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RESUMO 

 
 O presente estudo teve por Objetivo: avaliar o efeito da ansiedade competitiva no grau 

de acerto do passe em jogadores de Futebol. A amostra foi constituída por 32 atletas de 

Futebol, pertencentes à equipe de sub. 17 (n= 16) e sub. 20 (n= 16). Métodos: O Inventário de 

Ansiedade do Estado Competitivo (CSAI-2R) foi utilizado para avaliar a ansiedade pré-

competitiva dos atletas. Os dados foram coletados no local da competição (i.e. estádio de 

futebol) onde os jogadores responderam ao CSAI-2R antes do jogo de futebol. O grau de 

acerto da habilidade técnica de passe foi avaliado em uma situação real de jogo, em particular 

na final do campeonato regional. A duração do encontro foi de 90 minutos, subdividos por duas 

metades de 45 minutos. Após gravação do encontro, 3 especialistas (i.e. treinadores de futebol) 

analisaram o grau de acerto do número de passes realizados por cada futebolista durante a 

partida de Futebol. Resultados: os resultados obtidos para o grupo sub.17 evidenciou que 

quanto maior a autoconfiança do atleta nos minutos que antecederam a partida, maior será a 

tendência desse jogador de permanecer no jogo, com uma correlação (r= 0,52) entre as 

váriáveis da autoconfiança e o tempo de jogo. Assim também, os resultados apontaram para 

uma elevada correlação positiva de (r= 0,84) e (r= 0.78) entre a autoconfiança e o número de 

passes corretos e a autoconfiança e o número total de passes, respetivamente. No que se 

refere à equipe sub. 20, os resultados observados possibilitou verificar uma elevada correlação 

negativa de (r= -0,88) e (r= -0,82) do efeito da ansiedade pré-competitiva em relação ao 

número de passes corretos e seus totais. Sendo assim, os atletas que tiveram menor 

ansiedade cognitiva apresentaram um melhor grau de acerto do número de passes corretos e 

de passes totais. Considerando os valores de regressão linear entre as variáveis da ansiedade 

sobre grau de acerto nos passes, somente a autoconfiança contribuiu para explicar os passes 

corretos R² (78%) no grupo sub.17. Em relação ao grupo sub. 20 foi possível observar que 76% 

das decisões na execução do passe corretos foram influenciadas pelas expectativas negativas 

em relação ao desempenho. Conclusão: Assim, constatou-se que a autoconfiança foi 

predominante e possuiu uma maior relação e influência no número total de passes e 

quantidade final de passes corretos executados durante o jogo. Em contra partida,  níveis 

elevados de ansiedade cognitiva tendem a afetar diretamente o desempenho da acertividade 

no passe. 

Palavras-chave: FUTEBOL, ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA, 

ASSERTIVIDADE, PASSE. 
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ABSTRACT 

 

The Objective: of this study was to evaluate the effect of competitive anxiety on the degree of 

pass acceptance in soccer players. A sample was classified by 32 soccer athletes, belonging to 

the sub team. 17 (n = 16) and sub. 20 (n = 16). Methods: The Competitive State Anxiety 

Inventory (CSAI-2R) was used to assess athletes' pre-competitive anxiety. Data were not 

collected at the local soccer stadium, where players respond to CSAI-2R before the soccer 

game. The correctness of the passing technical skill was assessed in a real game situation, in a 

championship final. The duration of the meeting was 90 minutes, with two halves of 45 minutes. 

After the meeting was recorded, 3 experts (soccer coaches) analyzed the degree of number of 

passes performed by each soccer player during a soccer match. Results: for group sub.17, the 

higher the athlete's self-confidence, the greater their permanence in the game (r = 0.52). Also, 

the Results: pointed to a positive positive correlation of (r = 0.84) and (r = 0.78) between self-

confidence and the correct number of passes and self-confidence and the total number of 

passes. sub team 20 found a high negative correlation of (r = -0.88) and (r = -0.82) of the effect 

of precompetitive anxiety in relation to the number of correct passes and their totals. Thus, 

athletes who had lower cognitive anxiety had a better degree of number of passes and total 

passes. To obtain the linear regression values, only an automatic contribution to explain the 

correct passes R² (78%) in the sub.17 group. In relation to the sub group. 20 It was observed 

that 76% of pass execution decisions were affected by negative expectations regarding 

performance. Conclusion: Thus, it was found that self-confidence was predominant and had a 

greater relationship and influence on the total number of passes and final number of passes 

performed during the game. In contrast, high levels of cognitive anxiety can directly affect or 

pass performance. 

 

Key words: FOOTBALL, PRE-COMPETITIVE ANXIETY, ACCURACY, PASS. 
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1. Capítulo I – Introdução  

1.1Enquadramento e Pertinência do Estudo 

 

A ansiedade é definida por Rúbio (2007) como um sentimento vago e 

desagradável de medo e apreensão, podendo ser identificado por tensão ou 

desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou 

estranho. Para Margis et al. (2003),  a ansiedade  é resultado de uma 

excitação do sistema nervoso autônomo (SNA) frente a uma situação de 

estresse, ocorre ativação do feixe simpático e do sistema nervoso periférico 

(SNP), e alguns dos seus efeitos estão relacionados com aumento do ritmo 

cardíaco (SNA), aumento da pressão arterial (SNA), secura na boca (SNA), 

sudorese intensa (SNA), “nó” na garganta (SNA), formigamento dos membros 

(SNP), dilatação das pupilas (SNP) e dificuldade para respirar.  

A partir de então, é impossível negar a forte relação que esses efeitos 

mantém com o esporte de modo geral. Pois suas características podem ser 

percebidas até por um leigo desportivo que não entenda nada das regras do 

jogo, principalmente nos momentos que antecedem a partida. Dentre os 

fatores psicológicos mais frequentes citam-se a ansiedade, considerada como 

um vilão para o esporte quando em demasia e o stress pré-competitivo 

(Fabiani, 2009).  

Os níveis excessivos de ansiedade tendem a restringir o „campo‟ da 

atenção, e o atleta poderá começar a prestar atenção somente a um número 

limitado de sinais, pois a interferência dos fatores psicológicos podem afetar o 

desempenho físico do atleta (Cratty, 1984, p. 91). Ao levar isso em 

consideração Fabiani (2009), afirma que o atleta não deve ser treinado 

somente nos campos das habilidades técnico-táticas e físicas, mas também 

as psicológicas que, por sua vez, tem estreita relação com o rendimento dos 

mesmos. Em conformidade com o anteriormente exposto, torna-se 

indispensável e de grande valia o preparo psicológico dos atletas para lidarem 

com o stress e a ansiedade que podem decorrer do fenômeno desportivo 

(Abrantes, 2007). 
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Contudo, vale destacar que a ansiedade possui subdivisões e pode ser 

observada em dois momentos, pré e pós-competição. De acordo com a 

maioria dos estudiosos, a pior ansiedade sofrida pelo atleta é aquela que 

antecede a competição em razão de ter influência direta no seu rendimento 

(Cratty 1984, p. 89). Estes fatos podem explicar de forma parcial ou até 

integral o porquê de os atletas responderem de maneira diferente aos 

estímulos externos durante uma competição. A pressão de um jogo fora de 

casa, bem como um alto nível de stress e de ansiedade, são transferidos para 

a área emocional e, consequentemente, podem afetar seu rendimento de 

maneira positiva ou negativa (Fabiani, 2009). E, com isso a atitude psicológica 

com relação à competição, em termos de ansiedade, o nível do objetivo e 

motivação podem de maneira significativa afetar o desempenho físico do 

atleta.  

Ainda não se tem total conhecimento se a ansiedade competitiva 

acarreta efeito no desempenho da Tomada de Decisão em atletas (Fortes et 

al, 2018). Apesar dos vários estudos já realizados, ainda não existe uma 

concordância unânime em relação ao qual o real grau de interferência no 

desempenho de atletas durante a partida, principalmente no que diz respeito a 

atletas de Futebol. A partir desta lacuna, o presente estudo pretende analisar 

os processos cognitivos de ansiedade que antecedem uma partida ou jogo 

importante e sua relação com o bom ou mau desempenho das tomadas de 

decisões, nomeadamente no grau de acerto do passe de atletas dentro de 

campo. 

 

1.2  Objetivo do estudo  

  

1.2.1 Objetivo Geral 

  Avaliar o efeito da ansiedade competitiva no grau de acerto do passe 

de jogadores de Futebol. 

 1.2.2 Objetivos específicos 

  Relacionar os componentes da ansiedade com os valores de passes certos. 

  Avaliar a contribuição dos componentes da ansiedade nos passes certos. 
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1.3   Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho se encontra de acordo com as normas e orientações para 

redação e apresentação de dissertações e relatórios da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. No Capítulo I descrito como Introdução, 

contém o enquadramento e pertinência do estudo, objetivo e a estrutura da 

tese. O Capítulo II foi dedicado à revisão de literatura sobre Futebol; 

ansiedade e suas definições, ansiedade no contexto esportivo e avaliação da 

ansiedade competitiva. O Capítulo III intitulado como material e métodos 

abordará o delineamento metodológico do estudo, explicando como os dados 

foram coletados e tratados. No Capítulo IV e V encontram-se descritos os 

resultados do estudo, seguido pelo capítulo de discussões dos resultados 

apresentados. O Capítulo VI será destinado às considerações finais e onde se 

estabelece sugestões para estudos futuros. Logo após as considerações finais 

está o Capítulo VII com a bibliografia utilizada para a tecedura da obra e, por 

último, o Capitulo VIII onde se encontram os respetivos anexos.
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1 O jogo de Futebol  
 
 

A partir dos pensamentos de Figueira e Greco (2013) o Futebol é 

determinado como um esporte complexo e dinâmico, com variabilidades de 

situações que podem levar ao desenvolvimento de personalidade de crianças e 

jovens, pois elementos como força, velocidade, intéligencia tática e processos 

cognitivos de tomadas de decisão são utlizados a todo o momento dentro do 

contexto esportivo a fim de solucionar os problemas situacionais de jogo.  

O Futebol se popularizou devido à sua forma simples de jogar, pois 

basta uma bola, traves e jogadores para que em qualquer lugar todos os tipos 

de pessoas consigam praticar o jogo nem que seja em forma de jogo reduzido, 

seja na rua, na escola ou no clube, jovens de todo o mundo começam a 

praticá-lo em forma de lazer ou rendimento. O Futebol é um esporte 

estabelecido como um jogo coletivo de contato cuja classificação pertence 

ao mesmo grupo de modalidades como o handebol e o basquete (Ferreira, 

2008).  

Os Jogos Esportivos Coletivos (JEC) apresentam uma grande 

quantidade de combinações de movimentos (simultâneos ou sucessivos) e 

ações que são concebidas coletivamente ou em grupos menores (Tavares, 

1993). Estes são caracterizados pelas variações apresentadas de forma 

organizada, porém aleatória, colaborando ou recebendo a colaboração dos 

seus companheiros e ainda com momentos de oposição de um jogador ou da 

equipe adversária (Figueira & Greco, 2013). Outros fatores relevantes dos 

JEC são a variabilidade das situações de jogo, a velocidade com que as 

informações devem ser processadas (a partir da perceção do ambiente), a 

coerência para as Tomadas de Decisões, a velocidade na execução das 

ações motoras e a complexidade e imprevisibilidade provocada pela 

combinação desses fatores (Greco, 1992; Tavares, 1993; Menezes, 2012). 

