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Resumo 
 

O presente estudo teve como objetivo inicial verificar o conhecimento que 6 (seis) 

ginastas masculinos da divisão base, com idades compreendidos entre os 9 e 

os 16 anos, tinham acerca da visualização mental, bem como o uso que lhe 

davam. Seguidamente procedemos à implementação de um programa de treino 

desta competência psicológica, com o objetivo de, posteriormente, verificar se 

este foi eficaz e se os atletas a usavam na prática desportiva. Este programa 

realizou-se em quatorze sessões, algumas em conjunto com todos os 

participantes, e outras individuais. Na maioria das sessões individuais o foco era 

centrado nas maiores dificuldades de cada atleta, orientando cada um na melhor 

direção possível. Os participantes preencheram os questionários Sport Imagery 

Ability Questionnaire (SIAQ), Sport Imagery Questionnaire (SIQ), Sport Imagery 

Evaluation (SIE) e o Vividness Movement Imagery Questionnaire-2 (VMIQ-2), 

antes e depois do programa de visualização mental. Relativamente aos 

resultados, verificamos que, não obstante ter ocorrido um aumento na 

generalidade dos parâmetros avaliados em relação com o uso da visualização 

mental, apenas encontramos uma melhoria estatisticamente significativa no uso 

da visualização mental visual e da visualização mental da perspetiva externa. 

 

Palavras-chave: GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA, VISUALIZAÇÃO 

MENTAL, INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA, DESPORTO. 
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Abstract 

 

The present study aimed to verify the knowledge that six (6) male gymnasts of 

the basic division, aged between 9 and 16 years old, had about the mental 

visualization, as well as their use. We then proceeded with the implementation of 

a training program of this psychological competence, intending to subsequently 

verify if it was effective and if the athletes used it in sports practice. This program 

was held in fourteen sessions, some in conjunction with all participants, and 

others individually. In most individual sessions the focus was on each athlete's 

greatest difficulties, guiding each in the best possible direction. Participants 

completed the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ), Sport Imagery 

Questionnaire (SIQ), Sport Imagery Evaluation (SIE), and the Vividness 

Movement Imagery Questionnaire-2 (VMIQ-2) before and after the mental 

visualization program. Regarding the results, we found that, although there was 

an increase in most of the evaluated parameters concerning the use of mental 

visualization, we only found a statistically significant improvement in the use of 

visual mental visualization and mental visualization from the external perspective. 

 

 

Key words: MEN’S ARTISTIC GYMNASTICS, MENTAL IMAGERY, 

PSYCHOLOGY INTERVENTION, SPORT.
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1. Introdução 

 

A Ginástica Artística Masculina (GAM) “é uma das mais populares e exigentes 

modalidades do programa Olímpico” (Smolevky e Gaverdovky, 1996). 

 

Nos últimos anos, a GAM tem sofrido várias alterações a todos os níveis em que 

ela opera, desde os equipamentos utilizados às metodologias e métodos de 

trabalho tanto a nível técnico como tático, aumentando cada vez mais a 

dificuldade e complexidade das rotinas (Arkaev e Suchilin, 2004). Também a 

nível de regulamentação as alterações foram evidentes ao longo das últimas 

décadas, de forma a acrescentar maior rigor e diferenciação entre os diferentes 

atletas em competição. Um exemplo destas alterações é, por exemplo, a 

eliminação da nota de partida (anteriormente 10 pontos), que não só aumenta a 

dificuldade das rotinas em todos os aparelhos (FIG, 2009), como também 

permite uma maior diferenciação relativamente ao nível de cada atleta, sendo 

que cada movimento é avaliado ao pormenor e poderá ser determinante no que 

toca à competição Arkaev e Suchilin (2004).  

 

Apesar do objetivo competitivo e o rigor técnico pressuposto na rotina gímnica 

de qualquer aparelho se tenha mantido de uma forma geral, segundo Arkaev e 

Suchilin (2004) hoje a GAM é uma modalidade fortemente marcada pela 

perfeição técnica, pela componente artística iminente, pela dificuldade dos 

elementos acrobáticos executados, pela coordenação, flexibilidade, força e 

equilíbrio demonstrado pelo atleta.  

 

Isto significa que, apesar de ao longo dos anos a GAM se manter nos mesmos 

moldes gerais de competição, definindo-se pela relação entre o corpo humano 

com os aparelhos gímnicos e mantendo a forte conotação associada à 

expressão artística é, atualmente, uma modalidade de maior risco associado, 
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com maior imprevisibilidade dos movimentos e de muito mais elevada 

complexidade relativamente aos elementos executados nos seis aparelhos que 

a compõem. Aliás, atualmente, treinadores e atletas procuram cada vez mais 

estratégias para atingirem o bónus atribuído a determinadas ligações nos 

elementos executados, sendo este bónus reconhecido aquando dum incremento 

na dificuldade da rotina executada pelo ginasta. Desta forma, ginastas e 

treinadores procuram incansavelmente a melhor forma de adquirirem a maior 

pontuação possível nas suas rotinas.  

 

Nesta busca pelo aperfeiçoamento e constante luta na busca da excelência na 

performance desportiva, surge a necessidade de se compreender todos os 

aspetos essenciais na vida de um atleta e procurar criar condições e ferramentas 

que o consigam levar a atingir o pico da sua performance. Com este propósito 

Palmi (1991); (in Sousa e Rosado, 2006), apresenta-nos o sucesso do atleta 

como um conjunto de três rodas dentadas trabalhando em conjunto num 

sistrema de engrenagem em que, sem uma destas o sistema não funcionaria da 

mesma forma. Estas rodas são: (i) a primeira e maior delas é a que representa 

o treino das componentes técnico-táticas, (ii) a segunda que está associada e é 

ligeiramente mais pequena representa a componente física e (iii) a última e mais 

pequena de todas, mas ainda assim muito importante, a componente psicológica 

do atleta. Para Sousa e Rosado (2006) é um facto que estas três componentes 

(técnico-táticas, físicas e psicológicas) são as principais e mais importantes no 

treino desportivo e apesar de estarem fortemente interligados entre si, alguns 

autores defendem que é essencial abordá-los separadamente (Buceta, 1998; 

Palmi, 1991).  

 

É desta forma que surge a visualização mental (VM) como competência 

psicológica crucial para o crescimento completo do atleta. Muitas vezes, apesar 

dos agentes desportivos já terem conhecimento e reconhecerem os efeitos 

positivos desta competência, é-lhe atribuída pouca importância, enfatizando-se 
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o treino desportivo apenas nos fatores técnico-táticos e físicos. No entanto, 

diferentes autores (e.g., Eberspacher, 1995; Hall et al., 2009; Weinberg e Gould, 

2003; Weinberg e Williams, 2006)  defendem que as competências psicológicas 

deveriam ser treinadas da mesma forma que as físicas, isto é, regularmente e 

de forma sistemática de modo que os atletas acrescentem esta ferramenta ao 

treino físico e possam aperfeiçoes a ação técnica, a sensibilização dos 

movimentos e a automatização das respostas mecânicas por intermédio da 

aplicação e otimização das competências psicológicas. É, desta forma, crucial 

que estas competências e, neste caso mais específico, a VM seja implementada 

como um complemento do treino físico e treinada de forma regular e constante. 

 

Para que a intervenção pretendida neste estudo seja bem aplicada, eficiente e 

organizada, será necessário implementar um programa de treino (neste caso 

mais direcionado na VM) no sentido de melhorar o rendimento desportivo do 

atleta, consoante as suas necessidades e seu nível inicial (Hall et al., 2009).  

 

Neste contexto, e devido à escassa informação acerca deste tema, este estudo 

tem como principal objetivo acrescentar à literatura mais algumas noções acerca 

da aplicação e treino duma competência psicológica (a visualização mental) 

através de um programa a longo prazo aplicada a ginastas da divisão base, mais 

especificamente as possíveis melhorias no desempenho motor que esta 

intervenção poderá trazer. 

 

Iniciaremos esta investigação com uma breve e detalhada revisão da literatura, 

onde explicaremos os conceitos usados ao longo deste estudo, desde a GAM e 

sua história, suas regras predominantes e seu código de pontuação, a definição 

e diferentes fundamentos da VM, suas características e formas de trabalhar, 

assim como a sua influência em determinadas modalidades, idades dos 

praticantes e nível de experiência destes. Tentaremos demonstrar a importância 
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e mais valia da utilização de um programa de treino de competências 

psicológicas (TCP), neste caso um programa na visualização mental, assim 

como expor aquilo que já foi realizado a nível de estudos sobre esta temática de 

forma a termos algum termo de comparação. 

 

Após esta reflexão geral, referiremos os objetivos gerais e específicos deste 

estudo assim como a razão pela qual nos quisemos central neles, de uma forma 

mais pormenorizada. 

 

De seguida, descreveremos todo o processo utilizado ao longo deste estudo, 

incluindo materiais e métodos, os atletas participantes, mas sobretudo o 

processo e aplicação do treino de visualização mental que desenvolvemos e 

aplicamos nos ginastas, finalizando com a apresentação dos resultados, 

discussão e comparação destes com outras perspetivas uma vez que outros 

autores terão chegado ou não às mesmas conclusões ou experiências pelas 

quais passamos. Analisaremos e refletiremos acerca do seu significado e 

compará-los-emos com o diário de bordo (DB) que utilizamos ao longo do 

programa de treino. Tentaremos também interpretar e justificar a potencial razão 

do seu resultado. 

 

Por fim, enumeraremos as conclusões a que chegamos durante a elaboração 

desta investigação, descreveremos as limitações que terão surgido durante o 

todo o processo e sugestões pessoais para futuros estudos nesta área/temática.   
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1. Revisão de Literatura 

 
1.1. Ginástica Artística (Masculina) 

 

A GAM é, para muita gente, uma das modalidades mais espetaculares a nível 

visual, não só devido à sua conotação artística, mas, sobretudo, porque 

demonstra movimentos executados apenas usando o corpo humano tão fora do 

comum que chegam a ser considerados deslumbrantes por um elevadíssimo 

número de pessoas.  

 

Segundo a FIG, “a GA foi a primeira modalidade gímnica incluída nas 

competições olímpicas da modernidade (concretamente desde a primeira edição 

em 1896)” e atualmente destaca-se como uma das modalidades mais 

tradicionais e de maior reconhecimento a nível internacional (Moutier, 1993).  

 

Pastor (2003) define a GA como uma modalidade extremamente difícil e 

complexa no que toca à execução técnica e ao controlo do corpo, assim como 

ao receio inerente, fatores estes que requerem uma constante “luta” entre a força 

da gravidade, coordenação do corpo com a mente e predisposição para lidar 

com fatores psicológicos. Enquanto modalidade, a GA tem uma conotação 

técnica muito forte, sobretudo na competição onde o menor erro técnico pode 

alterar de forma drástica o resultado e lugar do atleta no quadro geral no final da 

prova (Arkaev e Schilin, 2004; Gluck, 1982; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996). 

Para que o erro na denominada pontuação das rotinas gímnicas executadas em 

prova seja o menor possível e de modo a que a competição seja o mais justa, a 

FIG criou um documento que sustem todas as regras necessárias para a prática 

e avaliação correta desta modalidade. Este documento integra um conjunto de 

regras que permitem uma avaliação uniforme e objetiva das rotinas/séries 

gímnicas em todos os aparelhos existentes na ginástica artística quer feminina 

quer masculina (FIG, 2009). Este documento é denominado de Código de 

Pontuação. 
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Ao invés da Ginástica Artística Feminina (GAF), que é estritamente praticada por 

membros do sexo feminino e é composta por quatro aparelhos, a GAM é 

praticada pelo sexo masculino e é composta por seis aparelhos que, 

enumerados pela ordem de passagem olímpica, são o solo (S), cavalo com 

arções (CA), argolas (A), saltos (ST), paralelas simétricas (PS) e barra fixa (BF). 

Em cada um destes, os ginastas devem realizar uma rotina/série de vários 

elementos encadeados existentes ou não no CP. Os elementos podem não se 

encontrar no CP quando são elementos criados por um ginasta e apresentados 

pela primeira vez em prova. Após essa apresentação e caso seja aprovado este 

é valorizado consoante a sua dificuldade e acrescentado ao CP para posterior 

uso. 

 

Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos (JO) e apesar da forte tradição e 

do conservadorismo que esta modalidade tem mantido ao longo do tempo, esta 

modalidade foi sofrendo diversas alterações, tanto a nível da introdução de 

novos métodos de trabalho e equipamentos que aumentaram a segurança dos 

atletas e com isso a qualidade e resultados da performance como a nível do rigor 

na pontuação uma vez com a melhoria na qualidade de treino permitiu aos 

ginastas crescerem cada vez mais o seu nível de exigência técnica de modo que 

se tornava difícil destacar os bons dos melhores (Arkaev e Schilin, 2004; Oliveira 

e Bartoleto, 2011; Smolevsky e Gaverdovsky, 1996).  

 

Além disso, com a evolução da ciência noutras áreas, cada vez mais os ginastas 

recorrem ao trabalho das competências psicológicas além do treino técnico-

tático e físico, como é o caso, por exemplo, do autocontrolo, da autoconfiança, 

da motivação intrínseca, da gestão da ansiedade, da visualização mental visual, 

entre outras. Como consequência dessa evolução, as cargas de treino 

cresceram e, num curto espaço de tempo, o nível de dificuldade dos 

exercícios/rotinas executadas pelos ginastas superou todas as expetativas. 

 

Dada a complexidade desta modalidade, entende-se que “a ginástica de 

competição consiste num considerável esforço físico e psicológico. Fisicamente, 
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os ginastas devem executar os exercícios com potência, flexibilidade, 

coordenação, precisão e equilíbrio simultaneamente, produzindo movimentos 

graciosos. Psicologicamente, os ginastas devem lidar com a expetativa de 

realizar rotinas sem falhas e com a possibilidade de sofrer graves lesões. O 

menor erro na execução pode fazer a diferença entre terminar no topo ou no final 

da classificação. Uma habilidade mental que pode ser útil para ginastas bons a 

lidar com as componentes físicas e psicológicas da sua modalidade é a 

visualização mental” (Post e Wrisberg, 2012, p.98).  

 

Posto isto, no presente estudo, centrar-nos-emos na GAM e seus possíveis 

benefícios perante a aplicação desta competência mental que é a VM, assim 

como na diferença que o uso desta poderá trazer a ginastas perante a óbvia 

exigência característica desta modalidade.  

 

 

1.2. Código de Pontuação 

 

De acordo com Huizinga (1980) todas as modalidades devem ter o seu próprio 

regulamento que possibilite que atletas diferentes em diferentes lugares e 

momentos, possam disputar de uma prática desportiva em condições 

semelhantes e o mais justas possível. No que toca ao âmbito internacional, os 

critérios devem estar estabelecidos de antemão, de acordo com os princípios e 

valores comuns da prática desportiva regidos por um grupo de pessoas 

nomeadas para o efeito, responsáveis, conhecedoras e promovedoras de uma 

prática saudável e segura (Oliveira e Bartoleto, 2009). Tanto no caso da GAF 

como na GAM, o regulamento é estipulado pela FIG através de Comités 

Técnicos Masculino e Feminino e adaptada em Portugal pela Federação de 

Ginástica de Portugal (FGP). O conjunto dessas regras forma o denominado 

código de pontuação. 
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Responsável por uma objetiva e uniforme avaliação de todas as rotinas/séries 

apresentadas em qualquer competição e nível nacional ou internacional, o CP é 

além de um regulamento um guia técnico (de reconhecimento, execução e valor 

dos elementos) para todos os juízes, treinadores e ginastas. Dentro deste 

documento encontram-se separados, por grupos, todos os elementos possíveis 

(até atualmente) em cada aparelho. Cada elemento tem uma letra atribuída, por 

ordem alfabética, consoante o seu valor de dificuldade, isto é, os elementos com 

o valor “A” são os que valem menos uma vez que são os mais fáceis de executar 

em todos os patamares avaliados e os elementos com valor de dificuldade “H” 

são os que, até hoje, valem mais. Por exemplo, A vale 0,1 valores, o B tem um 

valor de 0,2 e assim sucessivamente até ao H que tem um valor de 0,8.   

 

Quando o código de pontuação foi criado não existiam tantas letras, uma vez 

que só com a evolução da modalidade e melhoria dos materiais e métodos de 

treino é que os ginastas começaram a desenvolver elementos mais exigentes, 

aos quais é atribuído um valor de dificuldade maior; quando um elemento, como 

vimos anteriormente é apresentado pela primeira vez numa prova, este é 

avaliado e caso seja aceite como elemento novo é-lhe atribuída uma letra 

consoante o seu nível de dificuldade; esta letra, pode ser uma das já existentes 

ou a letra a seguir no alfabeto, significando isto um aumento da dificuldade 

máxima apresentada em prova, em determinado aparelho, até ao momento. Na 

perspetiva de Arkaev e Suchilin (2004), o CP é, senão a principal, a mais utilizada 

ferramenta para o desenvolvimento, organização e disciplina da GA. Ver, 

entender e estar a par das alterações ocorridas neste longo da sua existência 

significa estar ciente da linha evolutiva da GA (Grandi, 2008). 

 

Além do valor de dificuldade (D) que é uma avaliação quantitativa, existe também 

uma avaliação qualitativa dos elementos gímnicos, denominada de nota de 

execução (E) que é também referida no CP e que depende sobretudo da 

perfeição com que os elementos são executados tecnicamente, isto é, o rigor 

com que os movimentos são realizados, os ângulos corporais obrigatórios que 

os ginastas devem atingir em certos elementos, a posição que o corpo deve 
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assumir em determinadas situações, os tempos de paragem e manutenção de 

uma determinada posição de equilíbrio, a flexibilidade ideal para o 

reconhecimento de um elemento e a aplicação da força em elementos que 

dependem inteiramente desta.  

 

À luz destas indicações, os treinadores devem guiar a prática da melhor forma 

possível, com o objetivo de ajudarem os atletas a atingirem o máximo de 

pontuação nas suas rotinas, considerando o nível da dificuldade dos elementos, 

assim como obterem o menor desconto possível na execução destes durante 

uma determinada rotina. 

 

Importa ainda salientar que, apesar de todos os escalões, de uma foram geral,  

se regirem pela mesma base regulamentar, existe além da primeira divisão, uma 

subdivisão denominada “divisão base”, a qual, apesar de também ter um registo 

competitivo este é de um nível mais baixo no que toca à dificuldade dos 

elementos elaborados pelos ginastas, aplicando-se, no entanto, o mesmo 

sistema de avaliação em termos de provas.  

 

Ainda do CP, além dos aspetos diretamente relacionados com as rotinas 

gímnicas, podemos ainda extrair informação sobre os agentes que devem 

integrar uma competição, sobre que regras estas devem ser organizadas, a 

constituição do painel de juízes, entre outros.  

 

Devido a esta diversidade múltipla de informação contida neste regulamento, 

Campos (2008) vê o CP como uma bíblia da ginástica artística.   

 

 

1.3. Visualização Mental: Definição e características 

 

Cada vez mais, devido ao seu caráter multifacetado a área do desporto tem 

sofrido diversas e múltiplas transformações que têm criado inquietações 

sobretudo na área do treino desportivo da competição. Devido a esta constante 
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alteração presente no treino desportivo e suas metodologias de prescrição, 

intervenção e prática, os principais agentes desportivos vêm-se obrigados a 

recorrer cada vez mais a outras áreas científicas, de modo a conseguirem dar 

resposta e criar condições ótimas de treino aos atletas no que toca ao 

aperfeiçoamento das habilidades técnico-táticas, conforme as dificuldades e 

exigências que vão surgindo. De forma a que os atletas se sintam aptos e sejam 

eficientes no acompanhamento deste processo de constantes transformações é 

imprescindível que os atletas possuam capacidades de adaptação fisiológicas e, 

sobretudo cognitivas. A segurança de que o corpo vai corresponder às 

expetativas criadas mentalmente é, sem dúvida, meio caminho andado para o 

sucesso em qualquer situação de treino ou prova o que poderá ser crucial para 

a ténue diferença entre o sucesso e o fracasso do atleta (Birrer e Morgan, 2010). 

 

A visualização mental foi definida por Richardson (1967) como um “ensaio 

simbólico de atividade física na ausência de qualquer movimento” e por Kizildag 

e Tiryaki (2012, p. 748), como  uma “criação ou recriação de uma experiência 

gerada pela memória, envolvendo características sensoriais, percetivas e 

afetivas que estão sob o controlo volitivo da VM, podendo ocorrer na ausência 

de estímulos reais (…)”.  

 

Apesar das evidências teóricas serem limitadas, a corrente literatura sobre VM 

sempre apoiou a inclusão desta competência psicológica na formação e 

aprendizagem de um jovem atleta, não só pontualmente, mas em demorados 

regimes de prática mental, como por exemplo programas de treino semelhantes 

aos momentos práticos. Embora as evidências teóricas serem limitadas, nas 

últimas pesquisas a aplicação nova neurociência cognitiva sobressai para 

“apoiar a eficácia neurológica da VM como uma intervenção psicológica” 

(Holmes e Calmels, 2008).     

 

As competências mentais “são blocos de construção importantes para o 

desempenho competitivo bem-sucedido. Os usos dessas habilidades distinguem 

consistentemente os atletas mais talentosos dos menos talentosos” (Hall et al., 
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2009). A VM surge como uma das competências cada vez mais utilizada por 

atletas e treinadores nas diferentes modalidades. Existe também um incremento 

do reconhecimento de que a VM pode ser usada para promover e manter o 

comportamento da atividade física em diversos grupos etários, desde crianças e 

adolescentes a adultos (Cumming e Eaves, 2018). Como ferramenta para os 

atletas atingirem a excelência não só física, mas também cognitiva, a VM é ótima 

devido ao seu caráter multifacetado, uma vez que permite (re)criar imagens 

mentais nítidas, devido à sua capacidade de emergir sentimentos, sentidos e 

emoções em prol duma imagem mental o mais semelhante à realidade. 

