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RESUMO

A Neurociência fornece aos profissionais de Psicologia do Esporte (PE), bases consistentes sobre o funcionamento do cérebro e suas possíveis aplicações no contexto esportivo.

Desenvolver a capacidade de gerenciamento das reações emocionais torna-se essencial para o sucesso competitivo. A seleção adequada de ferramentas que permitam ao

desportista aprender a autorregulação das respostas autonômicas constitui um ponto fundamental no treinamento psicofisiológico, bem como aspectos importantes para área da

PE. Os recursos tecnológicos aliados aos avanços da neurociência configuram um cenário repleto de oportunidades para o PE, exigindo, desse profissional, constante

atualização tanto nas áreas das neurociências como no campo da tecnologia da informação. O Biofeedback deve ser investigado como técnicas científicas, aplicadas no

treinamento psicofisiológico de atletas de alto rendimento. O objetivo deste estudo é verificar e compreender, por meio de uma pesquisa indireta, o que vem sendo pesquisado,

publicado e discutido em relação ao Biofeedback, e sua utilização no meio esportivo. O universo da pesquisa constitui das bases de dados eletrônicas da SCIELO, BVS, EBISCO,

LILACS, MEDLINE, Banco de dados de dissertações e teses online, livros e biblioteca da CAPES (Periódicos), delimitando as publicações entre os anos de 2010 a 2015. Como

resultado parcial, pode-se inferir que apesar dos estudos do Biofeedback demonstrar desenvolvimento no desempenho de atletas de alto rendimento, os PE ainda possuem um

conhecimento limitado de psicofisiologia e dessas tecnologias. Até o presente momento do estudo, verificou-se um numero reduzido de pesquisas nacionais e internacionais

sobre o Biofeedback no contexto esportivo. Esses apontamentos permeiam a continuidade desse trabalho, por meio do levantamento de pesquisas que avalie a aplicação dessa

ferramenta, no programa de treinamento psicofisiológico de atletas de alto rendimento.
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