Os Jogos Coletivos de Invasão (JCI) são formas de JEC que se 

caracterizam pelo confronto entre atacantes e defensores, em um espaço 
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comum com ações simultâneas entre os oponentes. Nos JCI a bola (ou algum 

outro implemento) é tida como referência e objeto de posse e englobam 

modalidades como o basquetebol, o handebol, o futsal e o futebol (Leonardo 

et al., 2009). 

Dentre as diversas definições para esportes coletivos, são definidos 

como esportes de invasão, as modalidades onde os espaços de jogos são 

disputados simultaneamente por duas equipes adversárias, o Futebol recebe 

tal classificação por apresentar como característica a inter-penetração do 

espaço de jogo, fator que influência o grau de imprevisibilidade dos 

acontecimentos da partida (Perfeito, 2009).  Segundo Casanova e Tavares 

(2017) o Futebol é classificado como um jogo coletivo de invasão, devido a 

interação sistemática de seus jogadores, referente à inter-relação com colegas 

de equipe e com o outro grupo.   

Segundo Bayer (1994) os princípios operacionais dos esportes 

coletivos se subdividem em três princípios de ataque e três de defesa. A 

saber:  

Os princípios de ataque são:  

i) Conservação da posse de bola 

ii)        Progressão em direção ao alvo adversário  

iii)       Finalização, buscando o gol ou marcação do ponto.  

 

Os princípios de defesa são:  

i) Recuperação da bola,  

ii) Impedimento da progressão da equipe adversária  

iii) Proteção do próprio alvo.  

 

Por outro lado, os JDC, nomeadamente as modalidades de invasão, 

envolvem uma dimensão tático-estratégica de elevada transcendência para o 

rendimento (Casanova & Tavares, 2017). Que será explorada no capítulo 

seguinte. 

Para Garganta e Pinto (1995) a lógica da modalidade esportiva do 

futebol é entendida a partir do terreno do jogo e os seus princípios específicos, 
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onde podemos entender como terreno de jogo a área constituída por linhas de 

delimitações e espaços imaginários.  

Em sua largura, o campo é dividido em corredor central, lateral direito e 

esquerdo. Já no comprimento é dividido em área defensiva, média e ofensiva, 

estas servem de referência para os princípios específicos do jogo que são 

constituídos por ações de ataque e de defesa (conforme Figura 1).  

 

 

Figura 1: Setores no campo de Futebol. 

 

 

Por outro lado, os JDC, nomeadamente as modalidades de invasão, 

envolvem uma dimensão tático-estratégica de elevada transcendência para o 

rendimento (Tavares & Casanova, 2017). Que será explorada no capítulo 

seguinte. 
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 2.1.1 A tática: elemento integrante e indispensável do Futebol 

 

Nas últimas décadas, em relação às modalidades dos JDC, tem surgido 

um elevado número de investigações sobre os comportamentos táticos e sobre 

a Tomada de Decisão. No âmbito da excelência decisional, a expertise tática 

assume-se como um requisito básico para uma performance de excelência 

(Tavares & Casanova, 2017). 

 Assim como em todos os esportes coletivos, no Futebol as ações do 

jogo caracterizam-se pela necessidade de um comportamento tático, e sobre 

tudo pela importância da capacidade cognitiva como elemento de base para o 

desenvolvimento desse comportamento tático (Figueira & Greco, 2013). Os 

princípios táticos podem ser entendidos como um conjunto de normas sobre o 

jogo que proporcionam aos jogadores a possibilidade de atingirem rapidamente 

soluções táticas para os problemas situacionais aos quais são submetidos 

(Garganta & Pinto, 1994).  

O sistema tático utilizado pelas equipes é de fundamental importância 

para se alcançar melhores resultados, e este processo tem passado por 

mudanças significativas ao decorrer dos anos. Segundo da Costa et  al. (2009) 

muitos dos sistemas táticos ganharam destaque nos últimos anos, o que 

provocou o surgimento de novas denominações para as posições no campo de 

jogo. Segundo Parreira (2005) os primeiros sistemas táticos eram constituídos 

por mais jogadores no ataque do que na defesa, onde o jogo era estabelecido 

por 2 equipes organizadas com as posições de: um zagueiro, um meia e oito 

atacantes. Esta formação tornava as equipes bastante ofensivas.  

Em 1880 notou-se que era necessário fortalecer o sistema defensivo, e a 

partir dai nasceu o primeiro sistema tático adotado, inicialmente, pelo 

Nottingham Forest, seguido pelo Blackburn Rovers e por quase todas as 

equipes inglesas (Garganta & Pinto, 1994). Era assim formado: 01 goleiro, 02 

zagueiros, 03 meias e 05 atacantes, esta estrutura de jogo recebeu o nome de 

formação clássica (Paoli et al., 2006). 

Em 1925, a regra conhecida como a “Lei do Impedimento” sofreu 

alteração, passando a não exigir mais a presença mínima de três defensores 
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entre o último atacante e a linha de fundo no momento do passe, mas apenas 

dois jogadores, conforme permanece atualmente. Desta forma, os zagueiros 

passaram a jogar lado a lado buscando obter as vantagens do impedimento.  

Esta medida ocasionou o surgimento do sistema WM (conforme Figura 

2), que tinha estruturação 1-3-2-2-3 e, é considerado pelos estudiosos do 

Futebol como o ponto de partida para todos os demais sistemas modernos 

(Parreira, 2005). 

Figura 2: Sistema de jogo (WM): este sistema recebe este nome devido a formação em jogo no 

modelo de M feito pelos defesas e de W pelos meias e atacantes. 

 

A partir daí, surgiram os conhecidos 1-4-2-4, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-3-4-3, 1-

3-5-2, 1-5-3-2, 1-4-5-1 e suas variações.  

Coletivamente, os princípios táticos ajudam a equipe no que diz respeito 

a um melhor controle do jogo, da posse de bola, das variações da sua 

circulação, do ritmo de jogo, e do rompimento do equilíbrio da equipe 

adversária. Facilitando desta maneira ações mais efetivas (Aboutoihi, 2006). 

 

2.1.2 Os Princípios Táticos 

 

No Futebol, as capacidades táticas e os processos cognitivos 

subjacentes à Tomada de Decisão são considerados requisitos essenciais para 

a excelência do desempenho esportivo (Da Costa et al. 2009). 

Os princípios táticos têm recebido várias definições nas literaturas 

referentes ao Futebol, Algumas ideias vêm apresentado certo grau de 

concordância quanto ao seu conceito, sendo classificados de acordo com seus 

princípios gerais, operacionais e fundamentais (Garganta & Pinto, 1994).  
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Os princípios gerais recebem essa denominação pelo fato de serem 

comuns as diferentes fases do jogo, definidos em três conceitos advindos das 

relações espaciais e numéricas, entre os jogadores da equipe e os adversários, 

nas zonas de disputa pela bola, a saber: (i) não permitir a inferioridade 

numérica, (ii) evitar a igualdade numérica e (iii) procurar criar a superioridade 

numérica (Queiroz, 1983; Garganta & Pinto, 1994). 

Os princípios operacionais se relacionam os conceitos atitudinais para 

as duas fases do jogo, sendo na defesa: (i) anular as situações de finalização, 

(ii) recuperar a bola, (iii) impedir a progressão do adversário, (iv) proteger a 

baliza e (v) reduzir o espaço de jogo adversário; e no ataque: (i) conservar a 

bola, (ii) construir ações ofensivas, (iii) progredir pelo campo de jogoadversário, 

(iv) criar situações de finalização e (v) finalizar à baliza adversária. Já os 

princípios fundamentais representam um conjunto de regras de base que 

orientam as ações dos jogadores e da equipe nas duas fases do jogo (defesa e 

ataque), na literatura observam-se propostas com quatro princípios para cada 

fase de jogo condizente com os seus objetivos, sendo na defesa os princípios: 

(i) da contenção, (ii) da cobertura defensiva, (iii) do equilíbrio e (iv) da 

concentração; e no ataque os princípios: (i) da penetração, (ii) da mobilidade, 

(iii) da cobertura ofensiva e do (iv) espaço. Além disso, outros dois princípios 

são sugeridos pelos estudos de Da Costa et al. (2009) denominados de 

princípio da “unidade defensiva” e da “unidade ofensiva”. Estes se baseiam na 

coesão, na efetividade e no equilíbrio funcional entre as linhas longitudinais e 

transversais da equipe, de modo a transmitir confiança e segurança aos 

companheiros de equipe e a daqueles jogadores que estão mais afastados das 

zonas de disputa da bola. A representação destes princípios encontra-se 

estruturados na Figura 3. 



 

15  

  

Figura 3: Fases de jogo, objetivos e princípios táticos gerais, operacionais e 

fundamentais do jogo de futebol (adapt. em Garganta & Pinto, 1994) 

 

Tendo visto a organização dos princípios táticos, Casanova e Tavares 

(2017) afirmam que o comportamento tático apropriado depende da interação 

entre as exigências da competição (caraterísticas específicas da competição, 
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caraterísticas dos adversários, situações concretas que se vão colocando) e os 

recursos próprios para fazer frente a estas exigências. Além disso, duas 

categorias estruturais fazem parte das estratégias funcionais do Futebol, a 

primeira está relacionada à cooperação de jogadores da mesma equipe 

dificultando as ações da equipe adversária, e a segunda refere-se à exigência 

da inteligência, que consiste nos processos de Tomada de Decisão de acordo 

com as demandas do meio (Garganta & Pinto, 1995).  

A partir dos pensamentos de Figueira e Greco (2013) o Futebol é 

determinado como um esporte complexo e dinâmico, com variabilidade de 

situações que podem levar ao desenvolvimento da personalidade competitiva, 

pois requer não só a força, velocidade e coordenação, mas, sobretudo 

inteligência, que se expressa na relação dos processos cognitivos de tomada 

de decisão necessários para solucionar problemas situacionais do jogo.     

 

2.2 Tomada de Decisão 

 

O processo de tomada de decisão (TD) esta presente em todos os 

momentos do nosso dia-dia, só que em grande parte das vezes tomamos 

diversas decisões sem nos dar conta que estamos executando esse processo, 

isto porque a TD está presente nas formas mais simples do nosso dia-dia como 

escolher um filme ou roupa para sair, ou às decisões mais importantes, como 

decidir qual curso realizar na universidade após o término do ensino médio. 

A TD pode ser entendida como um processo cognitivo que envolve tanto 

a razão quanto a emoção dos sujeitos. Em algumas vezes o processo de TD 

pode ser quase que automático, enquanto em outros pode ser lento e 

planejado. Ainda assim podemos considerá-la como um processo de seleção 

cognitiva e execução motora de entre múltiplas possibilidades de ação 

(Casanova & Tavares, 2017). É amplamente utilizada para incluir preferência, 

inferência, classificação e julgamento, quer consciente ou inconsciente. Tema 

este que será aprofundado nos capítulos seguintes. A TD é um processo 

percetivo-cognitivo complexo e multifatorial, no entanto pode-se inferir que os 

motivos que levam aos resultados mais efetivos de acertividade envolvem de 
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uma forma ou de outra a melhor seleção de um curso de ações entre duas ou 

mais alternativas possíveis, a fim de se chegar a uma solução para um dado 

problema. Podemos entender a TD como a transformação da análise 

informacional em ação  (Oliveira, 2004), a partir identificação e resolução do 

problema em nível individual ou grupal (Cunha & Rego, 2003) optando pela 

melhor estratégia de resolução deste problema (Gibson et al., 2006). 