 

A maior parte da pesquisa recente acerca do uso da VM no desporto, apesar de 

tentar ser explicada por vários autores de diferentes formas ao longo dos anos, 

tem sempre uma base na análise analítica de Paivio (1985) que sugere que a 

VM tem duas grandes funções, cognitivas e motivacionais, em que ambas 

operam tanto a um nível específico como geral (Gregg et al., 2011). Para uma 

melhor perceção, alguns autores (e.g., Hall et al., 1998a; Soares, 2019) 

identificaram e agruparam a VM em cinco parâmetros: (a) função cognitiva geral 

(CG), que implica recriar imagens acerca de estratégias/táticas ou planos de 

prova, treino ou rotinas; (b) função cognitiva específica (CE), que envolve a 

recriação de determinadas competências desportivas específicas/técnicas da 

modalidade; (c) função motivacional geral-ativação (MG-A), que se define pela 

reprodução mental de estados de ativação, níveis e emoções da excitação 

fisiológica e/ou ansiedade associados à performance; (d) função motivacional 

geral-mestria (MG-M), que consiste na visualização de estados de força mental, 

foco atencional, autocontrolo e autoconfiança; e (e) função motivacional 

específica (ME), que pressupõe a criação de imagens mentais e conquistas, de 

obtenção de resultados, subidas ao pódio e atingimento de objetivos.  

 

Existem duas perspetivas diferentes que os atletas podem utilizar quando se 

trata de VM: uma perspetiva externa e uma interna. Mahoney e Avener (1977) 

definem a perspetiva externa como “uma perspetiva em que a pessoa é um 

observador, como se estivesse a ver um filme ou vídeo de uma performance 
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passada”. Por outro lado, no que toca à perspetiva interna esta é entendida como 

se os atletas visualizarem as imagens mentais como se estivessem dentro do 

próprio corpo, vendo com os próprios olhos e experienciando todas as 

sensações como se, de facto, eles estivessem a executar mesmo o movimento 

(Cumming e Ste-Marie, 2001).  

 

Hall et al. (2009)  nas suas investigações, afirmam também que, apesar de todos 

termos a capacidade de (re)criar imagens mentais, estas diferem em qualidade 

e/ou eficácia, assim como na expressão das demais sensações e sentimentos. 

Mias especificamente, as imagens podem distinguir-se relativamente à nitidez, à 

controlabilidade, à representação visual, a sentimentos cinestésicos, à 

facilidade, a experiências emocionais e eficácia da formação de imagens. No 

entanto, esta capacidade de visualizar as habilidades desportivas pode ser 

treinada e ela melhora com a prática. Cumming e Ste-Marie (2001), numa 

pesquisa onde examinaram a influência de um programa de treino de VM nas 

funções cognitivas e motivacionais em skaters, com a duração de cinco 

semanas, concluem que atletas melhoram as suas habilidades para criar 

imagens específicas da performance desportiva num curto espaço de tempo. 

 

1.4. Visualização Mental: O que é que a literatura apresenta 

 

Investigadores de várias áreas de interesse, sobretudo sa psicologia do 

desporto, têm demonstrado interesse em perceber como uma imagem mental 

pode afetar o comportamento daqueles que a (re)criam. A VM, de acordo com  

Moran et al. (2012) e Weinberg (2008) é uma experiência mental que implica 

vários sentidos, sensações e sentimentos, imita e replica experiências reais, 

diferenciando-se dos sonhos uma vez que os praticantes estão acordados e 

controlam a reprodução destas imagens (White e Hardy, 1998). Morris et al. 

(2005) e Cumming e Williams (2013), no entanto, aperfeiçoaram este conceito e 

definem-no como “a (re)criação mental de uma experiência gerada através da 
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recuperação de informação armazenada na memória, envolvendo 

características quasi-sensoriais, quasi-percetivas e quasi-afetivas”. 

 

Apesar de o modelo elabora por Paivio (1985) continue a ser o mais utilizado e 

bem sucedido no que toca à investigação nesta área, atualmente, na literatura 

envolvente à VM no desporto existe uma grande diversidade no que toca a 

estudos de variadas áreas científicas o que consequentemente resulta na 

existência de inúmeras definições, abordagens, interpretações e metodologias 

para explicar os efeitos da VM no desporto  (Martin et al., 1999; Morris et al., 

2005). Tanto o modelo proposto por Paivio (1985) como os demais existentes 

precisaram, naturalmente, de evoluir e diversificar, mas têm, ao longo dos anos, 

servido de linha orientadora para novos estudos. 

 

Soares (2019) afirma que a VM pode ser uma imprescindível ferramenta para 

ajudar os atletas a compreenderem os estímulos provenientes dos sentidos, e 

para resolver problemas práticos relacionados com o treino técnico-tático. Além 

disso, a VM pode ajudar os atletas em situações de maior pressão e/ou 

dificuldade inerente à prática ou até mesmo a ensaiar uma ação técnica sem a 

executar. Após este ensaio, durante a prática a sua mente mais facilmente irá 

recuperar a informação armazenada na memória acerca desse mesmo gesto e 

o corpo terá um mapa “de como o realizar corretamente”. Desta forma, à medida 

que o atleta se vai familiarizando com a VM esta vai-se tornando mais natural, 

mais fácil de pôr em prática e, por consequência, mais útil no que toca à 

memorização e posterior execução de um determinado movimento, originando 

uma melhoria da performance e uma maior expectativa de sucesso. 

 
Contudo, apesar de alguns estudos teóricos analisarem a utilização da VM em 

contextos desportivos (e.g., Martin et al., 1999; McAvinue e Robertson, 2008; 

Pavlik e Nordin-Bates, 2016; Schuster et al., 2011; White e Hardy, 1998), parece 

existir uma escassa diversidade de estudos que considerem a utilização, 

desenvolvimento/aperfeiçoamento e avaliação prática da VM na ginástica. Neste 

contexto uma síntese destes estudos, juntamente com estudos elaborados com 
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outras modalidades mas com o mesmo tema e mesmo processo de intervenção 

(programa de treino), pode ser relevante na interpretação dos nossos dados e, 

possivelmente, ajudar na elaboração de intervenções futuras, como por 

exemplo, a criação de programas de treino de VM mais contextualizados ao 

grupo de participantes existente (Short et al., 2012). 

 
A maior parte dos estudos analisados, com o objetivo de relacionar atletas com 

a VM, recolheu os seus dados através de questionários (por norma, sempre mais 

que um questionário), aplicados apenas uma, duas ou várias vezes durante o 

estudo. Uma significativa parte dos estudos, apesar de em menor quantidade 

que os anteriores, recorreram à aplicação de programas de treino de VM. No que 

toca a estudos com ginastas, quatro deles desenvolveram programas de treino 

(dois de VM, e dois de outros aspetos psicológicos), recorrendo a questionários; 

apenas um utilizou somente uma entrevista na recolha de dados.  

 

Segundo alguns autores (Martin et al., 2013; Soares, 2019; Watson e Clement, 

2008;) estudos que relacionam a VM com a prática desportiva apenas 

aumentaram a partir de 2007, e ainda mais tarde estudos relacionados com a 

ginástica artística masculina (mais concretamente aproximadamente a partir de 

2010). Estes estudos possivelmente apenas aumentaram talvez após estes 

constantes processos de transformação na área do desporto e com o aumento 

do caráter multifacetado deste, começando a prática desportiva a ser realizada 

por vários tipos de pessoas com diversas limitações e não só por atletas de alto 

rendimento.  

 

Este renascer desportivo e sua utilização para vários fins na comunidade, 

aumentou possivelmente a sua popularidade atraindo investigadores a apostar 

mais tanto nas competências físicas, técnicas e táticas, como na psicologia 

associadas a estas, apesar de esta última ainda não ser o foco da maioria destes 

estudos e ainda se encontrar numa fase inaugural em vários aspetos (Watson e 

Clement, 2008). Outra razão pela qual a VM ainda não estar totalmente inserida 

na prática de todo e qualquer treino desportivo, especialmente os de alto 
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rendimento, pode ser devido à sua pouca popularidade, pouco conhecimento e 

confiança dos demais agentes desportivos para integrarem esta competência 

nos seus treinos (Harwood, 2008; Zakrajsek et al., 2013). No entanto, cada vez 

mais se assiste à introdução das competências psicológicas no treino desportivo, 

sobretudo no alto rendimento, de modo que existe uma maior consciencialização 

deste conceito e seus benefícios. Agentes desportivos e cientistas cada vez mais 

valorizam esta temática e incentivam atletas e treinadores a recorrerem a esta 

forte ferramenta que é a VM (Maria et al., 2012; Velentzas et al., 2011). 

 

Esta última observação, em que os estudos estão mais preocupados com o 

treino físico é confirmada pela evidente preocupação na análise de atletas e não 

tanto das suas competências psicológicas relativamente à sua modalidade, no 

entanto, procurando mais profundamente na literatura acerca da VM, pôde 

entender-se que esta é mais eficaz em atletas do que em não atletas, mostrando 

estes últimos mais dificuldades em (re)criar imagens tão nítidas como os 

anteriores (Stecklow et al., 2010). Gregg et al., (2016) defende até que os atletas 

além de criarem imagens mais nítidas estas são mais eficazes ainda quando 

utilizada uma perspetiva interna e de forma calma como se estivessem a ver em 

câmara lenta. Hall et al., (2009) observou, no seu estudo com vários atletas dos 

dois sexos, que atletas do sexo masculino eram mais capazes que as meninas 

de recriar melhores imagens mentais em tempo real, ou seja, movimentos 

rápidos. Estes últimos parecem também, de uma forma geral, serem mais 

capazes e têm maior facilidade na utilização da função ME do que atletas do 

sexo feminino, uma vez que a utilizaram com maior frequência (Cumming e Hall, 

2002). 

 

Outro aspeto crucial para este estudo é o facto de a literatura, de uma forma 

geral, se ter centrado em escalões ou atletas profissionais e de alto rendimento 

e pouco em escalões e atletas de formação (Munroe-Chandler, 2004ª; Strachan 

e Munroe-Chandler, 2006b), concluindo estes que atletas mais experientes e/ou 

mais velhos têm maior facilidade na recriação de imagens mentais mais nítidas 

e eficazes, assim como também recorrem mais a esta competência psicológica 
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que atletas mais novos e/ou menos experientes, notando-se uma menor 

capacidade de recriar imagens especialmente abrangidas pelas funções MG-A, 

CG e CE (Parker e Lovell, 2009). Também segundo Thelwell et al. (2009), atletas 

de elite/profissionais aparentam usufruir e utilizar consistentemente as 

competências psicológicas em relação a atletas que não são de elite. 

 

 
Adicionalmente, atletas de níveis mais elevados consideram a VM essencial para 

a sua performance, tanto a nível de treino como de competição (Cumming e Hall, 

2002). Neste estudo de Cumming e Hall (2002), onde os dados foram 

examinados relativamente às possíveis diferenças no uso da VM consoante o 

sexo, idade e modalidade praticada, mostra que, ao contrário dos atletas menos 

experientes que dão maior ênfase às competências técnico-táticas os atletas 

mais experientes, no geral, focam-se também na visualização de objetivos, 

estados de confiança e força mental e em controlar a sua ansiedade e níveis de 

ativação, enquanto que outros estudos também mostraram que os atletas de 

elite utilizam muito a função MG-A (Cumming e Hall, 2002; Hall et al., 2009). Por 

outro lado, Weiss (1991) afirma que crianças e jovens atletas são igualmente 

capazes de entender a VM como uma “estratégia natural”, utilizando-a 

preferencialmente para aprender e treinar as sequências técnico-táticas, 

estratégias e formular um plano para a prova/jogo. Desta forma, apesar de cada 

atleta, dependendo das suas facilidades e maiores dificuldades, tem igual 

oportunidade de atingir níveis mais elevados e obter benefícios com o a 

aprendizagem e prática da VM (Munroe-Chandler, 2004). 

 

Após a análise dos resultados de outros estudos, verificou-se que uma grande 

parte dos estudos se preocupou tanto com modalidades coletivas como 

individuais. No geral, estes mostraram que atletas que praticam modalidades 

coletivas são capazes de usar com maior frequência a VM, explicando que a 

utilizam mais nas funções CG e MG-M (Hall et al., 2009). Além disso, 

“modalidades predominantes de habilidades motoras fechadas mostram ser 

mais influenciadas pela VM que as modalidades caracterizadas por habilidades 
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motoras abertas” (Coelho et al., 2007), e também que atletas de alto 

rendimento/profissionais têm maior facilidade no uso da VM em habilidades 

motoras fechadas próprias da sua modalidade (Wei e Lou, 2010). 

 
Embora a ginástica não seja uma modalidade coletiva, ela é complexa, pois os 

atletas necessitam constantemente de variar entre a força, o equilíbrio, a 

coordenação, flexibilidade e a perfeição técnica dentro dos mesmo exercícios, o 

que requer foco, concentração e controlo corporal muito refinado e pronto a 

(re)adaptar-se às situações em causa. Além disso, é uma modalidade em que 

predominam as habilidades fechadas, o que sugere a recorrente utilização da 

VM e vários aspetos que a determinam, sobretudo a nível de concentração, foco 

e lidar com diversos sentimentos (Wei e Lou, 2010). Por exemplo, Velentzas et 

al. (2011), realizaram vários estudos experimentais no voleibol, tentando 

perceber a utilização da VM para melhorar e estabilizar o desempenho do 

serviço, no entanto, chegaram à conclusão de que necessitavam de mais 

pesquisas específicas ao contexto da modalidade. Também Hirrer e Morgan, 

(2010) e Varzaneh et al., (2011) concluíram que os programas de treino de VM, 

para serem eficazes, devem ser o mais específicos possível para cada 

modalidade, considerando sempre as particularidades de cada uma delas.  

 
Para Hall et al. (1998a) todos têm a capacidade de (re)criar imagens mentais, 

mas essas imagens podem e devem ser treinadas pois elas melhoram com a 

prática regular. Até mesmo os atletas mais novos não estão excluídos, embora 

alguns estudos defendam que estes possam ter mais dificuldades, eles apenas 

necessitam de a praticar de forma deliberada desde as primeiras etapas do seu 

desenvolvimento desportivo (Simonsmeier e Buecker, 2017). Munroe-Chandler 

et al. (2007) afirmam que esta capacidade melhora à medida que as crianças ou 

jovens atletas crescem entre os sete e os catorze anos de idade.   

 

Por fim, apesar das diferentes metodologias e intervenções práticas, a literatura 

sugere que a VM é uma mais-valia forte no que toca à aprendizagem e 

otimização das ações motoras, assim como capacidade de lidar com diferentes 
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estímulos e sentimentos, desenvolvendo na criança uma ferramenta facilitadora 

na construção da sua carreira desportiva (Ay et al., 2013; Velentzas et al., 2011).  

 

1.5. O Treino de Competências Psicológicas e a Visualização Mental 

 

Nesta constante procura pelo aperfeiçoamento, desenvolvimento e 

rentabilização do treino desportivo, surge como aspeto fundamental o treino de 

competências psicológicas. Apesar disso, muitos agentes desportivos ainda não 

estão consciencializados da sua importância, de como podem implementar este 

treino e/ou como controlar e orientar este processo de aprendizagem. 

Normalmente, estes agentes desportivos centram a sua atenção e intervenção 

no treino técnico-tático e físico, deixando ao esquecimento a importância que as 

competências psicológicas podem ter no processo de aprendizagem e 

crescimento de um atleta. No entanto, mais tarde, quando se deparam com 

situações de prova, em que a pressão é maior não possuem as 

estratégias/ferramentas necessárias e importantes para lidar e controlar as suas 

emoções, o nervosismo ou conseguirem manter-se focados. 

 

Neste contexto e de forma a que o desenvolvimento seja completo e eficiente, e 

procurando levar os atletas a dar resposta a diferentes situações de maior stress 

ou novas experiências, surgem os programas de TCP que procuram identificar, 

analisar, ensinar e treinar as competências cognitivas, mentais ou psicológicas 

diretamente relacionadas com o rendimento desportivo (Dias et al., 1997). Vários 

autores, como vimos anteriormente, têm chegado à mesma conclusão de que a 

prática mental geralmente ajuda a melhorar o desempenho das tarefas motoras 

(Corbin, 1972; Feltz e Landers, 1983; Suinn, 1985; Weinberg, 1982). 

 

Alguns autores vão até mais longe, afirmando que “as intervenções baseadas 

em técnicas de imagética tornaram-se tão populares que atualmente constituem 

um pilar da psicologia do desporto” (Morris et al., 2004). Isto porque não só 

trabalha requisitos que vão desde o aperfeiçoamento das habilidades técnicas 



 

 

LIPCIUC, A. M.        A APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TREINO DE VISUALIZAÇÃO MENTAL EM ATLETAS DA DIVISÃO BASE DA GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA 2009 

 

 

- 19 - 
 

ao desenvolvimento das habilidades táticas e, também, à melhoria de processos 

mentais cruciais (Munroe-Chandler, 2004).  

 

É desta forma que surge a necessidade de introduzir e aplicar programas de 

treino de competências psicológicas eficazes ao longo treino desportivo prático. 

O TCP tem sido definido como “o conjunto das estratégias e técnicas utilizadas 

no sentido de ensinar ou promover capacidades psicológicas, destinadas a 

facilitar o rendimento desportivo e a ajudar os atletas a assumirem uma atitude 

positiva face à competição” (Martens, 1987).  

 

Alguns autores reforçam ainda esta definição recorrendo à experiência pessoal 

que se constrói ao participar de um TCP, nomeadamente a capacidade que este 

tem de acrescentar prazer e diversão aos atletas, levando-os a sentir maior pré-

disposição para treinar, maior realização pessoal e sobretudo satisfação perante 

a atividade física (Weinber e Gould, 2007).  

 

Apesar dos programas poderem valorizar mais ou menos certos aspetos, estes 

serão mais úteis se assumirem uma relação entre a melhoria das capacidades 

psicológicas com o rendimento desportivo e com a promoção do prazer e 

desenvolvimento pessoal dos atletas. Aliás, se os atletas se tornarem mais 

capazes de lidar com as pressões inerentes à atividade desportiva, poderão criar 

melhores condições de treino e de progresso desportivo, assim como 

desenvolver uma maior paixão pela modalidade. No entanto, dependendo da 

idade dos praticantes, os programas de TCP preocupam-se mais com a melhoria 

do rendimento desportivo de uns (praticantes seniores e/ou de alta 

competição/profissionais) e mais com o desenvolvimento, prazer e bem-estar de 

outros (praticantes mais novos) de forma a proporcionar a cada atleta em cada 

etapa aquilo a que ele estará mais aberto a receber e mais adequado (Gomes, 

2012).  

 

Gomes (2012) afirma ainda que apesar de parecer óbvio que atletas melhor 

preparados do ponto de vista mental podem reunir melhores condições para 
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terem sucesso desportivo e conseguirem tirar máximo partido do ponto de vista 

pessoal da atividade desportiva, alguns estudos têm vindo a procurar demonstrar 

esta relação. 

 

Uma pesquisa acerca dos resultados obtidos em aplicações de programas de 

TCP, vários estudos realçam o impacto positivo que a VM traz à área do desporto 

e sobretudo ao treino desportivo de alto rendimento. Estudos com voleibolistas, 

skaters, praticantes de “petanca”, nadadores, tenistas, atletas, basquetebolistas, 

entre outros, têm afirmado evidências de sucesso relativamente à performance 

dos praticantes perante um programa de treino de competências psicológicas 

(Bossio et al., 2012; Fortes et al., 2016; Thelwell et al., 2006; Usry, 2005; 

Velentzas et al., 2011).  

 

Por exemplo, numa investigação com futebolistas, Thelwell et al. (2006), após 

avaliarem os efeitos de treino de relaxamento, visualização mental visual e 

autoconfiança na competição, afirmam que os resultados reforçam a pesquisa 

que defende os benefícios do monitoramento de desempenho, mostrando que 

as competências psicológicas poderiam ter um papel a desempenhar na 

melhoria do desempenho em diferentes etapas da competição. Especificam 

também que os dados da sua investigação indicaram que os participantes 

melhoraram pelo menos em duas das subcomponentes da VM, quando 

comparados aos dados da linha de base no desempenho na avaliação anterior. 

No entanto, esta melhoria nos subcomponentes de desempenho pode ter estado 

relacionada com a estrutura utilizada para o desenvolvimento da intervenção.  

 

Bossio et al. (2012), após estudarem voleibolistas avaliando sete funções 

diferentes da VM, referem que os resultados do pré-teste e do pós-teste indicam 

que existiam diferenças significativas em três das sete funções (autoconfiança, 

controlo da energia e atitude negativa e controlo da concentração e atenção) 

avaliadas no treino psicológico. Nas quatro funções restantes avaliadas (controlo 

da visualização, motivação, controlo de energia positiva e atitude positiva) não 
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foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, tendo sido, porém, 

observada uma melhoria geral nos resultados após a aplicação do programa. 

 

Relativamente a uma investigação com nadadores, Fortes et al. (2016)  afirmam 

que os resultados mostraram que o treino mental foi capaz de reduzir a 

ansiedade cognitiva e somática, assim como promover uma maior autoconfiança 

após oito semanas de prática. Nesse sentido, parece que 30 minutos de treino 

mental por semana (três sessões de 10 minutos espaçadas com 48 horas) 

podem reduzir a ansiedade cognitiva. 

 

Através de um estudo direcionado para o serviço do voleibol e aplicando um 

programa de treino mental, Ursy (2005), afirmou que esta última teria sido 

essencial para uma óbvia melhoria na execução e eficácia do serviço. À 

semelhança deste, também Shoenfelt e Griffith (2008) concluíram a aplicação de 

um programa de treino mental poderia trazer mais-valias óbvias na performance 

e desenvolvimento dos atletas. 

 

Resumidamente, a investigação sugere que seja qual for a modalidade e o seu 

tipo e independentemente da função ou aspeto da visualização mental que é 

trabalhado, recorrer à VM é sempre uma mais-valia no que ao desenvolvimento 

e performance desportiva. 

 

Vários autores (Arvinen-Barrow et al., 2007; Barr e Hall, 1992; Gregg e Hall, 

2005; Munroe-Chandler et al., 2008; Munroe-Chandler et al., 2012; Salmon e 

Hall, 1994; Short et al., 2006; Short et al., 2012) em diferentes e variados estudos 

com atletas de diversas modalidades afirmam que a VM é, na maior parte das 

vezes, utilizada com um objetivo baseado na função MG-A e, frequentemente, 

em  conjugações com a competição. Estes afirmam também que atletas já 

parecem estar mais consciencializados relativamente à importância do auxílio da 

VM uma vez que parecem considerar importante utilizá-la para a melhoria da sua 

aprendizagem e performance competitiva, contudo, na prática, muitos atletas 
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continuam a utilizar mais tempo e energia a treinar as habilidades técnico-táticas 

e físicas necessárias à modalidade, negligenciando o treino da VM.  

