos de pessoas pedindo acompanhamento? Sim, já tivemos pedidos, até mesmo de
organizações que pedem intervenção conjunta para ajudar a criar um clima emocional em uma organização mais estável e segura. Acho que esse é um grande indicador de empresas preocupadas em fornecer ferramentas aos funcionários. As diretrizes que apresentamos têm coisas muito práticas e ajuda as pessoas a se



concentrarem no que controlam. Com as organizações é a mesma coisa porque temos a capacidade de conversar ao vivo com todos e depois discutir algumas estratégias e dá segurança às pessoas porque o que se faz muitas vezes é questionado por muitos. Se o isolamento se arrastar, acho que há pedidos adicionais. Isoladamente,
a tendência é que um atleta veja a situação melhorar ou piorar? Não devemos esquecer de uma coisa: teremos um nível diferente de adaptação, pois sabemos se as competições estão voltando ou não, e os atletas poderão começar a desmobilizar um pouco. E quando eles começam a desmobilizar, eles ficam irritados e então sim, eles
podem quebrar o procedimento também porque eles têm uma noção de que eles não podem fazer agora, mas quando eles voltam eles pegam as coisas bem e se preparam rapidamente. Há o risco de haver um período de colapso. Primeiro, logo após o isolamento, há aquela coisa querendo reagir e fazer e acontecer. Acontecer. não
saber se será ou não diferente. CHARLIE TRAVESTY em relação aos Jogos Olímpicos, já se sabe que só em 2021. Por exemplo, todos associados aos Jogos Olímpicos agora sabem que não é mais um ano, então pode haver uma pausa. Tudo bem para qualquer pessoa. Pode haver alguns objetivos de esvaziamento e ter que
descobrir novamente para onde direcionar a energia. Então, sim, é muito importante que as estruturas que apoiam esses atletas possam ajudá-los a recriar o material e objetivos e objetivos importantes que terão agora. E às vezes metas que nem têm nada a ver com a prática da sua modalidade. Por exemplo: Há atletas que saem de
casa com frequência e nove meses por ano longe de competir, então este é um período necessário para voltar para a casa de partida, que é uma família, e fortalecer o vínculo, pois quando eles voltam para deixar sua bagagem vai ficar mais forte. Não podemos esquecer que os mecanismos de sustentabilidade incluem os recursos
internos do tema, a família do sujeito e a rede de apoio social do sujeito que são amigos. É também um prazo para colocar moagem neste cofrinho, porque quando eu sair de novo eu vou me preocupar com o assunto. Ainda ontem eu estava fazendo uma dessas sessões de treinamento online com a organização e disse que nossa
característica usual é ser muito responsivo: de repente nos tornamos mais amigáveis, de repente ajudamos mais a comunidade ed, até deixamos documentos para os vizinhos para dizer que estamos fazendo compras. A questão é se apoiaremos esse comportamento enquanto reduzimos o nível de ameaça. Então é importante
aproveitar esse isolamento social para parar um pouco, tudo, e pensar: onde estou na minha vida? O que eu fiz para chegar aqui? Em que área eu quero melhor? Como posso integrar isso como estou no futuro? Há uma série de situações aqui que dão às pessoas a oportunidade de sair dessa com habilidades mais ricas. Mesmo
concordando em adiar as Olimpíadas, ficou triste por não ir mais a Tóquio? Acho que precisamos nos concentrar na vida, e isso é definitivo. Se medidas importantes fossem tomadas, seriam tomadas. Se eles estão certos ou errados. Mariana faz uma pergunta engraçada, ou seja, se eu estava triste por não ir... Foram anos se
transformando em galinhas, sabe? Em nossa intervenção, como psicólogos, não há espaço para grande tristeza ou alegrias de pular. Há uma realidade em mudança, e a resposta deve ser feita. Nossa missão é servir nossos atletas e ajudá-los a cada momento, independentemente das circunstâncias. Nós também podemos treinar
atletas e, nesse momento, eles podem se machucar e não ser capazes de ir. Obviamente, os Jogos Olímpicos são sempre uma grande fase da modalidade, lembrança do que é esporte, mas não é uma questão de olhar para ele como bom ou ruim. Agora o desafio é este, e vamos reformular e continuar E eles são no próximo ano. Não
vai esse ano, deve ir no ano que vem. Fique quieto. Clique aqui para acessar guias para atletas, treinadores, familiares e psicólogos, com recomendações para ajudar a enfrentar a situação de isolamento social
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