Nesse sentido, racionalizar, sistematizar e instrumentalizar o processo 

decisório poderá nos ajudar significativamente a decidir de forma mais 

eficiente. Para isso diversas linhas de raciocínio e teorias foram e estão sendo 

elaboradas e readaptadas a fim de se chegar a um denominador comum 

quanto a sua explicação e entendimento a nível científico.  

 

2.2.1 Tomada de Decisão no Desporto 

 

Todos os dias as pessoas se deparam com situações que exigem delas 

uma resposta, essas respostas podem ser chamadas de tomada de decisão 

(TD).  Segundo Greco (2009) a TD pode ser entendida como a realização de 

um processo intencional e direcionado a um determinado objetivo, desta forma 

a TD pode ser definida como a realização de uma ação como resposta aos 

problemas encontrados e com a intenção de se atingir uma meta.  

No esporte isso não é diferente e a todo instante os atletas têm que 

resolver os problemas gerados pelas relações dos diferentes elementos 

presentes nas modalidades (por exemplo: bola, adversários, companheiros). 

Porém, a resolução dessas situações é exigida quase sempre com o mínimo 

intervalo de tempo para executar as ações (Junior e De Almeida, 2013). 

 A TD no esporte, segundo Araújo (2009, p.538), “emerge num processo 

contínuo e cíclico de procura de informação para agir, e agir para detectar a 

melhor informação”.  Nas situações com as quais os jogadores se deparam e 

estão envolvidos, nos processos determinantes da TD do jogador, aspectos 

como a percepção e antecipação (Greco, 1992). Para Paula et al. (2000, p.23), 

a TD pode ser entendida como “um processo multifatorial e complexo, porque é 

fruto da interação de diferentes fatores que a constituem”. 
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Estes processos podem ser entendidos nos jogos esportivos coletivos 

como a perceção, a cognição, a antecipação e a execução motora, que 

constituem os pilares da formação de jogadores inteligentes (Greco, 1992), 

estão inter-relacionadas com as atitudes estratégico-táticas, ou possibilidades 

de decisão a serem tomadas em situações arbitrárias. 

 A compreensão de que a complexidade está presente em qualquer 

situação-problema com a qual os jogadores se deparam durante a prática dos 

jogos coletivos sugere a ideia de que os fatores relativos aos estímulos que 

serão proporcionados a esses durante o processo de ensino-aprendizagem 

devam ser, assim como o caráter do jogo dotados de fenômenos não-lineares e 

aleatórios (Menezes, 2012). 

Alguns fatores influenciam no tempo despendido para a TD, como o 

número de alternativas, a compatibilidade de estímulo-resposta e a quantidade 

de prática. Fatores cognitivos podem influenciar na capacidade de realizar as 

decisões, como a memória, para além de fatores fisiológicos como a 

intensidade do exercício (Junior e De Almeida, 2013). 

 Os jogos desportivos atribuem à capacidade decisional um alto grau de 

relevância e importância (Afonso et al., 2012). Onde a capacidade decisional é 

especifica de cada modalidade, o que significa que cada esporte possui suas 

peculiaridades quanto ao processo de TD e que a habilidade de se tomar 

decisões assertivas em determinado terreno ou situação não será 

automaticamente transferido para outras situações, pois basta uma simples 

variação na troca de posições de jogo, de modalidades ou de situações, para 

se perceber que as formas de resolução dos problemas terão de ser re-

adaptados (Araújo, 2009; Garganta, 2005; Casanova, 2012).   

Segundo Lehrer (2009), jornalista e especialista em neurociência, não 

existe uma solução universal para o problema da TD e que apesar de sermos 

dotados de um cérebro que é extremamente pluralista, o mundo real continua 

a ser demasiadamente complexo. Assim, precisamos racionalizar 

cuidadosamente as possibilidades, outras vezes, necessitamos “dar ouvidos” 

a nossas emoções. Neste sentido, o segredo reside em saber quando 
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devemos usar diferentes estilos de pensamento, “precisámos, continuamente, 

de pensar sobre como pensámos” (Lehrer, 2009). 

No que se refere a TD nos jogos esportivos de invasão e de oposição e 

cooperação, podemos entender que a TD é utilizada para resolução de 

problemas existentes da dinâmica desportiva. Esse tipo de modalidade 

desportiva (i.e. oposição-cooperação e invasão) e seus elementos (i.e. regras, 

espaço, tempo, companheiros, adversários) exige dos atletas uma rápida 

tomada de decisão devido a dinâmica do jogo. Por esse motivo, o processo de 

ensino-aprendizagem-treinamento deve ser focado nas qualificações para 

responder com excelência e rapidez as situações os problemas intrínsecos do 

jogo (Sisto & Greco, 1995). Ainda segundo os autores para se maximizar os 

ganhos as atividades devem ser sistematizadas a partir dos conceitos teóricos 

de tática, tendo como foco a as capacidades cognitivas de perceção-

antecipação e TD. 

 

2.2.2 Teorias da Tomada de Decisão 

 

O campo da investigação científica sobre os processos decisionais 

sustentam-se em pilares que tem por objetivo compreender, fundamentar e 

explicar todo percurso do processo de tomada de decisão.  Existem vários 

modelos teóricos no campo da Psicologia que tentam explicar como se 

desdobra o processo de TD, com destaque para as abordagens cognitivas e 

ecológicas que são teorias antagônicas, mas que ao mesmo tempo se 

complementam (Casanova & Tavares, 2017). 

A abordagem Cognitivista apresenta o modelo de Processamento-

Informação, onde a informação recebida pelo sujeito do meio envolvente é 

processada através de vários estádios até tomar uma decisão. A abordagem 

ao modelo de processamento-informação tem sido, desde o início, o principal 

meio utilizado na investigação, em geral na excelência desportiva (Hodges et 

al., 2006).  

Bem como, a Teoria do Sistema de Produções, proposta por Anderson 

(1983) pode ser entendida como a escolha das ações apropriadas, perante 
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condições específicas, onde a condição apresenta um padrão sensorial que já 

exista na memória seguido pela resposta apropriada. McPherson e Thomas 

(1989) designaram esta condição através da expressão “Se …então faz…” (por 

exemplo: “Se o zagueiro me deu espaço, então eu lanço”), em que a execução 

da ação especificada é consequência da respectiva condição. 

Todavia, a TD pode ser entendida como a interação entre dois sistemas: 

“o decisor e o contexto”. Onde a informação é recolhida através das 

capacidades percetivas e as intenções e decisões são tomadas com base na 

comparação da informação armazenadas na memória (Williams et al., 2005). A 

partir desta premissa, os investigadores sugerem que os atletas experts numa 

determinada modalidade desportiva possuem mais conhecimento base das 

tarefas específicas que realizam do que os principiantes nessa modalidade 

(Williams et al., 2006).  

Outras perspectivas de estudo têm surgido neste âmbito, com um 

posicionamento por vezes oposto ou contraditório da cognitivista, 

nomeadamente a teoria dos sistemas dinâmico-ecológicos (Casanova & 

Tavares, 2017). Esta perspectiva considera que os processos decisionais para 

serem entendidos e compreendidos, devem ser estudados nos contextos 

complexos e imprevisíveis, não sujeitos a critérios de linearidade nem da 

causalidade direta. Nesta abordagem considera-se o controlo motor através de 

emparelhamentos funcionais da perceção (Abernethy et al., 1993), 

desenvolvendo-se o pressuposto de que toda a “informação necessária para a 

ação está disponível no ambiente e poderá ser percebida diretamente pelo 

praticante”. 

A teoria dos sistemas dinâmico-ecológicos considera que a TD e a ação 

tática não podem explicar-se nem se compreender como um processo regulado 

e controlado por completo a partir da mente do sujeito, isto é, considera não ser 

aceitável a hipotética existência de um esquema ou modelo mental. Todavia, a 

articulação das teorias utilizadas permite relativizar um excesso de 

racionalidade no estudo da TD em situação complexa e evolutiva ajudando a 

esclarecer certas zonas cinzentas pelo modelo cognitivo de tratamento de 

informação prévio ao comportamento (Mouchet, 2005). 
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O esquema destacado (conforme Figura 4), demonstra a circularidade e 

ciclicidade entre o envolvimento no qual o sujeito (atleta) está imerso, a 

situação entendida como o mundo de ação pelo sujeito (atleta) e a atividade. 

Esta relação descreve-se em termos de emergência que a atividade faz 

emergir a situação, ao mesmo tempo que ela emerge desta última. A situação 

é então, simultaneamente, produto e fonte, o que cria a forma de autonomia 

(Varela,1996). 

 

Figura 4: Características adaptativas das decisões táticas no jogo 

 

O esporte é um veículo rico em estímulos situacionais que para ser 

solucionados dependem da capacidade de tomada de decisão dos atletas, 

para eles este processo acontece de forma automática e intuitiva, mas 

acredita-se que o cérebro de atletas de auto nível conte com algum 

mecanismo especial que lhes auxilia nas decisões, tais aspectos serão 

abordados no capítulo seguinte. 
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2.2.3 Tomada de Decisão e os Processos Cognitivos  

 

 

Estudos reportam que as TD dos atletas com maior nível de prática, são 

mais assertivas, quando comparadas com as dos atletas principiantes, pelo 

facto de apresentarem um conjunto de habilidades percetivo-cognitivas mais 

elaboradas (Tavares, 1993; Greco, 2009; Williams et al., 2010; Casanova, 

2012) o que efetivamente lhes garante uma interpretação da informação 

simples e/ou complexa e, consequentemente, uma apropriada formulação do 

plano de ação a executar. Não obstante, outras variáveis, tais como: o nível de 

risco, o número de opções, o conhecimento e nível de experiências dos 

praticantes, bem como o nível motivacional, o perfil decisional ou o tempo 

disponível para decidir, podem, também, determinar uma resposta decisional 

correta. 

Em particular, os atletas são exigidos a tomar decisões rápidas e 

eficazes a partir de vários referênciais informacionais, estando submetidos a 

condições adversas que constrangem o seu desempenho. Contudo, 

considerando os referênciais informacionais e os constrangimentos inerentes 

ao desempenho motor no jogo, os atletas de excelência distinguem-se dos 

demais por possuírem uma elevada capacidade para se aperceberem dos 

sinais do envolvimento, para os interpretarem e para relacionarem “O Que” 

fazer com “Quando” e “Como” fazer. Trata-se, portanto de compatibilizar e 

otimizar os processos que permitem ao praticante não apenas de saber-fazer, 

mas também saber-ver e saber-decidir. 

Uma parte importante da TD efetiva é a perceção e visão. A capacidade 

de perceção é essencial para as habilidades superiores no desporto (Williams, 

2000; Casanova, 2012). Na opinião de Tenenbaum et al. (1993) a função dos 

mecanismos percetivos “é identificar e dar significado à informação contextual”, 

após o que o indivíduo “controla a maior parte das informações relevantes por 

intermédio da atenção seletiva da informação relevante para o desempenho 

imediato e ignora a informação irrelevante”. Desta forma, é atribuído grande 

significado aos órgãos recetores, principalmente no que diz respeito à “visão”, 
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considerada o principal sentido para a TD. Estes são de fundamental 

importância para o aprimoramento e desenvolvimento das habilidades 

antecipatórias. 