 

No caso específico da ginástica, apesar de a literatura contar com escassos 

estudos direcionados a esta modalidade e ainda menor número dos que incluem 

programas de TCP, alguns autores (Post e Weisberg, 2012; Raiola et al., 2013)  

consideram unânime a ideia de que os ginastas utilizam a VM tanto no treino 

como na competição, sobretudo para aumentarem os seus níveis de 

concentração e autoconfiança, assim como para o atingimento de objetivos 

pessoais, motivacionais e controlo das sensações e emoções inerentes à 

prática. 

 

Raiola et al. (2013) considera a VM uma habilidade natural que se torna um 

reforço estratégico no desempenho do atleta que a treina, tornando-se a sua 

aplicação em treino um investimento muito digno e ambicioso. 

 

Os resultados de um outro estudo, do género qualitativo, com dados acerca de 

ginastas nacionais e internacionais que utilizavam a VM, em conjunto com outras 

competências mentais, como por exemplo autoconfiança, relaxamento e 

definição de objetivos para preparar as competições (Calmels et al., 2003). Mais 

especificamente, os ginastas afirmaram que utilizavam a VM principalmente para 

reduzir a ansiedade e o medo de lesões, aumentar a confiança, testar o número 

que iriam apresentar nos diferentes aparelhos, manter o foco e controlar a dor. 

 

Noutros estudos (e.g., Fournier et al., 2005; Marshall e Gibson, 2017) , os autores 

apresentaram a VM como uma ferramenta responsável por pequenas melhorias 

relativamente ao estado prévio do atleta, em várias subcomponentes 

implementadas, treinadas e testadas da VM, apesar destas melhorias não serem 

todas significativas . 

 

Fournier et al. (2005) afirmaram ainda que, após um programa TCP com ginastas 

de elite, o aumento do desempenho foi de apenas 5% em três aparelhos; 
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contudo, esse aumento levou alguns ginastas ao pódio nacional. Os 

investigadores acrescentaram ainda que embora o incremento não seja 

estatisticamente significativo, esse aumento no desempenho correspondeu a 

mudanças que foram inteiramente percebidas pelos ginastas, treinadores e 

administradores do centro de treino. Assim, os autores concluíram que estes 

resultados podem ser, pelo menos parcialmente, atribuídos ao programa de 

TCP. 

 

Desta forma, apesar de em alguns estudos que incluem programas de TCP os 

resultados ou algumas subcomponentes da VM não terem tido uma melhoria 

significativa, no geral, revelaram conclusões positivas.  

 

2.6. Potenciais condicionantes ao programa de treino 

2.6.1. Nível de prática 

 

Uma das inquietações que surge no presente estudo tem a ver com o nível de 

prática dos ginastas: será que este pode, ou não, influenciar positiva ou 

negativamente os resultados? Alguns estudos mais antigos (e.g., Feltz e 

Landers, 1983; Gould, 1982; White e Hardy, 1995) referem que as investigações 

que estudam a viabilidade da VM para melhorar o desempenho dos atletas 

menos experientes são pouca proeminência. Contudo, (Gould, 1982) defende 

que as técnicas empregadas por atletas mais experientes e/ou mais velhos 

podem também ser aplicadas e trabalhadas com atletas de escalões de 

formação. 

 

As principais conclusões de Munroe-Chandler (2004), num estudo com jovens 

atletas, demonstrou que a VM era utilizada antes da competição, de forma a que 

os atletas se mantivessem relaxados e focados no objetivo desta; durante a 

competição era usada para controlarem e regularem a ansiedade e os seus 

níveis de excitação; e após as competições, recorriam à VM para refletirem 

acerca do seu desempenho e futuras perspetivas. O mesmo autor é de opinião 

que se deve introduzir o ensino da VM nos escalões de formação, não só porque 
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é nestas idades que a aprendizagem tende ser mais efetiva e consolidada uma 

vez que os atletas passam por diversas transformações a nível fisiológico, social, 

emocional e psicológico mas também porque, nestas idades o espaço e tempo 

de ação e intervenção pode ser mais alargado mais flexível, de modo a promover 

efeitos na performance mais acentuados, prolongados e duradouros. 

 

Para Gill et al. (1983) o jovem atleta parece ser mais aberto e até ansioso para 

aprender técnicas que melhorem o seu desempenho e que lhe aumentem a 

sensação de sucesso desportivo. De facto, a pesquisa revela que os atletas mais 

jovens são motivados a praticar desporto porque lhes dá a oportunidade de 

melhorarem as suas habilidades e de se divertirem. 

 

Vários autores defendem que não só os atletas profissionais beneficiam com o 

treino da VM, mas também os atletas de escalões ou níveis competitivos 

inferiores poderão retirar mais-valias técnicas e psicológicas da aquisição desta 

competência (Munroe-Chandler, 2004; Weinberg, 2008).  

 

Através de um estudo com atletas profissionais e iniciantes, Wei e Lou (2010), 

concluíram que os atletas profissionais utilizavam a VM cinestésica com mais 

eficiência do que os iniciantes, mas somente nas atividades em que eles tinham 

maior experiência ou estavam mais acostumados a desempenhar. Além disso, 

relativamente à ativação cerebral esta não revelou diferenças significativas entre 

experinetes e iniciantes quando imaginavam habilidades motoras simples. A 

única diferença relevante apresentada teve a ver com o facto de que os 

especialistas demonstraram padrões de ativação mais focados nas áreas pré-

frontais em ambas as tarefas investigadas no presente estudo, o que pode 

revelar um controlo superior dos mecanismos durante a VM.  

 

Para reforçar a ideia anterior, Parker e Lovell (2009), um estudo com 

voleibolistas, a introdução, aplicação e desenvolvimento de um treino com VM, 

potenciou de uma forma geral atletas de escalões de formação, não só com o 

desenvolvimento positivo de recriação de ações motoras, mas também com 
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capacidades de controlo motor, controlo da ansiedade e autoconfiança, tanto a 

nível desportivo como pessoal. 

 

Weinberg (2008) afirma que a utilização da VM por parte dos jovens atletas pode 

ser deveras vantajosa, não só porque têm a oportunidade de aperfeiçoar as 

habilidades técnico-táticas, mas também porque poderão ter a possibilidade de 

experimentar melhorias ao nível da concentração, autoconfiança, motivação, 

extensíveis a outros contextos sociais. 

Outros estudos enfatizam que os atletas recorriam à VM em contexto de treino, 

tanto durante como após as sessões práticas (Munroe-Chandler et al., 2007; 

Salmon e Hall, 1994). No entanto, para Parker e Lovell (2009), a análise da VM 

em contextos desportivos nas fases da juventude está um tanto dividida, pois 

apesar desta competência trazer muitos benefícios aos jovens, existe a 

possibilidade desta não ser tão benéfica quando a aprendizagem e/ou aplicação 

por parte dos jovens não é feita corretamente. Esta possibilidade poderia 

confundir os praticantes. 

 

Por fim, é crucial compreender-se quais os fatores que influenciam a utilização 

da VM e de que modo, para que intervenção seja realizada da melhor forma 

possível e de maneira que conduza os atletas mais jovens a atingirem o melhor 

desempenho possível, principalmente se consideradas as consequências 

físicas, emocionais e sociais associadas à participação regular e comprometida 

na modalidade em que estão inseridos (Strachan e Munroe-Chandler, 2006a). 

Ao perceber qual o ponto de partida e condicionantes dum atleta, assim como 

os objetivos a atingir pelo mesmo, será possível implementar um treino de VM o 

mais adequado e facilitador para a alteração dos comportamentos menos bons 

dos jovens atletas, permitindo ainda que estes usufruam de um auxílio fortíssimo 

para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal, mas sobretudo desportivo. 

 

2.6.2. Tipo de modalidade 
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Outro aspeto importante e que se deve ter em conta na utilização desta 

competência uma vez que a pode influenciar é o tipo de modalidade que o(s) 

atleta(s) pratica(m) (Arvinen-Barrow et al., 2007; Hardy e Callow, 1999; Kizilad e 

Tiryaki, 2012). Contudo, poucos estudos investigaram as principais diferenças 

do uso da VM em modalidades abertas e/ou modalidades fechadas (Arvinen-

Barrow eta k., 2007).  

 

As modalidades em que as habilidades são denominadas como fechadas 

diferenciam-se das abertas pelo seu caráter previsível, ou seja, são executadas 

em condições ambientais estáveis e conhecidas de antemão, tendo elas um 

início, desenvolvimento e fim certo, (o atleta inicia o movimento quando está 

preparado e a execução deste encontra-se pré-planeada).  

 

Pelo contrário, as modalidades consideradas abertas acontecem em condições 

ambientais imprevisíveis e instáveis, ou seja, em constante mudança temporária 

e espacial. A execução técnica deste tipo de habilidades depende tanto decisões 

do próprio atleta como das dos seus adversários, de adaptações e readaptações 

constantes, da capacidade de gerar respostas motoras consoante estímulos 

inesperados e imprevisíveis, assim da capacidade de reação do atleta (Coelho 

et al., 2007). 

 

O segredo para uma correta execução destas últimas habilidades é ter a 

capacidade de reconhecer antecipadamente a intenção dos adversários, assim 

como os movimentos que eles irão realizar. Envolvem também uma boa leitura 

das pistas que poderão indicar o desfecho de determinada situação. Estas 

habilidades encontram-se sobretudo em modalidades coletivas como por 

exemplo o futebol ou râguebi, ou individuais, como é o caso do ténis (Arvinen-

Barrow et al., 2007; Coelho et al., 2007).  

 

No que toca às habilidades motoras fechadas, segundo Arvinen-Barrow et al. 

(2007), depende maioritariamente do atleta ser bem sucedido ou não, uma vez 

que neste tipo de modalidades este deve ter um domínio completo do seu corpo, 
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através da capacidade de se concentrar e da consciência corporal e dos 

movimentos durante a ação motora. Algumas habilidades motoras fechadas são, 

por exemplo, um sprint no atletismo, um serviço no voleibol ou no ténis, as rotinas 

gímnicas na ginástica, entre outras. 

 

Alguns autores (e.g., Coelho et al., 2007) consideram que as habilidades motoras 

fechadas são mais influenciadas pela utilização da VM, uma vez que estão sob 

o total controlo do atleta e, por isso, podem ser visualizadas de modo muito 

preciso. Também poderá ser devido ao fato de, segundo alguns estudos 

referidos anteriormente, nomeadamente o de Wei e Lou (2010), considerarem 

ser mais fácil, sobretudo para os atletas profissionais, visualizarem habilidades 

motoras (próprias da sua modalidade) em que têm maior experiência. 

 

Já as habilidades motoras abertas, não permitem prever o movimento na sua 

totalidade, pois este depende de vários fatores implícitos, assim como das 

decisões tomadas pelo adversário.  

 

Como prova disso, Coelho et al. (2007), num estudo com tenistas, examinaram 

o efeito da VM na execução de habilidades motoras fechadas e abertas 

verificando que os atletas obtiveram melhores resultados nas habilidades 

fechadas. No que toca às habilidades abertas, as melhorias não foram 

significativas. 

 

À semelhança destes resultados, também Arvinen-Barrow et al. (2007) 

demonstrou que os atletas de modalidades de habilidades motoras fechadas 

visualizavam mais facilmente rotinas já executadas várias vezes durante os 

treinos, enquanto em atletas de modalidades de habilidades motoras abertas, a 

intervenção, respostas, estilo e táticas de jogo alteravam conforme os 

adversários e condições ambientais. 
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Por outro lado, apesar de, no geral, os estudos apontarem para estes resultados, 

Kizildag e Tiryaki (2012), num estudo semelhante, não encontraram diferenças 

significativas entre habilidades motoras abertas e habilidades motoras fechadas. 

 

No caso específico da ginástica, embora a existência de estudos realizados 

apenas com atletas desta modalidade seja escassa a conclusão a que se chega, 

no geral, é a de que estes sempre beneficiaram desta competência (Calmels et 

al., 2006; Clowes e Knowles, 2013; Guillot e Collet, 2005; Irwin e Kerwin, 2005; 

Lawrence et al., 2013; Maaranen et al., 2017; Meyer et al., 1979; Napolitano, 

2017; Raiola et al., 2013; Wei e Luo, 2010; White e Hardy, 1995). .  
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3. Objetivos 

 

Dada a crescente popularidade e evolução deste conceito que é a VM, e após 

vários estudos a comprovar o impacto positivo que esta produz no treino 

desportivo, a VM torna-se um requisito essencial para o sucesso nas diferentes 

modalidades. Sendo a ginástica uma modalidade que requer autocontrolo, 

autoconfiança, muitas exigências físicas e de coordenação, equilíbrio e controlo 

do corpo (e.g., apesar do nervosismo, não esquecer a rotina de cada aparelho, 

manter o corpo o mais estendido possível na realização dos elementos, ter noção 

da força aplicada de modo que a receção seja feita sem grandes desequilíbrios, 

entre outros), torna-se óbvio que esta habilidade, tal como qualquer outra, 

deveria ser parte integrante do treino dos atletas.  

 

Dado que na GA, por exemplo, pouca concentração ou pouco autocontrolo são 

sinónimos de fracasso podendo até gerar uma quebra na sequência/rotina a 

realizar pelo ginasta, torna-se desta forma, importantíssimo que os atletas sejam 

capazes de relembrar e utilizar informação armazenada na sua memória, de 

forma a (re)criarem imagens mentais significativas capazes de gerar diferentes 

soluções e as transferirem para o contexto prático, sendo esta capacidade 

possível de ser adquirida e treinada através da VM. 

 

É desta forma e neste contexto que diferentes autores após análise e exploração 

deste tema, indicam que a aplicação e treino da VM no treino e na competição 
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traz inúmeros benefícios na performance competitiva (e.g., Bossio et al., 2012; 

Ciocan et al., 2012; Velentzas et al., 2011).  

 

Outros autores chegaram à mesma conclusão, enfatizando esta melhoria 

especialmente em modalidades fechadas, Desta forma, e à semelhança de 

outras modalidades, também na ginástica o mais importante é desenvolver e 

aperfeiçoar todas as capacidades do atleta, de forma a elevá-lo ao mais alto nível 

que ele é capaz de atingir. Para que um ginasta seja o mais completo possível, 

não deve só ser fisicamente capaz, mas psicologicamente também, podendo 

treinar esta habilidade através de uma prática significativa e deliberada 

associada ao processo de treino, a prática sistemática da VM. Os atletas não só 

devem ter conhecimento e saber utilizá-la, mas sobretudo treiná-la e aperfeiçoá-

la de modo a obterem resultados nos momentos cruciais da época desportiva, 

por exemplo, nas competições mais importantes como é o caso da prova 

nacional. O objetivo último desta competência é o atingimento por parte dos 

atletas duma excelência tal que sejam capazes de aumentar os seus níveis de 

concentração e de confiança, aprendem a controlar as suas emoções, a gerir a 

dor e as adversidades e ser capazes de ensaiar mentalmente as habilidades 

técnico-táticas. 

 

Posto isto, é importante referir que a maioria destes estudos, apesar de serem 

válidos relativamente às ações motoras dos praticantes, os mesmos foram 

realizados em locais fechados como uma sala de aula ou dentro de um 

laboratório, o que se afasta muito da realidade em que a modalidade é praticada, 

o que pode ser um gerar um impasse na realização de uma investigação nesta 

temática (Gregg et al., 2016; Kizildag e Tiryaki, 2012; Parker e Lowell, 2011; 

Stecklow et al., 2010). Alguns autores, como por exemplo Ciocan et al. (2012), 

sugerem que a realização destes programas se realize num contexto o mais 

perto da realidade possível, permitindo aos atletas uma maior compreensão e 

utilização dos fatores psicológicos mais adequada.  
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Também Denny (2012), é de opinião de que apesar de a VM estar já mais 

explorada e aceite como uma ferramenta imprescindível ao treino desportivo, é 

evidente ainda que esta não atingiu a dimensão que as restantes componentes 

de treino têm, de modo que ainda não é praticada e desenvolvida em contextos 

reais de competição nem treinada diariamente juntamente com as demais. 

Apesar disso, ainda poucos estudos exploram e se preocupam em criar um 

programa mais próximo do contexto prático, de forma a conseguir analisar todos 

os parâmetros que este possa ter na prática desportiva, neste caso da ginástica. 

O objetivo ao ser criado um programa de VM é sempre dotar os atletas de mais 

uma ferramenta que possa estar interligada às competências físicas de modo a 

aperfeiçoar estas últimas. Ao se criar um programa mais próximo do contexto 

real de treino e prova, estamos a oferecer ao atleta os meios e orientações ideais 

para uma prática consistente e sistemática (Usry, 2005). 

 

Ao se criar um programa de intervenção psicológica eficaz e consistente, está-

se a beneficiar não só o desenvolvimento da performance dos atletas como 

também se dá a oportunidade ao atleta de perceber e conseguir corrigir 

movimentos por repetição, através da constante reprodução destes, permitindo 

uma evolução a nível de todas as exigências de todas as modalidades no geral. 

 

Desta forma, os objetivos gerais deste estudo são: (a) criar e implementar um 

programa de treino de VM em atletas de escalões de formação; e (b) testar a 

eficácia do programa de VM;
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4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Participantes 

 

No presente estudo participaram 6 (seis) atletas voluntários de GAM da divisão 

base dum clube privado com pouco tempo de existência. Sendo da divisão base, 

estes atletas não eram considerados atletas de alto rendimento, pois não tinham 

atingido certos requisitos para integrarem a primeira divisão. Com efeito, apesar 

de alguns já terem um historial de prática bastante desenvolvido, encontravam-

se na divisão base sobretudo pela incapacidade de maior evolução num relativo 

curto espaço de tempo, devido à falta de um espaço de treino próprio e adequado 

à modalidade, assim como à falta de carga horária necessária para a sua normal 

evolução. Como foi referido, o clube onde os sujeitos treinavam tinha uma 

existência relativamente recente e ficava nas instalações duma escola, em vez 

de num ginásio qualificado para esta modalidade. Apesar disso, os atletas 

competiam dentro dos mesmos moldes que todos os restantes atletas de outros 

clubes que ainda não estavam qualificados para subir de divisão. 

 

Os atletas participantes tinham idades compreendidas entre os 9 e os 16 sendo 

que 9 [n=1], 14 [n=1], 15 [n=1] e 16 [n=3]) e, apenas dois deles possuíam entre 

dois e quatro anos de prática; os restantes quatro tinham 8/9 anos de experiência 

na modalidade, sendo todos federados. Para facilitar a identificação dos atletas, 

serão usados nomes fictícios: André, Bruno, Carlos, Diogo, Edgar e Fernando. 

 

4.2. Instrumentos 

4.2.1. Questionários 

 

Dados Demográficos 

Para a caracterizar dos atletas participantes neste estudo foi utilizado um 

questionário simples, de modo a ter a informação necessária específica para a 

pesquisa: idade, sexo, nível competitivo, tempo de treino semanal e experiência 
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de treino/anos de prática enquanto ginastas da GAM (pois alguns teriam estado 

noutras disciplinas gímnicas que não a artística). 

 

Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) 

Foi utilizada a versão portuguesa do Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ; 

Williams e Cumming, 2012), sendo um questionário derivado da estrutura 

original de Paivio (1985) que mede a capacidade de gerar os cinco tipos de 

conteúdos da visualização mental: (i) habilidade/capacidade (e.g., corrigir as 

habilidades técnicas), (ii) estratégia (e.g., construir planos e criar novas 

estratégias), (iii) objetivo/resultados (e.g., vencer uma medalha/subir ao pódio), 

(iv) afeto (e.g., emoções/sentimentos positivas durante a prática desportiva) e (v) 

domínio/mestria (e.g., manter-se positivo apesar de um momento difícil). Este 

questionário avalia a capacidade que os atletas têm de imaginar cenários 

específicos das modalidades, em vez de ações genéricas (Williams e Cumming, 

2012).  

 

O questionário SIAQ é composto por 15 (quinze) itens, divididos em 5 (cinco) 

subescalas da VM com 3 (três) itens cada. Os participantes classificam, numa 

escala Likert de 1 (um) significando este “muito difícil de imaginar” a 7 (sete) 

pontos, correspondente este último ao “muito fácil de imaginar”, a facilidade com 

que conseguem criar cada imagem mental. Posteriormente, é calculado um 

resultado médio para cada tipo de capacidade. 

 

Sport Imagery Questionnaire (SIQ) 

Foi utilizada também a versão portuguesa do Sport Imagery Questionnaire (SIQ; 

Hall et al., 1998b) sendo um questionário com 30 questões, desenvolvido para 

avaliar a frequência com que os atletas recorrem às cinco funções cognitivas e 

motivacionais da VM inicialmente referidas por Paivio (1985): ME, motivacional 

específica (e.g., imaginar a obtenção de um grande resultado desportivo ou uma 

grande performance); MG-A, motivação geral ativação (e.g., imaginar as 

emoções sentidas durante a competição); MG-M motivacional geral-mestria  

(e.g., imaginar 100% de empenho na realização da tarefa); CE, cognitivo 
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específico (e.g., conseguir consistentemente controlar a imagem mental de uma 

habilidade técnica); e CG, cognitivo geral (e.g., conseguir criar ou rever 

mentalmente planos e estratégias de jogo).  

 

Para cada uma das subescalas, os atletas classificam a frequência com que 

utilizam a VM naquela função, numa escala Likert de 7 (sete) pontos, em que 1 

(um) corresponde a “raramente” e 7 (sete) a “frequentemente”. Este questionário 

sofreu algumas modificações em determinadas questões de modo a ficar mais 

adaptado a ginastas. Desta forma, a linguagem que expressa cenários, 

aparelhos próprios da modalidade e as rotinas de treinos estão as mais 

adequadas aos desígnios utilizados nesta modalidade. Um exemplo destas 

modificações é, por exemplo a substituição da palavra “jogo” ou “competição” 

por “prova”.  

 

Sport Imagery Evaluation (SIE) 

Foi utilizada a versão portuguesa do Sport Imagery Evaluation (SIE; Vealey e 

Greenleaf, 2001). De acordo com Vealey e Forlenza (2015) o presente 

questionário é composto por um conjunto de questões que permitem avaliar a 

capacidade dos atletas experienciarem diferentes sensações, emoções e 

perspetivas durante a VM, através da avaliação da nitidez com que eles são 

capazes de formar imagens mentais em certas situações desportivas globais: (i) 

prática sozinho, (ii) prática com os outros, (iii) prática num jogo/prova, e (iv) 

recordação de um pico de performance, em sete âmbitos distintos (visão, 

audição, cinestesia, emoção, perspetiva interna, perspetiva externa e 

controlabilidade da imagem).  

 

Esta escala é constituída por 28 (vinte e oito) itens, avaliados numa escala Likert 

de 5 (cinco) pontos, em que 1 (um) corresponde à “ausência de imagem” (item 

A a F) ou “sem controlo da imagem” (item G), e 5 corresponde a “imagem 

extremamente clara e nítida” (item A a F) ou “controlo total da imagem” (item G). 
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No final, a interpretação das pontuações nas categorias visual, auditiva, 

cinestésica, emocional e controlabilidade da imagem, baseia-se na soma das 

classificações para cada uma destas categorias conforme a seguinte escala: 

pobre de 4-7 (quatro a sete), baixa de 8-11 (oito a onze), média de 12-14 (doze 

a catorze), boa de 15-17 (quinze a dezassete) e excelente de 18-20 (dezoito a 

vinte). 

 

Vividness Movement Imagery Questionnaire-2 (VMIQ-2) 

Foi utilizada a versão 2, e portuguesa do Vividness Movement Imagery 

Questionnaire-2 (VMIQ-2; Roberts et al., 2008), que avalia a capacidade de VM 

visual e cinestésica (VMC) de diversas tarefas motoras, sendo composto por 36 

(trinta e seis) itens, que avaliam a capacidade de VM interna (VMI; 1ª pessoa) e 

externa (VME; 3ª pessoa). Aos participantes é solicitado que classifiquem a 

nitidez da imagem mental de 12 (doze) movimentos de complexidade variada 

(e.g., andar, correr, saltar, passar a rua, atirar uma pedra), numa escala Likert 

de cinco pontos, de 1 (um) “perfeitamente clara e nítida” a 5 (cinco)  “sem 

qualquer imagem mental” (Parker e Lowell, 2011). Para calcular a nitidez da VM, 

o VMIQ-2 requer o somatório dos 12 (doze) movimentos para as subescalas de 

VMI, VME e VMC. 

 

De referir que estes instrumentos foram aplicados em dois momentos do 

programa de treino da visualização mental: num momento inicial, antes das aulas 

do programa de treino e num momento final, após a última sessão de VM. 

 

4.2.2. Diário de Bordo 

 

Além da aplicação dos questionários e do programa de treino, foi também 

utilizado um diário de bordo (DB) para cada atleta. No fim de cada sessão de 

treino psicológico era realizada uma pequena entrevista ao atleta acerca (a) da 

sessão em questão, (b) de melhorias/diferenças no treino físico, (c) a utilização 

da VM, quer nos treinos, quer no dia-a-dia, e (d) outros aspetos, em função das 

respostas do atleta, encaminhando a entrevista na direção de maior interesse.  
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Este DB poderia contribuir para compreender alguns aspetos que pudessem não 

estar tão claros nos resultados dos questionários uma vez que apesar de ser 

mais fácil recolher e interpretar dados através de questionários, é preciso contar 

com pequenos lapsos no que toca à viabilidade da informação, uma vez que nem 

sempre as respostas às questões se baseiam nos sentimentos reais dos atletas 

quando estão em prática, isto é a informação obtida através de dados 

quantitativos pode não explicar completamente o que acontece nos contextos 

práticos de treino ou prova em determinada modalidade (Creswell, 2009).  

 

Desta forma, Creswell (2009) afirma que recorrer apenas a questionários é um 

erro uma vez que grande parte dos sentimentos, sensações e emoções podem 

falhar e/ou não serem tido em conta ou aprofundados correlativamente à sua 

importância. Sendo humanos, e não máquinas, apenas recorrer a dados 

quantitativos pode não representar grande parte dos pontos subjacentes à 

prática. 

 

De encontro ao referido acima, a literatura demonstra que, apesar de alguns 

questionários serem muito eficazes e por isso utilizados e citados em diversos 

estudos, Short e Ross-Stewart (2006) pensam que, por melhor que seja um 

questionário, este não deve ser aplicado sozinho, pois a VM é uma competência 

muito mais complexa que as funções e aspetos reduzidos que normalmente um 

questionário apenas avalia, assim como não permite quantificar ao pormenor os 

sentimentos expressos pelos atletas. Silverman (2014) defende que a 

informação proveniente apenas de questionários pode não refletir a verdadeira 

aprendizagem e aplicação da VM nem permitir que haja uma correta 

interpretação da realidade no que toca à prática. Desta forma, interessa 

conhecer melhor as razões pelas quais os atletas recorrem à VM e o conteúdo 

das imagens mentais criadas e, paralelamente, entender como aplicar os 

guiões/cenários de VM bem como as intervenções nos contextos reais de prática 

(Soares, 2019). Short e Ross-Stewart (2006) referem que utilizar uma 
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metodologia mista permitiria (e.g., dados qualitativos e quantitativos), uma 

“compreensão global e aprofundada do fenómeno de VM”. 

 

Especificamente, a combinação de estudos experimentais e abordagens 

qualitativas (e.g., entrevistas, observações de campo ou, no nosso caso o DB), 

poderão fornecer aos investigadores uma noção mais detalhada daquilo que é a 

prática em contexto real (Creswell, 2009).Para os atletas é uma mais-valia 

entenderem e aplicarem facilmente a VM, uma vez que a utilização sistemática 

desta competência é, no que toca ao rendimento desportivo, uma ferramenta 

que os torna completos enquanto praticantes de desporto, não só a nível técnico-

tático como também a nível psicológica. De acordo com Schack et al. (2015), a 

solução poderá ser a combinação de várias metodologias de pesquisa com 

métodos mistos. 

 

A versão completa do DB pode ser consultada no Anexo A. 

 

4.2.3. Cronómetro 

 

Nas sessões iniciais e no início de cada uma das seguintes ao longo do 

programa de treino de VM, utilizamos algumas técnicas de relaxamento (Anexo 

B), de modo que os atletas, independentemente do contexto anterior à aula, 

pudessem estar concentrados no tema a desenvolver.  

 

Desta forma, de modo a perceber se relaxamento estava a dar resultados, foi 

igualmente utilizado um cronómetro para que, numa das aulas dedicadas às 

técnicas de relaxamento, pudéssemos medir a pulsação dos atletas antes e 

depois da aplicação das técnicas de relaxamento. 

 

4.3. Procedimentos 

 

Antes de começar qualquer tipo de recolha de dados/intervenção, foi necessário 

realizar e entregar um pedido de autorização aos encarregados de educação 
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(EE) de todos os atletas, o qual também continha o planeamento das sessões 

de treino; os atletas apenas poderiam fazer parte desta investigação 

voluntariamente e se os EE assim o entendessem. 

 

De seguida, foi reservado um auditório na escola onde o clube estava inserido, 

de modo que as sessões de treino fossem realizadas antes do treino, facilitando 

a deslocação e o cumprimento dos horários. 

 

A intervenção teve três fases: na primeira fase, os atletas preencheram os quatro 

questionários utilizados (SIAQ, VMIQ, SIQ e SIE); na segunda fase procedeu-se 

à implementação do programa; na terceira fase os atletas voltaram a preencher 

os questionários utlizados na primeira fase. 

 

As três primeiras sessões e as duas últimas foram realizadas com todos os 

atletas, de modo a apresentar o tema e completar os questionários, assim como 

fazer um pequeno balanço sobre o programa, sobre as sessões e sobre o seu 

desempenho ou gosto na realização deste. As restantes sessões foram 

realizadas individualmente com cada atleta, em horários distintos, de modo a 

que não se distraíssem uns com os outros e mais facilmente pudessem 

direcionar a aula para as maiores dificuldades de cada um. Nestas aulas 

individuais, realizamos um pequeno questionário personalizado nos últimos 

minutos; apesar de as primeiras perguntas serem sempre iguais para todos, as 

seguintes iam surgindo em função das respostas do atleta. Estas curtas 

entrevistas permitiram escrever o DB. 

 

De forma a ajustarmos as sessões individuais às necessidades mais acentuadas 

de cada atleta, após a primeira fase do programa realizamos uma pequena 

síntese de resultados obtidos por cada atleta onde destacamos as pontuações 

mais baixas obtidas em cada questionário preenchido. Desta forma, ao planear 

as sessões tínhamos atenção em promover maior ênfase nas funções, 

perspetivas e fatores da VM em que o atleta apontava ter mais dificuldades, 

como podemos verificar no anexo C. 
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4.4. Programa de treino de competências psicológicas 

 

Sessão 1 (01-02-2019) 

 

Tipo de sessão: Conjunta. 

Duração da sessão: 40 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Introdução ao tema da VM, importância e modo de 

utilização da mesma; cativação do interesse dos atletas pelo tema. 

 

Procedimento:  

Nesta primeira sessão, com os atletas todos em conjunto, através de um curto 

PowerPoint, apresentamos a VM atletas, de modo que entendessem de uma 

forma geral o assunto central que iríamos debater, assim como os seus 

benefícios e impacto que tem tido na área do desporto.  

 

A sessão começou com a pergunta “Alguém sabe o que é VM e alguma forma 

de ser utilizada?”, à qual foram dadas diversas respostas, como, por exemplo, 

“é a forma como nós pensamos nalguma coisa”, “é o que nós imaginamos”, “é 

ver uma coisa na nossa cabeça que não é real, mas que nós conhecemos” entre 

outras. Após um pequeno debate à volta das suas respostas, foi apresentada a 

nossa visão sobre o tema, mostrando e explicando também como atletas 

olímpicos e treinadores profissionais do alto rendimento viam, descreviam e 

punham em prática esta estratégia. Da apresentação fez também parte um 

pequeno vídeo assim como dois exemplos de exercícios, que realizaram em 

conjunto, para que entendessem como iríamos trabalhar durante as seguintes 

sessões de treino.  

 

Tentamos que esta sessão tivesse um forte impacto, de modo que os atletas 

ficassem interessados no tema e se mantivessem motivados para frequentar as 

sessões, aspeto em que pensamos ter tido sucesso pois, no fim desta, os atletas 

fizeram várias perguntas acerca do tema e seu desenvolvimento ao longo das 

aulas. 
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Sessão 2 (08-02-2019) 

 

Tipo de sessão: Conjunta. 

Duração da sessão: 40 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Preenchimento dos questionários. 

 

Procedimento:  

Como na primeira aula não foi possível iniciar o preenchimento dos 

questionários, esta segunda aula serviu para isso mesmo.  

 

 

Sessão 3 (22-02-2019) 

 

Tipo de sessão: Conjunta. 

Duração da sessão: 40 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Continuação do preenchimento dos questionários 

iniciados na sessão anterior. 

 

Procedimento:  

Esta sessão foi necessária para finalizar o preenchimento dos questionários, 

uma vez que alguns atletas não conseguiram finalizar na sessão anterior. 

 

 

Sessão 4 (1-03-2019) 

 

Tipo de sessão: Conjunta. 

Duração da sessão: 40 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Ensinamento, exploração e testagem das técnicas de 

relaxamento a serem utilizadas no início de cada aula individual, antes da 

aplicação da VM; 

 

Procedimento:  
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Nesta quarta sessão, ainda com os atletas todos em conjunto, desenvolvemos 

um pouco as técnicas de relaxamento, através de três diferentes exercícios de 

respiração e um através da visualização de imagens (ver anexo B). Esta sessão 

foi importante para que os atletas conseguissem adaptar-se ao ambiente e estar 

preparados para a aula de VM que se seguia, sem preocupações e concentrados 

no assunto a debater. Estas técnicas foram adaptadas de Portella (2016) e, 

durante a presente sessão foram utilizadas os três diferentes tipos de 

relaxamento: (i) técnica de relaxamento através de respiração diafragmática, (ii) 

relaxamento muscular progressivo de Jacobson e (iii) relaxamento básico via 

imagens mentais.  

 

Portella (2016) não só descreve as técnicas e a sua forma de utilização, como 

indica qual a posição do corpo em que os atletas devem estar durante esta 

intervenção, os grupos musculares que devem ser enumerados na técnica de 

Jacobson, e a forma como se deve gerir o tom e velocidade do discurso ao 

implementar as diferentes técnicas, de modo que o efeito nos atletas seja o mais 

acertado. 

 

Ainda assim, para confirmar se estes exercícios funcionavam com os atletas, 

após a aplicação das três técnicas, foi escolhida uma, a técnica de relaxamento 

muscular progressivo de Jacobson, para voltar a ser aplicada. Esta nova 

aplicação serviu para, durante um minuto, permitir que medíssemos e 

registássemos os seus batimentos cardíacos, antes e depois da aplicação, 

observando a manifestação das suas pulsações (quadro 1). Este registo foi 

realizado três vezes antes e após a aplicação da técnica de relaxamento, 

anotando-se apenas os valores médios destas medições. 

 

 

Sessão 5 (1-03-2019)  

 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 
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Objetivo/s da sessão: Iniciação à VM visual, primeiro exercício, com muita 

conotação cinestésica (cinco sentidos explorados) assim como a VM Externa e 

VM Interna, enfatizando, sobretudo, as funções CG, MG-A e MG-M. nesta 

sessão, no entanto, a função CE foi também um dos focos. 

 

Procedimento:  

Após alguns minutos com uma das técnicas de relaxamento anteriormente 

aprendidas (i.e., técnica de relaxamento básico via imagens mentais), levando 

os atletas a explorarem o seu “sítio calmo” e determinados acontecimentos que 

nele iam acontecendo, consoante a nossa descrição do espaço/acontecimentos, 

foi pedido que, de repente, se projetassem para o seu local de treino, com o 

ambiente que lá costumavam encontrar, incluindo o barulho de fundo, os cheiros 

e os sentimentos que pudessem experienciar.  

 

Já dentro do ambiente de treino, e após a exploração de alguns dos estímulos 

com que poderiam lidar no ginásio, cada um dos atletas teve de imaginar, entre 

outras coisas, um elemento gímnico por eles determinado antes do início da 

sessão. Para tornar a sessão o mais específica possível para as dificuldades de 

cada um, ao descrevermos o ginásio e os estímulos envolventes, e dependendo 

do atleta que estava a ser sujeito à intervenção, escolhemos enfatizar mais ou 

menos as diferentes funções da VM; todavia as funções CG, MG-A e MG-M 

foram sempre as mais trabalhadas. 

 

Após relembrarem o ambiente envolvente do treino e os estímulos aí 

experienciados, os atletas deveriam concentrar-se no elemento gímnico 

escolhido. Numa primeira fase, deveriam apenas imaginar-se a executar o 

elemento várias vezes, de ‘dentro do seu corpo’ (i.e.,VM Interna, VMI) ou ‘de fora 

do seu corpo’ (i.e., VM Externa, VME); depois deveriam seguir o habitual ritual, 

desde que saíam do aparelho onde tinham realizado o exercício, descansavam 

e conversavam com os colegas, punham magnésia nas mãos e retornavam ao 

aparelho. 
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Durante esse pequeno tempo em que outros atletas iriam ao aparelho e eles 

aproveitavam para descansar, foi-lhes pedido que se imaginassem a visualizar 

a próxima tentativa do elemento, para que quando voltassem a executá-lo já o 

terem praticando através da VM. Durante as diferentes realizações do elemento 

no aparelho, deviam tentar imaginar-se nas duas perspetivas (VME e VMI), e 

enfatizar quer a visualização da técnica (CE), quer da tática (CG), quer alguns 

aspetos motivacionais determinados pela MG-A e MG-M. Desta forma, os atletas 

concentravam-se em visualizar-se de ‘dentro’ ou ‘fora’, bem como diferentes 

aspetos da técnica de execução do exercício (e.g., pontas dos pés e joelhos 

esticados), uma melhor forma de iniciar o exercício (CG), ou em trabalhar a 

autoconfiança, o foco mental, os níveis de ansiedade e as emoções, assim como 

a que sentiam em relação ao aparelho e elemento (MG-M e MG-A, 

respetivamente). 

 

Para facilitar estes desafios, os atletas eram instruídos a imaginar o treinador a 

corrigir alguns aspetos nos quais eles deveriam, no elemento seguinte, focar 

mais a sua atenção, como é o caso dos membros superiores (MS) e membros 

inferiores (MI) estendidos, posição da cabeça, alinhamento do tronco e 

segmentos corporais. 

 

No final da sessão, após uma pequena entrevista, foram recolhidos alguns 

feedbacks dos atletas. 

 

 

Sessão 6 (15-03-2019) 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Exercício semelhante à aula anterior, enfatizando 

sobretudo as funções CG, MG-A e MG-M, mas, mais relacionado com um 

espaço mais fácil de ser imaginado, designadamente os seus quartos, em casa.  
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Este exercício foi escolhido uma vez que os ginastas com menos experiência na 

ginástica tiveram, na nossa opinião, algumas dificuldades na primeira parte da 

sessão anterior, em recordar algumas sensações, cheiros e sons existentes no 

ginásio de treino. Desta forma, o objetivo desta sessão foi tentar que mesmo os 

menos experientes conseguissem imaginar o máximo possível do cenário 

descrito. Ainda assim, consoante as suas dificuldades, foi pedido a cada um para 

imaginar as situações em que menos se sentiam confiantes, de modo a 

assimilarem a competência.  

 

Procedimento: 

Esta sexta sessão foi muito parecida com a anterior no que respeita o tipo 

exercício realizado, uma vez que os objetivos da sessão também foram 

maioritariamente coincidentes com os da sessão anterior. Começamos 

novamente por trabalhar o relaxamento, desta vez com a técnica de Jacobson, 

pedindo aos atletas que, aos poucos, fossem contraindo e relaxando cada parte 

do seu corpo, começando pelos músculos dos pés até ao pescoço, e no fim a 

cara. 

 

Após alguns minutos de relaxamento, pedimos que imaginassem a sua chegada 

a casa, desde a porta de entrada da casa até ao seu quarto, as texturas nele 

existentes, a disposição dos móveis, o sentimento que tinham quando lá 

chegavam, os sons das demais divisões, os possíveis cheiros de dentro ou fora 

do quarto, a brisa quando abriam a janela, entre outros aspetos. O exercício 

completo pode ser consultado no anexo D. 

 

Por fim, à semelhança da sessão anterior, foram feitas algumas perguntas 

acerca do que conseguiram/não conseguiram imaginar, tendo os resultados sido 

muito idênticos, maioritariamente melhores na VMI; além disso, alguns atletas 

que ainda não tinham conseguido, conseguiram já visualizar na perspetiva 

externa algumas partes do exercício. Na parte cinestésica tiveram melhores 

desempenhos, o que pode ser justificado pelo facto de a maioria ter referido que 
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“o quarto é um local onde passo mais tempo” comparativamente ao local de 

treino. 

 

 

Sessão 7 (22-03-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: O tipo de exercício foi igual aos das sessões anteriores, 

mas, além das funções CG, MG-A e MG-M, introduzimos um pouco mais as 

funções CE e ME, tentando, ao mesmo tempo, continuar a fortalecer as 

anteriores funções, começar a introduzir situações de maior conotação nas 

competências desportivas associadas à prática, assim como além do trabalho 

do autocontrolo, autoconfiança e força mental, introduzir algumas noções de 

visualizar a obtenção de resultados, conquistas e atingimento de objetivos.  

 

Devido às dificuldades demonstradas pelos atletas na visualização do espaço de 

treino durante a sessão cinco, nesta sessão, decidimos voltar a este cenário uma 

vez que, após o exercício da sessão anterior, num ambiente familiar, os atletas 

possam ter ganho facilidade em aplicar a VM noutros cenários. Sendo o ginásio 

um cenário que consideramos importante no nosso estudo, optamos por reforçar 

a visualização deste espaço. 

 

Procedimento: 

À semelhança das últimas duas sessões, começamos pelo relaxamento, 

recorrendo à técnica de relaxamento através de respiração diafragmática, 

seguida de um exercício em que, mais uma vez, relatámos um cenário e os 

acontecimentos, enquanto os atletas tentavam imaginar o que íamos sugerindo. 

 

Desta vez, o foco foi novamente um treino, devendo os atletas começar por se 

imaginar a chegar à escola (da qual o clube faz parte), descer as escadas que 

dão para o ginásio, todas as fases do treino e o fim deste; ao mesmo tempo que 
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deviam sentir as emoções, os sentimentos, os cheiros, imaginar os sons de 

fundo, o barulho ou o murmúrio dos colegas e treinadores, o barulho dos 

aparelhos, entre outros aspetos. 

 

Apesar de ser o mesmo espaço, tal como na primeira sessão, a ênfase foi maior 

nas funções cinestésicas, onde os atletas anteriormente sentiram mais 

dificuldade (na primeira vez). Além disso, introduzimos também algumas 

situações de ansiedade (e.g., os exercícios que tinham medo de realizar ou uma 

crítica menos boa por parte do/s treinador/es). 

 

Assim, os atletas deviam imaginar como se sentiam a chegar ao treino, com ou 

sem os colegas e a começar o aquecimento; deviam também imaginar como se 

sentiam nos dias que não gostavam de treinar, quais as rotinas de aquecimento, 

se tinham dores, o cheiro dos colegas ou do material já muito usado, o som que 

as restantes turmas faziam ao fundo ou os pais a deixarem os filhos na entrada, 

o que sentiam quando tinham dificuldade ou facilidade nas diferentes partes do 

treino, a textura dos diferentes aparelhos e colchões, entre outros aspetos. 

 

Durante estes processos, pedíamos que fossem visualizando da perspetiva 

interna e externa, alternadamente, de modo que trabalhassem nos dois sentidos, 

mas não reforçando muito esta parte da VM, pois não era o objetivo principal 

desta aula. No entanto, esta intervenção era feita pois muitos deles sentiam 

muitas dificuldades quer numa quer noutra, e desta forma, seria um trabalho 

extra e sem interrupções. 

 

No fim, voltamos a realizar a pequena entrevista final, sendo os atletas 

recordados que deveriam praticar a VM nos treinos ou até numa prova.  

 

 

Sessão 8 (05-04-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 
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Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: O tipo de exercício foi igual às sessões anteriores 

enfatizando, no entanto, todas as funções trabalhadas até então. No entanto, 

este foi diferente dos anteriores na medida em que o cenário apresentado não 

era um lugar que eles frequentassem tanto como os anteriores e, com isso, o 

objetivo seria perceber se as sessões anteriores tinham dado resultado e se 

conseguiriam visualizar mesmo cenários e estímulos com que os atletas não 

estavam acostumados. 