As atividades percetivo-cognitivas são determinadas por processos 

antecipatórios que influenciam numa boa TD. Podemos determinar uma série 

atividades percetivo-cognitivas que auxiliam no processo antecipatório e para 

uma boa TD, onde um processo de busca visual aprimorado pode melhorar o 

entendimento das probabilidades situacionais (conforme Figura 5). O 

conhecimento das probabilidades situacionais é definido como a capacidade do 

atleta de planejar ações para determinadas situações que podem ocorrer 

durante a disputa de um jogo (Casanova & Tavares, 2017).  Onde podemos 

afirmar que atletas de melhor rendimento apresentam uma capacidade 

avançada de utilização de fontes visuais, dotando-os da capacidade de realizar 

previsões acertadas com base nas informações obtidas da postura dos 

adversários e companheiros de equipa e da sua orientação corporal antes 

mesmo da execução da ação deste oponente ( Williams & Reilly, 2000).  

Desta forma, pode-se estabelecer que o padrão de recordar e 

reconhecer é a capacidade em reconhecer padrões sequenciais de jogo que 

permitem prever e reconhecer determinados padroes de movimento e 

classificá-los por ordem de importância se antevendo a ação do adversário 

(Williams et al., 2006). Para Casanova e Tavares (2017) esses referênciais 

corporais e/ou posturais específicos permitem que o jogador anteveja com um 

elevado grau de acerto a ação do oponente. O comportamento da busca visual 

é a ação estratégica seletiva de procurar indicadores visuais importantes 

durante o jogo, com a intenção de localizar-se e, assim, executar uma ação 

motora mais eficaz, eficiente e segura (Williams, 2000). A comunidade cientifica 

tem sido consensual em afirmar que atletas experts apresentam um elevado 

grau de acerto nas previsões das ações que poderão ocorrer durante o jogo e, 

assim, potencializando a sua resposta ao evento e/ou a futuros eventos 

(Casanova, 2012; Roca & Williams, 2016). 

No que se refere ás técnicas de medidas de avaliação da percepção 

cognitiva e no que diz respeito à perceção visual, os investigadores têm 
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explorado, principalmente, as informações do comportamento da busca visual 

com base em registos dos movimentos oculares. Para as análises cognitivas, 

têm sido utilizadas as técnicas de relatos verbais e escritos por meio de 

questionários, permitindo recolher indicadores do processamento da 

informação dos sujeitos e seu conhecimento relativo aos processos 

antecipatórios. Além das ferramentas utilizadas na busca visual algumas 

técnicas como a oclusão e o ponto-de-luz têm permitido a ampliação da 

compreensão dos processos percetivo-cognitivos subjacentes à TD 

(Casanova & Tavares, 2017). 

 

 

 

É importante destacar que quando os futebolistas são submetidos a uma 

exigência física e fisiológica que representa uma partida de Futebol, a 

capacidade antecipatória dos sujeitos fica comprometida (principalmente no 

final das partidas), particularmente pelo aumento no tempo de procura de 

informações mais pertinentes para a realização das ações (Casanova et al., 

2013). Vale ressaltar que o resultado de uma TD não pode ser previsto com 

Figura 5: Relação entre as habilidades pecetivo-cognitivas, constrangimento da tarefa, 
contexto e atleta quanto da realização de um comportamento antecipatório 

(adap. de Williams e Ward, 2007) 
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total precisão antecipadamente, pelo que a análise de um cenário será sempre 

probabilística (Afonso et al., 2012). 

As habilidades em visualizar, identificar e perceber os padrões do jogo, 

de forma eficiente e eficaz, são requisitos presentes em praticantes mais ex-

perientes ou de alto nível competitivo em comparação com os pares de menor 

experiência (Williams et al., 2012). 

A capacidade de tomar decisões ajustadas, simultaneamente 

adequadas aos problemas emergentes e executadas em tempo útil é 

específica da modalidade, da posição e função em campo, e do contexto 

situacional do problema a ser solucionado, onde as ações são ajustadas aos 

constrangimentos situacionais emergentes (Afonso et al., 2012). 

A TD ultrapassa largamente o mero conhecimento declarativo. Neste 

sentido, quanto maior o leque de ações técnicas dominadas pelos executantes, 

mais vasta a gama de decisões possíveis. Isto convida a uma abordagem rica 

ao treino desportivo, explorando, desde idades precoces, múltiplas abordagens 

técnicas. Tal procede de três níveis, todos envolvendo a colocação de uma 

alargada gama de situações-problema tais que estimulem o desenvolvimento 

de:  

(i) Uma vasta gama de ações técnicas;  

(ii) Uma igualmente vasta gama de variações de cada ação técnica; 

(iii) A aplicação de cada técnica e suas variações em contextos 

diversificados e com distintas implicações e significados funcionais táticos. 

Em última análise, um atleta com poucos recursos, ou com recursos que 

sejam pouco estáveis, será sempre mais previsível para o adversário.  

 

2.2.4 Tomada de Decisão no Futebol 

 

O jogo de Futebol apresenta um ambiente complexo e de rápidas 

alterações que requer aos jogadores uma capacidade de antecipar as ações 

dos companheiros e oponentes durante o exercício intenso (Casanova et al., 

2013). 
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O Futebol é um jogo com uma imensidade de complexas decisões para 

a escolha da melhor opção a tomar num determinado momento, sendo o 

processo de escolha fundamental para o sucesso.  

Pode-se observar como as ações no jogo são condicionadas por pressões e 

restrições externas (por exemplo: posição e movimentos de colegas e 

adversários, espaço de jogo, comportamento defensivo, relação com o 

objetivo/meta/alvo, trajetórias dos jogadores, trajetória e velocidade da bola) e 

internas (por exemplo: motivação, cansaço). Portanto, a capacidade percetiva 

e, susquentemente, a TD desempenham um papel crucial na aprendizagem 

das ações do jogo (Greco et al., 2014). 

Podemos considerar que existe certo consenso para dizer que o 

processo antecipatório (Reilly et al., 2000), a habilidade percetiva (Abernethy et 

al., 2005; Tavares; 1993) e a estruturação dos conhecimentos constituem 

fatores determinantes na excelência desportiva e, consequentemente, são 

fundamentais para o processo de TD. Principalmente no que se referem aos 

esportes coletivos de invasão, as características do próprio jogo são 

determinadas por ações de resoluções dos problemas diante da 

imprevisibilidade do jogo, neste sentido habilidades como prever, antever e 

antecipar jogadas pode garantir vantagens sobre o oponente ou equipe 

adversária no jogo desportivo, onde a antecipação e a TD são entendidas 

como proeminentes capacidades ou habilidades percetivo-cognitivas de 

resoluções de situações problemas. No ambiente onde as predominâncias de 

situações de jogos imprevisíveis, o sucesso depende em grande parte da 

capacidade de leitura dos eventos situacionais do jogo e execução da 

habilidade motora ajustada á situação (Casanova & Tavares, 2017). 

Desta forma é sugerido que os atletas desenvolvam a seleção e 

interpretação dos diversos sinais e estímulos do meio, com uma rápida e 

apropriada escolha da resposta, permitindo assim a realização das 

habilidades tático-técnicas de uma forma mais eficaz e eficiente (Gréhaigne et 

al., 1999; Casanova, 2012).  
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2.2.5 Treino da tomada decisão  

 

Para o treino da TD, Gréhaigne et al. (1999) sugere a existência 

simultânea de cooperação e de oposição, onde segundo o autor a ordem e 

desordem que emergem do jogo a cada momento e onde as escolhas dos 

atletas servem para criar condições para a transição entre configurações do 

jogo, que assim transformam o próprio jogo. 

 As habilidades tático-técnicas dos atletas nos JDC devem ser treinadas, 

em que a aquisição de habilidades motoras é por natureza um processo 

dinâmico e complexo e, como tal, para haver adaptação tem de haver 

desestabilização, pois a automatização é um exemplo de estabilização. Os 

estudos indicam que o treinamento deve contemplar o investimento no 

desenvolvimento das habilidades percetivo-cognitivas, pois estudos tem 

demonstrado que atletas experts são tipicamente caraterizados por possuírem 

superiores habilidades percetivo-cognitivas quando comparados aos atletas 

novices (Tavares, 1993; Williams et al. 2006; Casanova, 2012).  

As sessões de treino devem reproduzir da melhor maneira possível o 

cenário de competição e que o treinador, enquanto planificador e orientador do 

processo de preparação desportiva recorra a formas de treino que solicitem as 

habilidades percetivo-cognitivas de modo a conseguir-se um elevado transfere 

do treino para o jogo e visando melhorar o rendimento dos atletas. 

De acordo com os avanços tecnológicos e científicos que auxiliam as 

ciências do desporto na melhoria e potenciação da performance do atleta, 

Vickers (2003) apontou um conjunto de ferramentas, sete, essenciais para a 

otimização do treino da TD dos atletas, nomeadamente: 

i) A prática técnica individualizada,  

ii) A prática comportamental aleatória e combinada,  

iii) O feedback qualitativo, 

iv) O questionamento,  

v) A projeção de vídeos comportamentais,  

vi) A instrução tática, 

vii) A modelação comportamental. 
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É importante salientar que a eficácia de um programa de treino deve ser 

medida não pela velocidade de aquisição de uma tarefa durante o treino ou 

pelo nível de performance alcançado no final do treino, mas pelo desempenho 

dos praticantes nas tarefas pós-treino e situações do mundo real que são o 

alvo do treinamento. E que no ensino dos Jogos esportivos coletivos deve-se 

considerar aspectos como visar a pluralidade das situações de jogo e a 

formação de jogadores com amplos espectros de atuação, com boa 

capacidade de TD baseada na perceção das ações, sejam essas ações 

ofensivas, defensivas, de transição, dos companheiros ou dos adversários 

(Menezes, 2012). 

 
2.3  Ansiedade  

 
2.3.1 Ansiedade e suas dimensões 

 
O conceito de ansiedade possui muita divergência quanto sua essência, 

além de algumas teorias que buscam seu entendimento e 

compreensão (Paludo, 2016).  

O uso do conceito da ansiedade na análise do comportamento tem 

variado pelo menos em duas direções, na primeira a ênfase nas relações 

operantes não verbais que definem o fenômeno e na outra a ênfase recai sobre 

relações verbais e possíveis relações indiretas entre estímulos (Coelho, 2010).  

A manifestação da ansiedade pode variar e pode ser produzida por 

diferentes eventos que geram situações de discrepância (Ferreira, 

2008), desde então, inúmeras definições têm sido encontradas. Ainda segundo 

o mesmo autor a manifestação da ansiedade pode variar e pode ser produzida 

por diferentes eventos que geram situações de discrepância.  

Assim, a ansiedade, definida por Allen et al. (1995) refere-se “como um 

sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por 

tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo 

desconhecido ou estranho”. 

Em uma comparação do estado de ansiedade com o de medo salienta-

se que a ansiedade e o medo na vida real, não são fáceis de diferenciar, 

distinguindo-os da seguinte maneira: i) o objeto do medo é fácil de especificar, 
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ii) o objeto da ansiedade não é claro. Ou seja, a intensidade do medo é 

proporcional à magnitude do perigo (Ferreira, 2008). 

As situações ambientais podem ser provocadoras de stress e agrupadas 

como: acontecimentos vitais, acontecimentos diários menores e situações de 

tensão crónica, no entanto, a resposta ao stress se desenvolve a nível 

cognitivo, comportamental e fisiológico (Margis et al., 2003). Para os autores, a 

nível cognitivo a resposta ao stress depende, em grande medida, da forma 

como o indivíduo filtra e processa a informação e sua avaliação sobre as 

situações ou estímulos a serem considerados como relevantes, agradáveis, 

aterrorizantes, etc. Esta avaliação determina o modo de responder diante da 

situação stressora e a forma como o mesmo será afetado pelo stress, 

distinguindo-se assim 4 distintas componentes: (1) avaliação inicial automática 

da situação ou estímulo; (2) avaliação da demanda da situação ou avaliação 

primária; (3) avaliação das capacidades para lidar com a situação estressora 

ou avaliação secundária; (4) organização da ação ou seleção da resposta, a 

partir das avaliações anteriormente descritas.  

A nível comportamental, as respostas básicas diante de um stressor são: 

enfrentamento (ataque), evitação (fuga), passividade (colapso). As habilidades 

do sujeito para dar respostas adequadas a cada stressor dependem de um 

aprendizado prévio das condutas pertinentes e de se a emissão de respostas 

recebeu reforço nas situações similares precedentes. Relativo às respostas de 

ansiedade e stress a nível fisiológico, torna-se possível verificar que do ponto 

de vista evolutivo, a ansiedade e o medo, assim como o stress, têm suas raízes 

nas reações de defesa primitivas e que diferentes estruturas cerebrais estejam 

envolvidas nas diferentes estratégias de defesa, dependendo do nível de 

ameaça percebido pelo indivíduo.  Para além disso, diferentes 

neurotransmissores têm sido estudadas visando compreender a neurofisiologia 

que envolve a ansiedade e o stress. Entre elas, as hormonas biogênicas, como 

a noradrenalina, a dopamina e a serotonina; aminoácidos, como o ácido gama-

aminobutírico (GABA), a glicina e o glutamato; peptídeos, como o fator de 

liberação de corticotropina (CRF), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a 

colecisticinina (CCK) e esteróides, como a corticosterona (Margis et al., 2003). 
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Para Jones e Uphill (2004), os aspectos fisiológicos podem variar a depender 

do indivíduo, onde uma fadiga fisiológica que afete o nível cognitivo pode ser 

resultado de um estado emocional de stress mal administrado. 

 

2.3.2 Ansiedade no contexto esportivo 

 
A ansiedade competitiva pode ser entendida como tendência em 

perceber uma situação de competição como ameaçadora e responder a essas 

com sentimentos de apreensão, preocupação e tensão (Martens et al., 

1990). Já, a ansiedade pré-competitiva pode ser entendida como um estado 

emocional caracterizado por nervosismo, preocupação e apreensão que pode 

ser gerado por nossos pensamentos (ansiedade cognitiva) ou por reações 

fisiológicas (ansiedade somática) (Martens et al., 1990).  

Estudos qualitativos têm sido desenvolvidos sobre o tema e os 

resultados tentam identificar as causas e fontes da ansiedade.  As principais 

fontes de stress estão relacionadas com aspectos ligados à natureza da 

competição, pressões externas e ao seu próprio desempenho, sendo comuns a 

diferentes modalidades, e que para além da ansiedade, outras emoções, 

positivas e negativas, podem influenciar o desempenho dos atletas, e que os 

atletas recorriam a diversas estratégias de coping em simultâneo, geralmente 

adaptativas, centradas na resolução de problemas e/ou na gestão das 

emoções para controlar seu nível de stresse (Dias e Fonseca, 2009). 

 No que se refere às emoções e sua influência sobre o processo de 

stress e ansiedade, Dias e Fonseca (2009) elencaram como mais agudas e de 

maior impacto as emoções referentes à: irritação/raiva, felicidade/bem-estar e o 

medo de falhar/perder. Em contrapartida, é evidenciado com menores níveis de 

classificação quanto seu nível de influência fatores como: a frustação, 

vergonha, tristeza e o orgulho. 

Em relação aos fatores geradores de elevados níveis de stress pressão 

e ansiedade, alguns apresentam maior nível de impacto do que outros, sendo 

classificados como mais preocupantes os fatores referentes à natureza da 

competição como: a sua importância, dificuldade e nível, bem como pressões 

externas referentes ao treinador/dirigentes, familiares/amigos, mídia e público. 
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Estes fatores são considerados pelos atletas mais stressantes do que fatores 

extra-esportivos como: questões financeiras e pessoais, e até mesmo 

percepção de uma má preparação física, técnica ou tática. As estratégias de 

coping referentes às estratégias voltadas as resoluções de problemas para 

lidar com situações geradoras de stress, ansiedade ou pressão que foram 

autodeclarados pelos atletas, foram indicadas com um maior grau de 

efetividade na resolução de situações problemas as referentes ao esforço e 

trabalho, tentativa ativa de resolução do problema/situação, procura de 

alternativas ou soluções/correção de erros, concentração e envolvimento no 

jogo, lutar/não desistir, estas apresentaram maior significado em comparação  

a fatores relacionados a  autoculpabilização, que é culpar-se a si próprio pela 

derrota/erros bem como fatores referentes a religião, como confiar em Deus. 

É importante destacar que o stress e ansiedade parecem afetar 

resultados que vão além do rendimento esportivo, como o abandono da 

competição esportiva por ser considerada por alguns como uma prática 

ameaçadora e com maior probabilidade de lesões, para além desses fatores é 

percebido um alto nível de prevalência de stress e ansiedade na competição 

desportiva, principalmente no que se refere aos atletas mais jovens 

(Cruz,1996). Um estudo de Pierce e Stratton (1981), com 543 jovens atletas, 

demonstrou que as maiores preocupações sentidas por 62% estavam 

relacionadas com o fato de “não jogar bem” e “cometer erros”. 

Alguns comportamentos realizados por adultos, que os atletas 

consideram como importantes e significativos, como a pressão exercida por 

pais e treinadores, parecem influenciar de forma significativa o stress e 

ansiedade pré-competitiva. Em relação ao stress e à ansiedade pós 

competição, na maior parte das vezes, é determinado pelas fontes situacionais, 

como o resultado final não desejado de uma competição ou jogo importante 

(Cruz,1996). Em concordância com os pressupostos levantados anteriormente, 

parece sugerir-se que as principais fontes de ansiedade e stress 

experimentados pelos atletas desportivos têm a ver com três fatores: o primeiro 

relaciona-se ao medo de falhar, o segundo refere-se às avaliações que os 
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adultos fazem sobre seu desempenho e o último aos sentimentos de 

incapacidade (Gould, 1992). 

Para Scanlan (1984) o stress pode gerar um grande impacto no 

rendimento esportivo do atleta devido ao elevador valor social que o fenômeno 

esportivo representa quando afirma que as habilidades técnicas de 

determinado indivíduo só têm reconhecimento quando testadas e 

demonstradas em público. Ainda segundo o autor, quando considerarmos o 

impacto da avaliação social no desporto, devemos distinguir as atividades na 

qual o atleta está inserido, pois algumas atividades são por si mesmas mais 

avaliativas que outras, nos esportes individuais os atletas tendem a ter uma 

maior atenção do público para a execução da técnica, já nos esportes coletivos 

essa atenção é distribuída sobre todos do grupo, mas existem situações que 

podem ser semelhantes aos esportes individuais quando os atletas são 

isolados em situações específicas, como na cobrança de um pênalti.  

Dados obtidos por Cox (2003) sugerem que um dos fatores mais 

influentes e significativos na qualidade do desempenho, é o grau da ansiedade 

durante o tempo que antecede a competição (ansiedade pré-competitiva). As 

causas para o aparecimento da ansiedade se subdividem em dois fatores: o 

primeiro relaciona-se a incerteza do indivíduo quanto ao resultado e a segunda 

com a importância atribuída a este resultado para os indivíduos (Martens, 

1990).  

Os estudos de Parfitt et al (1995) definem um modelo de ansiedade 

subdividido  em fatores identificados como ansiedade cognitiva e somática e 

autoconfiança, no qual o fator cognitivo representa as emoções e preocupação, 

enquanto o fator somático se refere as reações fisiológicas,  e a autoconfiança 

é relativa ao sentimento de pensamentos positivos de enfrentamento e 

superação da tarefa ou situação. A alta competição desportiva, pela sua própria 

natureza, objetivos e características tem o potencial de poder gerar elevados 

níveis de stress e ansiedade, e que mais importante do que o próprio nível de 

ansiedade do atleta, é a forma como o atleta exerce o domínio sobre esta 

ansiedade. Segundo Mahoney e Meyers (1989, p. 87) “os atletas com maior 
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sucesso têm aprendido a regular, tolerar e utilizar a sua ansiedade de forma 

mais eficaz”. 

 

2.3.4 Modelos teóricos e conceituais do stress e ansiedade na 

competição desportiva 

 

No primeiro modelo proposto por Martens (1977) a ansiedade cognitiva é 

entendida como traço da personalidade. O traço de ansiedade (A-traço) refere-

se á diferenças individuais relativamente estáveis em propensão à ansiedade, 

isto é, a diferença na tendência de reagir a situações percebidas como 

ameaçadoras com elevações de intensidade no estado de ansiedade (Biaggio 

et al. 1977). Como um conceito psicológico, a ansiedade-traço tem as 

características de uma classe de construtos denominada como motivos ou 

disposições comportamentais adquiridas. Motivos são definidos como 

disposições que permanecem latentes até que uma situação as ative, enquanto 

disposições comportamentais adquiridas envolvem resíduos de experiências 

passadas, que predispõem um indivíduo tanto a ver o mundo de determinada 

forma quanto a manifestar reações objetivas e realísticas (Martens, 1977).  O 

modelo de ansiedade-traço desenvolvido por Martens (1977) e descrito a 

seguir (conforme Figura 6), em que posteriormente, Cruz (1996) sugeriu a 

existência de dois elementos da situação competitiva que geram a perceção de 

ameaça e causam a ansiedade: a incerteza e importância dos resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Modelo de ansiedade competitiva 
(adap. de Martens,1977) 
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A partir de então Martens et al. (1983) desenvolveram um instrumento 

capaz de avaliar o estado da ansiedade competitiva considerando dessa vez 

fatores multidimensionais, por meio do questionário denominado Competitive 

State Anxiety inventory-2 (CSAI-2). Nesta nova versão, foi reconhecida a 

existência de três dimensões na ansiedade competitiva: ansiedade cognitiva, 

ansiedade somática e autoconfiança.  

Esta perspectiva considera que ansiedade cognitiva e a autoconfiança 

representam polos opostos, onde a presença de uma implica na ausência da 

outra, sendo a ansiedade cognitiva vista como a falta de auto-confiança e vice-

versa. Outro modelo foi desenvolvido posteriormente por Smith (1984), e teve 

por base a teoria cognitiva, o mesmo foi intitulado de “modelo conceitual para o 

stress competitivo” (conforme Figura 7). Neste modelo são apresentados 

quatro componentes principais: o primeiro componente refere-se ás exigências 

ambientais e os recursos pessoais, a avaliação cognitiva da situação 

representa, a segunda componente, que considera fatores como as exigências, 

os recursos, as consequências e seus significados para o atleta. 