 

Procedimento: 

Nesta oitava sessão, após os momentos iniciais dedicados ao trabalho de 

relaxamento (nomeadamente a técnica de relaxamento via imagens mentais), a 

aula consistiu num cenário improvisado num espaço que eles estavam menos 

habituados; descrevemos então uma situação diferente, no rio com os amigos.  

 

O exercício completo desta sessão pode ser consultado no anexo D. 

 

 

Sessão 9 (03-05-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: A aula foi semelhante às anteriores, com maior ênfase nas 

funções MG-A e MG-G, de modo a reforçar o trabalho de autocontrolo, 

autoconfiança, força mental e gestão dos níveis de ativação e emoções 

associados à performance. 

 

Procedimento: 

Mais uma vez a sessão começou com alguns minutos dedicados ao trabalho de 

relaxamento, seguido de mais um cenário improvisado e de duma situação 

turbulenta, de modo a se insistir mais nos aspetos de autocontrolo, 
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autoconfiança, ansiedade, inquietude, gestão dos níveis de ativação, entre 

outros. 

 

Como o exercício, apresentado no Anexo D, foi muito semelhante para todos os 

atletas, pois todos precisavam de trabalhar as funções objetivadas nesta aula. 

 

 

Sessão 10 (24-05-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: A aula foi semelhante à anterior, com maior ênfase nas 

funções MG-A e MG-G. Para os ginastas aprenderem e saberem usar melhor a 

VM neste sentido, esta sessão também teve por objetivo ensinar-lhes a técnica 

de dessensibilização, muito útil para o autocontrolo e autoconfiança, assim como 

o controlo e gestão dos níveis de ansiedade e excitação. Esta técnica pode ser 

consultada no Anexo E. 

 

Procedimento: 

A sessão começou com os normais minutos de relaxamento, seguidos do relato 

de um cenário e uma situação que se iniciou calma e favorável para o atleta, mas 

ao longo do relato foi-se tornando difícil em termos psicológicos, ensinando-lhes 

a lidar com a ansiedade, excitação e emoções; também, através da técnica de 

dessensibilização, tentamos que os atletas conseguissem trabalhar o 

autocontrolo, a autoconfiança e o foco mental. 

 

O exercício referido pode ser consultado no anexo D. 

 

 

Sessão 11 (31-05-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 
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Duração da sessão: 20 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Esta sessão tinha por objetivo trabalhar melhor a VME, 

uma vez que era essa que os atletas afirmavam ter mais dificuldades em 

visualizar.  

 

Procedimento: 

Como todos os atletas exibiam dificuldade na VME, a aula foi idêntica para todos; 

apenas os vídeos variaram um pouco consoante o nível deles.  

 

A sessão começou com alguns minutos de relaxamento, seguida do 

visionamento de um vídeo de um ginasta olímpico que executava um elemento 

por eles conhecido. Sentados perante uma tela, os atletas deviam rever o vídeo 

5 a 10 vezes e, após vê-lo, imaginá-lo a mesma quantidade de vezes, pensando 

que eram o atleta em questão ou, se já conseguissem esse objetivo, visualizá-lo 

como se eles fossem o atleta, através de uma perspetiva externa. Deviam 

realizar esse exercício primeiro em câmara lenta e, posteriormente, o mesmo 

vídeo na velocidade normal do acontecimento. De seguida, repetiram o exercício 

com outro elemento gímnico. 

 

Cada vídeo foi escolhido perante o melhor aparelho e aptidão dos atletas, de 

modo que o elemento fosse relativamente fácil de imaginar e perto de algo que 

eles já estivessem habituados a treinar, (uma vez que todos pareciam responder 

melhor a estímulos já anteriormente experimentados, e muito dificilmente a 

estímulos que não se lembravam de como ocorriam). Normalmente, o elemento 

era o próximo que eles treinariam nos treinos, num determinado aparelho. 

 

 

Sessão 12 (07-06-2019) 

 

Tipo de sessão: Individual. 

Duração da sessão: 20 minutos. 
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Objetivo/s da sessão: O objetivo desta aula foi insistir no trabalho da VME, uma 

vez que os atletas reagiram muito bem à aula anterior. 

 

Procedimento: 

À semelhança da sessão anterior, o trabalho desenvolvido foi centrado na VME, 

realizado através da utilização de vídeos. 

 

A sessão iniciou-se da mesma forma, com alguns minutos de relaxamento, 

seguida pela visualização de um vídeo do número do solo do atleta, gravado na 

última prova realizada. Mais uma vez sentados perante uma tela, os atletas 

deviam rever a gravação cerca de 5 a 10 vezes e, após isso, imaginar também 

a mesma quantidade de vezes. Os objetivos deste exercício eram, por um lado, 

conseguirem ver-se a realizar o solo ‘de fora’ (VME), assim como chegarem às 

últimas reproduções e conseguirem imaginar o seu esquema de solo no mesmo 

tempo (ritmo) que ele estava gravado, isto é, o tempo da VM aproximar-se o mais 

possível da duração do tempo da execução real do número, de modo que o atleta 

estivesse a imaginar-se a realizar o esquema nos tempos certos. 

 

Na ginástica é usual, durante o número, ter de se “aguentar” numa certa posição 

gímnica de equilíbrio alguns segundos, assim como realizar algumas 

formalidades no início e no fim dos números (cumprimentos ao juiz); esses 

pormenores deviam ser tidos em conta pelos atletas na sua visualização, para 

que o tempo se aproximasse da realidade, tendo sido combinado que deviam 

começar a visualização com a saudação ao juiz e acabar no momento da última 

receção.  

 

 

Sessão 13 (14-06-2019) 

 

Tipo de sessão: Em conjunto. 

Duração da sessão: 40 minutos. 
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Objetivo/s da sessão: Conversar sobre o programa e voltar a preencher os 

questionários. 

 

Procedimento: 

Nesta penúltima sessão conversamos um pouco sobre o decorrer das sessões, 

das principais dificuldades e facilidades e do uso que lhe tinham dado à VM. 

Acabamos a sessão preenchendo novamente os questionários aplicados no 

início do programa. 

 

 

Sessão 14 (21-06-2019) 

 

Tipo de sessão: Em conjunto. 

Duração da sessão: 40 minutos. 

Objetivo/s da sessão: Acabar de preencher os questionários. 

 

Procedimento: 

Por fim, esta sessão serviu para os atletas que não tinham acabado de preencher 

os questionários o fizessem.  

 

4.5. Análise estatística  

 

Para a análise estatística dos dados, recorreu-se à estatística descritiva (média, 

desvio-padrão), bem como ao teste de Wilcoxon para comparação de duas 

amostras emparelhadas. O valor de prova utilizado foi p < .05. 
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5. Resultados 

5.1. Comparação dos resultados pré e pós-teste  

5.1.1. Resultados Globais 

 

Nos quadros 1, 2, 3 e 4 estão apresentados os resultados dos questionários 

realizados pelos atletas, antes e após a aplicação do treino VM. 

 

Importa salientar que, enquanto em três dos questionários aplicados (i.e., SIAQ, 

SIQ e SIE), a escala segue uma ordem crescente (i.e., do 1 ao 5/7), e logo, a 

subida de valores do pré para o pós-teste indica que houve uma melhoria nos 

valores médios do primeiro para o segundo momento. No questionário VMIQ-2, 

a situação é oposta: enquanto o 5 significa maior dificuldade em visualizar, o 1 

significa mais facilidade, de modo que a subida nos valores médios do pré para 

o pós-teste não significa que houve uma melhoria, mas uma diminuição.  

 

Como se pode verificar, apesar de apenas terem sido encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na VM visual e VME, avaliadas pelo SIE (Quadro 

4), os atletas demonstraram, de uma forma global, uma melhoria clara nos outros 

aspetos avaliados do pré para o pós-teste. 

 

Apesar de não se encontrarem mais diferenças estatisticamente significativas 

noutras funções deste questionário nem nos restantes três, estes demonstraram 

uma constante e geral melhoria nas funções por eles abordadas entre os 

questionários “pré” e os “pós”. 

 

No quadro 1, onde são apresentados os resultados do questionário SIAQ, pode-

se observar que, a subida nos valores médios do pré para o pós-teste relativos 

ao afeto destaca-se das demais funções avaliadas neste questionário uma vez 

que este atinge um valor de diferença de 1.11 enquanto que as restantes médias 

estão compreendidas entre 0,55 (estratégia e mestria) e 0,78 (objetivos). Ainda 

neste quadro, pode-se observar que comparativamente aos resultados obtidos 

no pré-teste, houve uma maior homogeneidade entre os atletas em todas as 
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funções avaliadas. O mesmo não acontece, por exemplo, no questionário VMIQ-

2 (quadro 2). 

 

Ainda no quadro 2, importa referir que relativamente às funções avaliadas no 

questionário VMIQ-2, pode-se interpretar que, ao contrário do que acontece nos 

valores médios da VMI, os atletas melhoraram na VME e na VM cinestésica 

(VMC). Ainda assim, a melhoria foi mais acentuada na VME (0,63) que na VMC 

(0,31). Também nos valores médios do DP se nota uma maior aprendizagem por 

parte de todos os atletas (i.e., VME (0,68) e VMC (0,09). 

 

Quadro 1. Resultados do Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ) 

SIAQ Competência Estratégia Objetivos Afeto Mestria 

 pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós 

M 4,22 4,89 4,06 4,61 4,33 5,11 4,28 5,39 3,56 4,11 

DP 1,33 0,69 2,00 1,34 1,87 1,03 1,81 1,02 1,56 0,78 

Teste de 
Wilcoxon 

Z=1,38 
p=1,17 

Z=1,19 
p=0,24 

Z=0,21 
p=0,23 

Z=1,36 
p=0,18 

Z=1,10 
p=0,28 

 

 

Quadro 2. Resultados do Vividness Movement Imagery Questionnaire-2 (VMIQ-2) 

VMIQ-2 Externa Interna Cinestésica 

pré pós pré pós pré pós 

M 2,93 2,33 1,69 1,83 2,22 1,91 

DP 1,53 0,85 0,61 0,61 0,62 0,53 

Teste de  
Wilcoxon (Z) 

Z=0,52 
p=0,60 

Z=0,32 
p=0,75 

Z=1,89 
p=0,28 

 

 

Relativamente ao questionário SIQ (quadro 3), houve melhorias em todas as 

funções avaliadas relativamente à frequência com que os atletas conseguiam 

visualizar as diferentes funções; o mesmo não acontece na avaliação da nitidez 

onde se nota uma descida unânime em todas as funções avaliadas. Apesar 

disso, pode-se observar que as diferenças dos valores médios na frequência, em 

todas as funções avaliadas do pré para o pós-teste, foram (à exceção da função 

MG-A onde ocorreu uma descida acentuada), sempre superiores às diferenças 

dos valores médios na nitidez. 
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Ainda no quadro 3, pode-se observar que, relativamente aos valores médios do 

pré-testes, no pós-teste o valor médio da função ME relativamente à frequência, 

destaca-se dos demais com uma subida de 1,3, enquanto que a segunda função 

com mais melhorias nesta competência foi a MG-M com uma subida do valor 

médio de 0,89. Apesar disso, a função ME é a única que, relativamente aos 

valores médios dos DP (na frequência) piorou, e, relativamente à nitidez foi a 

função com maior descida.  

 

Outro aspeto a salientar relativamente a este questionário (quadro 3) é que, as 

funções cujas médias dos valores das frequências menos melhoraram (MG-A e 

CG, com valores 0,2 e 0,17 respetivamente) foram as que menos dispersão 

demonstram no pós-teste, nos valores médios do DP (i.e., a função CG melhorou 

0,92 e a função MG-A 0,64). Importa ainda salientar que, relativamente à função 

CE, apesar de ter sido das que mais melhorias apresenta relativamente à 

frequência de imagem (0,86) no pós-teste, é, também, uma das que maior 

descida apresenta no valor médio da nitidez (0,53). 

 

Quadro 3. Resultados do Sport Imagery Questionnaire (SIQ) 

SIQ CE CG ME MG-A       MG-M 

 pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós 

M Freq. 4,00 4,86 4,33 4,50 3,31 4,61 3,94 4,14 4,03 4,89 

Nit. 3,86 3,33 3,33 3,19 3,78 2,89 3,86 3,22 3,36 3,17 

DP Freq. 1,49 1,05 1,43 0,42 1,52 1,56 1,87 1,23 1,19 0,80 

Nit. 1,78 1,58 1,81 0,75 1,66 1,22 1,78 1,13 1,44 0,90 

Z Freq. Z=1,75 
p=0,08 

Z=0,95 
p=0,34 

Z=1,78 
p=0,08 

Z=0,63 
p=0,53 

Z=1,80 
p=0,08 

Nit. Z=0,81 
p=0,42 

Z=0,42 
p=0,68 

Z=0,84 
p=0,40 

Z=0,31 
p=0,75 

Z=0,11 
p=0,92 

 

 

Relativamente ao quadro 4, onde são apresentados os resultados do 

questionário SIE, importa referir que, ao contrário do que acontece no VMIQ-2, 

houve melhorias do pré para o pós-teste no valor médio da VMI. Relativamente 

à VME os resultados foram ao encontro do que já se verificou anteriormente no 

VMIQ-2, havendo não só uma melhoria, mas uma subida estatisticamente 
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significativa na VME. O mesmo acontece na VM visual. Apesar desta acentuada 

melhoria, a VME apresenta uma descida no valor médio do DP e, no caso da VM 

visual a melhoria é a mais baixa das restantes funções. 

 

É também importante salientar que, no caso da VM cinestésica, apesar de ter 

sido a competência que menos melhorias apresenta do pré para o pós-teste, 

com um valor médio de 1,33, é que a mais homogeneidade apresenta entre os 

atletas, uma vez que o valor do seu DP foi o que mais aumentou em relação às 

restantes competências. 

 

Quadro 4. Resultados do Sport Imagery Evaluation (SIE) 

 

 

5.1.2. Resultados individuais 

 

Em paralelo com os resultados globais de todos os atletas envolvidos no 

programa, apresentamos de seguida os resultados individualizados de cada um 

dos atletas nos questionários aplicados antes e depois do programa. 

 

Na figura 1, que diz respeito aos resultados do atleta André, podemos observar 

que, em termos gerais foi o que teve pior desempenho do pré para o pós-teste 

uma vez que, além de ter piorado nos valores médios em dois questionários (i.e., 

SIAQ e VMIQ-2), no SIE manteve a mesma média. Mesmo no SIQ, a melhoria 

não é grande. 

 

Além do André, outros dois atletas (figura 2 e 5), o Bruno e o Edgar, 

respetivamente, embora tenham melhorado em dois dos quatro questionários, 

pioraram nos restantes dois. No entanto, relativamente ao Edgar, a melhoria nos 

SIE Visual Auditiva Cinestésica Emocional Interna Externa 

pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós pré pós 

M 14,33 16,33 10,83 13,00 14,67 16,00 13,00 15,33 14,00 16,00 11,50 14,67 

DP 2,73 2,07 4,40 2,83 4,32 2,53 3,69 2,50 3,85 2,76 4,14 4,27 

Z Z=2,03 

p=0,04 

Z=1,60 

p=0,11 

Z=0,68 

p=0,50 

Z=1,73 

p=0,09 

Z=1,90 

p=0,06 

Z=2,07 

p=0,04 
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questionários SIE e SIQ do André são bem menores que as melhorias do Edgar 

nos questionários SIE e SIAQ, aliás, as melhorias deste atleta nestes 

questionários é muito mais acentuada que qualquer outra melhoria de outro 

atleta. 

 

Importa referir que os três atletas referidos anteriormente pioraram no VMIQ-2 e, 

além do André também o atleta Bruno piorou no SIAQ, sendo desta forma o 

VMIQ-2 e o SIAQ os questionários que parecem apresentar mais descidas nos 

valores médios do pré para o pós-teste. 

 

O atleta Fernando (figura 6), por outro lado, apresenta um valor mais baixo do 

pré para o pós-teste no questionário SIQ, embora a diferença não seja ténue. 

 

Os atletas Carlos e Diogo (figuras 3 e 4 respetivamente) apresentam melhorias 

nos valores médios do pré para o pós-teste em todos os questionários aplicados, 

embora os valores do Carlos no SIQ e do Diogo no SIE e SIAQ não sejam 

grandes. 

 

Desta forma, pode-se observar que o questionário que melhor resultado teve, no 

geral, foi o SIE e, o VMIQ-2, os piores. 

 

 

                   Figura 1. Resultados do André, pré e pós-teste. 
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                   Figura 2. Resultados do Bruno, pré e pós-teste. 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                   Figura 3. Resultados do Carlos, pré e pós-teste. 
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                   Figura 4. Resultados do Diogo, pré e pós-teste. 

 
 

                    Figura 5. Resultados do Edgaro, pré e pós-teste. 

 
              
                   Figura 6. Resultados do Fernando, pré e pós-teste. 
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5.1.3. Diário de bordo 

 

Apenas serão apresentados os resultados da sessão cinco, onze e doze uma 

vez que, no caso da sessão cinco, foi a primeira sessão individual e, de uma 

forma geral, mostra como os atletas se encontravam no início do programa de 

treino. A sessão onze foi importante para que, consoante a unânime dificuldade 

sentida pelos atletas após o preenchimento dos primeiros questionários (ver 

anexo C), na VME, perceber se o programa estava a dar resultados positivos. 

No caso da sessão doze, esta foi importante para reforçar as melhorias 

observadas na aula anterior, uma vez que nesta foi possível quantificar os 

resultados, através do exercício nela realizado (quadro 5). 

Sessão 5 

O atleta Edgar, que escolheu o elemento “balanços para pino” no aparelho 

paralelas simétricas, referiu que se sentiu “fraco na visualização externa, pois eu 

via a minha cabeça no corpo de outro colega a realizar o elemento”. 

 

O atleta Fernando, que escolheu o elemento “pino olímpico” no aparelho solo, 

referiu que conseguia ver-se muito bem de ‘dentro’ (VMI) mas que teve algumas 

dificuldades na parte da visualização mental externa e cinestésica. 

 

O atleta Bruno, que também escolheu o elemento “balanços para pino” no 

aparelho paralelas simétricas, referiu que sentia sobretudo o nervosismo e a 

ansiedade desse elemento, que se imaginou muito bem da parte de fora (VME), 

que já tinha tentado usar a VM nos treinos e que pensava que esta tinha tido 

resultados positivos, pois dum tentativa para a outra melhorara 

significativamente o seu desempenho. 

 

O atleta Diogo, que escolheu o elemento “rondada flick mortal” no solo, afirma 

que teve dificuldades em imaginar tudo, com exceção da VMI, que conseguiu 

utilizar em alguns momentos do exercício. 
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O atleta Carlos, escolheu o elemento “pirueta”, no cavalo com arções e, com 

exceção da VME, conseguiu realizar o exercício de início ao fim sem grandes 

dificuldades. Na parte cinestésica não conseguiu imaginar/sentir tudo, mas 

afirmou que a maioria do exercício foi fácil.  

 

Por fim, o atleta André que também escolheu o elemento “balanços para pino” 

no aparelho paralelas simétricas, referiu que a maioria do exercício que 

conseguiu imaginar foi de ‘dentro’ (VMI). Também afirmou que conseguiu 

imaginar algumas referências cinestésicas, mas, relativamente à VME não 

conseguiu visualizar quase ver nada do que continha o exercício. 

 

 

Sessão 11 

 

Nesta sessão, após a visualização e posterior reprodução dos vídeos através da 

VME foi feita uma pergunta aos atletas: “Numa escala de 0 (zero) a 5 (cinco) qual 

escolherias, sendo que 0 (zero) significa que não conseguiste visualizar nada, 1 

(um) significa que conseguiste visualizar algumas partes através da VME mas a 

maioria com a VMI, 2 (dois) conseguiste visualizar a maioria com a VME mas 

algumas partes ainda com a VMI, 3 (três) conseguiste visualizar através da VME 

a maioria das partes mas sempre o atleta do vídeo e não a ti, 4 (quatro) significa 

que conseguiste visualizar tudo através da VME mas só em alguns momentos 

conseguiste visualizar-te a ti, pois maioritariamente só conseguias visualizar o 

atleta do vídeo e 5 (cinco) significa que conseguiste visualizar tudo através da 

VME, como se o atleta do vídeo fosses tu. 

 

A esta pergunta, um atleta respondeu 2 (dois), três atletas responderam 3 (três) 

e dois deles responderam 4 (quatro), mas todos especificaram que este exercício 

os ajudou muito a perceber como realizarem esta visualização e que iriam 

experimentar nos treinos, de modo a tornar-se mais fácil utilizá-la. 

 

Sessão 12 
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Nesta sessão, os atletas visualizaram uma gravação deles mesmos na última 

prova de solo durante várias vezes (entre 7 a 10 vezes). Após isso, foi-lhes 

pedido que visualizassem mais algumas vezes essa mesma prova de solo. No 

fim, comparamos os tempos da gravação com o tempo médio das suas últimas 

três visualizações, de modo a perceber se o tempo que eles demoravam a 

visualizar se aproximava ou não do real. 

 

Como podemos observar no quadro 5, metade dos atletas conseguiram realizar 

a visualização com poucos segundos de diferença do tempo real. 

 

 

Quadro 5. Comparação dos tempos reais com os visualizados. 

Atletas 

 

Tempo da 

gravação 

Tempos das 3 últimas 

visualizações 

Média 

André 30”44 34”84; 24”66; 29”10 29”53 

Bruno 39”30 27”57; 35”31; 31”60 31”49 

Carlos 1’06 1’00; 1’03; 1’06 1’03 

Diogo 47”38 39”17; 35”10; 55”47 43”24 

Edgar 45”59 53”02; 54”70; 50”29 52”67 

Fernando 1’25 1’28; 1’29; 1’26 1’27 

 

 

5.1.4. Batimentos cardíacos 

 

Como podemos observar, em todos os atletas a pulsação melhorou após o 

exercício de relaxamento com a técnica de relaxamento muscular progressivo 

de Jacobson. 

 

Quadro 6. Média das pulsações registadas pelos atletas, antes e após a técnica de relaxamento.  
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Atleta/ 

Média dos bpm 

Antes do exercício 

(média): 

Depois do exercício 

(média): 
 

André 68 bpm 59 bpm 

Bruno 107 bpm 98 bpm 

Carlos 82 bpm 81 bpm 

Diogo 85 bpm 79 bpm 

Edgar 97 bpm 72 bpm 

Fernando 68 bpm 63 bpm 

 

 

 

 

6. Discussão dos resultados 

 

Analisando a melhoria da média geral dos atletas no questionário SIE, as 

diferenças significativas na VM visual e na VME podem estar relacionadas com 

o facto de, duma forma geral, terem sido as mais enfatizadas durante a aplicação 

do programa.  