 

 

                     Figura 7: Modelo concetual de ansiedade competitiva. 
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O terceiro componente refere-se às respostas fisiológicas que ocorre 

quando a situação oferece ameaça, e por último temos os comportamentos de 

reação orientados para tarefa. Enquanto os modelos anteriores preocupam-se 

principalmente com a situação de competição desportiva a teoria apresentada 

por Silva (1990) sugere um modelo  baseado no stress do treino, duas formas 

de adaptação ao stress do treino foram conceituadas, sendo a primeira 

negativa e a segunda positiva. Para o autor, a maioria dos sistemas de 

treinamento não se preocupa em neutralizar o stress existente para seus 

atletas, mas sim criar estratégias de enfrentamento que levem os atletas a uma 

adaptação positiva com as exigências da competição. Em certa medida isso 

pode aumentar o nível de desempenho do atleta, no entanto, destaca-se que 

níveis elevados de treinamento podem causar o desgaste e esgotamento 

psicofisiológicos dos atletas, acarretando respostas negativas quanto ao 

controle do stress e ansiedade. 

 Segundo Ellis (1978), ao perceber sua própria ansiedade, os atletas têm 

uma tendência a ficarem ainda mais ansiosas, e a este modelo foi atribuído o 

nome de “círculo vicioso” do stress e da ansiedade. Este modelo é entendido 

de fato como a ansiedade a cerca da própria ansiedade. Segundo Biaggio 

(1977) existe uma nova abordagem sobre a ansiedade relativa ao rendimento 

esportivo que considera contextos mais abrangentes, onde esta ansiedade 

pode esta percebida em momentos de aprendizagem, como treino, ou em 

momentos de avaliação dessa aprendizagem, como nas competições.  

Após o modelo multidimensional da ansiedade desportiva surge o 

modelo da teoria da catástrofe, este constructo representa uma abordagem 

além da análise multidimensional. Proposto por Hardy et al. (1990) com o 

objetivo de explicar o confuso e contraditório efeito da ansiedade no 

desempenho, o modelo da teoria da catástrofe se baseia em um 

relacionamento tridimensional entre a ansiedade cognitiva, excitação fisiológica 

e desempenho esportivo. De maneira que para melhor compreensão do 

modelo, os autores Woodman et al. (2014) descrevem a existência de uma 

relação tridimensional da teoria da catástrofe, descrita da seguinte forma: 

quando a ansiedade cognitiva é alta, o desempenho irá aumentar em função da 
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excitação fisiológica até um determinado ponto. Se a excitação fisiológica 

aumenta além deste ponto o atleta pode sofre drástica queda no desempenho: 

a catástrofe. Contudo, os padrões normais podem ser restabelecidos se a 

excitação fisiológica do atleta retornar até o ponto que ocorreu a catástrofe do 

desempenho.  

 

2.3.5 Avaliação da ansiedade competitiva   

 

Os chamados inventários psicológicos tornaram-se a medida mais 

popular do stress e da ansiedade devido à rapidez, facilidade e validade 

(Biaggio, 1977). Martens (1977) defendeu a utilização de medidas de auto-

relato, ao afirmar que “estas medidas diziam mais sobre o nível de ansiedade e 

stress do atleta que quaisquer outras medidas fisiológicas isoladas ou 

combinadas”. 

Desta forma, a fim de se avaliar o nível de ansiedade no contexto 

desportivo Spielberg (1966) desenvolveu o State-Trait Anxiety Inventory (STAI), 

tornando-se um instrumento muito utilizado até os dias de hoje para avaliação 

do estado de ansiedade, este inventário foi baseada na teoria do traço e estado 

da ansiedade. O STAI é constituído por 20 itens e 2 escalas, sendo uma para 

avaliação da ansiedade-traço e a outra para avaliação da ansiedade-estado. 

No entanto, a necessidade de desenvolvimento de testes específicos 

para avaliar a ansiedade no contexto esportivo fez com que Martens (1977) 

desenvolvesse um teste para avaliar a ansiedade competitiva no desporto de 

maneira unidimensional, desenvolvendo o “Sport Competition Anxiety Test” 

(SCAT), constituído por 15 itens. E, até a década de 90, o SCAT era o único 

instrumento específico de contexto desportivo, utilizado pelos investigadores 

para se avaliar o traço de ansiedade competitiva. 

Ainda assim se fazia necessário um instrumento que considerasse 

fatores multiidimenssionais para se avaliar o traço da ansiedade competitiva, 

desta forma, Smith et al. (1990) propõem o Sport Anxiety Scale (SAS), este 

instrumento possui 21 itens em 3 sub-escalas, a fim de avaliar o traço da 
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ansiedade-somática, como sentir-se nervoso, e duas dimensões do traço da 

ansiedade-cognitiva referentes a preocupação e perturbação da concentração. 

Todavia, um instrumento mais “enxuto “e capaz de avaliar a ansiedade 

competitiva num período de tempo menor fez com que Martenss et al. (1983) 

desenvolvessem o inventário do estado de ansiedade específico para contexto 

competitivo: o Competitive State Anxiety  Inventory 1 (CSAI-1), posteriormente 

o autor viria a estipular uma nova versão para avaliação multidimensional da 

ansiedade no desporto, só que desta vez  esse  novo instrumento  foi intitulado 

como Competitive State Anxiety  Inventory 2 (CSAI-2). 

Este novo instrumento agora traria a distinção conceitual e passaria a 

avaliar 3 variáveis consideradas fundamentais para a classificação da 

ansiedade no contexto esportivo: a ansiedade-cognitiva, ansiedade-somática e 

a autoconfiança. Este instrumento é composto por um total de 27 itens 

distribuídos em três escalas distintas, a primeira refere-se à ansiedade-

cognitiva (9 itens), a segunda à ansiedade-somática (9itens) e a terceira à 

autoconfiança (9 itens). 

Segundo Parfitt e Pates (1999) as variáveis necessárias para a 

aplicação desses instrumentos devem levar em consideração as dimensões da 

ansiedade cognitiva, somática e autoconfiança, associados aos indicadores do 

desempenho esportivo, de modo que a combinação dessas medidas 

psicofisiológicas ajude no entendimento dos temas 

relacionados à ansiedade competitiva.  

Buscando mais uma vez o aprimoramento deste último instrumento 

Cox et al. (2003) realizaram um teste de calibração do  questionário (CSAI-

2)  ajustando suas medidas após uma análise fatorial confirmatória e adaptou o 

formulário para uma nova versão denominada 

de  Revised Competitive State Anxiety  Inventory (CSAI-2R) passando de 27 

itens, em sua versão anterior, para 17 itens na sua versão revisada. O CSAI-

2R é composto por 17 itens, com a seguinte distribuição: 5 relacionados com a 

ansiedade-cógnita, 5 com a autoconfiança e 7 com a ansiedade somática 

(Paludo, 2016). 
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3.Materiais e Métodos 
  
           3.1 Amostra 
 

 Trata-se de uma investigação prospectiva com seguimento de 

aproximadamente 45 minutos, realizada com jovens jogadores de Futebol do 

sexo masculino. A amostra foi escolhida de maneira não probabilística, sendo 

composta por 32 voluntários com idade entre 16 e 20 anos, participantes do 

campeonato de futebol de categoria sub. 17 e sub. 20 de Pernambuco. Os 

participantes pertenciam à Federação Pernambucana de Futebol. Apenas os 

jogadores de campo que não eram reservas em suas equipes participaram do 

estudo. 

 Os atletas treinaram uma média de duas horas por dia, quatro vezes 

por semana. Para serem incluídos nesta pesquisa, os atletas tiveram que: (a) 

ter sido jogadores de Futebol há pelo menos dois anos; (b) realizar 

treinamento sistemático no Futebol por pelo menos seis horas por semana; e 

(c) estar inscrito no campeonato estadual de Futebol na categoria sub. 17 e 

sub. 20, organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. 

 

3.2 Instrumentarium  

 

 A versão brasileira (Fernandes et al., 2013) do Inventário de 

Ansiedade do Estado Competitivo (CSAI-2R) (Martens et al., 1990) foi 

utilizada para avaliar a ansiedade competitiva dos atletas. O CSAI-2R é 

composto por 17 itens que medem três subescalas: ansiedade cognitiva, 

ansiedade somática e autoconfiança. O escore de cada subescala é calculado 

somando as respostas aos itens de cada fator, dividido pelo respectivo 

número de itens. A dimensão da intensidade do CSAI-2R foi adotada como 

critério para avaliar a ansiedade competitiva. Isso é fornecido em uma escala 

Likert de quatro pontos, variando de 1 (nada) a 4 (muito). Quanto maior a 

pontuação, maior a intensidade da ansiedade competitiva. Optou-se por 

utilizar a dimensão de intensidade do CSAI-2R, pois esta dimensão analisa a 

escala da ansiedade competitiva no momento exato em que os questionários 

são preenchidos. O CSAI-2R foi validado para atletas brasileiros e mostrou 
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excelentes propriedades psicométricas (Fernandes et al., 2013). Para a 

presente amostra, foi identificada consistência interna (avaliada pelo alfa de 

Cronbach) de 0,75, 0,79 e 0,77 para as subescalas de ansiedade cognitiva, 

ansiedade somática e autoconfiança, respectivamente. 

  O grau de acerto do passe (processo final da TD) foi avaliado em 

uma situação real de jogo de final de campeonato. Os participantes jogaram 

por duas metades de 45 minutos, adotando as regras oficiais do Futebol. O 

jogo inteiro foi filmado usando uma câmera CANON® (modelo SX60). O scout 

de jogo e a assertividade dos passes foram avaliados por três especialistas 

com experiência no Futebol. 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos  
 

 A priori, os pesquisadores responsáveis contataram quatro técnicos de 

quatro equipes de Futebol de categoria sub. 17 e sub. 20 do estado de 

Pernambuco. Os procedimentos, assim como os objetivos do estudo, foram 

devidamente explicados e solicitou-se autorização para realizar a investigação 

com seus atletas. Depois disso, uma reunião foi realizada com os jogadores 

de Futebol, a fim de esclarecer todos os procedimentos éticos da 

investigação. Nessa reunião, os termos do consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) também foram entregues aos respectivos treinadores dos jogadores 

para que eles consentissem na participação de seus atletas. Todos os atletas 

assinaram os termos de consentimento, concordando com sua participação 

voluntária na investigação. 

A versão brasileira do CSAI-2R foi preenchida pelos atletas 45 minutos 

antes do início de uma partida (semifinais) na categoria sub. 17 e final na 

categoria sub. 20 masculina do campeonato de Futebol pernambucano. 

Depois disso, os atletas foram para o campo para realizar o aquecimento com 

uma bola (~20 minutos de duração). De seguida, as equipes foram 

anunciadas ao público, seguidas das formalidades que seguem para um jogo 

de Futebol (hino nacional, cumprimentando os adversários e os árbitros). 
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  Uma câmera CANON® (modelo SX60) foi posicionada em um tripé 

(altura- 1,5 m) nas arquibancadas (~3m acima do nível do campo) do estádio. 

Desta forma, as duas metades (~45 min) do jogo de Futebol de sub. 17 e sub. 

20 de Pernambuco foram registadas. Os dados foram coletados no local da 

competição (estádio de Futebol). Os jogadores responderam ao CSAI-2R 

antes do jogo de Futebol. Os jovens atletas receberam a mesma orientação 

verbal e quaisquer dúvidas foram resolvidas. Depois disso, os atletas jogaram 

uma partida no campeonato de Futebol de Pernambuco, que foi filmado. 

Ressalta-se que 3 profissionais (experientes na área de treinamento de 

futebol) analisaram as ações de de passe de cada jogador durante o jogo de 

Futebol. 

 

3.4  Procedimento Estatístico 

O teste de Shapiro Wilk para avaliar a distribuição dos dados foi 

realizado. As médias e os desvios padrão foram utilizados para descrever as 

variáveis (índice de decisão- aprovação, CSAI-2R, programa de treinamento e 

idade). O coeficiente de correlação produto-momento de Pearson foi utilizado 

para relacionar as subescalas do CSAI-2R (ansiedade pré-competitiva) com o 

índice do grau de acerto. A regressão linear stepwise foi realizada para 

analisar o efeito do CSAI-2R (ansiedade pré-ecompetitiva) no índice do garu 

de acerto. Todos os dados foram tratados utilizando o software SPSS, versão 

21.0 (IBM Corp Armonk, NY, EUA), adotando o nível de significância de 5%.  

 
3.5  Considerações éticas 
 

Após receber informações sobre os procedimentos a serem submetidos, 

os participantes assinaram os termos de consentimento. Os treinadores dos 

atletas assinaram o TFIC, concordando com os procedimentos metodológicos 

da investigação. Os procedimentos adotados neste estudo obedeceram às 

normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa 

envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco 

(CAAE - 46978515.6.0000.5208). 
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4. Resultados 

 
Na Tabela 1, encontra-se a análise descritiva com valores 

relativos à média, desvio padrão e número total de participantes para a média 

das variáveis da ansiedade, tempo de jogo do atleta, número de passes 

corretos, número de passes errados e o total de passes referentes à equipe 

sub.17. 

 

   TABELA 1: Valores das médias das variáveis de ansiedade, número de passes e tempo de jogo 

(média ± desvio padrão) Equipe sub. 17 e sub. 20.  

  
Variáveis  

 
Sub. 17  
(n=16)  

Sub. 20   
(n=16)  

ANSIEDADE      
COGNITIVA  20,38±6,29  17,38±2,60  
SOMÁTICA  12,50±2,60  14,38±3,93  

AUTOCONFIANÇA  35,13±3,93  37,50± 28,38  
TOTAL  35,6±3,4  36,06±3,94  

TEMPO DE JOGO (min.)  65,94±28,38  65,19± 9,59  

PASSES CORRETOS  13,25±9,59  14,31±3,00  
PASSES ERRADOS  5,88±3,00  3,81± 12,01  
TOTAL DE PASSES  19,13±12,01  18,13±9,5  

  

  
 

Os valores das correlações entre as subescalas do CSAI-2R com o 

tempo de jogo e o número de passes certos, errados e total estão descritos na 

Tabela 2.  Vale destacar que os resultados revelaram correlações 

moderadas entre o nível de autoconfiança e tempo de jogo, bem como altas 

correlações foram estabelecidas entre a autoconfiança do atleta e o número de 

passes corretos. O tempo de jogo mostrou alta correlação com o número de 

passes corretos.  Assim como os passes corretos tiveram alta correlação com o 

tempo de jogo e com o total de passes.    
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TABELA 2: Valores das correlações (r) entre as variáveis de ansiedade, número de passes e tempo de 
jogo da equipe sub.17.  
  

  

TOTAL  COGNITIVA  SOMÁTICA  
AUTO  

CONFIANÇA  
TEMPO 
JOGO  

PASSES 
CORRETOS  

PASSES 
ERRADOS  

TOTAL 

DE 
PASSES  

TOTAL                  

COGNITIVA    1  0,06  -0,12  -0,33  -0,29  -0,15  -0,27  

SOMÁTICA    0,06  1  0,16  -0,07  -0,04  -0,26  -0,1  
AUTOCONFIANÇA    -0,12  0,16  1  0,52*  0,84**  -0,41  0,77**  

TEMPO DE JOGO    -0,33  -0,07  0,52*  1  0,76**  0,71**  0,79**  

PASSES 

CORRETOS  
  -0,29  -0,04  0,84**  0,76**  1  0,74**  0,98**  

PASSES ERRADOS    -0,15  -0,26  0,41  0,71**  0,74**  1  0,84**  

TOTAL DE PASSES    -0,27  -0,10  0,77*  0,79**  0,98**  0,84**  1  

  
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).   
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   
 

 

O modelo de regressão linear pode ser observado na Tabela 3, sobre 

a influência da ansiedade competitiva (cognitiva, somática e autoconfiança) na 

variância da tomada de decisão dos passes de jogadores de 

futebol. E, considerando-se os valores de regressão linear entre as variáveis da 

ansiedade sobre o grau de acerto do passe, somente a autoconfiança 

contribuiu para explicar os passes certos no grupo sub. 17. No modelo de 

regressão esta variável explicou 69% da variação na aprovação da 

assertividade de passes certos. Esse resultado indica que 69% das decisões 

tomadas na execução do passe foram influenciadas pelas expectativas 

positivas em relação ao desempenho.  

   

TABELA 3:    Valores obtidos através da regressão para avaliar o nível de influência das 

variáveis da ansiedade competitiva (cognitiva, somática e autoconfiança) na variância do grau 

de acerto dos passes de jogadores de futebol sub.17. 

Variável  R  R²  R²*  F  P  

     Autoconfiança 0,84  0,71  0,69  0,05  0,001  

Nota. R² * = R² ajustado.  
 

A Tabela 4 apresenta os valores das correlações entre as subescalas do 

CSAI-2R com o tempo de jogo e o número de passes certos, errados e total. 

Dentre os resultados, e no que se referiu à equipe sub. 20, foi possível verificar 
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que existiu uma alta correlação negativa entre a ansiedade cognitiva e a 

quantidade de passes corretos e ao número total de passes, respectivamente.  

  

TABELA 4:Valores das correlações (r) entre as variáveis de ansiedade, número de passes e tempo de jogo 

da equipe sub. 20.  

  

  

TOTAL  COGNITIVA  SOMÁTICA  

AUTO  

CONFIANÇA  

TEMPO 

JOGO  

PASSES 

CORRETOS  

PASSES 

ERRADOS  

TOTAL DE 

PASSES  

  
TOTAL  

  
1  

  
0,77**  

  
0,76**  

  
0,16  

  
-0,58  

  
-0,65  

  
-0,72  

  
-0,74  

COGNITIVA  0,77**  1  0,37  -0,39  -0,38  -0,88  -0,36  -0,82  
SOMÁTICA  0,76**  0,37  1  0,10  -0,47  -0,23  -0,50  -0,33  
AUTOCONFIANÇA  0,16  -0,39  0,10  1  -0,18  0,31  -0,53*  0,10  
TEMPO DE JOGO  -0,58**  -0,38  -0,47  -0,18  1  0,38  0,51*  0,46  
PASSES 
CORRETOS  

-0,65**  -0,88**  -0,23  0,31  0,38  1  0,52*  0,96**  

PASSES 

ERRADOS  
-0,72**  -0,36  -0,50*  -0,53*  0,51*  0,52*  1  0,71**  

TOTAL DE 
PASSES  

-0,74**  -0,82**  -0,33  0,10  0,46  0,96**  0,71**  1  

         

   
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).   

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).   

 

 

 

Em relação ao grupo sub. 20 foi possível observar na Tabela 5 que entre 

as três variáveis da ansiedade, apenas a autoconfiança contribuiu para 

explicar 76% do grau de acerto do passe. Desta forma, os achados indicam 

que 76% das decisões na execução do passe certo foram influenciadas pelas 

expectativas negativas em relação ao desempenho.  

 

TABELA 5: Valores obtidos através da regressão para avaliar o nível de influência das variáveis 
da ansiedade competitiva (cognitiva, somática e autoconfiança) na variância do grau de acerto 
dos passes de jogadores de Futebol sub. 20.
Variável  R  R²  R²*  F  P  

Autoconfiança  0,88  0,78  0,76  0,05  0,001  

Nota. R² * = R² ajustado.  
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5. Discussão dos Resultados 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da ansiedade 

competitiva no grau de acerto do passe de jogadores de Futebol, levando em 

consideração as categorizações e subdivisões estabelecidas para este modelo 

de teste, tendo como variáveis centrais da ansiedade competitiva aspectos 

relacionados à autoconfiança, ansiedade cognitiva e ansiedade somática e a 

assertividade dos passes realizados. 

A ansiedade competitiva e seus efeitos sobre o rendimento tem recebido 

uma grande atenção das pesquisas atuais (Weinberg & Gould 2016). Além 

disso, os pesquisados evoluíram nas discussões na relação entre ansiedade e 

rendimento desenvolvendo teorias mais adequadas ao ambiente esportivo 

(Paludo et al., 2017).   

Após a análise estatística dos resultados verificou-se no grupo sub. 

17 que existiu uma correlação significativa de (0,52) entre a variável 

da autoconfiança e o tempo de jogo. Desta forma, podemos afirmar que quanto 

maior a autoconfiança do atleta nos minutos que antecederam a partida, 

maior foi a tendência desse jogador de permanecer atuando dentro das quatro 

linhas. Assim, também, os resultados apontaram para 

uma alta correlação de (0,84) e (0.78) entre a autoconfiança e o número de 

passes corretos e a autoconfiança e o número total de passes 

respectivamente. Com isso, é possível ratificar que quanto mais autoconfiante 

o atleta esteve antes do começo da partida, maior foi a 

probabilidade da mesmo obter um resultado satisfatório no que se refere ao 

seu número final efetivo de acertos de passes e passes totais. Os estudos 

de Martens et al. (1990) subdividem e denominam como parte negativa a 

ansiedade cognitiva e positiva a autoconfiança. Desta forma, Cox et al. (2003) 

afirmaram que a autoconfiança está associada principalmente a fatores 

ambientais relacionados a expectativa de sucesso dos atletas, incluindo a 

perceção deles mesmos a respeito de suas habilidades esportivas. 

 De fato, no que concerne à relação entre ansiedade competitiva e 

desempenho, Paludo et al. (2017) revelaram em seu estudo de revisão ampla 
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da literatura que dentre as três dimensões investigadas, a autoconfiança foi a 

variável explicativa mais importante da relação. Os resultados do presente 

estudo estão em concordância e alinhamento com os pensamentos de Patel et 

al. (2010 ), onde foi evidenciado que melhores resultados esportivos estavam 

diretamente relacionados a um maior nível de autoconfiança dos atletas. 

De acordo com o anteriormente exposto, também Fernandes et 

al. (2014) apontaram que um maior desempenho esportivo estava diretamente 

relacionado a um maior nível de autoconfiança. Esses resultados corroboram 

com as hipóteses iniciais levantadas pelo presente estudo.  

No que se referiu à equipe sub. 20, foi possível verificar que existiu uma 

alta correlação negativa de (-0,88) e (-0,82) entre a ansiedade cognitiva e a 

quantidade de passes corretos e ao número total de passes, respectivamente. 

A partir dos achados foi possível observar que estes resultados são 

inversamente proporcional, onde os atletas que possuíram maior valor no que 

se referiu à ansiedade cognitiva, variável estreitamente ligada aos 

pensamentos negativos, tiveram menor número de acertos de passes e passes 

totais durante a partida, bem como os atletas que tiveram menor ansiedade 

cognitiva apresentaram melhores resultados quanto ao  número de passes 

certos e passes totais. 

Estes resultados foram defendidos e receberam uma definição própria 

por Martens et al. (1990), onde considerou que a ansiedade cognitiva deve ser 

entendida em duas perspectivas, sendo uma positiva, referente a 

autoconfiança, e a outra negativa, no que diz respeito a ansiedade 

cognitiva. Para Paludo (2016) “a ansiedade competitiva pode ser entendida 

como o medo de falhar, medo de um baixo desempenho entre outros”. Em 

complemento a estes pensamentos, Cox et al. (2003) sugerem que um baixo 

nível de estado de ansiedade cognitiva deve ser trabalhado e assumido como 

um comportamento ideal a ser desenvolvido pelos atletas, a fim de se obter um 

melhor desempenho esportivo. 