 

A melhoria da VM visual pode dever-se ao facto de se ter utilizado muito a técnica 

de descrição de espaços que os atletas deveriam imaginar nas sessões e, por 

isso, terá sido a mais exercitada. No DB os atletas referem “consigo visualizar-

me facilmente a pôr as estafas e logo a seguir visualizar-me a ir para a barra, 

assim como imagino muito bem do cenário que descreveste no exercício de 

relaxamento (i.e., “saltar” da cascata no meio da floresta para ginásio”, “ouvi um 

“pum” enorme e o cenário mudou do meu sítio calmo para o ginásio”, “muito fácil, 

parecia um cubo a rodar, uma face era o sítio calmo, rodou e o outro já era o 

ginásio”, “consegui, mas é um choque porque é um sítio muito diferente, até 

passou do calor para o frio do ginásio”, “consegui, foi fácil” e “consegui sempre” 

etc. 
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Por outro lado, a VME era uma das competências que os atletas, de uma forma 

geral, consideravam mais difícil e, como tal, além de ser trabalhada em todas as 

sessões, dedicamos as últimas duas sessões especificamente para esta 

perspetiva, de forma que a persistência e maior ênfase tenha sido tão elevada 

que os atletas a adquirissem mais rapidamente que as restantes. Muitas vezes, 

nas entrevistas finais que compõem o DB, os atletas afirmavam: “já consigo 

visualizar os gigantes de fora do meu corpo, porque vi muitos vídeos e imagino-

me a mim”, “ajudou a visualizar-me ao me dizeres para imaginar os meus 

colegas e depois tentar transferir isso para mim”, “consegui visualizar sempre 

mas não era eu a fazer, eram outras pessoas. Por exemplo, vejo o Carlos a fazer 

os gigantes, mas com a minha cabeça”, “ao imaginar-me a fazer o mortal estava 

a imaginar-me mesmo como estavas a dizer (que estava um bocado fechado) e 

estendi o corpo” etc. 

 

Esta melhoria significativa na VME pode também ser demonstrada através do 

quadro 5, onde a visualização de três atletas se aproximou bastante do tempo 

real, dado pela gravação.  

 

Apesar desta melhoria significativa, através dos resultados obtidos no quadro 6 

(SIE), o valor do DP do pré para o pós-teste não só não melhora como piora, o 

que pode significar que, apesar de no geral os atletas terem melhorado neste 

aspeto, a melhoria não foi uniforme. Alguns atletas, no DB, afirmam “apesar de 

ver melhor agora de ‘fora’, continuo a preferir visualizar-me de ‘dentro’, é mais 

fácil”, “eu consigo visualizar-me de ‘fora’, mas é mais fácil de ‘dentro’”. 

 

Tanto a VME como a VM visual podem também ser justificadas pelos valores 

próximos aos valores reais, obtidos por três atletas na visualização do seu 

número de solo durante a sessão 12, como é demonstrado no quadro 5. Estes 

valores mostram claramente uma eficácia na utilização da VM, especialmente na 

VME uma vez que, no DB, eles afirmam “consegui visualizar melhor por ter visto 

a gravação e assim imaginar-me a ver o vídeo de mim mesmo, porque antes 

perdia-me a meio”, “consigo melhor de ‘fora’, visualizei o que vi no vídeo, mas 
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não era uma imagem muito nítida”, “consegui, foram os vídeos que ajudaram”, 

etc. 

 

Relativamente aos restantes aspetos medidos, de uma forma geral, houve um 

aumento das competências de VM do pré para o pós teste em todos os atletas, 

mostrado isto que embora se tratasse de atletas em escalões de formação, este 

tipo de intervenção é uma mais-valia, tal como é defendido por vários autores 

(Munroe-Chandler, 2004; Parker & Lovell, 2009; Wei & Luo, 2010; Weinberg, 

2008).  

 

Esta melhoria pode ser justificada pelo carácter fechado em termos de 

habilidades motoras que constitui esta modalidade. Com efeito, a ginástica é 

uma modalidade de caráter previsível (i.e., repleta de ações motoras fechadas), 

onde o ambiente é estável e conhecido, existindo vários autores que defendem 

nos seus estudos que estas modalidades são mais influenciadas pela utilização 

da VM, uma vez  que estão sob o total controlo do atleta e, por isso, podem ser 

visualizadas de modo muito preciso (Arvinen-Barrow et al., 2007; Coelho et al., 

2007; Wei & Luo, 2010). Aliás, Coelho et al. (2007), num estudo focado neste 

aspeto afirma que obteve melhorias significativas ao estudar modalidades 

fechadas e nas abertas não. 

 

Existe também, de uma forma geral, uma constante homogeneidade maior entre 

os atletas dos primeiros para os segundos questionários, o que pode ser 

justificado pela nossa preocupação em enfatizar mais os aspetos em que os 

ginastas demonstravam ter mais dificuldades. Este aspeto evidencia-se quando 

a VM cinestésica, avaliada pelo SIE (quadro 6), que apesar de ter sido a 

competência que menos melhorias apresenta do pré para o pós-teste, foi a que 

mais homogeneidade apresentou entre os atletas, o que inicialmente era uma 

das maiores dificuldades gerais dos atletas. Este aspeto vai contra aquilo que 

Wei e Lou (2010), através de um estudo com atletas profissionais e iniciantes 

concluíram uma vez que estes afirmam que atletas profissionais utilizavam a VM 

cinestésica com mais eficiência do que os iniciantes. Como no nosso caso a 
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melhoria se deu por parte de todos os atletas, este aspeto não se verificou. Wei 

e Lou (2010) afirmam também que atletas profissionais, apesar de serem mais 

eficazes, apenas o são somente nas atividades em que eles têm maior 

experiência ou estão mais acostumados a desempenhar, o que pode significar 

que uma vez que os atletas mais experientes deste estudo acabam por não se 

destacar muito dos restantes nos exercícios realizados durante o treino físico, 

uma vez que o pavilhão onde treinam não promove uma prática progressiva 

correta. Este impasse pode ter influenciado este aspeto, uma vez que todos eles 

parecem estar no mesmo nível no que toca à experiência nos exercícios.  

 

Esta preocupação pode ter sido também a causa pela qual o atleta Edgar se ter 

destacado pela acentuada melhoria nos questionários SIE e SIAQ uma vez que, 

após a realização dos primeiros questionários, apresentava dificuldades na 

maior parte dos aspetos avaliados pelo SIAQ e foi o único que, relativamente 

aos aspetos avaliados pelo SIE apontava para todos os valores serem baixos. O 

atleta refere muitas vezes ao longo do DB “eu antes não conseguia visualizar-

me de fora, agora até que sim”, “agora sim, mas antes era tudo pouco nítido”, 

etc. 

 

Relativamente à questão da frequência e nitidez avaliada pelo questionário SIQ, 

onde todos os atletas pioraram na nitidez, mas aumentaram, de forma geral, na 

frequência penso que o programa tenha sido mais direcionado, para a frequência 

de modo que o aspeto da nitidez não foi trabalhado o suficiente. Este aspeto 

poderá ser confirmado pelo facto de os valores de melhoria na frequência serem  

sempre superiores aos valores de decréscimo na nitidez. Pensamos também 

que talvez mesmo a duração do programa, apesar de extenso não chegava para 

melhorar a nitidez uma vez que os atletas nunca tinham tido contacto com esta 

capacidade. Este aspeto vai de encontro aos comentários feitos no DB onde os 

atletas referem melhorias, mas muitas vezes não nítidas.  

 

Apesar de vários autores constatarem nos seus estudos diversas melhorias com 

programas de treino mais curtos, isto é, Fortes et al. (2016) no seu estudo com 
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nadadores afirmam melhorias após oito semanas de treino da VM e Cumming e 

Ste-Marie (2001) num estudo com skaters encontram melhorias após cinco 

semanas de treino da VM, no entanto ambos referem funções cognitivas 

especialmente motivacionais e de autocontrolo e autoconfiança, e nunca 

melhorias significativas na frequência. Consideramo, desta forma, que talvez um 

programa com oito sessões direcionadas para a VM sejam o suficiente para a 

melhoria deliberada da maioria das funções e aspetos da VM mas não suficiente 

para a melhoria significativa da nitidez com que os atletas são capazes de 

(re)criar imagens mentais. 

 

Mais um aspeto interessante a salientar no SIQ, é à destacada melhoria dos 

valores do pré para o pós-teste na função ME relativamente à frequência, mas 

ter sido a que mais desceu na nitidez, assim como o valor do DP ter piorado. 

Este aspeto pode ser justificado pelo facto de, sendo atletas da divisão base e 

dum clube menos desenvolvido, raramente eles ganham algum lugar no pódio, 

nas provas. Este fator pode ter influenciado a criação de imagens mentais de 

obtenção de resultados, conquistas e objetivos (aspetos trabalhados por esta 

função), uma vez que eles, no DB, afirmavam “raramente consigo avançar nos 

esquemas, tenho medo de fazer mortais sem proteção”, “eu nunca fui ao pódio, 

é difícil imaginar-me lá”, “não consigo imaginar-me a ganhar provas porque eu 

nunca ganho”, etc. O mesmo pode ter acontecido na função CE, uma vez que 

esta trabalha as competências desportivas específicas e que, no caso destes 

atletas é mais difícil chegar a elas devido à falta de um espaço de treino 

adequado. Desta forma, os atletas mais experientes, como é o caso do Carlos e 

Fernando podem ter melhorado este aspeto da VM, mas os restantes não 

conseguiram visualizar tão bem aspetos mais específicos da modalidade. 

Segundo Cumming e Hall, 2002) defendem que, por norma os atletas do sexo 

masculino são mais capazes e têm maior facilidade na utilização da função ME 

do que atletas do sexo feminino, uma vez que no seu estudo onde comparavam 

os dois sexos observaram que estes a utilizavam com mais frequência que as 

meninas. 
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Ainda para justificar a pouca melhoria apesar da ênfase de trabalho que demos 

às funções MG-A, CG e CE, é importante referir que Munroe-Chandler, (2004a); 

Strachan e Munroe-Chandler, (2006b), defenderam que atletas mais novos e/ou 

menos experientes, têm uma menor capacidade de recriar imagens 

especialmente abrangidas pelas funções MG-A, CG e CE (Parker e Lovell, 

2009).  

 

Relativamente aos resultados individuais apresentados nas figuras 1, 2, 3, 4, 5 

e 5 a atenção recai primeiro sobre a figura 1 e 2, onde os André e Bruno mostram 

que foram os atletas com mais dificuldades em melhorar o seu desempenho na 

VM, o que, talvez se justifique pela sua idade uma vez que eram os atletas mais 

novos (14 e 9 anos respetivamente) e muitos autores referem a idade como fator 

de impedimento em certas circunstâncias, nomeadamente o facto de atletas 

mais velhos normalmente terem mais experiência na modalidade, tendo mais 

facilidade visualizarem aspetos relacionados com a prática (Gould, 1982; Parker 

e Lovell, 2009; Wei e Lou, 2010).  Por exemplo, um dos atletas, no DB, refere “já 

consigo visualizar o elemento, mas não me consigo ver, por exemplo, a andar 

na rua, porque não sei como eu sou a andar” ou “eu consegui ver coisas no 

espaço, mas não era nítido porque não me lembro bem do ginásio” ou “porque 

nunca estive nessa situação”. Este fator pode ser reforçado pelo facto de os 

ginastas com maior nível de prática na ginástica terem sido os que apresentaram 

mais melhorias, que é o caso do Carlos, Fernando e Diogo. 

Pelo contrário, os atletas Carlos e Diogo apresentam melhorias em todos os 

questionários realizados. Este aspeto pode ser justificado, como referido acima, 

pelo facto destes atletas serem mais velhos e terem mais experiência na 

modalidade, assim como o Fernando que, apesar de ter piorado num dos 

questionários, a descida foi muito pouca. 

De seguida, importa referir que, o questionário VMIQ-2, parece ter sido o que 

obteve piores resultados. Este aspeto é, talvez, justificado pelo facto de este 

questionário conter várias perguntas sobre ações motoras que os atletas não 

trabalharam tanto, (i.e., tarefas do dia-a-dia como, por exemplo, subir passeios), 



 

 

LIPCIUC, A. M.        A APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TREINO DE VISUALIZAÇÃO MENTAL EM ATLETAS DA DIVISÃO BASE DA GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA 2009 

 

 

- 67 - 
 

que vai de encontro à questão de que eles se visualizam melhor em aspetos que 

tenham mais experiência ou o façam mais vezes.  

Pelo contrário, o questionário SIE apresentou, de forma geral, os valores mais 

altos. Este aspeto pode ser justificado pelo carácter descritivo das suas 

questões, uma vez que as sessões de treino de VM se basearam muito nessa 

logística, de modo que possa ter sido mais fácil visualizar as questões nele 

contidas.  

Concluindo, de uma forma geral, o programa foi eficaz e conseguimos alcançar 

os nossos objetivos de criar e implementar um programa de treino de VM em 

atletas de formação e verificar que este foi eficaz, pois apesar de não se terem 

verificado mais melhorias estatisticamente significativas além das suas 

subcomponentes VM Externa e VM Visual, existiu uma geral e constante 

melhoria em quase todos os aspetos avaliados nos questionários. Este aspeto 

vai de encontro ao estudo de Thelwell et al. (2006) que, após avaliarem os efeitos 

da visualização mental visual num programa de treino com futebolistas 

observaram que os participantes apenas melhoraram significativamente em 

duas das subcomponentes da VM, quando comparados aos dados da linha de 

base no desempenho na avaliação anterior mas no geral melhoraram em todos 

os aspetos apesar de uma menor diferença. 
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7. Limitações e sugestões: 

Algumas das limitações encontradas na concretização desta investigação foram: 

não termos conseguido melhorar a nitidez com que os atletas visualizavam, 

avaliada pelo questionário SIQ; o facto de alguns atletas se atrasarem para as 

sessões, assim como contratempos em cima da hora que me obrigavam a ter de 

realizar a aula noutro dia/horário com o atleta em questão; o facto de não 

existirem muitos estudos na literatura que investigassem o mesmo assunto que 

o debatido no meu e, por isso, a revisão de literatura ter sido mais complicada 

de escrever; devido ao facto de não termos realizado nenhuma sessão de treino 

de VM durante um treino prático da modalidade, gerou-nos algumas dificuldades 

na compreensão dos atletas, sugerindo, desta forma, que num próximo estudo 

se realizem treinos de VM com maior ênfase na parte prática, talvez até no local 

de treino dos atletas; outra dificuldade que sentimos foi na realização das 

entrevistas, pois, numa sala é diferente de quando se trata da prática, de modo 

que as respostas estavam sempre influenciadas pela falta de realização do 

movimento no momento, de forma que os atletas tinham dificuldade em entender 

se conseguiram visualizar melhor ou não que a vez anterior, sugerindo assim 

que num próximo estudo se façam entrevistas, por exemplo, no início e no final 

dos treinos e/ou provas; 
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Anexos 

Anexo A 

Sessão 7   

André – Elemento escolhido: gigantes no aparelho barra fixa 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Vi melhor na VMI que a VME, no entanto igual à última aula, via-me melhor a 

pôr as estafas ou magnésia nas mãos”. 

  

O que visualizavas melhor na perspetiva VME? 

“Na VME o que visualizei melhor foi a fazer os gigantes, ajudou-me tu dizeres 

para ver os colegas e depois tentar passar para mim”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Fácil, consigo visualizar-me facilmente a pôr as estafas e logo a seguir imaginar-

me a ir para a barra, assim como imagino muito bem do cenário que descreveste 

no exercício de relaxamento (i.e., “saltar” da cascata no meio da floresta para 

ginásio)”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Sim, mais os sons das estafas, barulho da barra (quando ia para balaço a 

frente), cheiros não, sons alheios de colegas e treinadores não”. 
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Tens praticado no treino? 

“Quando me lembro, mas é raro”.  

 

 

Fernando - Elemento escolhido: gigantes no aparelho barra fixa 

 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Na VMI, no gigante, não consegui porque quase nunca fiz, mas os balanços 

sim! Consegui visualizar melhor o que já sei fazer. Consigo ver-me a pôr estafas 

e outras coisas mais fáceis, mas não sinto a magnésia nas mãos nem cheiros.” 

 

O que visualizavas melhor na perspetiva VME? 

“Na VME, os gigantes visualizava bem os gigantes porque vi muitos vídeos e 

imagino-me a mim; mas não me consigo ver a andar e outras coisas do género 

porque não sei como eu sou mas o que já me vi em vídeos, e nunca vi um vídeo 

de alguém a andar e depois visualizar-me a andar”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Consegui, ouvi um “pum” enorme e o cenário mudou do meu sítio calmo para o 

ginásio”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Não, quase nada, no entanto conseguia sentir os músculos mais ou menos: eu 

sinto os movimentos (balanços e gigantes e a empurrar mãos): não é tanto o uso 

dos músculos, mas o ar a passar no corpo”. 

 

Tens praticado no treino? 

“Lembrei-me algumas vez e usei a VM”. 

 

 

Edgar – Elemento escolhido: gigantes no aparelho barra fixa 

 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Na VMI sempre, quando tu pedias para eu ir para ‘fora’, eu ia mas não era eu a 

fazer, eram outras pessoas. Porque por exemplo vejo o Carlos a fazer os 

gigantes, mas com a minha cabeça.”; “Visualizei também os sítios, era o que 

melhor via, porque nos gigantes só  via bem o teto (as grades) depois a parede 

e depois uma lâmpada de emergência do ginásio, que é o que me lembro de ver 

quando os faço no treino”. 

 

O que visualizavas melhor na perspetiva VME? 
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“Não consigo visualizar-me dessa perspetiva”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Muito fácil, parecia um cubo a rodar, uma face era o sítio calmo, rodou e o outro 

já era o ginásio”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“De sensações, só sinto o vento a entrar pelas grades do pavilhão, mais nada”. 

 

Tens praticado no treino? 

“Não, tenho-me esquecido”. 

 

 

Diogo – Elemento escolhido: flick no aparelho solo 

 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Na VMI, não me consigo ver de ‘fora’”.  

 

Porque achas que não consegues ver na perspetiva VME? O que visualizas? 

“Não sei, a imagem não é nada clara, já filmei e vi o meu flick mas mesmo assim 

não consigo ver, tenho mais perceção desde que começamos as aulas, mas 

mesmo assim não, na VMI consigo ver tudo”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Os sons dos passarinhos e rio sim, mas o ginásio não. Conseguia sentir os 

saltinhos da pista, também. Sabia que estava a fazer o exercício, mas não sentia 

muito os músculos”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Consegui, mas é um choque porque é um sítio muito diferente, até passou do 

calor para o frio do ginásio”. 

 

Tens praticado no treino? 

“Não muito”. 

 

 

Carlos – Elemento escolhido: gigantes no aparelho barra fixa 

 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Na VMI consegui ver quase tudo o que disseste, mas mais os gigantes porque 

nos gigantes costumo estar mais concentrado, já na VME só consegui ver mais 
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ou menos os gigantes frontais porque os faço melhor e se calhar porque já faço 

há mais tempo”. 

 

Já alguma vez os filmaste e te viste? 

“Sim, mas eu só vejo o movimento e não a roupa ou algo que seja meu”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Ouvi os sons das gaivotas e os passarinhos, mas de resto não, nem cheiros 

nem nada”. “Consegui ver só mãos a agarrar a barra e os pés a dar o “pontapé”, 

não muito mais. Nas receções só os pés. Músculos no geral não muito.” 

 

Tens praticado no treino? 

“Tenho tentado, mas não temos treinado quase aparelhos, mas usei um bocado 

para a meia pirueta atrás (solo), e senti que até correu bem. Não consigo 

executar ainda bem o movimento, mas acho que a VM ajudou. Usei logo no início 

e não depois de fazer/falhar a pirueta, por isso também não sei bem se foi a VM 

que ajudou ou correu bem, porque depois não usei mais a VM”. 

 

 

Bruno – Elemento escolhido: saída da barra em mortal empranchado no 

aparelho barra fixe 

 

Em que perspetiva te visualizavas melhor? 

“Consigo ver me melhor de ‘fora’ e normalmente vejo-me de ‘fora’” 

 

O que visualizavas melhor na perspetiva VME? 

“Por exemplo, ao imaginar-me a fazer o mortal estava a imaginar-me mesmo 

como estavas a dizer (que estava um bocado fechado) e estendi o corpo”. “Na 

VMI, ao fazer os balanços foi quando mais a usei e vi que o meu corpo, mas não 

vi mais nada de ‘dentro’, vejo-me sempre a fazer e as paredes à frente e atrás”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Ouvi o professor Gabriel a dar-me indicações, os colegas a falar, o barulho de 

fundo das meninas a falar (GAF); cheiros: não. Consegui sentir o abdominal a 

contrair quando ‘puxo balanço’ e as pernas a receção”. 

 

Relativamente à VMC, conseguiste visualizar? 

“Sim, consegui visualizar sempre”. 

 

Tens praticado no treino? 
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“Poucas vezes. Usei quando fiz na quarta solo, no meu primeiro salto de mãos, 

e correu muito bem, porque fiz a VM. Só me lembro disso, mas usei mais vezes. 

E uso porque sinto que resulta”. 

 

Sessão 8  

 

Fernando – Aula (futebol com os amigos)  

 

Relativamente às perspetivas VME e VMI, o que conseguiste visualizar? 

“É difícil dizer, estou-me sempre a ver a passar de primeira para terceira pessoa. 

Quando falas dos sítios calmos estava numa, mas de repente já estava dentro 

doutra, etc. No futebol imagino-me com o pé na bola, depois só vejo a bola a ir, 

depois sou a bola. Como se fosse um vídeo, edição de vídeo, como se estivesse 

a gravar, já sei como quero e então visualizo isso”. 

 

Relativamente as sensações cinestésicas, o que conseguiste visualizar? 

“Os sons, barulhos e cheiros não sei bem, sinto e sei que está lá, sei o cheiro da 

laranja, mas não consigo imaginá-lo”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Sim, otimamente, mudava consoante o que dizias”. 

Tens praticado no treino? 