Sendo assim, é possível afirmar que a ansiedade competitiva tem uma 

relação negativa com o desempenho quando está em níveis elevados não 

controlados nos minutos que antecedem o início do jogo. Ao mesmo tempo, os 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B19
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B19
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B6
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B6
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atletas que conseguem controlar essa variável tendem a ter melhores 

resultados no que se refere a tomadas de decisões mais acertadas. E, com 

isso, tais estudos demonstram por meio de seus achados corroborarem com as 

descobertas da presente pesquisa.  

Considerando-se os valores de regressão linear entre as variáveis da 

ansiedade sobre o grau de acerto dos passes , somente a autoconfiança 

contribuiu para explicar os passes certos no grupo sub. 17, no modelo de 

regressão esta variável explicou 69% da variação na aprovação da tomada de 

decisão de passes certos. Esse resultado indica que 69% das decisões 

tomadas na execução do passe foram influenciadas pelas expectativas 

positivas em relação ao desempenho, demonstradas nos minutos que 

antecederam o início do jogo. 

Para além da correlação, e em conformidade e complemento com as 

descobertas do presente estudo, Fortes et al. (2018) indicaram em seus 

achados sobre o efeito da ansiedade na TD, a partir de uma análise de 

regressão, que a autoconfiança pode explicar 14% da variação na TD. Ou seja, 

14% das decisões por trás dos passes podem ser influenciadas pela 

autoconfiança, no entanto, outras variáveis da TD foram avaliadas por esse 

estudo, fator que pode ter influenciado em parte a discrepância dos resultados 

Os estudos realizados por Patel et al. (2010 ) mostraram que melhores 

resultados esportivos estavam diretamente relacionados com os atletas que 

possuíam um maior nível motivacional.  Contudo, é importante ressaltar que 

segundo Weinberg e Gould (2016) “cada atleta possui seu nível ideal de 

ativação motivacional, mistura de atividades psicológicas e fisiológicas 

referentes à motivação do indivíduo em um dado momento”. Ou 

seja, independente do cenário que cada atleta esteja inserido suas 

respostas aos estímulos recebidos e projetados em seu ambiente físico e 

mental tem de ser analisados e trabalhados de forma particular, para dar 

resultados satisfatórios ou melhorias significativas no seu desempenho.  

Em relação ao grupo sub. 20 foi possível observar que entre as três 

variáveis da ansiedade apenas a ansiedade cognitiva contribuiu para 

explicar 76% do elevado grau de acerto do passe. Desta forma, 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B19


 

56  

os achados indicam que 76% das decisões na execução do passe certo foram 

influenciadas pelas expectativas negativas em relação ao desempenho, nos 

minutos antes da partida. 

De fato, estudos demonstraram que a ansiedade cognitiva está 

relacionada negativamente ao desempenho esportivo (Fernades et al., 

2014; Rathschlag & Memmert, 2015).  Por exemplo, nos resultados obtidos do 

estudo conduzido por Fernandes et al. (2014), sugere-se que pensamento 

negativos podem inibir a velocidade com que os atletas processam as 

informações, diminuindo a chance de se tomar uma decisão adequada, bem 

como o seu foco durante o jogo que pode ser redirecionado aos fãs aos medía 

e atrapalhar suas tomadas de decisões durante a partida.   

Uma sugestão para a elevação dos níveis de ansiedade no grupo sub. 

20 pode ser explicada pelo fato da ansiedade poder ser percebida, 

dependendo do seu grau, como um fator que auxilie o atleta a obter melhores 

resultados, pois níveis elevados podem sugerir maior concentração no medo 

de falhar, aumentando assim as chances de acerto (Ferreira, 2008). Esses 

resultados corroboram com os achados de Pierce e Stratton (1981) que 

demosntraram que as maiores preocupações sentidas por 62% dos jovens 

atletas em um estudo envolvendo 543 participantes, estavam relacionados com 

o fato de “não jogar bem” e “cometer erros”, podendo ser este o motivo na 

maximização do número de acertos de passes. Estes resultados estão de 

acordo com as ideias de Cratty (1984) que afirma que “nem toda a ansiedade 

pode ser considerada prejudicial”. 

Outro fator deve ser destacado referente ao grupo sub. 20 no que diz 

respeito ao nível elevado da ansiedade cognitiva em relação ao sub.17, é que 

este resultado pode estar relacionado com a permanência no clube após o final 

desta última partida, onde para os atletas sub. 17 ainda têm uma chance nos 

anos seguintes.  Caso este, que é mais restrito para os atletas do sub. 20 que 

só tem em mão duas opções em serem aproveitados no time profissional ou 

ser descartados, com uma idade considerada elevada para o Futebol, que 

inviabiliza sua chance de jogar em outros clubes a partir de então.   

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-863X2018000100607&script=sci_arttext#B22
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   Considerando que o estudo possui algumas limitações, importa referir 

que nenhum instrumento foi utilizado para avaliar os indicadores fisiológicos de 

ansiedade somática (por exemplo: frequência cardíaca e 

eletromiografia). Portanto, não se pode afirmar que o sistema nervoso 

autônomo dos atletas foi altamente ativado antes da partida, mesmo que altas 

pontuações tenham sido mostradas no CSAI-2R.   

As descobertas do presente trabalho sugerem que a autoconfiança pode 

ser um fator de alta interferência no processo de tomada de decisões de jovens 

jogadores de Futebol do sexo masculino, bem como a ansiedade cognitiva 

quando apresentada em excesso podem vim a prejudicar o desempenho dos 

jogadores durante uma partida ou jogo que o atleta considere decisivo ou 

importante, convertendo e espelhando suas emoções em ações pouco efetivas 

em termo de acertos técnicos dos fundamentos básicos (como o passe) dentro 

de campo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Capítulo VI - Conclusão 



 

60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61  

 

6.Conclusões 

 

O presente estudo permitiu verificar que para a equipe sub. 17, dentre 

todas as variáveis da ansiedade, a autoconfiança foi predominante e possuiu 

maior relação e influência no número total de passes e quantidade final de 

passes certos executados durante o jogo. 

Em contrapartida, foi possível observar na equipe sub. 20 uma relação 

inversamente proporcional e estatisticamente significativa entre a ansiedade 

cognitiva e os resultados do grau de acerto do passe, a partir da análise dos 

resultados foi apontada uma correlação negativa nesta categoria, indicando 

que atletas que tiveram menores níveis de scout na varíável de ansiedade 

cognitiva atingiram melhores resultados quanto ao número de passes certos no 

jogo. 

Sugere-se para estudos futuros que a partir da utilização dos mesmos 

testes e parâmetros utilizados no presente trabalho, outros grupos podem ser 

investigados, variando quanto ao sexo dos componetes, citando como exemplo 

investigação em equipes do sexo feminino. Bem como para modalidades 

esportivas diferentes, podendo ser realizados estudos de comparações entre 

modalidades abertas e fechadas, individuais e coletivas, ou entre categorias 

distintas como amadoras e profissionais. 
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8. ANEXOS  
 

8.1 ANEXO A - DECLARAÇÃO DE HONRA 

 
Em conformidade com o Código Ético de Conduta Acadêmica da 

Universidade do Porto, declaro que o presente trabalho, dissertação para 

obtenção do grau de Mestre, apresentada à Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, é de minha autoria e não foi utilizado previamente 

noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências 

a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam as regras da 

atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências 

bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho consciência 

que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito acadêmico.  

 
 

FILIPE DO NASCIMENTO RAMOS 
  



 

78  

 
8.2 ANEXO B – Termos de Consentimento e Assentimento Livres 

Esclarecidos 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Departamento de Educação Física  

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 (PARA MENORES DE 12 a 18 ANOS - Resolução 466/12) 

 
 

Convidamos você, após autorização dos seus pais ou dos responsáveis legais para 

participar como voluntário da pesquisa: “Efeito da ansiedade pré-competitiva sobre 
a tomada de decisão do passe em atletas de futebol”. Esta pesquisa é da 
responsabilidade do pesquisador Filipe do Nascimento Ramos, - endereço: rua da linha, 293 , 
passarinho, Pernambuco-PE CEP 53210 – 730. Tel: (81) 984888687 ou (85) 985744138; email: 
filipe.nasc@hotmail.com Esta pesquisa está sob orientação dos Prof. Dr. Filipe Luís Martins 

Casanova e Prof. Dr. Romulo Maia Carlos Fonseca, telefone: (81) 21268506 ou (81) 

996453304; email: romulo.fonseca@ufpe.br. E Fcasanova@fade.up.pt . 
 
Este Termo de Consentimento pode conter informações que você entenda. Caso haja 

alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que esteja bem esclarecido 
(a) sobre sua participação na pesquisa. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
pagamento para participar. Você será esclarecido(a) sobre qualquer aspecto que desejar e 
estará livre para participar ou recusar-se. Após ler as informações a seguir, caso aceite 
participar do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 
para ser entregue aos seus pais para guardar e a outra é do pesquisador responsável. Caso 
não aceite participar, não haverá nenhum problema se desistir, é um direito seu. Para participar 
deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, 
podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento, 
sem nenhum prejuízo.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
O objetivo da pesquisa é avaliar o efeito da ansiedade competitiva na tomada de 

decisão de jogadores de futebol. 

.  
 Para mensurar a ansiedade os participantes responderão o questionário CSAI – 2R O 

questionário é constituído por 17 itens, de modo que as afirmações serão respondidas 
de acordo com uma escala de um a quatro pontos (1 = nada a 4 = muito).  

 Para mensura a quantidade efetiva de passes certos será feita após o jogo uma análise 
de vídeo contabilizando o número de passes certos e errados de cada jogador em 
campo durante os 90 minutos de jogo.  

 
BENEFÍCIOS ESPERADOS: 
Os participantes deste projeto serão informados sobre os resultados dos seus níveis 

cognitivos, podendo lhes  permitir o diagnóstico de algum déficit cognitivo. Esses testes serão 
realizados em equipamentos internacionalmente reconhecidos com instrumentos válidos e 
precisos.  
 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos 
ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 
responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 
coletados nesta pesquisa ficarão armazenados em pastas de arquivo sob a responsabilidade 
do pesquisador, no endereço acima informado pelo período de mínimo 5 anos. Nem você e 

mailto:romulo.fonseca@ufpe.br
mailto:Fcasanova@fade.up.pt
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nem seus pais ou responsáveis legais pagarão nada para você participar desta pesquisa. Se 
houver necessidade, as despesas para a sua participação e de seus pais serão assumidas ou 
ressarcidas pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de danos, 
comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 
extra-judicial.  

 
Este documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, 
sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 
cepccs@ufpe.br).  
 
 

________________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador (a) 

 
 
 

ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO 
 
Eu, ____________________________________________________________, portador (a) do 
documento de Identidade ____________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo “Efeito da ansiedade pré-competitiva sobre a tomada de decisão 
do passe em atletas de futebol” como voluntário (a). Fui informado (a) e esclarecido 

(a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os possíveis 
riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me garantido que 
posso desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar nada.  
 
Local e data __________________  
Assinatura do (da) menor : __________________________  
 
Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 
do/a voluntário/a em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
 

Nome:  Nome:  
Assinatura:  Assinatura:  
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8.3 ANEXO C - Inventário de Ansiedade do Estado Competitivo (CSAI-2R) 