“Fiz por fazer, porque tu pediste. Não ajudou nem desajudou”. 

 

 

Edgar - Aula (futebol com os amigos) 

 

Relativamente às perspetivas VME e VMI, o que conseguiste visualizar? 

“Eu acho que visualizei tudo bem, mas ver as coisas de ‘fora’ apesar de 

conseguir era tudo pouco nítido”. “Desde o início acho que a VME está a 

melhorar, antes não conseguia visualizar mesmo nada. Mesmo ver-me a mim, 

antes conseguia ver uma pessoa a fazer um elemento da ginástica, mas com a 

minha cabeça agora consigo ver-me a mim a fazer as coisas. Ainda por cima em 

Cabeceiras (onde ele mora) tem isso tudo, a relva, a mesa, o campo de futebol. 

Eu via como se estivesse lá”. 

 

Relativamente as sensações cinestésicas, o que conseguiste visualizar? 

“Texturas consegui visualizar bem, especialmente o cheiro da laranja. Consegui 

visualizar os sons do rio e as pessoas no rio. Cheiros só me lembrei das babatas 
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camponesas e o da laranja”. “Senti-me a contrair os músculos da perna, quando 

dava toques na bola. Os das mãos, a descascar a laranja, não”. 

 

Relativamente à mudança de cenário, conseguiste visualizar? 

“Sim, consigo bem. Mas só visualizava as coisas conforme tu dizias”.  

 

Tens praticado no treino? 

“Mais ou menos. Usei para as cambiadas na barra. E no flick. Eu consegui 

visualizar o esquema da barra sozinho por isso sim, tem dado resultados 

positivos”. 

 

 

Carlos - Aula (futebol com os amigos) 

 

Relativamente às perspetivas VME e VMI, o que conseguiste visualizar? 

“Ao ir em direção à mesa consegui ver das duas perspetivas, mas no geral vejo 

tudo de ‘dentro’”. “Consegui imaginar tudo, mas eu perco-me, eu estou-te a ouvir, 

mas depois já não sei onde estou nem me lembro do que fiz, parece que 

adormeço”. 

 

Relativamente as sensações cinestésicas, o que conseguiste visualizar? 

“Os cheiros não, as nuvens consegui ver, as texturas do chão mais ou menos”. 

Tens praticado no treino? 

“Tenho usado, para piruetas e para os gigantes. Não uso em todos os treinos, 

mas em muitos, num exercício ou outro. Sim, tem dado resultado porque (i) não 

tenho tanto medo a fazer as coisas e (ii) apesar de utilizar no início de cada 

elemento por isso não saber se foi mesmo a VM que me ajudou, sinto que faço 

melhor que quando não uso a VM”.  

 

Achas que quando não usavas a VM os treinos corriam pior?  

“Sim. Acho que agora correm melhor”. 

 

 

Diogo - Aula (futebol com os amigos) 

 

Relativamente às perspetivas VME e VMI, o que conseguiste visualizar? 

“Consegui visualizar melhor de ‘dentro’ que nas outras aulas, mas só o que tu 

especificavas mais, por exemplo, quando disseste para imaginar que íamos 

jogar futebol eu via-nos a ir jogar futebol, mas não tinha a perceção certa que 

era eu, mas conseguia ver que os outros eram os meus amigos”. “Na VMI 

consegui ver tudo, não houve nada que dissesses que não conseguisse ver”. 
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Relativamente as sensações cinestésicas, o que conseguiste visualizar? 

“Os sons só conseguia ouvir a água do rio, a laranja a descascar, mas não tinha 

muito a perceção. Relativamente aos cheiros, o da laranja mais ou menos, mas 

de resto nada. Senti um pouco os músculos, quando estava a descascar a 

laranja e ao chutar a. Texturas mais nas mãos que nos pés”. 

 

Tens praticado no treino? 

“Sim tenho e tem dado resultados, na maioria, mas mais quando é solo. Nos 

outros nem tanto. Uso para melhorar elementos, mas às vezes também no 

primeiro elemento. Concentro-me mais, consigo pensar mais nos movimentos. 

Comecei a usar porque tu pediste, mas depois comecei a ver que dava 

resultados e agora uso porque quero porque está a resultar”. 

 

 

André - Aula (futebol com os amigos) 

 

Relativamente às perspetivas VME e VMI, o que conseguiste visualizar? 

“Consegui imaginar tudo, só que só vi de ‘fora’, vejo-me a mim a fazer isso tudo, 

é fácil visualizar tudo o que disseste”. “Na VMI, nunca”. 

 

Relativamente as sensações cinestésicas, o que conseguiste visualizar? 

“Ouvia todos os sons, mesmo nos cenários em geral quando não especificavas 

o que tinha que ouvir eu ouvia pessoas a falar na rua ou crianças a brincar. 

Cheiros, no geral, não, mas o da laranja e das batatas sim. Como muitas vezes 

e por isso estou habituado. As texturas só com as mãos sim, a relva com não, 

mas senti as pedrinhas e a água no corpo”. 

 

Tens praticado no treino? 

“Poucas vezes. Não me lembrei. Quando usei deu resultado. Uso quando um 

elemento corre mal, e normalmente melhora um bocado”. 

 

 

Sessão 9  

Eduardo – Aula com ênfase no trabalho da ansiedade/emoções   

 

Conseguiste sentir o desgosto e depois o alívio?  
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“Não muito, já não me sinto frustrado há muito tempo dessa forma então não sei 

como é sentir-me aliviado”. 

 

Consegues identificar as alturas do dia que te sentes mal? Mais à noite ou no 

meio dum treino?  

“Sim, isso sim. Tentava ver os sítios (i.e., na cama e no treino) que tu dizias, mas 

como foi há muito tempo já não me lembrava bem, inventava mais”. 

 

Como alivias normalmente o stress?  

“Ando de mota, música, meditação, paisagens, etc. Isso tira-me o stress”. 

 

Quando não podes fazer nenhuma dessas coisas, o que fazes? Se tiveres dentro 

dum treino por exemplo?  

“Tento focar-me na respiração, às vezes alivia. Ontem estava a meditar e 

comecei a chorar”. 

 

Achas que se te acontece isso, conseguirias com este tipo de treino aliviar?  

“Sim, acho que a pensar nessas coisas, e a respiração consigo aliviar”. 

 

Alguma vez tiveste tão ansioso/stressado que não tivesses conseguido acalmar?  

“Acho que sim, mas ninguém nasce a saber lidar com o nervosismo, já tive e 

aprendi a lidar, aprendi a conhecer-me e agora lido com isso da minha maneira”. 

 

André – Aula com ênfase no trabalho da ansiedade/emoções   

 

Conseguiste sentir os sentimentos maus e depois o alívio?  

“Sim, porque já me senti das duas formas e sei como é, então consegui imaginar 

como se fosse agora”. 

 

Quando te sentes pior devido a alguma coisa menos boa que te tenha 

acontecido?  

“Normalmente durante os treinos não, quando volto para casa, talvez…”. 

 

Costumas ficar nervoso, ansioso por causa das notas?  

“Depende, mas nunca fico muito tempo a pensar nisso”. 

 

Porquê que achas que nos treinos não pensas?  

“Porque estou mais focado no treino”. 

 

Como alivias normalmente o stress?  

“Com nada, fico com o stress”. 
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Não tentas aliviar isso?  

“Não”. 

  

Porquê?  

“Não sei, se for uma coisa mesmo má, tento pensar em coisas boas, senão deixo 

para lá”. 

 

O que fazes quando não consegues pensar em coisas boas?  

“Às vezes estou na cama a pensar em coisas más e não consigo deixar de 

pensar”. 

 

Então o que fazes aí?  

“Vejo vídeos no YouTube”. 

 

Achas que se te acontece isso, conseguirias com este treino aliviar?  

“Sim, mas as vezes as coisas más ultrapassam as boas”. 

 

Quando, durante esta sessão, tentavas respirar e pensar em coisas boas 

conseguias?  

“Não, continuava a pensar como é sentir –me mal… às vezes conseguia, mas 

só durante 10 segundos, depois voltava logo à coisa má…”. 

 

Alguma vez tiveste tão ansioso, stressado que não tivesses conseguido lidar?  

“Não”. 

. 

Gostaste desta aula? Desta forma de tratar a ansiedade?  

“Gostei. Nunca tinha pensado nisto assim…”. 

 

Achavas que não havia forma de lidar com isso?  

“Não, não sabia que existiam formas, não que eu acho que não resulte, porque 

se calhar resulta, mas nunca experimentei a sério, vou experimentar”. 

 

 

Carlos – Aula com ênfase no trabalho da ansiedade/emoções   

 

Conseguiste sentir os meus pensamentos e depois o alívio?  

“Não muito, sou muito frio eu”. 

 

Mas porque nunca tiveste situação, ou simplesmente não? 
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“Tive, mas quando tive não tinha pensamentos maus, são fases, têm que 

passar”. 

 

Então nunca tiveste muito stressado com elementos? Com provas? 

“Não, sou uma pessoa relaxada”. 

 

E sem ser por causa dos treinos, nunca te sentiste assim? Ansioso, nervoso? 

Nem com os pais nem com notas?  

“Nervoso já, com vontade de mandar vir com os meus pais. Com as notas não, 

depois tiro melhores”. 

  

Então não te preocupas muito com isso?  

“Preocupo, mas não a ponto de ficar assim muito nervoso”. 

  

Nas provas também não ficas?  

“Não, nas provas não”. 

 

Consegues identificar as alturas do dia que te sentes mal? Mais a noite ou no 

meio dum treino?  

“Não, é na altura e depois passa. Não vale a pena pensar no passado”. 

 

Como alivias normalmente o stress?   

“Jogo no telemóvel, no PC, vejo vídeos. Faço o que gosto ou algo que me faça 

rir”. 

 

Isso tira-te o stress ou só desaparece e depois?  

“Não, fico calmíssimo. Não costuma voltar”. 

 

Quando não podes fazer nenhuma dessas coisas, o que fazes? Se tiveres num 

treino por exemplo?  

“Penso noutra coisa e isso passa logo”. 

 

Achas que se te acontece isso, conseguirias com este treino aliviar?  

“Não muito… prefiro a minha maneira”. 

 

Alguma vez tiveste tão ansioso, stressado que não tivesses conseguido lidar?  

“Não, consigo sempre”. 

 

Gostaste desta aula? Desta forma de tratar a ansiedade?  

“Não. Nem por isso”, 
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Diogo – Aula com ênfase no trabalho da ansiedade/emoções   

 

Conseguiste sentir os pensamentos negativos e depois o alívio?  

“Sim, sim costumo sentir, não no treino, mas no resto”. 

 

Consegues identificar as alturas do dia que te sentes mal? Mais a noite ou no 

meio dum treino?  

“O dia todo, não há uma hora, mas sim, mais à noite que é quando penso mais, 

mas quanto tenho algo a roer-me é o dia todo”. 

 

Como alivias normalmente o stress?  

“Tento pensar noutras coisas, que as coisas não vão ser assim sempre, dizer-

me a mim mesmo que vou conseguir”. 

 

Quando não podes fazer nenhuma dessa, o que fazes? Se tiveres dentro dum 

treino por exemplo?  

“Tento descarregar a raiva agressivamente, com socos em coisas e assim”. 

 

Achas que se te acontece isso, conseguirias com este treino aliviar?  

“Acho que não é má, depende, não me vai resolver os problemas, mas me ajuda 

no momento a acalmar, é um bocado o que eu faço, por acaso hoje na aula 

estava stressado e depois respirei e aliviei”.  

 

Alguma vez tiveste tão ansioso, stressado que não tivesses conseguido lidar?  

“Não, arranjo sempre formas”. 

 

Gostaste desta aula?  Desta forma de tratar a ansiedade?  

“Sim, penso que sim. Tenho de experimentar”. 

 

 

Bruno – Aula com ênfase no trabalho da ansiedade/emoções   

 

Conseguiste sentir os pensamentos negativos e depois o alívio?  

“Mais ou menos”. 

Porquê? Nunca tiveste nessa situação ou não só? 

“Porque nunca tive nessa situação”. 
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Já te sentiste ansioso?  

“Sim, só não tanto”. 

 

Consegues identificar as alturas do dia que te sentes mal? Mais a noite ou no 

meio dum treino?  

“Às vezes quando vou para a escola sinto-me ansioso e stressado, mas não sei 

porquê”. 

 

Tu gostas da escola?  

“Sim”. 

 

E dos teus colegas?  

“Também”. 

 

E dos professores?  

“Também”. 

 

Tens boas notas?  

“Sim”. 

 

Gostas de acordar cedo?  

“Não”. 

 

Qual é a pior coisa que te acontece na escola?  

“Nada, só fico agitado, às vezes”. 

 

E da ginástica gostas dos colegas, treinadores, ginásio?  

“Sim, gosto de tudo”. 

 

Sentes-te ansioso a ir para o ginásio?  

“Não, só para a escola”. 

 

Como alivias normalmente o stress?  

“Respiro fundo e penso em coisas positivas”. 

 

Sempre fizeste isso?  

“Sim”. 

 

Alguém te disse que tinhas que fazer isso?  

“Sim, o meu avô disse para respirar fundo e para dizer a mim mesmo coisas 

boas sobre mim, foi a minha mãe”. 
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Quando não consegues fazer nenhuma dessa, o que fazes? Se tiveres dentro 

dum treino por exemplo?  

“Não faço nada além disso para tratar a ansiedade. Às vezes sinto que me 

começa a formar uma bola na garganta e fico enjoado, já cheguei a vomitar. Foi 

a ir para a escola. Quando me levanto da cama não tenho nada, no carro não 

tenho nada, quando ponho os pés fora do carro é que começo a sentir isso, ou 

quando já estou mesmo a chegar”.  

 

Achas que se te acontece isso, conseguirias com este treino aliviar?  

“Resulta mais ou menos. É o que eu faço, mas só resulta mais ou menos”.  

 

Alguma vez tiveste tão ansioso, stressado que não tivesses conseguido lidar?  

“Há dias em que respirar e dizer coisas boas para mim não resulta”. 

 

Então o que tu fazes aí?  

“Nada, e às vezes passa”. 

 

 

 

 

 

Sessão 10 

Fernando – Aula com maior ênfase no trabalho no controlo dos níveis de 

ansiedade (técnica de dessensibilização) 

   

Como te sentes? 

“O meu corpo nega essa história. Estou arrepiado e cheio de calor”. 

  

Conseguiste sentir o desgosto e depois o alívio?  

“Só senti a parte má”. 

 

Não conseguiste aliviar com a respiração e os exercícios?  

“Não, estava sempre a pensar na história”. 

 

 

André – Aula com maior ênfase no trabalho no controlo dos níveis de 

ansiedade (técnica de dessensibilização) 

 

Conseguiste sentir os sentimentos maus e depois o alívio?  

“Alguns, poucos”.  
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O que sentiste mais? 

“Não me senti muito triste, foi mais nervoso”. 

 

Conseguiste aliviar com a respiração ou foi só depois quando acordaste do 

sonho?  

“Não, aliviei ao inspirar e expirar”. 

 

Alguma vez te sentiste assim nos treinos, ou em provas?  

“Não”. 

 

E fora dos treinos, ou após eles, consegues identificar as alturas do dia que te 

sentes mal? Mais a noite ou no meio dum treino?   

“Não”. 

 

 

Carlos – Aula com maior ênfase no trabalho no controlo dos níveis de 

ansiedade (técnica de dessensibilização) 

 

Conseguiste sentir os maus pensamentos e depois o alívio?  

“Não, nenhuma delas. Já desenvolvi mecanismos contra isso”. 

 

Mas porque nunca tiveste situação, ou simplesmente não? 

“Já tive, por isso é que agora sei lidar”. 

 

Então nunca estiveste muito stressado com elementos? Com provas? 

“Nem por isso”. 

 

 

Diogo – Aula com maior ênfase no trabalho no controlo dos níveis de 

ansiedade (técnica de dessensibilização) 

 

Então, como te sentes? 

“Consegui sentir o que ias dizendo, mas não tudo”. 

 

Conseguiste sentir os pensamentos negativos e depois o alívio?  

“Sim, o alívio nem tanto, mas as más sim”. 

 

A técnica da dessensibilização não te ajudou?  

“Ligeiramente”. 
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Consegues identificar as alturas do dia que te sentes mal?  

“Não pelos mesmos motivos, mas sim”. 

 

E como resolveste isso? 

“Não resolvo”. 

 

Não tentaste fazer nada?  

“Há coisas que não têm solução”. 

 

 

Bruno – Aula com maior ênfase no trabalho no controlo dos níveis de 

ansiedade (técnica de dessensibilização) 

 

“Foi muito boa a aula!!!” 

 

Porquê? 

“Não sei explicar, mas gostei muito”. 

Ficaste contente por ser só um sonho? 

“Sim”. 

 

Então quer dizer que sentiste bem as coisas tristes? 

“Sim”. 

 

O que sentiste mais? 

“Só me senti triste..., mas eu sabia que ia ser só um sonho!” 

 

Então porque estás tão feliz?  

“Não sei explicar, foi incrível! Foi como ver TV, acho eu. E era uma novela… Mas 

senti muitas coisas diferentes, então gostei”. 

 

E quando utilizaste a técnica de dessensibilização, fez alguma diferença?  

“Não, porque eu estava bem”. 

 

Tentarias utilizá-la, numa situação de maior stress? 

“Sim, e acho mesmo que resultaria”. 

 

Sessão 11 

André – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização dum 

vídeo dos seus números de solo.  

Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 
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“Sim, mas de dentro é sempre mais fácil”. 

Ver vídeos ajudou ou não ajudou muito?  

“Consegui visualizar melhor por ter visto a gravação, porque antes perdia-me a 

meio”. 

 

 

Edgar – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização dum 

vídeo dos seus números de solo.  

Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 

“Sim, já me consigo visualizar melhor de ‘fora’, visualizei o que vi no vídeo, mas 

não era uma imagem muito nítida”. 

Se visses mais vídeos e te visualizasses de fora, seria mais fácil?  

“Sim, porque eu antes não conseguia visualizar-me de fora, agora até que sim”. 

Achas que desde a primeira sessão estas melhor na VM externa?  

“Sim, muito”. 

 

Carlos – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização dum 

vídeo dos seus números de solo.  

Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 

“Sim, foram os vídeos que ajudaram”. 

Se visses mais vídeos e te visualizasses de fora, seria mais fácil?  

“Sim, sim! Eu já tinha dito”. 

Achas que desde a primeira sessão estas melhor na VM externa?  

“Sim, melhorei muito”.  

Achas que conseguias ver-te noutras situações?  

“Se visse os vídeos, sim”. 

Sem os vídeos não?  

“Tinha mais dificuldade, mas talvez conseguisse, não sei”. 

 

 

Fernando – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização 

dum vídeo dos seus números de solo.  
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Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 

“Sim, mas foram os vídeos que me ajudaram”. 

Se visses mais vídeos e te visualizasses de fora, seria mais fácil?  

“Era, estou sempre a dizer isso nos treinos”. 

Achas que desde a primeira sessão estas melhor na VM externa?  

“Muito, sim”. 

Achas que conseguias visualizar-te noutras situações?  

“Sim” 

Sem os vídeos não?  

“Acho que conseguia mesmo sem vídeos”. 

 

 

Bruno – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização dum 

vídeo dos seus números de solo.  

Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 

“Sim, os vídeos ajudaram”. 

Se visses mais vídeos e te visualizasses de fora, seria mais fácil?  

“Era, sim”. 

Achas que desde a primeira sessão estas melhor na VM externa?  

“Eu acho que sim, mas eu já via bem a VME antes”. 

Achas que conseguias visualizar-te noutras situações?  

 “Acho que sim”. 

E sem os vídeos?  

“Sim”. 

Achas que desde a primeira sessão estas melhor na VM externa?  

 “Sim, muito melhor”. 

 

 

Diogo – Aula com maior ênfase na VME; Observação e visualização dum 

vídeo dos seus números de solo.  

Conseguiste visualizar-te de ‘fora’ (VME)? 

“Sim, consegui visualizar o número todo sem me perder”. 
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Se visses mais vídeos e te visualizasses de fora, seria mais fácil?  

“Possivelmente seria melhor”. 

Achas que desde a primeira tas melhor na VM externa?  

“Estou muito melhor, sim”. 

Achas que conseguias visualizar-te noutras situações?  

“Sim, dependia das situações, mas sim”. 

E sem os vídeos?  

“Sim, acho que sim”. 

 

 

Anexo B 

Técnicas de Relaxamento 

As 3 (três) técnicas de relaxamento utilizadas nesta pesquisa diferem entre si no 

seu modo de utilização, apesar de todas pretenderem chegar ao mesmo objetivo: 

relaxar a o sujeito em causa.  

A primeira, Técnica de Relaxamento Através de Respiração Diafragmática, 

defende que, através do controlo da respiração, focando o sujeito na própria 

descida e subida do tronco consoante a sua inspiração e expiração o seu corpo 

relaxa. Conseguir abstrair o cérebro de outros pensamentos em e focar-se em 

acompanhar a própria respiração induz no indivíduo um relaxamento progressivo 

(Portella, 2016). Durante esta técnica, o sujeito deve manter-se “deitado no chão, 

com os membros inferiores ligeiramente afastados, com os dedos dos pés 

voltados para fora, braços ao longo do corpo sem o tocar, palmas das mãos 

viradas para cima e olhos fechados” (Portella, 2016). Após fechar os olhos, o 

indivíduo deve concentrar-se na própria respiração e, além disso, focá-la no 

diafragma e não nos pulmões. Para facilitar este último processo, o sujeito pode 

colocar uma mão sobre o ponto que sobre e desce mais durante a inspiração e 

expiração, de modo que se este ponto estiver localizado no tórax, o sujeito deve 

concentrar-se a mudá-lo para a parte de baixo dos pulmões (Portella, 2016). 

Pode também colocar ambas as mãos, uma no tórax e outra no abdómen de 

modo a ir regulando o processo. A cada respiração, o sujeito deve tentar relaxar 
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o corpo e observar se existe ainda algum locar tensionado que deve ser 

relaxado. 

 

Na segunda técnica, Relaxamento Muscular Progressivo de Jacobson, o sujeito 

pode manter-se sentado numa cadeira ou deitado no chão. Ao longo desta 

técnica, o “professor” vai relatando a sequência de músculos que o sujeito deve 

contrair e, de seguida, relaxar, até completar todos os grupos musculares. 

Normalmente inicia-se este processo dos músculos dos membros inferiores até 

aos músculos da cara e cabeça, ou ao contrário (Portella, 2016). 

 

Na terceira técnica aplicada, Relaxamento Básico via Imagens Mentais, “antes 

da intervenção, deverá explorar com a pessoa que se submeterá à técnica o que 

significa para ela uma experiência agradável e relaxante, por exemplo, um 

passeio pelo jardim florido, uma praia calma, uma cascata no meio da mata, uma 

manhã de inverno com a lareira acesa, etc” (Portella, 2016), enfim o seu “sítio 

calmo”. A pessoa deve sentar-se ou deitar-se, contando devagar até 10 (dez) 

enquanto se foca na respiração que deve ficar cada vez mais calma e tranquila.  

Após isto, a pessoa que está a realizar a intervenção deve desenvolver na sua 

cabeça do sujeito a imagem relaxante anteriormente combinada, como se lhe 

estivesse a contar uma história. Deve falar devagar, para que a pessoa consiga 

ir visualizando a imagem descrita. Convém acrescentar a esta história indicações 

de como a pessoa deve ter o seu corpo, (relaxado), de que se deve concentrar 

na imagem e na respiração, os músculos vão descontraindo lentamente, etc. 

(Portella, 2016). 

 

Outros cuidado que (Portella, 2016) explica que se devem ter nestas técnicas 

são: (i) explicar de antemão aos atletas me que consistem as técnicas, (ii) a sala 

onde se pratica esta técnica deve ser calma e tranquila mas não completamente 

sem sons, de modo que se assemelhe ao meio real, (iii) a temperatura do 

ambiente deve manter-se entre os 22 e os 25 graus centígrados, (iv) a luz deve 

ser ténue, mas não totalmente escuro, (v) o sujeito deve estar confortável e deve-

se garantir que nada atrapalhe o exercício, (vi) as roupas que o sujeito deve usar 
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devem ser confortáveis,(vii) o som de voz e intensidade da pessoa que aplica a 

técnica deve mudar de acordo com o procedimento de relaxamento empregado, 

sendo de forma geral um pouco mais baixo e fala mais pausada que o habitual 

pois essa conotação pode produzir estados de relaxamento mais profundos, (viii) 

para tirar a pessoa do estado de relaxamento deve-se levantar um pouco o tom 

de voz e falar um pouco mais rápido e alto. 

 

Anexo C  

Resultados primeiros questionários 

André 

• SIAQ (por ordem, os valores mais baixos nas questões relativas a): VM 

visual, VME, VMI, CG, ME, MG-A e MG-M; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): CG, ME, 

MG-M e MG-A; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VMI, VME, 

emocional, auditiva, visual e controlabilidade da imagem; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME 

e VMI; 

 

Bruno 

• SIAQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VMI, ME, 

MG-A e MG-M; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): MG-M e 

MG-A; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VMI, 

cinestésica, VME e controlabilidade da imagem; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): 

Cinestésica; 

 

Carlos 
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• SIAQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME, 

MG-M e MG-A; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): MG-M e 

MG-A; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): Auditiva, 

VME, controlabilidade da imagem e emocional; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME 

e cinestésica; 

 

Diogo 

• SIAQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME, 

MG-M e MG-A; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): ME, MG-

M e MG-A; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME, 

auditiva e emocional; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME, 

VMI e cinestésica; 

 

Edgar 

• SIAQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): CG, ME, 

MG-A e MG-M; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VM visual, 

CG, ME, MG-A e MG-M; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): Todas 

baixas; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): 

Cinestésica; 

•  

Fernando 
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• SIAQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): MG-A e 

MG-M; 

• SIQ (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): MG-A e 

MG-M; 

• SIE (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME; 

• VMIQ-2 (por ordem, valores mais baixos nas questões relativas a): VME; 

 

Anexo D 

Exercícios realizados nas sessões de treino individuais 

Apenas são apresentadas as aulas individuais em que houve uma entrevista no 

final, à exceção da aula sete uma vez que foi parecida com a cinco mas com 

maior ênfase nas situações de maior dificuldade de cada um. 

Sessão 5 

(…) imagina que estás a chegar ao pavilhão de treino…, estás a descer as 

escadas de acesso ao ginásio, e estás a conversar com os teus colegas… ou 

estás sozinho… imagina o que costumas ouvir quando estás sozinho… sentes 

o ar quente do verão? Ou o fresco no outono/inverno? Quando chegas ao 

ginásio, olhas à volta… lembra-te o que costumas ver… onde costuma estar o 

material (imaginando que já está montado) …. Entras no pavilhão e ouves os 

sons habituais… imagina isso. Agora diriges-te aos teus treinadores e 

cumprimentas… imagina-te a fazê-lo, sente o “passou-bem”, ouves a voz deles. 

Depois vais ter com os teus amigos… que se estão a preparar para alinhar. 

Imagina-te a alinhar, a fazer a chamada…  

 

Agora sente os cheiros que sentes no ginásio, ouve o vento que se ouve no 

inverno… ouve a chuva a bater no telhado.  

 

Imagina-te agora que vais aquecer, e depois treinar… imagina-te no 

aquecimento, junto com os teus colegas, imagina as conversas que costumam 

ter, as piadas que contam uns aos outros… 
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Agora imagina-te a treinar, sente o corpo a suar… sente os músculos a contrair 

a fazer um ‘pino’… agora a fazer uma espargata… sente o cheiro do suor dos 

teus colegas… ou o cheiro do desodorizante que eles usam… Ouve a voz do(s) 

treinador(es). Imagina que consegues realizar um exercício muito difícil com 

êxito… imagina como te sentes… Agora imagina que cais e te magoas, imagina 

a dor, se já sentiste alguma, pensa nela… imagina os sentimentos de 

tristeza/frustração…  

 

Agora imagina que o treino está a acabar… como te sentes em relação a isso… 

Nos treinos que correm bem, se calhar, estás mais feliz… nos restantes nem 

tanto… 

 

E, por fim, o treino acaba. 

 

Sessão 6 

“(…) imagina que estás no carro a chegar a tua casa... imagina o portão da tua 

casa e os sentimentos que a chegada a casa te faz sentir. Imagina-te a sair do 

carro e subir as escadas de acesso à tua casa, ou que entras no elevador… tenta 

imaginar os cheiros, os sons e as sensações associadas. Entras dentro de casa 

e direcionas-te ao teu quarto, imagina-te a percorrer o caminho que vai dar  ao 

teu quarto, os sons provenientes de outras divisões,… os cheiros… Da porta do 

teu quarto, imagina a distribuição dos móveis. Imagina-te de ‘fora do teu corpo’ 

em frente à porta. Se for mais fácil imagina algum familiar na tua porta e tenta 

transferir essa visão para ti… Agora vais avançando pelo quarto. À medida que 

avanças, toca no primeiro cómodo a que chegas… sente a sua textura… Agora 

vais em direção à tua cama, imagina-te a ir de ‘dentro’… e agora de ‘fora’…. 

Toca no edredão, sente a sua textura… pensa na iluminação do teu quarto, no 

cheiro que costuma ter… imagina o que costumas ter pousado em cima da 

secretária, na cama, ou noutros móveis. Vê a estante com os livros da escola… 

imagina como te costumas sentir dentro do teu quarto, os sons que talvez ouças 
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da cozinha pois alguém está a preparar uma refeição… ouves os tachos, o som 

dos copos, talvez…  

 

Agora imagina que a janela está aberta, entrando uma brisa, imagina-a…. 

Imagina também as vozes dos restantes membros da tua família pela casa, o 

som da televisão na sala, talvez…   

 

Agora vais tentar visualizar o teu quarto  durante o verão, o som que vem do 

exterior, talvez pássaros a cantarolar, crianças a brincar na rua… e agora 

imagina que estás no outono… imagina a chuva nas janelas, o vento a uivar… o 

som das árvores lá fora a serem agitadas pelo vento… pensa em como te sentes 

quando há um temporal e tu estás quente no teu quarto… 

 

E agora imagina que estás no teu quarto, sentado na secretária…. Sente a 

textura da cadeira, imagina-te a escrever… no computador… sente as 

emoções/sentimentos associados ao estudo…   

 

 

 

Sessão 8 

 “…do teu sítio calmo imagina-te a passar para o rio… de prado, por exemplo... 

Ao longe vês uma mesa de piquenique… começas a ir em direção à mesa… 

consegues ver os teus pés e mãos ao longo do corpo… enquanto caminhas na 

relva, sente a sensação da relva na sola das tuas sapatilhas…e agora imagina-

te a veres-te chegar à mesa do sítio onde ela está…a tua postura, a roupa que 

estás a usar, a forma de caminhar…chegando à mesa, tocas no banco para ver 

se este está molhado… sentes a sua textura… imagina que choveu no dia 

anterior, sente o cheiro da madeira molhada.  

 

Agora imagina que está sol… e afinal não choveu, sente o sol na pele… a 

incomodar-te os olhos…imagina que tiras as sapatilhas e que estás descalço 

sobre a relva… e agora imagina que te sentas no banco… de onde estás sentado 
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consegues ouvir o vento a passar, sente-o no teu corpo. Pões as mãos em cima 

da mesa e sente a sua textura…e do lado esquerdo, na mesa, tem uma cesta 

com algumas peças de fruta e outros produtos… puxas o cesto para ti e pegas 

numa laranja, sentes a sua textura… e decides comê-la. Começas a descascá-

la, sente os músculos das mãos ao descascá-la, sente o cheiro dela, e 

finalmente, o sabor. Sente o líquido da laranja a escorrer-te pelas mãos e os 

sons que ela faz quando retiras a casca.  

 

Quando a acabas de comer, procuras no cesto mais alguma coisa, e acabas por 

pegar num saco de batatas fritas de pacote e num refrigerante em lata. Sentes 

a textura de ambos…, entretanto estás a aquecer por causa do sol, ouves o som 

dos pássaros, das outras pessoas. Abres o pacote de batatas fritas, sente o 

movimento das mãos, o som que o saco faz ao abrir… depois o mesmo com a 

lata. Tenta imaginar isso também de fora, como se visses um amigo a abrir as 

batatas e a lata…sente agora o sabor das batatas e o seu estalar, sente o sabor 

refrigerante, o gás deste… 

 

Agora imagina que, de repente uma bola de futebol está vindo em direção à tua 

mesa. Mal ela chega pegas nela, vês que está gasta então sentes a textura dela 

um bocado rugosa, reparas também que está um pouco molhada. Olhas na 

direção de que ela veio e vês os teus amigos que esperavas. Aos poucos eles 

aproximam-se e começas a sentir o cheiro daquele teu amigo que sempre 

exagera no perfume, e o cheiro a suor pois eles vieram a correr a jogar à bola… 

Vocês todos decidem ir jogar futebol, imagina-te a levantar da mesa… a 

cumprimentá-los e a seguirem em direção a um sítio mais aberto para poderem 

jogar. Tenta imaginar-vos de fora (ou do sítio no banco que estavas antes), o teu 

grupo de amigos juntos com a bola…lado a lado, a conversas, a rir…Sente os 

teus músculos ao andar, sente a relava debaixo dos teus pés, o impacto do teu 

pé na bola ao dares uns toques…quando chegam ao sítio próprio começam a 

jogar, sente os músculos ao correr, sente a dor nos pés, sente o suor a começar 

a escorrer, o cansaço, o sol, imagina-te a passar a bola, a recebê-la, a mirar na 

baliza… 
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E agora que já estão todos cansados, tu e os teus amigos decidiram ir dar um 

mergulho para refrescar…vão até ao pé do rio, imagina-vos a ir em direção ao 

rio, cansados e suados, imagina o cheiro, a brisa leve, a sensação que sentes 

por estares cheio de calor e ires entrar no rio… Imagina os teus amigos a entrar 

no rio, um a um, cada um à sua maneira, o que dizem ao entrar, o que dizem 

após mergulharem a cabeça. E agora imagina-te a ti a entrar, quer de dentro 

quer de fora… imagina como costumas sentir a água, a sensação, a textura 

desta… Agora ouves o barulho desta enquanto os teus amigos se molham uns 

aos outros, o salpicar da água, o bater da bola na água quando a mandam de 

um para o outro…imagina o sol a bater-te nos olhos enquanto tentar acertar na 

bola… 

 

Finalmente decidem sair da água…imagina-te a sair da água, pelas pedrinhas, 

sente as pedrinhas debaixo dos pés, e o teu corpo aos poucos e ficar com frio 

devido à brisa leve que agora parece mais fresa… sente os pés a passar das 

pedrinhas para a relva… das pedrinhas duras e frias para a relva quente e 

fofa…imagina-te da toalha a ver-te sair da água, aos poucos e a caminhar em 

direção a ti mesmo (à toalha)… imagina como o teu cabelo costuma estar ao sair 

da água… imagina-te a chegar à toalha, se te costumas deitar logo, ou sentar 

primeiro, em que posição preferes apanhar sol… finalmente estás a apanhar sol 

e sentes o corpo a ir aquecendo… o cabelo a secar… enquanto estás deitado 

fechas os olhos, ouves os teus amigos a conversar, ou o barulho de outras 

pessoas/crianças à volta, de animais… e dormitas um pouco.” 

 

Sessão 9 

“(…) agora vais imaginar que os teus treinos desta época têm sido os melhores 

dos teus últimos anos, estás na tua melhor forma física, sentes-te sempre muito 

ativo, recuperas rapidamente, não tens tido problemas nas articulações e em 

termos de elementos e esquemas atingiste todos os teus objetivos e estás num 

nível fora do normal…. aos poucos consegues aumentar ainda mais o grau de 

exigência/dificuldade… os teus amigos e familiares felicitam-te… o teu treinador 
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está muito orgulhoso de ti…imagina como te sentes… imagina a felicidade, o 

sentimento de realização…sentes que na próxima prova vais brilhar, que vais 

obter os resultados que esperavas há imenso tempo… sentes-te muito seguro 

de ti…sentes-te quase como se já tivesses ganho a prova… 

 

Agora imagina-te num treino um mês e meio antes da prova… estás confiante… 

apenas a aperfeiçoar os esquemas já prontos… todos os elementos, saltos e 

receções estão a sair bem à primeira tentativa…  

 

Agora imagina que estás a treinar o esquema de solo, é o último aparelho deste 

treino… já fizeste alguns esquemas e decides fazer só mais um para acabar… 

e nesse último esquema, ao fazer uma receção, torces o tornozelo e cais… ao 

início ficas chateado por não teres conseguido fazer o esquema seguido, mas 

pensas que está tudo bem, que te vais levantar e voltar a fazê-lo do início… mas 

quando tentas levantar-te sentes uma dor muito aguda no tornozelo, e voltas a 

cair…aí ficas um bocado alarmado… imagina-te nessa situação… imagina-te a 

pensar que vais recuperar num instante mas sentires que pode ser algo grave e 

prejudicar todo o teu trabalho até agora…Voltas a tentar levantar-te e voltas a 

cair, uma dor sobe pela tua perna… aí ficas cada vez mais em pânico, cada vez 

mais desesperado… ouves o treinador a falar ao telemóvel, ouve-o a chamar 

uma ambulância e aí percebes que a tua carreira como ginasta pode estar 

comprometida…  

 

Imagina a felicidade antes sentida a desvanecer, o alívio a dar lugar à 

preocupação e à inquietação… imagina-te ansioso… começas a pensar em 

como estavas bem e agora vais perder tudo… em como te vai custar recuperar 

até à última prova… sentes medo… ansiedade… tristeza… sentes-te frustrado… 

frustrado…O sentimento de preocupação e medo começa a dar lugar a um 

sentimento de raiva, por teres tentado fazer o esquema mais uma vez quando 

ele já estava bom… sentes-te muito irritado…irritado…Tentas contrariar esse 

sentimento com pensamentos bons, pensas que vai passar até à prova, que vais 
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conseguir recuperar…, mas no fundo continuas a sentir-te desanimado, 

continuas a sentir a pressão…  

 

Enfim, vais ao médico e ele diz-te que não há nada a fazer, que tens que 

descansar, pôr gelo, fazer alguns exercícios de recuperação e esperar que o 

tornozelo recupere bem…vais para casa ainda com maus sentimentos…ainda a 

pensar em como vai ser difícil…imagina essa situação, imagina esses 

sentimentos… 

 

Nos treinos seguintes vais ao ginásio só fazer reforço muscular…, mas vês os 

teus amigos estão a treinar e sentes-te muito triste… sentes-te incapaz… eles 

perguntam-te sempre se estás melhor…nada te ajuda…  

 

Mas aí tu paras! Decides que tens que lidar com a situação da melhor forma 

possível… respiras fundo… imagina-te nesta situação… respiras fundo 

novamente…e tentas pensar numa duma forma positiva… revês na tua cabeça 

os seis esquemas várias vezes…sentes-te como se estivesses efetivamente a 

treinar. sentes os músculos a contrair nos diferentes apoios nos aparelhos… 

imaginas o suor, os pensamentos que tens momentos antes do início de um 

número… pensas na sensação antes durante e após um número que corre 

bem…imaginas-te no ginásio onde a prova acontecerá… respiras fundo 

novamente… e de novo…começas a sentir a ansiedade a diminuir… sentes-te 

a aliviar aos poucos… a cada inspiração seguida duma expiração sentes-te mais 

leve e mais despreocupado… inspiras…e expiras… inspiras… e expiras… e a 

tua cabeça vai ficando mais tranquila… 

 

À noite, quando vais para a cama, os maus sentimentos voltam…voltas a sentir-

te a ficar ansioso… nervoso… e nada do que tu pensas consegue mudar o que 

tu sentes… estás na cama há duas horas e ainda não conseguinte acalmar para 

conseguires dormir… e sabes que isso vai prejudicar a tua performance e ainda 

mais nervoso ficas… e aí mais difícil se torna aliviar… sentes-te irrequieto… 

apetece-te levantar da cama e treinar de tão nervoso que estás… 
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Então inspiras fundo… e expiras… inspiras e expiras… e concentras-te na 

respiração… alivias os músculos um a um, a começar nos dedos dos pés… um 

a um… inspiras… e expiras… inspiras… e expiras… até aos músculos da cara… 

inspiras… e expiras… pensas que na próxima semana já podes começar a 

treinar os aparelhos em que não precisas de te apoiar nos pés… a fazer grande 

parte da musculação… pensas que vias rever os números como até agora 

através da visualização mental… imagina essa situação… imagina a mistura de 

sentimentos que terias nessa situação… imagina o teu corpo a passar dum 

estado de tensão para um estado de alívio…E, de repete acordas e é de dia!” 

 

Sessão 10 

“(…) imagina que a vida tua vida é excelente, não só atingiste um nível superior 

aos teus colegas na tua modalidade como tens também muito sucesso como 

aluno… tens muitos amigos… e vives num ambiente familiar estável e 

tranquilo…imagina como te sentes ao ser tão bem sucedido…imagina como as 

pessoas olham para ti…o orgulhos que os teus pais e amigos sentem em relação 

a ti… 

 

No entanto, de repente toda esta alegria é consumida por um acontecimento 

trágico em que, durante uma aula na escola és chamado por um funcionário e 

és informado que um familiar próximo foi internado com uma doença grave… és 

logo invadido por maus sentimentos…imagina agora estes sentimentos de 

tristeza, de desespero... de impotência…tentas abstrair-te destes sentimentos, 

mas não consegues… 

 

Além desta situação, no próximo fim de semana terás uma prova muito 

importante na tua carreira… imagina como te sentirias nessa situação, imagina 

a pressão…imagina-te a tentar dormir e não conseguir…Além da importância da 

prova, todos os teus amigos e familiares vão estar presentes para te apoiar…e 

sentes que vais desiludi-los…sentes que a tua vida anteriormente perfeita está 

a desmoronar.. imagina que queres desistir de tudo… 
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Agora imagina-te no dia da prova… imagina-te a acordar e pensar que nesse dia 

terás de superar todos os teus medos, controlar a ansiedade que sentes, ganhar 

confiança e foco para que a prova não corra mal. Para combater estes 

sentimentos negativos, porás em prática a técnica de dessensibilização 

(consultar anexo E). 

Desta forma, imagina-te na prova e, por etapas, vais superando os diferentes 

sentimentos negativos, o nervosismo e baixar os níveis de ansiedade. Tenta 

imaginar tantos passos quantos necessários para chegar ao objetivo. Cada 

passo, para ser eficaz, deve baixar um pouco a intensidade dos teus sentimentos 

negativos… 

 

Anexo E 

Técnica de dessensibilização 

A técnica de dessensibilização consiste em o atleta supere sentimentos 

negativos, nervosismo, ansiedade, entre outros, por via de uma ocorrência 

imprevisível que o distraia ou cause outro tipo de interferência ao nível da 

performance, imaginando-se de seguida a superar com sucesso o desafio e 

realizar um bom desempenho (Silva, 2008). Estas superações devem, no 

entanto, acontecer por níveis, como se se tratasse de um videojogo, começando 

pelas situações mais fáceis e de menos ansiedade para as de maior, por 

exemplo: 

 

1. “Imagina que estás a chegar ao recinto de prova, no autocarro com os teus 

colegas”. O atleta devia imaginar este cenário e sentir a ansiedade da situação, 

seguida de exercícios de relaxamento, controlo da respiração e pensamentos 

positivos. Quando já estivesse calmo, passaria para o “nível seguinte”. 

 

2. “Agora que já superaste a chegada ao recinto, tenta imaginar-te no balneário, a 

preparares-te para ir aquecer. Sente a ansiedade associada ao facto do início da 

prova se aproximar”. Após imaginar esta situação, tenta combater isso com os 
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mesmos mecanismos anteriormente utilizados, avançando após isso para o nível 

seguinte. 

 

3. “Agora imagina que estás a aquecer”. Volta a repetir o processo de relaxamento. 

Só quando estiver superado este “nível” é que deve avançar para o próximo. 

 

4. “Imagina agora o início da prova, quando alinham em frente aos juízes, prontos 

para começar o primeiro número no primeiro aparelho”. Repete-se o processo. 

 

5. “Finalmente, imagina o momento antes do número, o juiz chama o teu nome, tu 

apresentas e começas o número”. 

 

Com este exercício por etapas, os atletas devem conseguir ir controlando os 

sentimentos em excesso e pejorativos ao ambiente de prova, de forma a 

chegarem o mais perto do estado em que se encontram e executam os números 

no treino, para que desta maneira a prova não se diferencie daquilo a que estão 

acostumados. 

 


